
Pag. 7

Pag. 2

Pag. 12

Pag. 7

YK

CM
YK

Redacţia Vaslui: str. Frunzelor nr. 2 �Redacţia Bârlad: str. Republicii 190 �Redacţia Iaşi: str. Cuza Vodă nr. 2

marintvv@gmail.com � cvintet_tera@yahoo.com �Vaslui - 0235 361 236  �Bârlad - 0744 231 380� Iaşi - 0744 231 380
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Fondat în anul 1996 Singurul Grup de Presă

din judeţul Vaslui
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Peste 2 săptămâni, adică joi, 27 septembrie, ne întâlnim la
o altă acțiune de mare răsunet cultural: Simpozionul național
PRESA LOCALĂ ȘI CULTURA NAȚIONALĂ, la Biblioteca
Județeană Vaslui, între orele 11 – 14.

Evenimentul este consacrat împlinirii celor 22 de ani și o zi
de la apariția primului nr. al ziarului Meridianul de Iași-Vaslui-
Bacău, pe 26 septembrie 1996, a lansării nr. 15 din Meridianul
Cultural Românesc (din 8 febr. 2015 și până în prezent, cu
aproape  450 de colaboratori din toată lumea), și cu intenția de a
lansa încă vreo carte. Din nou în organizare privată, adică fără
vreun sprijin de la vreo oficialitate locală, bazat pe autoritatea
noastră în cultura locului și a lumii. Am invitat unități școlare,
instituții social-culturale, presă… Vrem să luăm co-organizatori
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România. Președintele D.D.
Glăvan a primit cu entuziasm propunerea.

Programul va asigura intervenții ale unor mari
personalități ale culturii naționale din București (s-a anunțat dl.
prof. univ. dr. Al. Ionescu), Iași, Bacău și din jud. Vaslui. Ca de
obicei, intrare liberă.

Îmi exprim regretul că nu va fi prezent un foarte bun pri-
eten al nostru din Geneva, d-l Ștefan Racovitză care este în țară,
trece pe la noi în cursul zilei de astăzi, dar nu poate rămâne până
atunci. Dl. Ștefan, cel înrudit cu domnitorii Racovițești (și
vasluieni) conduce de mulți ani publicația Căminul românesc
din Geneva,  este unul dintre cei mai valoroși colaboratori ai re-
vistei Meridianul Cultural Românesc, aproape număr de număr
și un om de mare suflet! Vizita sa îmi dă prilejul să-i exprim
mulțumiri publice, acum și aici!

Considerăm că joi, 27 septembrie 2018, ne înfățișăm
vasluienilor și nu numai, și vă ținem la curent cu desfășurarea,
într-o organizare a noastră, cu un alt moment cultural de pres-
tigiu care să susțină prezența urbei noastre pe harta culturală a
lumii. Cam cu 1 la mie ca cheltuieli, noi realizăm cu mult mai
mult decât acei care zdrobesc milioanele județului în tot felul de
fușeraie. Dar asta e o altă problemă de discutat îndelung.
Deocamdată vă înștiințăm pe toți cei care vreți să fiți prezenți.
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NOTĂ:
„D.V. Marin reprezintă astăzi, peste ½ secol de istorie trăită – vorbită

– scrisă, de după 1968 (când s-a înființat județul). Mereu a fost într-un plan
prezent, martor și actant la tot ce s-a înfăptuit în municipiul, județul sau
chiar în Moldova românească. El însuși ne-a lăsat multe volume de istorie
culturală, lucrări științifice sau de înaltă jurnalistică. În peste 6 decenii,
prezența lui a fost mereu remarcabilă… 

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

Al. Ionescu – 
Laureat al Academiei Române

(15 iulie, 2018)
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ANUNȚ
Revista MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC

organizează CONCURS de CREAȚIE LITERARĂ, desti-
nat tuturor categoriilor de vârsta sau profesionale. Se poate
trimite spre selecție și publicare orice gen de creație spirituală
și în special materiale consacrate Centenarului (1918 – 2018).

Concursul este permanent. Creațiile se pot trimite pe
adresa Str. Frunzelor nr.2, pe e-mail la marintvv@gmail.com
sau se pot depune personal. Cele reușite (valoroase) se publică
în numerele următoare ale revistei sau în ziarul Meridianul de
Iași-Vaslui-Bacău.

Informații la telefoanele 0744.231380, 0235.361236, 
între orele 8 – 17.

UN SCURT RAID ANCHETĂ
Traseu Văleni – Solești – Miclești – Boțești –

Tătărăni – Oltenești – Vaslui;  impresie generală: oamenii
își caută de treburile lor, primarii la post (mai puțin cel de
la Boțești), elevii la ore și, poate, la studiu (trebuie să
ținem cont că e perioadă de acomodare). Un reporter nu
poate să nu găsească și elemente negative, pe oriunde ar
trece. Printre altele șoseaua execrabilă dintre Boțești-
Tătărăni, lacurile de la Manțu colmatate și fără pește (ce
era pe aici înainte de ‘89…!), aproape de Stroiești un
autoturism abandonat, rămas fără roți, și pericol pentru
circulație, gropi în asfalt, ca peste tot. 

Convorbirile cu primărița de la Solești, exce-
lente, cu schimb de idei de înaltă valoare, doar câteva
cuvinte cu Costel Adam, tatăl cântăreței Cosmina Adam,
cafea și bună primire la Miclești, unde Ineluș Agafiței și
vicele Traian plănuiesc altă ediție a zilei recoltei, altă con-

vorbire scurtă (dar cu bucurie) cu familia Maria și Vasile
Bulai, adevărați rapsozi populari reprezentativi pentru
Moldova, urcuș la Boțești.

Nu știu cum se face, dar în cele vreo 10 treceri pe
la primărie, niciodată nu l-am găsit pe primarul „Adi” –

Pantea Adrian. Poate nu vrea să fie (mai e un nebun prin
județul Vaslui care se tot ascunde, că de, are camere de

supraveghere), POATE e tare ocupat cu campania de
toamnă și creșterea vitelor (ar fi bine să fie ale lui toate,
din cireada filmată, lângă Gugești, că măcar ar contribui
la dezvoltarea zootehniei, dacă nu și la viața culturală din
comună). M-am reconfortat puțin discutând cu doamna
contabilă, o veche cunoștință, care se plânge… de bani!
Omul cu portofelul, de oriunde, tot de bani se vaită! Și la
Boțești sunt semne de modernizare, de investiții, dar și de
izolare de restul lumii. Păcat de valea aceea a plângerii
părăsită cam de toată lumea, cu o agricultură pe bucăți,
adică pe vale, cu dealuri sărace și cu pir ca pășune. Mi 
s-a părut trist…

Fostul meu elev, Mihai Băhnăreanu, primar la
Tătărăni, s-a arătat bucuros de revedere. Mi-a povestit de
vizita P.S. Ignatie în satul Bălțați, și cam în fugă, de
acțiunile imediate, legate de venirea toamnei. Are mâinile
bătătorite strașnic, dovadă de participare și executare a
muncilor agricole. Îmi aduc aminte cu plăcere că era un
elev bun la carte. Drept care îl întreb cum a deschis anul

școlar, și-mi răspunde că toate unitățile de învățământ
funcționează normal, inclusiv în satul pomenit, mai izolat
față de altele. Mi-a plăcut optimismul lui, și-i doresc să
rămână mereu așa.

Alt elev, cu un an mai mic, Constantin Galeru
ajuns primar la Oltenești. Îl întreb cum se explică afișul

pus la izvorul pe care-l știm de decenii, de unde își poto-
lesc setea oameni de pretutindeni, călători din mii de auto-
care, că… „apa nu este bună de băut”. Se arată și el puțin
nedumerit de acțiunea Direcției de resort.

Informez acum că urmare a unor asemenea
„analize” deja s-au desființat izvoare curgătoare la Laza,
la Bulboaca, și în alte locuri. Fântânile sunt cu totul aban-
donate.  Altui izvor vestit, de la Codăiești, de sub Movila
lui Burcel i s-a pus aceeași etichetă. Mă întreb, cu adresă,
oare după vaca nebună, după gripa aviară, după pesta
porcină, oare urmează ca din înaltă poruncă să ni se
închidă și izvoarele naturale? Cum mama dracului, de mii
de ani românii s-au tot adăpat din aceste surse naturale, și
au trăit destul de mult, iar acum, dintr-odată, nici apele
noastre cele limpezi nu mai sunt bune de băut…?!  Cine
are interes să-și vândă apa îmbuteliată și să lovească 
într-o importantă bogăție naturală?

Dar despre apa noastră cea de toate zilele, trebuie
să mai discutăm?!?

Dumitru V. MARIN

Primăria comunei SOLEȘTI

Familia BULAI, ne întâmpină 
în curtea casei

La primăria BOȚEȘTI... liniște și pace

Școala Gimnazială Nr.1, Tătărăni

Primăria comunei OLTENEȘTI

DUDA EPURENI, CA
PERMANENȚĂ
CULTURALĂ!

Zi de toamnă, marți, la Duda Epureni, cu vânt și răcoare. Principala
noastră atenție a fost la școli, dacă elevii au început să se

integreze ritmului cerut de școală, dar ne-a atras atenția
și organizarea din fața primăriei, unde există și un
izvor natural și este amenajat un teren cu iarbă
sintetică în cadrul Grădinii de vară. Am zburat cu
gândul la prietenul nostru, scriitorul și poetul Ion
Gheorghe Pricop, localnic de renume național, care

se exprima deosebit de laudativ la adresa primăriei și
oamenilor săi, pentru preocuparea evidentă pentru cul-

tura și învățământul local. Reamintesc faptul că, doar
cu puține zile în urmă, s-a organizat aici și un
Simpozion, și competiții sportive, și o petrecere

populară, cu includerea în spectacol a formațiilor locale.

Faptul că se gândește cultura locală ca un tot unitar la care să aibă
acces cetățenii din toate satele comunei este  deosebit de pozitiv. Promitem
din nou că ne vom interesa mai îndeaproape de această permanență culturală
locală.

Dumitru V. MARIN

Petrică CHIRIAC, primar DUDA EPURENI

Ion Gh. PRICOP

Locul de desfășurare a sărbătorii comunei Duda Epureni
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ANUNȚ
Revista MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC

organizează CONCURS de CREAȚIE LITERARĂ, desti-
nat tuturor categoriilor de vârsta sau profesionale. Se poate
trimite spre selecție și publicare orice gen de creație
spirituală și în special materiale consacrate Centenarului
(1918 – 2018).

Concursul este permanent. Creațiile se pot trimite pe
adresa Str. Frunzelor nr.2, pe e-mail la marintvv@gmail.com
sau se pot depune personal. Cele reușite (valoroase) se
publică în numerele următoare ale revistei sau în ziarul
Meridianul de Iași-Vaslui-Bacău.

Informații la telefoanele 0744.231380, 0235.361236,
între orele 8 – 17.

RESFINȚIRE, LA CODĂEȘTI-VASLUI

Duminică a fost un eveniment social cu caracter
religios în centrul comunei Codăești. Acesta a început
imediat după ora opt și s-a încheiat după prânz, în
prezența a aproximativ 3-400 de oameni. Într-un fost ci-
mitir de lângă biserica resfințită, unde se mai păstrează
cruci foarte vechi dăltuite cu caractere slavone, dar nein-
teligibile, destul de multe, deci un cimitir foarte vechi, 
s-a amenajat un amfiteatru (lângă fântână) cu o scenă
impunătoare. La slujbă au participat 26 de preoți (inclusiv
din județul Iași și preotul Nicolae din Sicilia), sobor în
care am remarcat pe protopopul de Vaslui, preotul Adrian
Chirvasă și pe starețul mânăstirii de la Movila lui Burcel,
pr. Ștefan Gușă, sobor care a susținut corespunzător pa
Prea Sfințitul Ignatie, episcop de Huși care a oficiat cu
mare har manifestarea. Noi urmărim cu atenție ce apariții

publice are episcopul de Huși și până în prezent nu putem
decât să-l felicităm pentru realizările sale. Prin urmare și
la Codăești a fost la înălțimea necesară!

A nu se înțelege că din cauza scenei… Am tot
circulat printre oameni și am

simțit acea stare de grație, de
religiozitate, pe care au

creat-o și seminariștii
prezenți într-un cor pe
voci, și soborul de
preoți (prezență,
gestică, voci) și mai
ales evoluția potrivită

locului și publicului a
P.S. Ignatie.

A nu se înțelege că e
o laudă ci o constatare.

Desigur că am fotografiat și cruci tare vechi, din
acest cimitir, acum dislocat, și am gândit că aceste semne
ale timpului trebuiesc mai bine valorificate. Ordinea,
curățenia, disciplina de azi sunt rezultate ale muncii
preoților Vlad și Andrei (care nu s-au întrecut de loc să
stea de vorbă cu presa, de altfel noi am fost singuri,
acolo). Cuvântul Domnului rostit cu o voce caldă,
pătrunzătoare de către episcop, ideile comunicate, simpli-
tatea gesturilor și smerenia P.S. chiar că au impresionat
publicul care cuprindea participanți și din sate și comune
vecine. Am urmărit în mod necesar acea „cultură paralelă
prin biserică” despre care am mai scris, și pot constata la
fața locului că această a II-a Instituție în statul român e
păstrătoare de rang înalt a limbii române în resorturile ei
esențiale. Ca slujitori și păstrători ai acesteia și noi cei de

la Meridianul Cultural Românesc (revistă internațională)
și de la acest ziar ne alăturăm entuziaști la aceste dovezi
de stabilitate și românism.

A existat și un „martor” din diaspora în persoana
preotului Nicolae, domiciliat în insula italiană (cu…
mafioți), Sicilia vorbind despre munca înrobitoare a
expatriaților noștri, neprotejarea acestora, disprețul pentru
români. A vorbit din inima și experiența sa și ne-a impre-
sionat, așa cum, în predica sa P.S. Ignatie a retrezit
simțămintele pentru cruce- credință- speranță-viață. Și nu
ne-am mirat de loc văzându-i pe oameni ascultând cu cea
mai mare atenție.

Până la urmă, la Codăești, jud. Vaslui, am asistat
duminică 9 septembrie la o zi pentru limba română, pen-
tru biserica ortodoxă, pentru neam românesc.

Dumitru V. MARIN

P.S. Ignatie, Episcopul Hușilor: „Vremurile pe care noi le trăim sunt tocmai cele pe care și evreii le-au
trăit. Și noi mergem spre un tărâm al făgăduinței. Spirtual vorbind ne îndreptăm spre împărăția cerurilor. În pere-
grinarea noastră pământească sunt nenumărate momente în care noi ne clătinăm, momente în care ne răzvrătim
împotriva lui Dumnezeu, și ne pierdem credința. Societatea în care trăim este și ea penetrată de criza aceasta a
credinței și toți parcă încearcă să ne smulgă de pe drumul acesta al credințe pe care ne-am angajat, botezați fiind
fiecare dintre noi, și anume drumul înspre Împărăția lui Dumnezeu. Antidotul către stările de necredință ale noastre,
de răzvrătire, de nemulțumire, de frământare lăuntrică este Sfânta Cruce. Hristos de pe cruce este cel care ne poate
da putere să depășim momentele atât de complicate ale vieții noastre. Crucea nu înseamnă numai suferință, înseamnă
asumarea unui mod de viață pe care Hristos însuși l-a trăit când a fost răstignit. Care a fost modul de viață a lui
Hristos pe cruce? Dragostea desăvârșită a lui, chiar și atunci când cei care erau la picioarele crucii și îi dăruiau ură,
priviri piezișe, cuvinte disprețuitoare, iar cănd i-a fost sete i-au dat oțet și fiere. Hristos este dragostea desăvârșită și
crucea înseamnă dragostea desăvârșită, Dumnezeiască, care nu ține cont de păcatele oamenilor.”

FESTIVALUL UMORULUI, 
LA VASLUI

De sâmbătă 29 septembrie 2018, încep manifestările din cadrul
Festivalului Național de  Umor „Constantin Tănase” din județul Vaslui. Ediția
aceasta, a XXV-a prefigurează, sperăm, un fel de jubileu, adică 50 de ani de
la înființarea, în 1970, 3-5 iulie, a acestei manifestări cu prestigiu național și
nu numai.

Desigur, pentru mine, printre organizatorii principali atunci, este
moment de caldă aducere aminte, poate și de rememorare a împrejurărilor
care au dus la înființarea Festivalului și la reușita lui. Mai ales că dintre orga-
nizatorii de atunci mai trăiesc astăzi doar două persoane: George Stoian,
prezentator și regizor atunci, azi respectat autor și om de cultură în Slobozia
(Dâmbovița) și Dumitru V. Marin „alergătoristul de serviciu” care i-a adus la
Vaslui, printre alții pe membrii în viață din familia lui Constantin Tănase
(Virginia-soție, Alexandru-fiu, locuiau pe str. Spiru Haret nr.10, București) și
aproape pe toți cei implicați în spectacole. Eu, în calitate de inspector al
Comitetului Județean de Cultură Vaslui. Am istorisit unele aspecte în cartea
consacrată Festivalului, apărută în 2010, 218 pag.

Despre ce vom vedea în anul 2018, trebuie să ne exprimăm atât ca
martori cât mai ales ca participanți și sprijinitori in această jumătate de secol.

Dumitru V. MARIN
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Berbec  (21 mar - 20 apr)

Taur   (21 apr -  21 m a i )

Gemeni  (22 mai  -  21 iun)

Rac (22 iun - 22 iul)

Leu (23 iul - 22 aug)

Fecioară (23 aug - 22 sept)

H O R O S C O P
13 sept. 2018 – 19 sept. 2018

Debutul săptămânii este
legat de relaţiile profesio

nale și de cele parteneriale. Este
posibil să te fi hotărât să renunţi la
vechii colaboratori sau la proiectele
neprofitabile. Relaţia cu partenerul de
viaţă este destul de conflictuală, fapt
pentru care ar fi bine să fii prudent.
Se poate rupe foarte uşor şi definitiv
orice tip de relaţie. Bine ar fi săţi
reconfigurezi sistemul propriu al val
orilor morale.

Relaţiile sentimentale şi cele
cu copiii sunt temele

principale ale săptămânii. Există
tendinţa de a te desprinde de trecut şi
de a aborda cu totul altfel relaţiile cu
cei dragi. Totuşi, bine ar fi să ai în
vedere că ce se strică acum, va
rămâne bun stricat. Relaţiile colegiale
sunt tensionate, recomandabil fiind să
te bazezi doar pe forţele tale. Teoretic
ai foarte multe de făcut, dar practic nu
toate sunt de folos. Reorganizează	i
priorităţile.

Primele zile ale săptămânii
sunt potrivite pentru a le

petrece acasă în compania celor
dragi. Eşti destul de emotiv, ten
sionat, dar cu puţin efort îţi poţi ges
tiona energiile foarte bine. Gândurile
tale zboară către copilărie şi farmecul
ei, dar mai bine concetreazăte pe
momentul prezent, deoarece acum ai
multe lucruri minunate în jurul tău.
Sunt posibile mici neînţelegeri cu
persoana iubită, dar vei depăşi
situaţia fără probleme. Alţi vor avea
dea face cu copiii şi năzbâtiile lor.
Alcătuieşteţi planuri noi de acţiune,.

Cheful de distracţii şi aven
turi este la cote înalte

pentru tine. Persoana iubită sau copiii
nu prea sunt de acord cu stările tale,
de aceea fii prudent şi temperează	i
efervescenţa. De reţinut că pe zona
relaţiilor sentimentale domneşte
discordia în umbră şi se pot rupe
definitiv aceste relaţii. Ocupăte pe
îndelete doar de îndatoririle tale, fără
a te baza pe colegi sau şefi. Sar putea
să primeşti reproşuri legate de modul
în care îţi îndeplineşti sarcinile.

În primele zile ale săptă
mânii ar trebui să te simţi

bine şi cu chef de toate. Stările tale de
spirit fluctuează destul de mult, de
aceea fii prudent, evită implicarea în
activităţi care cer mult efort şi
odihneştete mai des. Vor apărea
gânduri îngrijorătoare legate de banii
obţinuţi de la un loc de muncă. Gustul
dulceamar predomină în acest
segment de viaţă, de aceea încearcă
să fii foarte precaut în privinţa
cheltuielilor. La serviciu se menţine
activitatea intensă.

Începutul săptămânii te gă
seşte destul de emotiv şi

preocupat mai mult de propriaţi
persoană. Bine ar fi săţi alcătuieşti
planuri noi de viaţă şi să abordezi
relaţiile cu mai mult curaj. Evită
stările neplăcute sau problemele
celorlalţi. Energia vitală fluctuează
destul de mult. Poţi primi cadouri,
recompense sau tu la rândul tău va
trebui să oferi ceva cuiva drag. La
finalul intervalului analizat se
întrezăresc întâlniri agreabile cu per
soanele din anturajul apropiat. Sar
putea să fii nevoit să susţii examene.

ANUN�
Revista MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC

organizează CONCURS de CREA	IE LITERARĂ, destinat
tuturor categoriilor de vârsta sau profesionale. Se poate trimite
spre selec	ie și publicare orice gen de crea	ie spirituală și în
special materiale consacrate Centenarului (1918 – 2018).

Concursul este permanent. Crea	iile se pot trimite pe
adresa Str. Frunzelor nr.2, pe email la marintvv@gmail.com
sau se pot depune personal. Cele reușite (valoroase) se publică
în numerele următoare ale revistei sau în ziarul Meridianul de
IașiVasluiBacău.

Informa	ii la telefoanele 0744.231380, 0235.361236,
între orele 8 – 17.

SUFLAREA VIE 
A UNUI ORAȘ

Din nou pe drumul ra	iunii,
îmi spuneam că „există Dumnezeu”.

Veneam de la biserica „Sf.
Ecaterina”, biserică, la zidirea și
frumuse	ea căreia, contribuise, după
cum se știe, și un fost primar al
orașului, numele so	iei, purtând de
altfel  și numele edificiului, și mam
oprit pe o bancă, pentru a contempla,
în liniște, mersul și preocupările
fugare, unele mai liniștite, al famili
ilor, în principal tinere.

Pe lângă părin	i… micii
locuitori ai târgului pășesc frumos…

Și aceștia mă lasă captivă
gândului: părin	ii, actuala suflare a
unui oraș.

Abia părăsisem aleea, care
mă odihnea de obicei, venind aici sau
ducândumă alături de al	i colegi de
breaslă, din zonă, spre biserica
amintită.

În singurătatea adhoc,
meditam la necazul unei colege, care
își pierduse mai zilele trecute so	ul,
dar la modul absolut real, mă
surprindea atașamentul copiilor fa	ă
de părin	ii lor, salvândui poate de la
diferite împrejurări, respectiv aceștia
săși men	ină calmul și puterea de a
învinge.

De a învinge durerea… și
multe lucruri poate fără sens, astăzi,
în împrejurări umane, din ce în ce
mai variate.

Revin, ciudat, mai ales, la
părin	ii tineri. Doar ei răspund acum
pentru viitorul celor, ce se află astăzi,
în 	ară. Pe strada, cu casa… cu
școala, și… uimitor, pentru o
redescoperire a sufletului, gândeam
în subtextul medita	iei mele, pe
strada… cu edificiul credin	ei noas
tre: biserica. Biserica din zona, unde
poate, și ei au crescut și sau format
ca oameni.

Îmi venea astfel, în memo

rie, fugar, privindui de pe banca,
unde încă odihneam, grija părin	ilor
noștri, de a ne între	ine sentimentul
curat pentru acest așezământ de
cultură misterios; îndemnândune
spre existen	a lui.

Și chiar atunci, a oprit în
fa	a mea, o fostă elevă, și ea înso	ită,
la plimbare, de o prietenă…

Aflam că își pierduse so	ul,
un coleg al meu, deo via	ă…

– Vă citesc căr	ile, doamnă!
Și mă îmbră	ișează…

Ne întâlneam la Biblioteca
orașului cu prilejul diferitelor ac	iuni,
onorânduii pe cei care ne vizitau
urbea și apoi îi conduceam,
optimiza	i spre centrele lor de
cultură.

– Să ne mai scrie	i! Și din
nou îmbră	ișîndumă îmi prezinta
prietena. Nam  putut să rezist
gândului, și mam ridicat, mergând
acasă și recunoscând, că pierderea
multor colegi și frumuse	ea părin	ilor
tineri de ai avea lângă ei pe cei
mici… au  o singură ra	iune:
...credin	a că există Dumnezeu.

Îmi amintesc, cum intram
de multe ori, la ore, și mă rugam să
pot rămâne pe picioare.

Iar când mergeam acasă, în
ochii mamei vedeam acea rezisten	ă
a ei. Fără cuvinte, biserica, de
aici, era același lăcaș cu cel care ne
între	inuse sentimentul credin	ei de
acolo.

Prin el aveam să rezistăm și
săl transmitem mai departe.

De aceea îi vedeam atât de
frumoși pe copiii ce mergeau aten	i,
pe lângă părin	ii lor.

Cei  mărișori îi ajutau pe cei
mici….

Da, există Dumnezeu!
Prof. Petru
a CHIRIAC

LUNGANI

Bună organizare și mobilizare a personalului primăriei pentru ca
cineva să participe, ca oficial, la deschiderea școlilor din comună. Secretara
comunei, doamna Alecsa „a acoperit” două școli, cu câte un cuvânt care să
mobilizeze copii către învă	ătura căr	ii, iar doamna Marieta Gîmbu	ă a fost
prezentă în școala din satul Zmeu, unde tânărul și foarte activul  director sa
prezentat la înăl	imea func	iei și preocupărilor sale. Deși în mare parte copiii
sunt rromi, sa observat un plus de aten	ie și voin	ă pentru a începe
corespunzător noul an școlar. Vom avea noută	i în numărul următor. 

Dumitru V. MARIN

REDIU – IAȘI

Deschiderea anului școlar a prilejuit o nouă vizită la toate școlile din
comună a primarului Vasile Haidău, după ce ia controlat la sânge ca să fie
totul normal pentru acest moment festiv. „E o mare bucurie pentru mine săi
văd pe copii liniști	i și ascultători în noua clasă. Le doresc să fie buni la
învă	ătură, pentru că fără carte nau prea multe șanse în via	ă” a precizat,
printre altele primarul comunei Rediu, jude	ul Iași.

Dumitru V. MARIN

Vasile HAIDĂU – primar REDIU, IAȘI
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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)

Meridianul, joi, 13 septembrie 2018
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Eşti destul de retras la
începutul săptămânii. Obo

seala acumulată îşi va spune cuvân
tul, de aceea fii foarte atent la
semnalele organismului. Foloseşte
remedii naturiste şi odihneştete mai
mult. Dorinţa de retragere în sine va
fi la cote înalte. Sunt zile bune pen
tru o analiză detaliată a ceea ce sa
petrecut în ultima vreme, dar şi pen
tru trasarea unor noi planuri de
viitor. 

Primele zile ale săptămânii
te găsesc alături de prieteni.

De reţinut sfaturile, îndemnurile sau
informaţiile primite, deoarece le vei
folosi la momentul potrivit. Totuşi
fii cu mare băgare de seamă vizavi
de aceste relaţii, pentru că se pot
strecura în anturajul tău persoane
nepotrivite, care săţi pună beţe în
roate. Din când în când este bine să
faci o triere a oamenilor din jurul tău
şi nu în ultimul rând să taci mai
mult. 

Domeniul profesional şi
relaţiile cu şefii sunt

temele principale din primele zile
ale săptămânii. Sar putea să fii
nevoit să rezolvi unele probleme de
servici restante, urgente sau măcar
să dai explicaţii legate de modul în
care ţiai îndeplinit sarcinile şi ce
planuri profesionale ai pe viitor.
Cântăreşte bine vorbele şi corelează
le cu faptele. Pe de altă parte în zona
profesională ţi se oferă mult, dar şi
preţul pe care va trebui săl plăteşti
va fi destul de mare. 

Se remarcă dorinţa de a
acţiona şi de a fi în mjlocul

evenimentelor. Rezumăte doar la
treburile tale, evită critica excesivă
şi tendinţa de a te implica prea mult
în treburile celorlalţi. Recomandabil
este să pleci doar după verificarea
atentă a tuturor detaliilor. Intră în
discu	ie și aspectele privitoare la
studii pe termen lung. Se pot planifi
ca examene, probe, interviuri profe
sionale sau parcurgerea unor cursuri
de perfecţionare. 

Capitolul financiar îţi
deschide săptămâna. Se

pare că este nevoie să achiţi cât mai
repede taxe, facturi sau să te ocupi
de documente financiare ce vizează
bani şi bunuri în comun cu ceilalţi.
Recomandabil este să fii prudent şi
să eviţi speculaţiile de orice fel. Sar
putea să fii tentat de investiţii şi în
afaceri. Se întrezăresc veşti legate de
străinătate. Pe de altă parte îţi sunt
susţinute demersurile pentru o
călătorie îndepărtată în scopuri turis
tice sau la studii. Astrele te sfătuiesc
să fii atent la relaţiile cu şefii. 

Debutul săptămânii aduce în
aten	ie de relaţiile de orice fel.

Este posibil să reconfigurezi vechile
colaborări și proiecte profesionale.
Relaţia cu partenerul de viaţă este
fructuoasă, fapt pentru care ar fi bine să
apelezi la sprijnul său în orice situa	ie, dar
și să te implici în diverse activită	i
comune. Privește dincolo de vălul lumii
fizice și depune eforturi pentru a în	elege
de ce unele lucruri se petrec în via	a ta
întrun numit fel. Sunt șanse bune de a	i
remodela filozofia de via	ă și de a adopta
un nou sistem de valori morale.

Locuri de muncă
în Vaslui

– SC BURINST GAZ SRL 2 instalatori sanitarigaze, 1 inginer
instala	ii, 1 tehnician instala	ii

– I.I. CRETU NELU 2 șofer, 10 brutari, 10 muncitori necalifica	i
– SC SAFIR  SRL 2 ingineri chimiști, 4 mecanici utilaj, 10

manipulan	i, 20 operatori abator, 1 operator siloz
– SC Atelierul de dinti Iordan Ionu	 2 asisten	i medicali
– SC NICTALOPUS SRL 10 confec	ioneri, 3 brutari, 5 muncitori

necalifica	i industria ușoară, 5 muncitori necalifica	i industria alimentară
– SC DANSIL SRL 10 confec	ioneri
– SC ALEXANTO ZEN SRL 10 confec	ioneri
– SC DARIENSEM SRL 1 muncitor necalificat
– I.I. SPIRIDON DANIEL 1 muncitor necalificat
– SC DEL STYLE SRL 3 frizeri
– SC JUFAT SRL1 muncitor necalificat constructii
– SC MORANDI LOGISTIC SRL 1 mecanic, 1 șofer
– SC AGROLANUL MARE SRL 1 zidar
– SC LALA PABITEX SRL 10 confec	ioneri, 1 cură	ătoreasă, 1 con

trolor calitate
– SC AROMA DESERT SRL 1 pizzer, 1 ajutor bucătar
– SC UNIMATEX SRL 1 lucrător comercial
– SC LAVISERV SRL 1 vânzător
– SC LUMIROB GRUPSRL 1 electrician, 1 instalator, 1 muncitor

necalificat
– SC MOBILARTE SRL 4 tâmplari universali, 3 marcatori piese, 2

ambalatori piese, 2 muncitori necalifica	i
– ASOCIATIA MEDIA TOTAL NORD EST 1 operator imagine, 1

realizator emisiune tv, 1 specialist în publicitate și marketing
– SC ANICSTEF CONSTRUCT SRL 4 muncitori necalifica	i
– SC RALEMI SRLD 1 spălător vehicule
– SC EPSYLON SUDEST FARM SRL 2 ospătari
– SC VOPRIS B&C  SRL 5 brutari, 5 muncitori necalifica	i industria

alimentară
– SC BERGOLO SRL 1 bucătar, 1 ajutor bucătar, 1 ospătar
– SC MULACK PROIECT SRL 1 manipulant mărfuri
– SC CONFECTII SA 4 confec	ioneri, 5 muncitori necalifica	i în

confec	ii
– SC FLEISCHPARTY SRL 5 manipulan	i marfă
– SC SOPHPANIS SRL 5 brutari, 4 patiseri, 1 agent vânzări distri

bu	ie pâine
– SC MICO SOROCABA SRL 1 vânzătoare

Locuri de muncă
în Bârlad

– SC AQUAVAS SA 1 laborant, 2 săpători manual
– ASOCIATIA SANSE EGALE PENTRU PERSOANE CU NEVOI

SPECIALE 2 femei de serviciu, 1 secretară
– SC CARITAS SRL 1 manipulant mărfuri
– SC CLEOPATRA CENTER SRL 1 manipulant mărfuri, 1 vânzator
– SC CONFECTII BIRLAD SA 10 operatori confec	ioner industrial

îmbrăcăminte din 	esături, tricotaje, materiale sintetice, 10 muncitori
necalifica	i în industria confec	iilor

– DONIS PRODUCT SRL 3 ambalatori manual
– FEPA SA 2 consilieri/exper	i/inspectori/referen	i/economiști în

economie generală, 3 electricieni de între	inere și repara	ii, 2 forjori manual,
6 frezori universali, 2 galvanizatori, 2 ingineri automatiști, 1 inginer chimist,
2 ingineri electromecanici, 2 ingineri mașiniunelte, 2 ingineri mecanici, 3
lăcătuși mecanici, 7 lăcătușimontatori, 6 muncitori necalifica	i la asamblarea,
montarea pieselor, 6 operatori la mașiniunelte cu comandă numerică, 4 ope
ratori la prelucrarea maselor plastice, 2 presatori metale la rece, 4 rectificatori
universali, 6 strungari universali, 3 sudori, 3 turnători metale și neferoase, 2
vopsitori industriali

– SC GEOELLA EXCHANGE SRL 1 casier valută
– SC LEOSLO SRL 1 cofetar
– SC LIALIN SRL 1 casier valută
– MANSSANO CONSULT SRL 1 tractorist
– SC METAL SUPER LASER SRL 2 operatori la mașiniunelte cu

comandă numerică
– PRISCOM SRL 1 lucrător gestionar, 2 manipulan	i mărfuri, 1 șofer

de autoturisme și camionete
– SAMNOVE SRL 4 operatori confec	ioneri industrial îmbracaminte

din 	esături, tricotaje, materiale sintetice
– SC DEPODINALT SRL 1 ospătar (chelner)
– SC LIDL DISCOUNT SRL 2 vânzători, 1 lucrător controlor final
– SC MARALCOM SRL 1 vânzător
– SC REMARDO SRL 3 lucrători comerciali
– SC RULMENTI SA 2 ambalatori manual, 1 forjor mecanic, 1

inginer ecolog, 1 inginer energetică industrială, 5 ingineri mecanici, 4
izolatori hidrofugi, 2 lăcătuși mecanici de între	inere și repara	ii universale, 1
lăcătuș montator pentru utilaje industriale, de construc	ii și agricole, 5 rectifi
catori universali

– SC SANREVO SRL 3 ajutor bucătar
– SC TALDENS SRL 1 tehnician dentar
– SC STEFTRANS SRL 2 casieri, 2 pizzari
– TEATRUL  VICTOR  ION  POPA 2 croitori confec	ioneri costume

teatru, 1 mânuitor, montator decor, 1 paznic
– TUSSILAGRO TECH SRL 2 vânzător
– SC VANITA&BELLETZA SRL 1 coafor
– SC VOLTPET GRUP SRL 1 electrician în construc	ii

ANUN�
Revista MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC

organizează CONCURS de CREA	IE LITERARĂ, destinat
tuturor categoriilor de vârsta sau profesionale. Se poate trimite
spre selec	ie și publicare orice gen de crea	ie spirituală și în
special materiale consacrate Centenarului (1918 – 2018).

Concursul este permanent. Crea	iile se pot trimite pe
adresa Str. Frunzelor nr.2, pe email la marintvv@gmail.com
sau se pot depune personal. Cele reușite (valoroase) se publică
în numerele următoare ale revistei sau în ziarul Meridianul de
IașiVasluiBacău.

Informa	ii la telefoanele 0744.231380, 0235.361236,
între orele 8 – 17.
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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 432 de colaboratori.
 Profilul Meridianului  Cultural  RomânescMeridianului  Cultural  Românesc este de departe

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

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

D.V.M.
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O deschidere de an școlar e un eveniment serios, plăcut, spectaculos, așteptat. E momentul împrospătării tinere
ii pentru părin
i și mai ales pentru bunici, e o altă confruntare a

școlarului cu cei din jur, cu via
a, cu propria voin
ă. Și, dacă părin
ii și copiii aduc flori pentru educatori, asta ar fi o dovadă de așteptare a momentului, de respect, dacă nu de afec
iune pen
tru cel de la care se așteaptă principalele învă
ături ale vie
ii.

Am ales Liceul ION MINCU dintro triplă curiozitate. 1. E un colectiv foarte serios acolo, în frunte cu prof.  Ovidiu Lisievici și Lumini
a Ouatu care mia fost o elevă foarte bună și
muncitoare (ca și astăzi); 2. De când am pășit și eu acolo, acum 44 de ani, sa tot construit câte ceva, sa modernizat cam tot ce se putea, și, cred că a crescut nivelul de învă
ământ; 3. Am dorit
să transmit un salut al genera
iei mele elevilor mai noi sau mai vechi, cadrelor didactice și directorului pe carel stimez în mod particular. Dar, când Lumini
a mia oferit cuvântul… tot am
avut emo
ii! Pentru că aici miam lăsat 6 ani din tinere
ea, munca, speran
ele, existen
a mea: pe atunci „construc
iile” nu erau cotate prea sus, dar, deși am reușit primul la concursul de ocu
pare a posturilor (din 28), lam ales pe acesta, pentru că se construia, subliniez, se construia. Și chiar că am construit cu mâinile mele o scară cu trepte de ciment pe deal, un teren de handbal
și mai ales un Cenaclu literar „Mugurel ‘ 74” cu rezultate la scară na
ională.

Numi dau seama dacă în curtea Liceului erau to
i cei aproximativ 1000 de elevi de care îmi spunea directorul prim. Nu era nici prea mare entuziasm, la revederea cu clădirile fru
moase, cadrele receptive și bine pregătite. Dar liniștea și ordinea în care sa desfășurat cuvenita festivitate a demonstrat seriozitate, exactitate, preocupare. Cel pu
in, să schimb câteva cuvinte
cu prietenul Pavel Toma, profesor doctor în filologie, a trebuit săl aștept săși aranjeze clasa.

Spun că toată școala e pregătită la vârf de ac. Sălile, curtea, atelierele, sala de sport și… elevii de serviciu, sunt de model. Cele câteva cuvinte ale directorului întăresc ideea de „pregătit
(liceul) pentru deschidere și școală”

Puteam să nu mă bucur?

Reporter: Mă aflu la Liceul „Ion Mincu” unde stau de vorbă cu directorul Ovidiu
Lisievici. Este foarte frumos aici și nam visat acum 44 de ani că acest internat va putea găzdui
atâ
ia copii, că va exista o sală de sport frumoasă și că vor fi săli de toate genurile la un liceu
foarte bine dotat. Domnule director, am greșit cu ceva în expunerea mea?

Director: Nu. Anul acesta noi îi așteptăm pe elevi și cu un teren cu gazon sintetic, realizat
cu sprijinul Primăriei și al Consiliului Local Vaslui. Este un teren de fotbal omologat. Pe lângă acest
lucru, ca de fiecare dată, așteptăm elevii cu sufletul deschis, cu laboratoare, cu personal didactic și
nedidactic foarte bine pregătit. Totodată ne bucurăm că și anul acesta avem 10 clase de elevi de clasa
a IXa care au ales să treacă pragul liceului nostru.  

R: Ce fel de profiluri cuprind aceste 10 clase?
D: Avem o paletă largă, de la construc	ii, mecanică, estetică, alimenta	ie publică, industrie

alimentară, cofetarpatiser...
R: Clase de liceu sau de profesională?
D: Avem 7 clase de profesională iar restul sunt de liceu. În total avem 44 de clase în acest

an școlar, în tot liceul.
R: Cu ce popula
ie școlară pleca
i la drum?
D: Aproximativ 1.000 de elevi. Dintre aceștia 160 vor fi caza	i în internatul nostru, aceștia

luând și masa la cantina din incinta liceului nostru.
R: A
i avut cerin
ă pentru meseriile în care îi pregăti
i pe elevi sau așa va
i gândit să

vă organiza
i dumneavoastră?
D: Meseriile propuse de unitatea noastră sunt căutate pe pia	a muncii, cum ar fi cele de

ospătar, mecanic auto, frizer, coafor, brutar. 
R: Ave
i și personal de specialitate?
D: Avem maiștri instructori, laboratoare, ateliere și să nu uităm că două zile pe săptămână

elevii claselor de specialitate fac practică la agen	ii economici cu care avem o bună colaborare.
R: Cât personal didactic și nedidactic ajută la buna desfășurare a lucrurilor la Liceul

„Ion Mincu”?

D: În jur de 100 de cadre didactice, nedidactice și personal auxiliar.
R: Cum de a
i reușit să organiza
i aproape perfect deschiderea noului an școlar? 

D: Printro mobilizare exemplară, cu ajutorul Primăriei și neam folosit și de clasele noa
stre cu profil de construc	ii pentru a vărui și pentru anumite repara	ii

R: Vă înscrie
i în rândul școlilor care în anul acesta școlar vor ob
ine rezultate de
osebite?

D: Cu siguran	ă. În fiecare an Liceul „Ion Mincu” are rezultate deosebite în primul rând prin
faptul că dă pe pia	a muncii oameni pregăti	i.

R: Eu vă doresc mult succes.
D: Mul	umim.

Dumitru V. MARIN
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PRIMAR, 
LA PRIMĂRIE NOUĂ

DIN NOU LA BĂL�A�I 	DIN NOU LA BĂL�A�I 	
IAȘIIAȘI

Reporter: Stau de vorbă cu Ciprian
Tamaș, primarul comunei Șuletea, un bun pri
eten cu caremi face plăcere să stau de vorbă de
fiecare dată. Bine vam găsit, domnule primar.

Primar: Bine a
i revenit la noi. Mă
bucur că sunte
i din nou la Șuletea după o
pauză. Între timp noi nam dormit și pot
spune cu drag acest lucru. Avem o comună
foarte frumoasă și avem o echipă foarte bună
la primărie, un Consiliu Local constructiv,
căruia îi mul
umesc pentru că, mai ales din
2016 încoace, treburile merg foarte bine. Sunt
bucuros când cei care sunt pleca
i din 
ară,
atunci când vin acasă, găsesc realizate lucruri
frumoase. 

R: De la intrare am văzut că ave	i
școală aproape nouă, biserică...

P: Biserica a fost sfin
ită în luna mai.
Un aport deosebit la avut părintele paroh,

Aurel Zlat. Chiar aș vrea să intra
i în
biserică, să merge
i pe lângă biserică, să
vede
i ce frumos este. Avem și un monument,
înăl
ător aș putea spune, care aduce aminte
de to
i eroii din sat și din celelalte sate.

R: Cum a	i reuși acest palat al
primăriei?

P: Să ști
i că a fost destul de greu.
Etajul îl avem făcut cu bani proprii, din buge
tul local. Sunt bucuros totuși că oamenii vin
cu mai mare plăcere acum la primărie. Avem
spa
iu mai mare.

R: Ave	i și sală de spectacole, centru
cultural?

P: Avem centru cultural, este jos.
R: A	i înfiin	at un centru cultural, ce 

va venit?
P: Centrul cultural îl aveam de mult,

doar lam îmbunătă
it. Avem un ansamblu
folocloric, aven un taraf.

R: Cum se numește ansamblul fol
cloric?

P: „Ciobănașul”.
R: Și taraful?
P: Taraful „Ioan Spătarul”. Dum

nealui easte cel care a înfiin
at și a pus bazele

acestui taraf. Taraful are deja un an de când
desfășoară activită
i.

R: Aproximativ ce popula	ie școlară
ave	i?

P: La acest capitol putem să vorbim
pu
in cu triste
e pentru că popula
ia școlară
este întro continuă descreștere. Când am in
trat primar erau 495 de copii școlari și
preșcolari iar anul trecut aveam 260 de copii.
Sunt mul
i tineri pleca
i și sau născut mul
i
copii ai șuletenilor care sunt pleca
i afară.
Unii au fost prezen
i la ziua comunei, în au
gust, și sunt bucuros că am sat de vorbă cu ei
și unii chiasr au inten
ia de a reveni acasă.

R: Asta este o veste bună.
P: Pe mine mă bucură cel mai mult

acest lucru.
R: Cam câte autoriza	ii de construc	ie

a	i eliberat întrun an?
P: Foarte pu
ine. Acum când au

venit au solicitat însă locuri de casă. Consiliul
Local a aprobat tot, iar la anul sperăm să
avem un șantier în comună. Anul trecut am
avut 12 autoriza
ii de construire.

R: Sunt școlile pregătite pentru de
schiderea anului școlar?

P: Suntem în grafic. Pentru de
schiderea acestei școli de la Șuletea am fost
nevoi
i să închidem două școli din sate, de la
Jigălia și Rășcani, din cauza lipsei de copii. 

R: Cu infrastructura am văzut că sta	i
mai binișor, ave	i drumul asfaltat către Jigălia –
Rășcani. 

P: Avem, avem. Și aici în Șuletea am
reușit să asfaltăm, nu am terminat însă, am
sistat lucrările, nu am mai continuat cu ta
larea șan
urilor iar aici la Șuletea nu am mai
pus stratul de uzură pentru că vom demara
cât de curând canalizarea atât la Șuletea cât
și în celelalte sate.

R: Ave	i apă?
P: Avem apă, mai pu
in la Fedești

pentru că vom da zilele acestea ordin pentru
aduc
iunea cu apă la Fedești.

R: Gaz aduce	i?
P: Sperăm să facem și acest lucru. 
R: Dacă ar fi să face	i mâine ceva, ur

gent, pentru comună, care ar fi acel lucru?
P: Aș face orice să creem condi
ii

moderne pentru ca cei pleca
i să revină acasă.
Asta cred că este bucuria oricărui primar:
săși repopuleze comunitatea.

R: Să trăiești, domnule primar.
P: Mul
umesc, la fel.

Dumitru V. MARIN

Cronica noastră apare ca mai târzie legată de Ziua comunei Băl	a	i, de pe 2 sept. La care
am fost martori, dar revenirea este pentru a sublinia cel pu	i 2 aspecte, și anume:

Organizare ca la carte, varietate de manifestări, atmosferă de mare sărbătoare locală;

Încurajarea tinerei genera	ii ca manifest al primarului : tinerii de  la sectorul lupte
(impresionan	i prin disciplină, costume, evolu	ie pe scenă), prezentatoare și interprete foarte tinere
și talentate, prezentarea unor talente locale chiar foarte, foarte clar valoroase: Maria Ignat și Irina
Loghin încă eleve la „generală” dar cu voci și evolu	ii impresionante.

Ar fi și al treilea punct… de normalitate: un primar, ing. Vasile Aștefanei de nota maximă,
care binemerită toate aprecierile. Drept care zicem că vom trece pe la Băl	a	i, oridecâteori ne
solicită, pentru că avem, mereu noută	i de care să ne bucurăm.

Dumitru V. MARIN

ȘULETEA

Ciprian TAMAȘ – primar ȘULETEA

Vasile AȘTEFANEI – primar BĂL	A	I – IAȘI

Ana Maria IGNAT – una dintre mândriile comunei

Irina LOGHIN împreună cu mama ei
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RONDELUL UMORULUI
FACIL

Avem umor, sută la sută
Scontând peun viitor incert !
Se tot discută şi discută
Întrun parlamentar concert,

În timp ce nai, la foameacută
Nici felul doi şi nici desert !
Avem umor sută la sută
Scontând peun viitor incert.

Nii indicată câteo rută
De vreun comunitar expert,
Să scoatem ţara din derută
Şi, aşteptând să dea în fiert

Avem umor sută la sută!
Constantin IURAȘCUTATAIA

TANGOU... TANGOU... 
La liceul din Copou
Am dansat primul tangou
Şi deatunci al său tonou
Răsfrângemisen ecou...

Deaş mai fi tânăr din nou
Maş prinden al său lasou
Şiaş dansa ca un erou
Sosind teafăr la potou...

Dar, aşa, stând la birou,
Fix precum un bibelou,
Contemplând vechiul tablou,

Aş  dansa poaten... argou!
Mihai CABA

ÎNGHEŢATA
La Vatra Dornei pe un ger cumplit,
Cum fusta nu acoperea genunchii,
O fată aştepta omul iubit,
Şi tremura de frig din toţi rărunchii.

Cum încă mai era fiinţă vie,
Ea se gândi că tocmai fierbinţeala,
Cu cel iubit dacă va fi să fie,
Din trup va alunga plăcut răceala.

Iubitul ei întârzie cam mult,
Ea, albă ca o foaie de hârtie,
Dacă mai speră cald un aşternut,
El trebuie să o găsească vie.

Întrun târziu apare el, anume
Gândind că fata este onorată,
Ea tremurând de frig firav îi spune,
Nu ai dori să guşti o îngheţată?

El prins în ofsaid de aşa primire,
De întrebarea cel puţin bizară,
Răspunde spre a face lămurire,
Că tocmai a servit cafea amară.

Eu nu ştiu ce a fost între cei doi,
Dar se aude totuşi pe şoptite,
Că îngheţata sa topit de sloi,
La o cafea amară cu ispite.

Mihai CONSTANTINTICU

FABULA
NAIVELOR

Un motan cam pupăcios,
Cu lipici grozav la fete,
Sa gândit căi de folos,
Întro zi de Dragobete,
June blonde să îmbete

Cu un jurământ solemn
De iubire veșnic pură,
Cu dorin	ă și îndemn
De strivit sărut pe gură.
Dragoste de anvergură!

Șia găsit niște naive,
Careau acceptat pe dată
Escapade cu motive
De iubire deochiată.
Și să vezi belea îndată!

Căci motanul iubăre	,
Când sa împlinit sorocul,
Se purta ca un mistre	,
Ocolind cu grijă locul
Unde sa jucat cu focul.

Geaba alergau de zor
Păcălite demoazele
La motanul furnizor
De iubiren ghilimele,
Cu urmări pline de jele.

Nuntă nici cau pomenit
Șiau rămas cu mâ	un poale,
Săturate de iubit
Și de jurăminte goale  
Vorbe de două parale.

Ca morală vă spun clar,
Dragi naive bălăioare,
Primul pas e la altar!
Și apoi povestioare
Cu iubiri nemuritoare.

Carmen Antoaneta MARCEAN

�ELUL MEU
Ca orișicare am un 	el,
Doresc realizat să fie,
Să am în via	ă bucurie
Și o voin	ă de o	el.

Sănving tot ce e rău cu el,
Copiii crească sănătoși,
În gând săi am peai mei strămoși,
Acestai nobilul meu 	el.

Cei bun să fie drept model,
În jur să văd doar veselie,
Ne fie via	an armonie,
Acestai nobilul meu 	el.

Fiindui versului fidel,
Aș vrea să scriu măcar o carte,
Urmașii aibă de ea parte...
Acestai nobilul meu 	el.

Vasile UNGURAȘU

„CÂINELE CARE LATRĂ, NU
MUȘCĂ”
E mult prea înţelept proverbul
Ce e rǎmas de la pǎrinţi
Căci,  cum sǎ latre patrupedul,
Când areun pantalon în dinţi?

SNOBUL LA O EXPOZI	IE DE
PICTURĂ
Privind, se minunǎ cu voce tare:
„Cât de corect a reuşit sǎ prindǎ!”
Dar ghidul îl trezi din exaltare:
„Maestre  acela nui tablou, eoglindǎ!”

Ioan NEGOI	Ă

DREI DOCTOR
Rămân profund îndatorat
Că aţi făcut să mă simt viu
De câte ori maţi operat
Pe cord, dar … fără bisturiu!

Val ANDREESCU

MADRIGAL ADMIRATIV
Ce oameni buni şi săritori
Sunt la spital. Eu vă spun drept,
Când am plecat miau dat şi flori;
Pe care mi leau pus pe piept.

Mihai BATOGBUJENI	Ă

PREZENŢE NECESARE
Când treci al vieţii vast hotar
Şi somnul cel etern începe,
Un popă este necesar, 
Dar şi un doctor se pricepe… 

DEZNODĂMÂNT FERICIT
Veni un medic cu credinţă
Co scapă el de suferinţă;
Şi ce frumos scăpă femeia
Că nui găsi dom’ doctor cheia!

Constantin IURAȘCUTATAIA

LA MEDIC
Doctorul când ma palpat
La rinichi, stomac, ficat,
Depistă la ascultare
Damf și clichet de pahare.

DEALE HORTICULTURII
Priceput în branșa asta
Agronomul de la noi,
Jinduind spre un altoi,
Își tot altoia nevasta. 

Aurel POPESCU

PRE	UIRE
Sunt vorbe grele, nus în van,
Dar când sadunăn spate anii,
Pe doctori nu mai dai un ban
…Ci dai to	i banii!

LA CHIRURGIE
Cum stau așa întins pe masă
Și medicii îmi sunt aproape,
Vă spun deschis că nici numi
pasă…
Pe lângă cineo să măngroape!

Vasile LARCO
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organizează CONCURS de CREA	IE LITERARĂ, destinat
tuturor categoriilor de vârsta sau profesionale. Se poate trimite
spre selec	ie și publicare orice gen de crea	ie spirituală și în
special materiale consacrate Centenarului (1918 – 2018).

Concursul este permanent. Crea	iile se pot trimite pe
adresa Str. Frunzelor nr.2, pe email la marintvv@gmail.com
sau se pot depune personal. Cele reușite (valoroase) se publică
în numerele următoare ale revistei sau în ziarul Meridianul de
IașiVasluiBacău.

Informa	ii la telefoanele 0744.231380, 0235.361236,
între orele 8 – 17.

O NOUĂ "GRILĂ" DE 
PROGRAME ÎN ALPI

La întâlnirea din luna
septembrie 2018 a participat şi
scriitoarea franceză de origine
română Dolores Simina LazărHuser.

În a doua duminică a lunii
septembrie, mai precis pe 9
septembrie 2018, sala de lectură a
Bibliotecii Judeţene "Gheorghe
Asachi" Iaşi a găzduit o nouă mani
festare cu public a membrilor
Asociaţiei Literare Păstorel Iaşi
(ALPI).

De data aceasta, noua
"grilă" de toamnă din ALPI a
programat şi un reuşit spectacol artis
tic, care a adunat un public numeros,
de peste 80 de persoane, iar la
pupitrul tehnic sa aflat amabila
noastră gazdă, Elena Zanet, din
partea BJ, care a fost şi pe post de
fotoreporter.

În prezidiul adunării sau
aflat Mihai BatogBujeniţă
(moderatorul evenimentului şi
directorul ALPI), Dan Teodorescu
(Şeful Departamentului Relaţii
Internaţionale şi organizatorul
spectacolului) şi Gheorghe
Bălăceanu (directorul adjunct ALPI).

La evenimentul menţionat a
participat, ca invitată de onoare,
scriitoarea franceză de origine
română Dolores Simina LazărHuser,
cea care şia lansat în urmă cu o zi
cartea "Mărgelele copilăriei", în
cadrul Muzeului Municipal Iaşi, cu
prilejul vernisajului expoziţiei de
tapiserie a mamei sale, regretata
Gabriela MogaLazăr, expoziţie care
va putea fi vizitată până pe 16
octombrie 2018.   

Ca de fiecare dată, după ce
"clopoţelul" a sunat, directorul Mihai
BatogBujeniţă a deschis adunarea,
prezentând ultimele evenimente cul
turale la care au participat membrii
ALPI, dar şi cărţile, revistele şi
ziarele în care au publicat membrii
ALPI.

Sa menţionat lansarea cărţii
"Născut pe Lăpuşneanu", a
jurnalistului şi scriitorului Dan
Teodorescu, eveniment găzduit de
Muzeul Unirii din Iaşi, dar şi mani
festarea de la Vama (jud. Suceava),
acolo unde sau acordat premiile
Festivalului Internaţional de
Literatură SatiricoUmoristică
„Umor fără frontiere în Ţara de Sus”.
A mai fost prezent noul număr al
revistei asociaţiei  "Booklook",
ziarele Vocea Ta (din Germania) şi
Curierul de Iaşi, cartea de epigrame

"Femeia din arcă", de Vasile
Unguraşu.

În faţa publicului sau mai
aflat membrii ALPI care au recitat cu
mult patos din propriile creaţii sau au
recitat din creaţiile scriitorilor din
prima linie a culturii româneşti. Pe
latura feminină au fost în recital
Georgeta Paula Dimitriu (89 ani),

Doina Toma, Angela Pistol, apoi
Carmen Antoaneta Marcean, Viorica
Şerban, Sofia Doina Gavrilă, Rodica
IoniţăGrosu, Corina Matei
Gherman. Pe "eşichierul" masculin
de... stânga, au fost în prim plan
Emilian Popa, Sorin Cotlarciuc, Ioan
Hodaş, Mihai Caba, Vasile Larco,
Ioan Negoiţă, Vasile Unguraşu şi
Mihai BatogBujeniţă, iar în cel de...
dreapta Constantin "Ticu" Mihai,
Vasile Diacon, Victor Iosif, Gheorghe
Bălăceanu, Emil Gnatenco şi
Constantin Munteanu.

În cadrul spectacolului muz
ical care sa derulat în continuare, au
primit aplauze la scenă deschisă
următorii mai mici sau mai mari
artişti ieşeni:  

 Maria Lincu (recital de
muzică populară, elevă în clasa a Va
la Colegiul Naţional Garabet
Ibrăileanu Iaşi);

 Matei Coriciuc (recital la
chitară clasică, elev în clasa a VIIIa
la Colegiul Naţional de Artă Octav
Băncilă Iaşi  se pregăteşte la clubul
CFR Iaşi cu prof. Vasile Gavriş);

 Ştefan Tudor Baciu (recital

de muzică uşoară, elev în clasa a
VIIIa la Şcoala Gimnazială Ion
Creangă Iaşi);  Dumitru
Prisăcaru (recital la nai, elev în clasa
a Xa la Colegiul Naţional Mihai
Eminescu Iaşi, sa pregătit la clubul
CFR Iaşi, unde director este Paul
Zamfir);

 Dănuţ Petrişoaea (recital
de muzică uşoară, student în anul al
IIIlea la Universitatea de Arte
George Enescu Iaşi);

 Adi Gegiuc (recital de
muzică folk).

În perioada următoare,
membrii ALPI sunt invitaţi la două
lansări de carte, organizate de Angela
Pistol (29 septembrie, ora 11.00, la
Muzeul Unirii Iaşi) şi Viorica Şerban
(7 octombrie, ora 11.00, la Cercul
Militar Iaşi).

De asemenea, scriitorii
asociaţiei sunt invitaţi în sălile de

spectacol ale Festivalului Concurs
Naţional de Interpretare a Cântecului
Popular ANGELA MOLDOVAN 
ediţia a IIIa, din zilele de 12 septem
brie 2018 (ora 18.00, la Cercul
Militar Iaşi, zi de concurs) şi 13 sep
tembrie 2018 (tot de la ora 18.00, la
Casa de Cultură a Studenţilor Iaşi, la
Gala Laureaţilor).

La o nouă manifestare
găzduită de sala de lectură a
Bibliotecii Judeţene "Gheorghe
Asachi" Iaşi, membrii ALPI se vor
întâlni duminică, pe 14 octombrie
2018, la ora 10.00, atunci când Iaşul
va primi mii de pelerini cu ocazia
zilei de Sfânta Cuvioasă Parascheva.

Totodată, prin redactorul şef
adjunct Dan Teodorescu, Agenţia de
Presă Aşii Români şi publicaţia
Vocea Ta, dar şi Asociaţia DACIA
e.V., manageriate de Ionela van Rees
Zota (din Nürnberg), au oferit o
diplomă de excelenţă Asociaţiei
Literare Păstorel Iaşi, pentru
contribuţia la dezvoltarea culturii
româneşti dea lungul timpului. 

Dan TEODORESCU

SEARĂ  CU  TUZLENI
celor rămaşi departe…

seara, la o cafea şi spre un sfert,
a început şi ploaia – şi ploua.
Luna, din cercul ei de aur cam incert
şi ooacheşă – din nouri se holba.

din nou pe bătătură sorbeam vin,
eu şi nepoţii mei…cam strănepoţi.
venea şi domn* GOGUŢĂ, un vecin
ce ne lua în zeflemea pe toţi.

şi era hâtru – hâtrul moldovan.
el alor mei zilnic la da un sfat.
miemi zicea… »coi fi american »
şi numi credea că aş mai fi…bărbat.

după o glajă…două…nempăcam.
în lanţ, pe post de câine    un poet.
ne hârjonem în gluimă, ne pozam
iar eu croiam în minte un sonet

dar în final voi scrie un pastel
cu satul TUZLA şi cu Marea mea.
poimâinemi fac valiza – frumuşel
şi zbor unde maşteaptă dragostea.

despre Maria mea vorbesc acum.
pe voi vă iau în suflet şi mă duc.
aşai destinul meu – mereu pe drum.
măcuţa ma dat lumilor haiduc.

mă pierd din nou spre mari nedumiriri.
.vouă vă las un sfat – să nul uitaţi;
sădiţi grădina ŢĂRII cu iubiri
şi către ţări străine…nu plecaţi!
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GLIA, VIA ȘI OENOLOGIA LA... 
ACADEMIA ROMÂNĂ

Satul românesc vine din vremuri imemoriale. Spre acest
sat românesc sau întors min	ile cele mai luminoase ale acestui
pământ, de la în	elep	ii cărturarilor, la marii Eminescu și Creangă,
apoi la Hașdeu, la Iorga, la Brâncuși, la Blaga și la Rebreanu sau
Sadoveanu ș.a.

În veacul trecut, Eminescu stăruia în a arăta că ,,satul
românesc e așezarea noastră omânească spirituală din începuturi”,
căci acolo, scria  genialul poet, ,,se află capitalul nostru biologic
și spiritual”. Nu era o admira	ie de moment, ci o constatare
îndreptată asupra permanen	elor.

Hașdeu nota și el în exegezele sale, ,,că adevărata
inspira	iune nu vine din saloane, ci din naiva muză a stânei și a
colibei”. Iar peste câteva decenii, la începutul veacului trecut, prin
,,fenomenul Iorga” are loc o descoperire a tezaurului de gând și
sim	ire a lumii 	ărănești, carel va determina pe marele istoric să
spună, întrun moment de entuziasm că ,,satul poate mai mult
decât statul”.

Oricum preocupările pentru satul românesc cunosc o dez
voltare aparte, după marea Unire de la 1 Decembrie 1918 și după
Revolu	ia din 1989.

Astfel, că în 1919, prin eforturile lui D. Gusti și V. 
Pârvan, se pun temeiurile unei ample cercetări a satului românesc
în Muzeul Satului.

În 1927 se înfiin	ează ,,Universitatea �ărănească” de la
Ungureni, fondatorul ei fiind regretatul Eugen D. Nicolau.

Peste al	i 10 ani, în 1937, cel mai originar filosof Lucian
Blaga va ,,intra” în Academia Română, cu discursul de recep	ie
intitulat: ,,Elogiul satului românesc”, arătând că ,,face elogiul unui
înaintaș, așa cum era obiceiul, în cel mai înalt for de cultură al
	ării, care era Academia Română”. Blaga spunea: ,,Vă rog sămi
acorda	i totuși, potrivit obiceiului statornic, dreptul nescăzut de a

face astăzi, aici, elogiul unei alte nemuritoare prezen	e care na
ocupat nici un scaun în această nobilă incintă... Vreau să vobesc
despre singura prezen	ă vie, nemuritoare, deși așa de terestră, de
spre unanimul nostru înaintaș, fără de nume, despre Satul 
Românesc și valoarea bogă	iilor sale materiale și spiritual
morale...”.

Iată câteva extrase ce mustesc de geniul poporului român
,,aureolat” de Lucian Blaga:

,,Foaie verde fir mărunt,/Câte flori sunt pe pământ./ Toate
merg la jurământ/ Numai spicul grâului./ Și cu vi	a vinului./
Zboarăn naltul cerului./ Stau la poarta raiului./ Și judecă florile:/
Unde lis aromele?”

Prin ele ,,prosperă spiritul în	elept al românului, înnobi
lat cu pâinea grâului și  mirosul florii trandafirului”, cum completa
Nicolae Iorga.

Desigur Blaga na făcut elogiu în serie satului românesc,
	esut doar de cuvinte pre	ioase. Elogiul lui Blaga despre satul
românesc la Academia Română a fost o profundă analiză, de ordin
filozofic, prin care punea în lumină întreaga spiritualitate anonimă
a colectivită	ii sătești și păstrătorul culturii populare. 

La distan	ă de trei ani, scriitorul Liviu Rebreanu își 	inea
discursul de recep	ie în plenul  Academiei, pe care la elogiat și
Iorga, propunând ca: ,,acest discurs să fie tradus în toate limbile
pământului pentru frumuse	ea lui inedită, care oglindește magnific
via	a 	ăranului și a satului românesc...”.

Liviu Rebreanu spunea în discursul de academician:
,,Laudă 	ăranului român”: ,,Înaintașul cu care îndrăznesc eu să mă
înfă	ișez e sărac și slab. Lauda aceasta nu vrea nici să înal	e nici
să dărâme și nici măcar să dovedească nimic, ci doar să
mărturisească o credin	ă și solidaritatea mea continuă cu inima
celor mul	i care au avut parte tot de ocări și proboziri și prea arar
de vorbe bune”.

Rebreanu, cel care pătrunsese cu puterile sale de ro
mancier neîntrecut în psihologia 	ăranului român făcea o paralelă
între noi și alte popoare, privitor la clasele care sau contopit cu
rosturile na	iunii, în decursul veacului. 

,,La noi această clasă este 	ărănime, care a rămas legată
de glie, în ciuda orgiilor care sau abătut asupra ei... Ce argument
de continuitate poate fi mai plauzibil decât existen	a aceluiași
popor, pe aceleași locuri, după două mii de ani? Mă văd silit săl
prezint pe 	ăranul român – care prin munca și suferin	ele lui
hrănesc și îmbogă	esc pe to	i. Cu toate acestea el e destinat să
rămână veșnic gol. În via	a unei na	iuni, 	ărănimea a putut avea, și
a avut, un rol secundar, șters; pentru noi însă e izvorul românis
mului pur și etern...Pentru toată lumea, 	ăran e sinonim cu român,
pentru că 	ăranul a rămas român și sub barbarii cei vechi și sub
cotropitorii ceilal	i... Numai pentru că am fost neam pașnic de
	ărani am putut să ne păstrăm fiin	a și pământul”.

,,�ăranul român – este temelia românismului din tot
deauna, adăugând că se simte zîmislit din acest pământ ca de o
planetă fermecată, care nu se poate stârpi în vecii vecilor. De aceea
pământul e însuși ostul lui de a fi. Pământul nostru are un glas –
pe care numai 	ăranul îl aude și îl în	elege. El – pământul – care ne
a modelat trupul și sufletul...nea dăruit toate calită	ile și defectele
cu care ne prezentăm azi în lume. Pământul acesta parcă nici nu
poate produce decât numai români. Astfel destinul pământului e
destinul dezvoltării neamului nostru. El nea impus multe veacuri
dea rândul existen	a noastră – pe care numai 	ăranul o poate în
dura. 

Cu cât se înmul	eau suferin	ele și treceau vremurile,
	ăranul român sa îndărătnicit în rabdare și dragostea lui de
pământ, sa învârtoșat: Mă învârtoșesc și eu să deschid uși care au
fost for	ate de mult. Dar când se înmul	esc cei care nu scapă o
ocazie, fără a ne ponegri începuturile și trecutul 	ărănesc ca să ne
poată contesta trecutul și pământul.

Mă obligă, de altfel, însuși 	ăranul român, argumentul viu
și cel mai puternic al autohtoniei noastre să iau această pozi	ie.
Via	a săracă nu exclude bogă	ia sufletească. Destinul nostru ca

neam, ca stat și ca putere culturală, atârnă de cantitatea de ,,aur
curat” ce se află în sufletul 	ăranului...”.

,,Din totdeauna marile personalită	i au așezat ,,triada
pământ	ăranbogă	ieglie” în centrul ac	iunilor lor pentru că
,,Agricultura prezintă cel mai vechi meșteșug al omului, care e
custodele și gestionarul celui mai de pre	 bun al 	ării – pământul.
În el este vorba de identitatea, durata și sacrificiul lor trecut prin
secole. Agricultura e talpa 	ării, căci însuși numele de 	ară vine de
la 	arină și poartă în el veșnicia tuturor”. (T. Arghezi)

În literatura română, de la Vasile Alecsandri, ,,cel dintâi
glorificator al muncii agricole din poezia nostră” cum la numit
George Călinescu și până la Octavian Goga, Nichita Stănescu, Ion
Horea, Adrian Păunescu ori Marin Sorescu ș.m.a., se înal	ă imnul
adresat vie	ii pilduitoare de la 	ară, unde domnesc munca, rodni
cia, robuste	ea și sănătatea morală, tot ce este pozitiv, frumos și
nobil în această 	ară și în acest neam”.

Din timpuri străvechi, via și vinul au înso	it existen	a
umană. Alături de pâine și untdelemn, ele fac parte din triada sacră
a omenirii.

Folosirea vinului este consemnată în diferite scene sculp
tate, pictate, desenate și este men	ionată în vechile scrieri –
hieroglifă , cuneiformă etc.

,,În 	ara noastră viticulura poate fi privită cu drept cuvânt
ca una dintre cele mai rare și mari podoabe ale acestui rotund
pământenesc... Simion Mehedin	i ,,Școala muncii – Către tânara
genera	ie”). Teritoriul românesc beneficiază de un relief și
un climat generos, permi	ândui constituirea unui lan	 de podgorii
– în arealul fascinant al dealurilor și colinelor extra și intracarpa
tice. 

Contextul ecologic a permis și permite ob	inerea  celor
mai savuroase vinuri imbatabile, prin calitatea lor – la cele mai
prestigioase concursuri mondiale de vinuri.

Ca 	ară ce ocupă un loc fruntaș în viticultura mondială,
podgoriile și vinurile românești au constituit un motiv de studiu și
inspira	ie pentru personalită	i de valoare din lumea specialiștilor –
(viticultori și oenologi), și a istoricilor, scriitorilor, artiștilor – până
la comandan	i de oști și șefi de state. Aceasta și datorită faptului
că via și vinul a constituit o îndeletnicire a poporului român de
agricultori și păstori, iar vinul la rândul său ca produs prelucrat al
viei, ia devenit un intim și nedespăr	it prieten, înso	indune de la
naștere, botez, cununie, până la înmormântare. 

Revenind la 	ara noastră, via și vinul – între care sa 	esut
un vechi legământ istoric, încă din antichitate, adăugăm că vi	a de
vie a existat în stare naturală în zona din apropierea Dunării și
Mării Negre. (acad. A. M. Negrul URSS).

,,Și vinul, cel sfânt al lui Dionysos, și sarea căutată și de
fiare, și aurul începător al răului între oameni, dar sfinte pentru
preamărirea în chipuri a puterii divine, toate le avem ca atunci,
când destinul 	ia mânat pașii spre cetatea de mun	i și de râuri a
eternvechetorului Decebal. În tot acest timp, viticultura a devenit
principala ocupa	ie, constituind fundamentul însuși al existen	ei
dacoromanilor, în regiunile carpatice”. (V. Pârvan)

La temelia devenirii 	ăranului românproprietar, bogat și
mic sau mare fermier, stă și concep	ia aplicării tehnologiilor
știin	ifice, înaintate, prin mijlocirea specialiștilor agricoli și
pregătirea producătorilor agricoli în șcili agricole cu tradi	ie, cum
se practică în toate 	ările cu agricultură avansată. Numai așa
România va produce și exporta din nou ,,făină farmaceutică;  cea
mai bună din lume” (G. IonescuSisești), numai așa ,,vinurile nos
tre vor redeveni împărătești, scutite sau ,,ușurate” de impozite la
export (I.C.Teodorescu), legând primele, viitorul de faima se
colelor trecute și reaprinzând vechea strălucire a vinurilor, din
pocalele străbunilor în paharele  viitorului”.

Prof.dr.ing. Avram D. TUDOSIE,
Membru al Academiei Oamenilor de Știin
ă din România

Prof. Marilena Vasilescu
Prof.ing. masterand, Eugenia Gaită

Colegiul Na
ional Agricol ,,D. Cantemir” din Huși



IMOBILIARE
* Vând loc de casă în satul Bălteni Vale. Intravilan, cca. 700 metri pătraţi. Gache Ion, telefon: 0763/

753.557.

* Vând apartament 3 camere cu centrală termică în loc. Huşi. Modernizat, zona centru (Romarta)

Telefon: 0785/698.299.

* Vând apartament cu 2 camere, str. Filaturii, etaj 2, gresie, faianţă, termopan, sau schimb cu

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

* Vând casă zona Corni  Huşi, str. Salcâmilor.  Relaţii la tel:  0724/ 074.009.

* Vând casă în comuna Bălteni, Vaslui. Tel: 0741 509 039.

* Vând apartament 2 camere cu centrală termică pe gaz, în Huşi, în spatele stadionului. Tel: 0755/

077.553

*   Vând vilă  Strada Donici, nr.20,1200 mp. Preţ negociabil 180.000 euro. Tel.: 0740/ 208950.
*  Vând casă cu fântână în  cur te  în  Moara Domnească.  Pământ  împrejurul  casei  1500 mp.
Rela	ii la telefon 0752.652.194

DIVERSE
* Vând atelier mecanic Moara Grecilor. Tel: 0744/ 231.380 sau 0744/ 528.441.
* Vând hală tablă, 30X40, Zăpodeni  Vaslui tel: 0744 231 380
* Vând hală, înaltă de 20 m. Tel: 0744/ 231 380. 
* Vând teren, Str. Sacu, Huşi. Suprafaţă de 813 mp, privelişte superbă, 25 euro/mp  NEGOCIA
BIL. Telefon: 0235/482.670
* Vând două combine agricole C.P. 12 şi mase Ferguson, în perfectă stare de funcţionare. Tel.: 0751
096 377.
* Vând fostul atelier mecanic de la CFS Vaslui. Informaţii la tel.: 0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Vând hală la Moara Grecilor. Informaţii la tel.: 0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Închiriez garaje la Moara Grecilor. Informaţii la tel.: 0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Cursuri foto  100 de lei: Studio Foto Fuji Iaşi, strada Cuza Vodă, nr. 5, Iaşi; Telefon: 0722 475
426
* Vând 2 butelii gaz albastre, vând 7.000 mp teren intravilan la ferma 3 Vaslui (în spatele str.
Filaturii), vând  2 ha teren  arabil la Bahnari. Preţuri negociabile. Tel: 0235/ 322 580 (Moşneagu
Costică). 
* Vând amortizoare noi pentru Dacia 1300.   Tel: 0744 231.380
* Vând două fotolii, o masă şi un pat, din lemn de esanţă tare. Preţ negociabil. 
Telefoane: 0742 968 778 şi 0775 044 899.
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Locuri de muncă în mun. Huşi
AGENŢIA LOCALĂ HUŞI, str. A.I. Cuza, bl. H5,

sc A, telefon 0371/ 073989, 0235/481720
114 locuri de muncă disponibile la 12.09.2018

– SC ALDELIA SRL 14 ucenici
– SC ASEM COMERŢ SRL 1 vânzător
– BRĂNICI EUGEN  ÎNTREPRINDERE INDIVI

DUALĂ 1 lucrător gestionar
– SC CARISAB SRL 1 instalator instala
ii tehnico

sanitare și de gaze, 2 muncitori necalifica
i la spargerea și
tăierea materialelor de construc
ii

– SC CHIRUXEL SRL 3 confec
ioneriasamblori
articole din textile

– CIUBĂR MARKET SRL 1 vânzător
– SC COSILMARD SRL 2 vânzători
– DANILYD S.R.L. 3 vânzători
– SC EDIVALMIM SRL 3 muncitori necalifica
i în

industria confec
iilor
– SC FINISH TRANSPORT SRL 2 șoferi de

autoturisme și camionete
– SC FLYDEDA SRL 14 ucenici
– GRADINI	A CU P P NR. 12 HUȘI 1 îngrijitor de

copii
– SC INDOREX SRL 4 muncitori necalifica
i în

industria confec
iilor
– LUPUPROD SRL 1 manipulant mărfuri
– SC MIRTOFAR SRL 4 confec
ioneri articole din

piele si înlocuitori
– SC NASTIMARI SRL 14 ucenici
– PANTOCIM SRL 2 confec
ioneri articole din

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

– PORUBIN ŞTEFAN PERSOANĂ FIZICĂ
AUTORIZATĂ 2 muncitori necalifica
i la demolarea
clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faian
ă, gresie,
parchet

– SC CNC STEP COMPLEX SRL 1 designer indus
trial

– SC JUCĂRII DE LEMN SRL 1 confec
ioner
jucării

– SC MADEROM SHOES SRL 2 confec
ioneri
articole din piele și înlocuitori, 2 muncitori necalifica
i în
industria confec
iilor

– SC REIAda SHOES SRL 10 confec
ioneri articole
din piele si înlocuitori, 10 muncitori necalifica
i în
industria confec
iilor

– SC SPIDERFLUX SRL 2 spălători vehicule
– SC TRAVKA SRL 3 operatori confec
ioneri

industrial îmbracaminte din 
esături, tricotaje, materiale
sintetice

– SC VASEA SRL 1 agent de turism pentru circuite
tematice, 2 barmani

– SC VAGAM SRL 2 cizmari – confec
ioneri
încăl
ăminte după comandă

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.

Relaii la telefon: 0744.231380
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GÂNDURI DE TOAMNĂ
Reporter: Stau de vorbă cu Liviu Pîrciu, primarul comunei Viișoara. Bine vam găsit,

domnule primar.
Primar: Bine a
i venit.

R: Câte mandate de primar ai domnia ta?
P: Patru mandate.
R: Altfel spus de 20 de ani te 	ii doar de administra	ie locală. Înainte ai fost tot aici?
P: Lucrez la primărie din 1983. Am lucrat ca func
ionar public până în anul 2000

când am ajuns viceprimar al comunei și am ocupat această func
ie până în 2004, iar din 2004
sunt primarul comunei Viișoara.

R: Care sunt reușitele domniei tale în comuna Viișoara în această func	ie?
P: Am mai multe reușite ca primar în comună dar emblematic pentru mine și pen

tru locuitorii comunei este proiectul de aduc
iune cu apă în cele patru sate componente. Până
la realizarea acestui proiect locuitorii comunei au avut mari probleme cu apa. În perioada
secetoasă căram apă cu mașina de pompieri deoarece nu aveam apă nici pentru cirezile de
animale ca să nu mai vorbesc de oameni care erau nevoi
i să care apă cu bidoanele, de la
distan
ă, pe timp de vară. Acum avem apă în toate satele componente. În satul Viișoara sunt
trei foraje de mare adâncime, la adâncimi de peste 240 de metri, pentru că noi suntem la o
altitudine cosiderabilă în jude
ul Vaslui. Suntem a treia comună ca altitudine după
Dragomirești și Mălușteni, iar pânza freatică este la o adâncime considerabilă. 

R: Și duce	i apă la toate gospodăriile, chiar și pe culmea dealului?
P: Da. De când am început alimentarea cu apă nu am înterupt o secundă furnizarea

apei către popula
ie.
R: Eu teaș lăuda și pentru infrastructură, domnule primar.
P: În ceea ce privește infrastructura rutieră vreau să vă spun că la ora actuală avem

în jur de 18 km de drum asfaltat. Am accesat atât fonduri europene cât și Programul Na
ional
de Dezvoltare Rurală, reușind atfel să asfaltăm aproximativ 18 kilometri. 

R: Restul lea	i pietruit?
P: Restul sunt pietruite dar mai avem și câteva drumuri din pământ, de ce să nu

recunoaștem. Câteva uli
e sunt din pământ.
R: Ave	i buldoexcavatorul vostru?
P: Nu am buldoexcavator dar mam orientat și, având în vedere distan
a care ne

desprte atât de Vaslui cât și de Bârlad, am procurat prin fonduri europene o mașină de pom
pieri pentru că am considerat că ne este de mai mare trebuin
ă decât buldoexcavatorul. Am

în vedere și achizi
ionarea unui buldoexcavator pentru ca atunci când avem probleme cu
zăpada sau cu inunda
iile să putem face fa
ă acestora. 

R: Ave	i primărie nou. Bravo, celui care a gândito.
P: Primăria am gândito eu. Am gândit în perspectivă, am știut că va fi nevoie de mai

mul
i func
ionari având în vedere proiectele pe care le avem în derulare. Atunci când ai
proiecte pe fonduri europene cât și guvernamentale trebuie să ai birou de achizi
ii publice, să
ai toate chestiunile legate de cadastru, inventariere.

R: Viișoara cea culturală cum mai e? A	i avut cândva un ansamblu.
P: Am avut. Din păcate nu mai avem acel ansamblu, „Voinicelul”. Am avut o acti

vitate culturală îndelungată. Am avut și un om care sa ocupat îndeaproape, este vorba de
fostul director al căminului cultural, regretatul Ion Spătaru, un om de muzică și de folclor
care nea ajutat foarte mult în perioada în care a activat. Ne pare rău că încă nu sa ivit cine
va care să continue această activitate.

R: Cum sta	i cu popula	ia școlară?
P: Popula
ia școlară este în scădere. Exodul popula
iei în străinătate a făcut ca

situa
ia demografică să fie în scădere. La ultimul recensământ am avut 1.920 de persoane.
Sperăm că se vor întoarce cei pleca
i ca să revenim la normal.

R: Trage	i gaz metan și vor veni îndată.
P: Este și asta o solu
ie dar conducta trebuie să treacă prin comuna Banca și apoi să

ajungă la noi.
R: Așadar e o perspectivă cam îndepărtată. 
P: Cam îndepărtată, da.
R: Dumneavoastră cum crede	i căi vom putea aduce acasă pe cei pleca	i?
P: Eu cred căi putem aduce acasă doar dacă le creem locuri de muncă. 
R: Și pot primarii să facă așa ceva?
P: Noi nu putem. Putem doar să creem condi
ii pentru a atrage investitori. 
R: Mai ave	i imașurile primăriei?
P: Avem islazuri comunale dar din păcate după ce neam despăr
it de comuna

Dodești mai avem o suprafa
ă mică, undeva la 200 de hectare.
R: Efectivul de animale cum este?
P: Efectivul de vaci este în scădere iar efectivul de ovine se men
ine la același nivel.
R: Care este principala activitate a locuitorilor comunei Viișoara? 
P: Principala activitate a locuitorilor comunei Viișoara rămâne agricultura.
R: Case noi, ave	i în sat?
P: Avem și case noi dar nu cât au comunele limitrofe orașelor.
R: Cam câte autoriza	ii a	i dat întrun an?
P: Avem cam 10 – 15 autoriza
ii de case noi dar mai sunt și pentru alte amenajări și

repara
ii. Lumea nu prea vrea să investească întro construc
ie nouă atunci când distan
a

fa
ă de oraș este foarte mare.
R: Primarul rămâne optimist?
P: Primarul, da, rămâne optimist. Eu am candidat la primărie pentru că am consi

derat că pot face mai mult pentru comuna Viișoara. Având în vedere că am patru mandate
de primar, cred că și popula
ia are încredre că pot face ceva.

R: Cei din primărie te sprijină?
P: Absolut. Am un aparat cu care se mândresc pu
ini primari din jude
ul Vaslui. Am

niște oameni foarte bine pregăti
i, fiecare pe compartimentul lui, atât la achizi
ii publice, la
secretariat, la taxe și impozite; to
i sunt foarte bine pregăti
i. 

R: Eu vă mul	umesc, mă bucur că am stat de vorbă și vă doresc succes.
P: Mul
umesc.

Dumitru V. MARIN


