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Fragment din cartea în curs de apariție, 
„BÂRLAD – VASLUI, PAMFILE – MARIN, DESTINE ISTORICE”

Pamfile a adunat prin tentația scrisului și a unei aure intelectuale
276 de colaboratori români și câțiva străini. ION CREANGĂ realizează
astfel un record imposibil de egalat, dar nu numai pentru număr ci pen-
tru valoarea culegătorilor, după metoda de culegere a timpului, el as-
cultând și consemnând în scris aproximativ ceea ce a spus oral
informatorul. Era o muncă grea, neplătită, fără ustensile de scris ori
hârtie (evident nu exista stilou) cu cerneală din boz, cu călimara la brâu,
cu tocul din coceni sau pana de gâscă, cu atmosfera șezătorilor de
odinioară, uneori cu conflicte generate de tineri, dar totdeauna în limi-
tele bunei cuviințe. La o sărbușcă, la tăiatul vreunui animal, la botez,
nuntă, înmormântare ori priveghi, la capra podului sau la banca min-
ciunilor, la necaz ori bucurie, la lucru sau la petrecere, chiar biserică se
consemna cam ce spunea intervievatul. Culegerea nu se putea face
oricând și oricum, o strigătură ori cimilitură fiind mai ușor de ținut
minte decât o poveste, o snoavă, o legendă sau chiar o doină sau cântec
haiducesc. Așa că la revista bârlădeană exista învățătura după model,
observațiile „celor de la roate” adică Pamfile și Lupescu, inclusiv
culegerile în grup, chiar de la manifestările spontane sau petreceri. Este
impresionant și astăzi cum reușeau amatorii de creație spirituală  să con-
semneze acele firișoare de inteligență din mij-locul comunității.

Pamfile oferea câmpul de afirmare, consemnarea acestor
producții ÎN SCRIS, după ce el însuși făcea acest lucru din 1903. De
aceea exista mereu material pentru care transmiteau (mai ales la 
Cronica) indicații, observații creative. Nu uităm că primele înregistrări
fonografice le face Școala lui P. Gusti în deceniul III, după ceva timp
după cele ale lui Bela Bartok. Nu existau nici mașini de scris… după
care urma chinul în tipografie. Poate de aceea satisfacția unei tipărituri
era imensă, și voluntariatul omniprezent!

Primele tipărituri după Revoluție s-au făcut prin „tipar plan” o
mașinărie grea, complexă, ușor defectabilă, cu litere culese (văzute pe
invers) din niște căsuțe speciale din plumb, deci de către lucrători ti-
pografi cel mai des tuberculoși (să atenueze efectul beau lapte la servi-
ciu și beau bine după). La monografia Liceului „Mihail Kogălniceau”
D.V. Marin a lucrat noapte de noapte o lună de zile (și sabotat de un
oarecare Moronescu). Pentru „Meridianul” tipărit la București se alocau
3 zile, cu „somn”, în tipografie. Așa că noile progrese în domeniu au fost
tare benefice, aproximativ, din  2005. Nici producția video nu era ușoară
în condiții tehnice cu totul improprii, insuficiente, cu o oarecare
mâncătorie chiar între conducător și colaboratori pentru că nu erau fon-
duri pentru salarii corespunzătoare. Dar se realiza cu o singură cameră,
două casetoscoape, 2 televizoare și lumini de la becuri obișnuite ceea ce
nimeni nu credea posibil: emisiuni adevărate, acum după 3 decenii, de
mare mirare. D.V. Marin era de toate, de la șofer la regizor, de la mana-
ger la cantinier, de la redactor la operator și interpret. Nici o emisiune a
Televiziunii Vaslui, nici un cuvânt n-a existat pe post fără avizul și
contribuția profesorului. Bruma de bani adunată, tot lui i s-a datorat.

(Va urma)
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Reporter: Mă aflu la Episcopia de la Huși unde
am participat ani și ani la ceea ce sa întâmplat și s-a
realizat. Am găsit o atmosferă specifică, pătrunsă de
respect și de pioșenie. L-am mai găsit, însă, și pe
Preasfințitul Ignatie Mureșanul, gata să îmi dea un
interviu. Bine v-am găsit Preasfințite Părinte.

Episcopul Ignatie Mureșanul: Doamne ajută și
vă mulțumesc că ați venit.

R: Am zis că suntem bucuroși de venirea unui
cărturar în fruntea acestei Episcopii. A venit cărturarul
așteptat? Spuneți-ne ceva din activitatea dumneavoastră.

E: Important este ca în tot ceea ce facem să
fim sinceri și cu foarte multă autenticitate. Din partea
mea ca Episcop se cere foarte mult ca în tot ceea ce fac
eu, în tot ceea ce întreprind, să se simtă această pecete,
această amprentă a faptului că trebuie duse mai
departe și trebuie așezate în sufletele oamenilor
valorile Evangheliei și ale credinței, dar și ale acestui
neam în care noi ne-am născut. Nu sunt foarte în
vârstă  dar tot ceea ce am acumulat în acest segment
de vârstă încerc să pun, dacă se poate spune, la bătaie
pentru binele și pentru tot ceea ce înseamnă frumos în
comunitățile pe care le avem în Episcopia Hușilor. 

R: Aș dori să-mi spuneți câte ceva din opera
Preasfinției voastre.

E: În primul rând iubesc foarte mult cartea.
Tot ce ține de domeniul acesta al cercetării rămâne
una dintre pasiunile mele. Nișa de studiu  asupra
căreia m-am aplecat este Teologia Patristică, Teologia
Sfinților Părinți și dacă Dumnezeu îmi ajută, îmi
public și teza de doctorat. Mai mult am publicat
diverse articolele de specialitate.

R: Am auzit că ați fost și într-o redacție?
E: Am fost și sunt în continuare în mai multe

redacții. Pasiunea cea mai mare a mea rămâne, în conti-
nuare, pasiunea aceasta pentru studiu și cercetare. Mi-ar
place să mă pot concentra să mai realizez și alte cărți însă
administrația îmi ocupă foarte mult timp.

R: Veți face în așa fel încât la Huși să fie un cen-
tru cultural mai important decât până acum? Aveți deja
aici tradiții foarte serioase.

E: Îmi este foarte greu să vă răspund pentru
că încă nu sunt pe deplin familiarizat cu ceea ce s-a
făcut până acum. Cert este că intenționez ca și pe plan
cultural  să demarăm niște acțiuni și să punem în va-
loare tot ceea ce este frumos din punct de vedere
spiritual și din punct de vedere istoric, în acest județ.

Consider că face parte din fișa postului unui Episcop
să se aplece și asupra problematicii culturale, nu
numai a celei misionare și pastorale care, sigur, trebuie
să funcționeze, într-un fel, de la sine. Este una dintre
preocupările mele și partea aceasta culturală.

R: Ați umblat mult în lume și mai este un timp

până când îi veți cunoaște pe cei de pe aici. Aici lumea
este mai săracă și trebuie să păstoriți cam 500 de mii de
oameni. Sperați să ajungeți la cea mai bună metodă de
îndrumare spirituală a acestor oameni?

E: Eu am un principiu: dacă reușim să fim cât
mai aproape de oameni, să interacționăm la nivel
sufletesc, să simțim, cum mă mai exprim eu, chiar
dacă este o metaforă, scăpăratul ochilor celui care este
în fața noastră, vibrația inimii lui, contează enorm de
mult. Dacă reușim să ajungem la inima lor, deja noi
am făcut mai mult de jumătate din misiunea pe care
trebuie să o îndeplinim cu foarte multă
responsabilitate. Să știți că pentru biserică, nu sărăcia
este o problemă.

R: Sărăcia a fost o problemă dintotdeauna.
E: Sigur că da. Ea într-un fel condiționează

viața noastră și într-un fel poate o și împiedică.
Adevărata noastră concentrarea este pe ceea ce poate
omul, potențialul pe care îl are el ca bogăție spirituală.
De aceea trebuie potențată și pusă în valoare. Noi
punem în evidență ceva frumos, bogăția spirituală a
unui om. De multe ori omul nu este conștient de acestă
bogăție pe care o are și are nevoie de cineva care să o
scoată la lumină, să o devoaleze, să o pună în circuit.

R: Aveți vocea absolut convingătoare. Sunt
încântat de ceea ce ne spuneți și sper să fiu alături de
dumneavoastră în ceea ce intenționați să faceți. Sper să
fiți alături de noi unul dintre promotorii curentului
cultural informațional de care tot am vorbit destui ani și
care nu este neapărat particular Vasluiului. În această idee
v-aș ruga să spuneți un cuvânt de binecuvântare celor care
ne vor citi.

E: Să ne ajute Dumnezeu ca în tot ceea ce
facem ca să multiplicăm binele. Aceasta este deviza pe
care mi-am luat-o. Să multiplicăm binele ca în felul
acesta să înăbușim tot ce este urât și rău.

R: Mulțumesc mult Presfințite Părinte.

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

PS IGNATIE MUREȘANUL: „Să ne ajute
Dumnezeu în tot ceea ce facem”

LAUDATIO

Laudă, cinstire, mărire și onoare!
Profesorului nostru drag, doctor în științe

Avram D. TUDOSIE, ales, de curând,
și Membru al Academiei Oamenilor de

Știință din România

LA COLEGIUL AGRICOL „DIMITRIE CANTEMIR”
Ca directoare Marinela Vasilescu este întotdeauna primitoare și gata

să ne ofere răspunsuri la întrebări.
Telegrafie:
- Campania agricolă de toamnă s-a încheiat cu bine.
- Nu avem investiții noi, încă.
- Desfășurăm program ERASMUS, chiar în prezent avem elevi 

la instruire în Spania. Desigur prin Fonduri Europene.
- Concursul  „ Matematica distractivă” cu parteneri din 4 țări

europene.
- Pregătim o gamă largă de profesioniști în agricultură. Inclusiv în

apicultură, observăm noi. După cum se vede, cuplul de doamne din fruntea
Colegiului Agricol „Dimitrie Cantemir” dă dovadă de inventivitate,
competență, mobilitate.

D.V.M.

(Continuare din numărul 44)
Fermele școlii au devenit

din 1978-1980 – un model pe țară
(dr.ing. T. Marian), încât în 1979 și
1989 s-au putut organiza la Huși 2
olimpiade școlare pe țară, cu partici-
parea a 50 de licee,  directori,
profesori și elevi olimpici.

Întrucât producția de
struguri depășea cu mult
posibilitățile de vinificație a recoltei
din 1977-1980 am extins capacitatea
de  vinificație, restructurând și
dublând crama pivniță-veche,
construită de C. Hogaș și Teodor
Volcov în 1936-1945.

Totodată am început un nou
complex vinicol cu o vinotecă
modernă de 25 de vagoane cu mai
multe hrube și spații pentru
adăpostirea vinurilor în butoaie dar și
în sticle.

Vinoteca veche – prin
extindere și dublare, în 1978-1980, a
suferit o amplă modernizare încât
fața i-a fost ,,voevodal” sculptată și
pe dinăuntru ca o icoană cu celebre
citate pictate, încât, cum spunea
președintele Academiei Române,
Eugen Simion și academicianul
Constantin C. Giurescu - ,,Nimeni nu
poate vizita această incintă, fără să-și
noteze câteva citate celebre,
neuitabile, din această incintă sacră”.
Ambele vinoteci adăpostesc Vinoteca
Națională a Școlii, de 30.000 de sti-
cle, din toate podgoriile românești,
datorită și marelui patriot hușean,
Mihai Ralea și ministrul I.A.S.,
prof.univ. Bucur Șchiopu.
Devenind astfel, prima Vinotecă
Națională a României, (acad.prof.
M.Oșlobeanu) ,,zestrea” a sutelor de
absolvenți, care lucrau în domeniu și
dădeau școlii viticole, pentru
vinotecă, ,,ofrandele” lor anuale cele
mai reușite.

Pe fundalul vinotecilor
strălucește fosforescent Crezul
Vinotecilor (compus, chiar aici, de
Păstorel Teodoreanu și publicat în
1928) și o serie de citate celebre din
epoca homerică, până în zilele
noastre (culese și scrise de A.D.
TUDOSIE în manuscrisul primei
antologii naționale ,,Ambrozie și
Nectar”).

Tot aici tronează Pantheonul

glorioșilor înaintași – fondatori și
preamăritori ai podgoriei și școlii
viticole – ordonați de acad.istoric
C.C. Giurescu și acad. viticultor I.C.
Teodorescu – (listă enumerate pe 2
coloane  ce-ți fură ochii prin valoarea
lor - , începând cu inițiatorul primei
școli viticole hușene, acad.prof. Petre
S. Aurelian (fost mare ministru și
prim-ministru), care și-a trimis la
Primul Congres Viticol, din județul
Fălciu, ținut la Huși pe 7 decembrie
1897, principalii săi consilieri G.
Nicoleanu și V. Buțureanu.
Urmează alte zeci de mari
contribuitori la existența podgoriei și
a înfiripării și dezvoltării Școlii
Viticole Hușene, ca Spiru Haret, adus
de senatorul hușean, N. Ghe. Lupu –
pentru ,,botezarea” Școlii Viticole în
1908 și al primei Vinoteci Școlare în
1909.

N. Iorga  în 1931, ca prim-
ministru și ministru al Educației
Naționale, vizitând cele două
instituții s-a exprimat elogios astfel:
,,Cine intră în Școala Viticolă și în
renumita sa vinotecă, trebuie să intre
și să iasă – ca într-un templu, covârșit
de respect și cu pălăria în mână”.
Iar acad.prof.univ. Vasile Pârvan par-
ticipând  în 1924 la Congresul
Vinicol  la Școala din Huși  se
exprima:

,,Deși Podgoria Huși și
Școala Viticolă sunt geografic
depărtate de capitala țării stau cu
produse și ospitalitatea la mijloc pe
masa țării. Iar regina Maria, ,,mama
răniților”, împreună cu George
Enescu s-au exprimat că ,,Hușul este
cel mai cochet și principal oraș
podgorean din toată Moldova”. Iar
Bogdan Petriceicu Hașdeu scria că
,,Hușul este Sinaia Moldovei, după
cum Râmnicu Vâlcea este Sinaia
Olteniei”. Acad. prof. A. M. Negrul
și acad. G. Constantinescu
recunosșteau pe 12.06.1972, că
,,Cele mai bune soiuri sunt tot cele
adaptate de milenii aici. Ele rămân
veritabile urme ale viticulturii
noastre vechi, făcând aluzie la istoria
veritabilei noastre Busuioaca de
Bohotin Huși, care-și are originea în
România  la Huși până la Bohotin.,
unde dă cel mai strașnic vin.”

(Va urma)
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DINTR-O ALTĂ SĂRBĂTOARE…
Liceul nr.4 Vaslui a aniversat 40 de ani de la înființare,

în cele 3 „zile ale Liceului Emil Racoviță” cu destul fast și
destulă autoritate ca să fie luat în seamă și astăzi, ca și atunci
când munceam acolo, o unitate de învățământ reprezentativă.
Mi-a plăcut ambiția celor doi directori, mi-a plăcut ce am văzut
că reușește colectivul didactic, mi-au plăcut elevii (parcă mult
mai gălăgioși decât odinioară) care s-au tot mișcat prin Liceu,
așa cum mi-a plăcut și spectacolul prezentat pe scena Casei de
cultură. Nu mi-a plăcut, absolut deloc, așa numita monografie a
L.E.R. ca și cea mai veche (atunci criticată) o colecție de

„amintiri” care de care mai leșinate. Culegerea nerecunoscută ca
„monografie”, chiar de directorul alături intervievat, ar avea
rolul să-i stimuleze pe actualii componenți ai școlii, profesori și
elevi. Dat fiind că lucrarea alcătuită de prof. Cristina Ghelbere
poate fi lesne desființată oricât s-ar vrea almanah de texte și
mărturii ne oprim aici, cu cele câteva considerații. E bine că
au avut bani pentru hârtia de foarte bună calitate, nu e bine că se
strică fața liceului.

E foarte bine că se oferă oferte educaționale prin
prezență directă, prin modele, prin acțiuni cultural – educative,

prin elemente mai complexe și atractive. E tot așa de bine că pro-
gramul celor 3 zile a fost foarte dens, foarte bine cumpănit și mai
ales, la literă realizat, astfel că directorii Daniel Hulubei și
Manuela Furtună merită aprecierile noastre ,ba chiar și
felicitările pentru munca și competența lor. Cum ziarul nostru 
v-a prezentat la timp programul desfășurării acțiunilor, nu vreau
să insist. Atrag numai atenția că ambele profesoare cu numele de
Ghelbere sunt foarte bune în specialitatea lor și sper să realizăm
câte un material de presă cât de curând.  

Reporter: Stau de vorbă cu
directorul liceului Emil Racoviță –
Vaslui, domnul profesor Daniel
Hulubei. Bine v-am găsit, domnule
profesor.

D: Bine ați venit!
R: Ai în fața domniei tale un

prieten. Așadar, discutăm ca între pri-
eteni. Au trecut zilele liceului Emil
Racoviță. Ați tras linie? Știți ce ați
câștigat și ce ați pierdut, dacă ați pier-
dut.

D: Nu putem face o
balanță ca la matematică cu plus și
cu minus. Noi spunem că doar am
câștigat din acest eveniment. Nu
putem cuantifica neapărat în cifre,
doar ne aducem aminte cu plăcere
că în aceste zile ne-am întâlnit cu
foști profesori, foști absolvenți,
reprezentanți ai autorităților
publice care la vremea respectivă
au avut un cuvânt de spus în
apariția și dezvoltare ulterioară a
liceului numărul 4, actualmente
Liceul Emil Racoviță – Vaslui.

R: Ați tras vreo concluzie
vizavi de cei care v-au călcat pragul și
care s-au dus în lumea largă sau se
află aici în județ.

D: Aceste trei zile au fost
momente deosebite în care am avut
ocazia să vedem cine au fost, sau
cine sunt absolvenții liceului Emil
Racoviță. Cu bucurie am regăsit la
cei prezenți absolut toate profesiile
care se manifestă atât pe suprafața
țării noastre cât și în lume. Ne-au
vizitat medici, avocați, ingineri și
toți au spus cu mare drag că au fost
elevii noștri. Prezența lor am 
văzut-o ca pe un gest de
recunoștință a ceea ce au învățat în
anii în care ei au fost elevii noștri.
De asemenea unii nu au putut veni,
deși i-am contactat. Am luat
legătura cu domniile lor sunt o
parte dintre ei profesori la
Universități din străinătate. Mai
avem un absolvent care este profe-
sor în Danemarca, în Copenhaga,
avem o absolventă care este medic
chirurg în Mare Britanie. Toți ne-
au mulțumit pentru invitație dar
nu au putut veni datorită
obligațiilor profesionale. Ceea ce

am văzut la absolvenții noștri și
ceea ce știm că se întâmplă în
prezent, confirmă cumva trendul
ascedent al liceului nostru iar noi
ne propunem să progresăm de la an

la an și nu să intrăm într-o
competiție cu cineva.

R: Ca fost profesor al
Liceului Emil Racoviță știu, în mare,
pașii pe care i-ați făcut. Printre elevii
actuali aveți deja nume care să se
poată afirma.

D: În ultimul timp s-a con-
statat la Liceul Teoretic „Emil
Racoviță” o creștere a rezultatelor
obținute de elevi la concursurile
școlare și olimpiadele naționale. Nu
este neapărat un aspect relevant
pentru mine numărul de locuri I,
II, sau III obținute la olimpiade,
însă preocupările și aprofundările
în anumite domenii ne dau
speranțe pentru a identifica în
viitorul apropiat resurse în domenii
ca informatica, matematica, științe
ș.a.m.d. În ultimii doi ani am avut
cel puțin câte 4 elevi prezenți la
Olimpiada națională de
informatică, am avut cel puțin locul
II și două locuri I la concursuri
naționale. Nu mai vorbesc de
concursurile Umaniste și
olimpiadele de profil, avem și latu-
ra aceasta de top.

R: Domnule director vă
propun să dezbatem o chestiune pe
care de ani de zile o dezbat prin ziar
sau prin revistă. Cei mai mulți dintre
absolvenți pleacă în străinătate. Ați
vrea să vorbim despre acest lucru și
mai ales cum îi putem ține pe oameni
aici și dacă ăia care merg în
străinătate sunt de vreun folos?

D: Cred că discuția nu
trebuie să aibă loc în spațiul școlar
pentru că nu suntem noi factori de
decizie. Noi ce putem face pentru
ei, facem. Noi suntem profesori de
liceu iar scopul nostru pe lângă a-i
îndemna să învețe și să folosească
informațiile din școală, este să-i
determinăm să își continue studiile.
Din punctul nostru de vedere dacă
sunt elevi care și-au terminat studi-
ile la nivelul clasei a XII-a fără a
mai merge la facultate, sau fără să

urmeze o specializare pe o anumită
meserie, avem o parte de vină. Este
normal să plece să studieze și în
străinătate dar și mai normal ar fi
ca ei să se întoarcă și din ceea ce a
acumulat să ajute la dezvoltarea
societății noastre. Atâta timp cât nu
le oferim alternative, avem o parte
din vină. Dacă ei cred că varianta
care-i împlinește cel mai mult pe
toate planurile se află în străinătate
atunci nu ei au vină că au ales bine
ci noi avem vină că nu le-am arătat
și cealaltă variantă, o opțiune cel
puțin la nivelul celeilalte.

R: Dumneavoastră aveți
câțiva ani buni de învățământ și
conduceți tot de câțiva ani destinele
Liceului Emil Racoviță, Nu vă
încearcă o părere de rău că pleacă, în
loc să se întoarcă aici și să lucreze
pentru a crește mai mult aceste locuri
în toate direcțiile? Mă gândesc și la
sportivi, mă gândesc și la absolvenții
de nivel profesional, dar mai ales la
oamenii care ar putea să facă și ceva
practic. Nu vă încearcă această părere

de rău?
D: Am mai ales atunci

când are loc parada absolvenților.
În luna Mai are loc acea paradă în
care noi ieșim în față cu ceea ce
avem mai bun la momentul
respectiv și anume promoția
noastră de clasa a XII-a, Sunt
foarte frumoși, sunt foarte
optimiști dar, exact ca în poveste,
un ochii plânge unul râde. Știm că
toți acești vor pleca. Practic
Vasluiul în fiecare an pierde foarte
multă materie cenușie. Se pune
problema dacă și când se întorc.
Așa cum spuneam, profesiile vin
dintr-o pasiune și așa ar trebui să
fie. Făcând ceva cu pasiune, faci
ceva total productiv și împlinit.
Dacă nu îți găsești mediul și locul
într-o anumită regiune atunci pleci
acolo unde aceste lucruri sunt
oferite. Faptul că nu le găsim în
orașul nostru sau mai mult decât
atât unii nu le găsesc în țara

noastră atunci înseamnă că ar
trebui să se regândească unele
lucruri.

R: Domnule director aveți
clase foarte bune la Limba și
literatura română, am stat de vorbă cu
profesori, știu exemple de elevi, dar
în același timp calculatorul este un
dușman al limbii române. De ce? Păi
inoculează o mulțime de termeni și nu
ai de ales, trebuie să-i înveți, dar asta
duce la alterarea Limbii române,
chiar la dispariția ei. Aveți vreo
opinie?

D: Se pune problema
digitalizării, tehnologizării tuturor
domeniilor de activitate pe care
societatea le înglobează. Nici noi cei
din jurul elevilor nu îi ajutăm prea
mult chiar, uneori. Mă uitam pe un
referat scris cu ocazia unei
prezentări și cineva mi-a atras
atenția că acel copil nu a scris cu
diacritice. La început am spus că
nu este admisibil dar după asta
stând și gândindu-mă și uitând-mă
peste tot în jur, nici un anunț și nici

un afiș nu are diacritice. Practic el
este bombardat cu o informație în
sensul acesta iar când ne-o dă nouă,
noi spunem că este corect, trebuie
să pui diacritice. Ceeia ce trebuie să
înveți în școală se aplică în realitate
iar în realitate nu își găsește cone-
xiunea. Lumea aceasta
tehnologizată, digitalizată într-
adevăr nu mai face apel la scrisul
de mână, la caligrafie, totul se
rezumă la niște mesaje foarte
scurte. Digitalizarea acesta a dus și
la dispariția relațiilor directe între
oameni. Din păcate internetul a
trebuit să fie o sursă pentru a
descoperi noi lucruri, dar o parte
dintre elevi, nu pot spune chiar toți,
îl folosesc pentru a comunica cu
colegii lor de care tocmai s-au
despărțit s-au îi vor vedea mâine
dimineață. Sunt foarte multe
informații pe care le poți scoate de
pe internet sunt foarte multe locuri
pe care le poți vizita cu ajutorul

internetului dar din păcate îl
folosim în alte direcții.

R: Mai poate lupta școala
Românească pentru Limba română?

D: Școala poate lupta
pentru că trebuie să o facă și o face.
Faptul că avem foarte multe ore de
Limba română, faptul că sunt
foarte multe concursuri, faptul că
limba română este un obiect, o
disciplină obligatorie la BAC, toate
acestea aduc speranțe că limba
română va avea locul necesar.

R: Mă întorc la zilele școlii.
Cu ce hotărâre ați plecat acum după
ce s-au încheiat aceste zile. Presupun
că deja le-ați cam analizat și o să le
supuneți în Consiliul profesoral.
Directorul este, totuși, cel care are
bagheta.

D: Zilele Liceului, în
general, reprezintă un moment de
bucurie. Noi am încercat să
atragem la școală foștii profesorii,
absolvenții, pe cei care s-au realizat
în diferite domenii și care pot
constitui și constituie exemple de
bună practică pentru elevii noștri.
Este un moment al bilanțului. Am
făcut un bilanț pentru ca să vedem
exact înaintașii noștri, profesorii
noștri pentru că noi i-am prins în
activitate. Cel puțin cei care suntem
din 1995 – 2000, aici, i-am prins în
activitate. Eram foarte tineri
atunci, i-am văzut la lucru, am
învățat de la ei. Faptul că s-au
schimbat generațiile și am ajuns
noi, astăzi, să decidem pentru
destinul unei școli, în limitele în
care ni se permite să luăm o decizie,
li se datorează lor. Multă lume încă
nu știe ce se realizează la Liceul
Emil Racoviță. Foarte multă lume
se raportează strict la ce înseamnă
rezultatele la olimpiadă. Munca de
top în educație reprezintă un seg-
ment foarte mic. Noi anul trecut am
avut 18 copii calificați la faza
națională. Ce ar trebui să facvem
cu ceilalți 980, să nu-i pomenim? Ei
reprezintă marea masă, cei care vor
constitui grosul societății. Probabil
jumătate vor pleca din țară, dar noi
vom rămâne cu cei care sunt aici se
integrează în societate își face
datoria foarte bine și la fel îi putem
găsi ca oameni responsabil în
societate.

R: Vă mulțumesc pentru
timpul acordat.

A consemnat ca reporter,
Prof. dr. 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)
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O săptămână cu multe eve
nimente sociale. Fie că este

vorba despre mediul profesional, fie
de cel familial se recomandă pru
den�ă, răbdare, toleran�ă. Observă
atent ce se petrece între tine și persoa
nele oficiale din preajma ta, observă
cum ești privit de către ceilal�i și
gândeștete și la statutul tău socio
profesional. Este vremea marilor
schimbări în sensurile prezentate, dar
deocamdată sunt doar adieri.

Este bine aspectat segmentul
banilor și bunurilor ob�inute

prin intermediul altora, mai ales prin
intermediul partenerului de via�ă sau
al colaboratorilor din mediul profe
sional. Totuși ar fi bine să analizezi
atent fiecare investi�ie, întrucât mai
există în preajma ta profitori bune
masca�i cu inten�ii bune. Gândirea și
comunicarea sunt viciate, de aceea în
func�ie și de situa�iile în care te afli,
cere sprijinul cuiva de încredere pen
tru a lua deciziile potrivite sau pentru
demersuri intelectuale. 

Segmentul muncii este
foarte bine sus�inut din as

tral, chiar dacă aparent ești foarte
ocupat cu multe și urgente sarcini de
lucru. Însă dozează�i eforturile pen
tru că sănătatea este vulnerabilă. Ar fi
bine să planifici un program de
analize și consulta�ii medicale. Rela
�iile parteneriale sunt tensionate și se
conturează discret schimbări defi
nitive. Analizează frecvent ceea ce se
petrece în acest segment și ascultă�i
vocea interioară. Este vremea să re
nun�i la rela�iile care func�ionează
defectuos.

Se conturează cheltuieli fie
pe taxe, facturi, credite, fie

pentru ceva necesar partenerului de
via�ă sau unui colaborator de la servi
ciu. Foarte bine sus�inut energetic
este segmentul partenerial, astfel că
prin intermediul partenerului de via�ă
sau prin cei de afaceri sunt șanse deo
sebite de a începe o nouă etapă fruc
tuoasă pe termen lung. Totul este să te
concentrezi serios pe ceea ce î�i este
necesar acum și care ar putea da roa
de întrun viitor apropiat. Păstrează în
preajma ta numai rela�iile bune. 

Rela�iile sentimentale se
luminează începând cu

această săptămână. Se conturează dis
cu�ii serioase cu persoana iubită, dar
și cu copiii sau despre copii. Este vre
mea să accep�i schimbările care deja
sau produs pe segmentul amoros și
care sunt ireversibile. Seriozitatea și
implicarea de care dai dovadă în ceea
ce privește îmbunătă�irile privitoare
la rela�iile cu ceilal�i sunt foarte potri
vite acum și vor avea efecte pe ter
men lung. La serviciu sunt animo
zită�i, dar ele sunt regizate demult.

Se întrezăresc discu�ii impor
tante cu membrii familiei
referitoare la investi�iile patri

moniale și la rela�iile cu neamurile.
Ceea ce se planifică acum pe seg
mentul familial și domestic va crea
efecte pe termen lung. Rela�iile senti
mentale sunt amestecate, astfel că
momentele bune alternează cu mo
mentele mai pu�in plăcute �ie. Este
nevoie să�i remodelezi mentalitatea
vizavi de iubire și implica�iile ei.
Dacă cei dragi î�i răspund cu alte
monede decât cele pe care le aștep�i
tu, înseamnă că pe undeva tu leai
atras. Detașeazăte și bucură�i sufle
tul cu un hobby.

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC   

SC COMPANIA DE UTILITĂ	I PUBLICE SA, Bârlad,
efectuează activită�i de dezinsec�ie, dezinfec�ie și deratizare la cele mai
mici pre�uri. 

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

Conducerea S.C. CUP S.A. 

BIBLIOTECA STROE S. BELLOESCU
DIN BÂRLAD, LA CEAS 

ANIVERSAR
111 ANI

16 noiembrie 2017
În Bârlad, biblioteca a

sărbătorit  111 ani de la înfiin�area
primei Biblioteci Publice locale.

Stroe Belloescu a ridicat,
din spirit patriotic, aşezământul
cultural CASA NAŢIONALĂ, în
care funcţionează în prezent
BIBLIOTECA MUNICIPALĂ care
ii poartã numele. Imobilul era
înzestrat cu o bibliotecă bogată, cu
sală de expoziţii pentru artiştii locali,
cu săli de conferinţe şi festivaluri

artistice şi literare şi a fost sediu
pentru Liga Culturală din Bârlad, al
cărei preşedinte a fost Belloescu până
la sfârşitul vieţii sale.

La ceas aniversar, biblioteca
a fost gazda ședin�ei festive a
renăscutului cenaclu literar
Alexandru Vlahu�ã. Am asistat cu
emo�ie la un regal poetic sus�inut de
poe�ii Valeriu Stancu și Simion
Bogdănescu. Acestui duel liric i sa
alãturat și poetul Petruș Andrei.

Dintre membrii cenaclului

sau prezentat publicului și au citit
crea�ii  din volume personale
scriitoarele Silvia Budescu și Dorina
Stoica.

Au adresat urări la ceas
aniversar Elena Monu și Gruia
Novac.

Din nefericire a fost și zi de
doliu la bibliotecă și locul regretatu
lui poet Iftene Cioriciu sa mutat din
sală pe un videoproiector pe care sau
derulat imagini In memoriam,  astfel
scriitorii bârlădeni șiau luat rămas

bun și au �inut un moment de
reculegere.

Evenimentul se înscrie cu
succes în seria reușitelor momente
culturale care poartă girul
directorului institu�iei, dna Cristina
Vizitiu.

Urãm din suflet „La mul�i
ani” și multe realizãri bibliotecii,
acestei adevãrate oaze de culturã din
inima burgului!

Gabriela Ana BALAN

PLANETARIU PENTRU
NEVĂZĂTORI LA MUZEUL

"VASILE PÂRVAN"
DIN BÂRLAD

Muzeul “Vasile Pârvan” din
Bârlad, vă invită să participaţi la
inaugurarea planetariului pentru
nevăzători, ce va avea loc sâmbătă 25
noiembrie 2017, ora 11.00, la sediul
central din strada Vasile Pârvan nr.1

Planetariul pentru
nevăzători este un proiect unic cu
caracter naţional, iniţiat de către
Complexul Astronomic Baia Mare şi
finanţat cu ajutorul AFCN 
Administraţia Fondului Cultural
Naţional. Instituţia noastră este
partener în cadrul acestui proiect
deosebit, ce se derulează în mai
multe oraşe din ţară: Baia Mare,
Bârlad, Galaţi, Constanţa, Bucureşti,
Craiova şi ClujNapoca.

Planetariul pentru
nevăzători reprezintă o construcţie
specială, formată dintrun schelet
cubic de lemn, cu o platformă mobilă
desupra, ce conţine o cupolă pe care
sunt în interior, fixate constelaţiile,
formate din stele tridimensionale
legate între ele în forma tiparului ste
lar. În interiorul structurii modulare,

avem un fotoliu reglabil pe înălţime
şi pe orizontală, cu posibilitatea
rotirii la 360 grade. Un ghid audio
însoţitor este "secretul succesului"
acestui planetariu pentru nevăzători.
Călătoria sau aventura printre stele a
nevăzătorilor porneşte dintrun punct
fix, de bază, direcţia nordului,
indicată de cupolă. Apoi din poveste
în poveste, din descriere în descriere,
este conturată în mentalul
utilizatorului imaginea fiecărei
constelaţii şi reverberaţia culturală pe
care o poartă. Ghidul audio este
disponibil pe Google Play store, pen
tru dispozitivele android sau pe pagi
na
www.planetariupentrunevazatori.crt
ro.com

Dumitru Ciprian Vîntdevară
Muzeograf

Planetariu/Observatorul
Astronomic al 

Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad
Coordonatorul Astroclubului

„Perseus” Bârlad
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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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Rela�iile cu membrii fami
liei sunt de primă impor

tan�ă în această săptămână. Discu�ii
pe teme patrimoniale, pe moșteniri
sau pe rela�iile cu alte rude. Există
cumva un soi de ruptură între tine și
membrii familiei sau între tine și tot
ce privește casa și familia în general.
Î�i poate părea dificil să te concen
trezi sau să te ocupi de treburile
domestice sau de nevoile membrilor
familiei. 

Se conturează noută�i finan
ciare benefice pe segmentul

banilor ob�inu�i din munca proprie.
Asta înseamnă ce pot apărea oferte
noi de colaborare din care să câștigi
mult mai bine ca până acum sau la
actualul loc de muncă se poate ivi
ocazia să lucrezi suplimentar și
astfel să�i sporească salariul. Totul
este să fii atent la oportunită�i și
deschis la schimbare. Rela�iile cu
persoanele din anturajul apropiat
sunt eviden�iate prin discu�ii și
ac�iuni comune. 

Intri întro etapă nouă înce
pând cu această săptă

mână, o etapă benefică în care vari
antele de a�i îmbunătă�i planurile de
viitor sunt multiple și ușor de
abordat. Gândeștete pe îndelete
cum anume vrei să se desfășoare
via�a ta de acum încolo, visând pur
și simplu cu ochii deschiși. În seg
mentul banilor ob�inu�i din munca
proprie există nemul�umiri serioase
și reale. Totuși provocarea perioadei
constă în a învă�a să trăiești cu stric
tul necesar pe de o parte. 

Î�i sunt favorizate momen
tele de discre�ie, detașare de

cotidian, de dialog interior. Începe o
perioadă în care revela�iile vor fi
abundente și ar trebui notate. Unii
prieteni î�i pot oferi informa�ii pre
�ioase, propuneri viabile de proiecte
profesionale, dar și propuneri de a
petrece timpul liber împreună prin
activită�i recreative. Depinde numai
de tine cum gestionezi toate acestea.
Selectează ce sim�i că î�i este �ie util
acum și pe termen lung. Pe de altă
parte, energia vitală este la cote joa
se, bine fiind să fii prudent.

Exact cum î�i place �ie, antu
rajul prietenilor se animă

frumos începând cu această săptă
mână. Sunt șanse bune de a�i lărgi
acest anturaj, de a lega prietenii deo
sebite pe termen lung, dar și de a
îmbunătă�i rela�iile cu prietenii
vechi care merită acest efort. În mod
special dinspre segmentul profe
sional vin în preajma ta sus�inători,
oameni de nădejde alături de care
vei putea desfășura proiecte de an
vergură pe termen lung. Însă, tumul
tul rela�ional în care ești implicat te
poate obosi.

Segmentul socioprofesio
nal se va eviden�ia mult și

bine de acum încolo prin întâlniri
deosebite cu oameni importan�i, prin
modificarea statutului tău socio
profesional sau prin schimbări ce
intervin la locul de muncă. Sunt
șanse de a ob�ine aprecierile
celorlal�i vizavi de eforturile depuse
în câmpul muncii, de a ob�ine o
func�ie de conducere cu multe și di
ficile responsabilită�i pe termen
lung. Însă este bine să te bazezi
numai pe for�ele tale.

Locuri de muncă
în Vaslui

 SC MOPAN SUCEAVA SA 6 brutari
 SC VASCAR SA 1 inginer industria alimentară, 1 vânzătoare, 2

manipulan�i depozit congelate, 2 muncitori sec�ie ambalare, 1 facturist depo
zit preparate

 FABRICA DE CARNE MORANDI 1 inginer mecanic, 1 in
giner industria  alimentară, 10 ambalatori, 1 instalator

 SC DC COMERCIAL SRL 2 muncitori necalifica�i, 1 șofer
 SC FLANCO RETAIL SA 1 lucrător comercial
 SC VASTEX SA 5 confec�ioneri textile
 SC LALA PABITEX SRL 2 confec�ioneri, 1 căcător, 1

cura�ătoreasă
 SC EUROLUX SRL 2 ospătari
 I.I. HELLFEUER RUDOLF 5 muncitori necalifica�i în construc�ii,

1 sofer categoria B
 SC PANCARPROD SRL 4 confec�ioneri
 SC BERGOLO SRL 2 ospătari
 I.I. SPIRIDON MARA 1 șofer categoria B
 GMT EVALUARI SI CONSULTANTA SRL 1 consilier inginer

constructor
 SC  BRC COMPANY SRL 1 economist, 3 gestionari, 2 muncitori

necalifica�i
 SC BEMOIL SRL 1 gestionară
 SC CONFECTII SA 3 confec�ioneri, 4 muncitori necalifica�i
 SC GOSCOM SA 5 muncitori necalifica�i
 SC BELMI TRADE SRL 1 femeie serviciu, 1 ajutor bucătar, 1 pi

zzar
 SC NICTALOPUS SRL 2 confec�ioneri

Locuri de muncă
în Bârlad

 SC ANDRAVISAGE SRL 5 operatori confec�ioneri industrial
îmbracaminte din tesaturi, tricotaje, materiale sintetice, 1 vânzător

 SC AQUAVAS SA 1 electrician de întretinere și repara�ii, 1 săpător
manual, 2 vidanjoricură�itori canale

 SC CAPSA SRL 2 cofetari, 2 manipulan�i mărfuri, 1 ospătar
(chelner), 1 vânzător

 SC CASIGAZ SERV SRL 2 instalatori instala�ii tehnicosanitare și
de gaze, 2 sudori manual cu flacără de gaze

 CLUBUL SPORTIV SCOLAR MUNICIPAL  BARLAD 1 admi
nistrator financiar (patrimoniu) (studii superioare)

 SC CONBIRLAD SA 1 sudor
 SC FEPA SA 3 lăcătuși mecanici, 3 operatori la mașiniunelte cu

comandă numerică, 3 operatori la prelucrarea maselor plastice
 SC GEOELLA EXCHANGE SRL 1 casier valută
 SC JARDIANU KEOPS SNC 2 tâmplari universali, 1 vopsitor
 SC LEOSLO SRL 1 patiser
 SC MANDRA SA 1 paznic
 SC NEXIM SRL 1 încărcător  descărcător
 PRIMARIA BOGDANESTI 1 bucatar, 1 educator specializat, 1

îngrijitoare la unitati de ocrotire sociala si sanitară
 PRIMARIA MUNICIPIULUI BIRLAD 1 director institu�ie

publică, 1 auditor intern în sectorul public, 1 expert administra�ia publică, 1
fochist pentru cazane de abur și de apa fierbinte, 1 îngrijitor clădiri, 1 inspec
tor de specialitate în administra�ia publică, 2 îngrijitor animale, 3 instalatori
apa, canal, 1 paznic, 1 șofer de autoturisme și camionete

 SC RULMENTI SA 1 consilier/expert/inspector/referent/
economist în comer� și marketing, 1 electrician de între�inere și repara�ii, 6
forjori mecanici, 3 lăcătuși mecanici de întretinere și reparatii universale, 1
montatorreglor, depanator aparate electronice, telecomunicatii, radio, 5 recti
ficatori universali, 5 strungari universal

 SC SAMNOVE SRL 3 operatori confec�ioneri industrial
îmbrăcăminte din �esături, tricotaje, materiale sintetice

 SC ALMIBO CO TEX 2 operatori confec�ioneri industrial
îmbracaminte din �esături, tricotaje, materiale sintetice

 SC LIDL DISCOUNT SRL 1 vânzător
 SC ROLLERLINE SRL 5 operatori confec�ioneri industrial

îmbracaminte din �esături, tricotaje, materiale sintetice

OMAGIU - ZI DE SĂRBĂTOARE
CULTURALĂ ÎN COMUNA

ALEXANDRU VLAHUȚĂ

Duminică, 19 noiembrie
2017, Școala Gimnazială ”Al.
Vlahu�ă” din comuna Al. Vlahu�ă a
organizat  activitatea cultural
educativă ”IN MEMORIAM
ALEXANDRU VLAHU�Ă”,
dedicată comemorării a 98 de ani de
la trecerea în nefiin�ă a marelui scri
itor.

Manifestarea a început cu
un cuvânt de deschidere din partea
primarului comunei Al. Vlahuţă,
urmat de un tedeum slujit de preotul
Aghergheloaie Ciprian din parohia
Al. Vlahu�ă, la statuia scriitorului.

La tedeum au
participat:procurorul Nicolae Mihai
și Mircea Fitcal – din partea
Asocia�iei C.A.R.P.”Elena Cuza” din
Bârlad,  primarul comunei  D.
Cojocaru, profesor Ion Dobrin 
directorul Şcolii gimnaziale nr. 1 din
comuna Pogana, directorul școlii
gimnaziale  prof. Grădinaru Luigi,
înso�it de cadrele didactice,  cetă�eni
din satele comunei. 

Sa depus o coroană de flori
la statuia scriitorului din partea
Asocia�iei C.A.R.P. ”Elena Cuza”
din Bârlad.

Profesorul Grădinaru Luigi,
directorul școlii și profesorul  Marcu
Teofil au prezentat o scurtă biografie
a scriitorului.

Programul artistic  a cuprins
scenete și poezii de Al. Vlahu�ă și
Petruș Andrei, recitate de elevii școlii

noastre, pregăti�i de doamnele: Ichim
Evelina – profesor de lb. română,
Paiu Cătălina și Onică Nicoleta 
prof. pentru învă�ământul primar la
Școala gimnazială ”Al. Vlahu�ă” și
Pălici Georgeta – învă�ătoare la
Școala primară Ghicani.

Ansamblul folcloric Doina
Similei, pregătit de Jorj Dulgheru a
susţinut un program de cântece
vocalinstrumentale din zona
Moldovei.

În încheierea activităţii,
preşedintele C.A.R.P. Elena Cuza din
Bârlad a donat Ansamblului folcloric
Doina Similei din comuna noastră o
chitară „Kepma” şi opt mandoline
„Portughez II”din partea C.A.R.P.
Reghin, în aplauzele asistenţei.

Forma�ia  noastră a partici
pat anul trecut la spectacolul  ”Icoana
�ării o purtăm în suflet”, desfășurat
pe scena Casei de cultură din orașul
Reghin cu prilejul sărbătoririi Zilei
Na�ionale a Drapelului și Imnului
Na�ional . 

Conducerea C.A.R.P.
Reghin împreună cu domnul
președinte Stoica Leon au eviden�iat
talentul elevilor din ansamblul nostru
și  au  făcut această frumoasă dona�ie.
Le mul�umim din inimă!

Prof. învă
ător primar,
Jorj DULGHERU

Fotografii realizate de prof
Evelina ICHIM

ANUN	
Școala Gimnazială Nr.1, sat Pungești, jude�ul

Vaslui organizează concurs, conform HG 286/2011,
pentru ocuparea func�iei de mediator școlar, 1
normă, studii licen�ă cu specializarea asisten�ă
socială, diplomă de bacalaureat a liceului
pedagogic, specializarea mediator școlar, urmată
de un curs de formare cu specializarea mediator
școlar, în data de 19 Decembrie 2017, ora 08.00, la
sediul școlii Pungești. 

Dosarele se depun la secretariatul școlii până
la data de 13 Decembrie 2017. 

Contact: telefon fix 0235347255, mobil
0786065723, email: scoala_pungesti@yahoo.ro.
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Reporter: Mă aflu la un pri-
eten al grupului nostru de presă. Este
vorba despre Constantin Zamisnicu,
primarul comunei Probota. Bună ziua,
domnule primar.

Primar: Bună ziua, dom-
nule profesor.

R: Eu am lucrat aici în zona,
iar pe vremea aceea era foarte dez-
voltat învățământul. Acum cum mai
este?

P: În afară de problemele
cu care se confruntă învățământul
pe plan național, în comuna 
Probota vreau să vă spun că sunt
mulțumit de rezultatele obținute de
elevi. Vorbesc aici atât de rezultatele
din timpul anului școlar cât și de
rezultatele la evaluarea națională.

R: Când profesam eu aici
erau multe clase și mulți elevi. Acum
care mai este situația?

P: Și eu am învățat în
școala Probota și erau mulți elevi.
Numărul lor a mai scăzut dar de
vreo 3-4 ani de zile numărul lor a
rămas constant.

R: Primarul într-o comuni-
tate este omul care moblizează. Dum-
neata ești un primar nou și activ, din
câte am aflat. Ești un tip care coor-
donezi mai mult sau mai puțin oficial,
unele producții cum ar fi cea de
pepeni, brandul despre care noi am
mai discutat. Așadar conduci ca model
intreprinderi locale, cum te descurci în
acest rol? 

P: Activitatea din mediul
privat diferă de activitatea din sis-
temul administrativ. În domeniul
privat deciziile sunt pentru tine și îți

aparțin iar în domeniul administra-
tiv este un lanț mai mare care se
leagă de aceste decizii. 

R: În primul rând este nevoie
de aprobare în Consiliul Local. E de

partea dumneavoastră Consiliul
Local? 

P: După alegerile din 2016
ponderea în Consiliul Local e oare-
cum în favoarea mea dar e un
echilibru numeric foarte strâns. Din

13 consilieri sunt 6 consilieri PNL,

6 PSD și 1 PMP. Am reușit să coag-
ulez Consiliul Local astfel încât
toate proiectele importante pentru
comună, să treacă.

R: Care a fost cel mai impor-
tant proiect pentru anul 2017?

P: Cea mai mare realizare
pentru 2017 au fost cele 7 mari
proiecte la care lucrăm acum. Unele
sunt în derulare, altele în fază de

licitație. Nu cred că aș putea să le
prioritizez dar proiectul numărul 1
mi s-a părut a fi cel legat de
învățământ. 

R: Am văzut totuși și
pământul deranjat pe alocuri. La ce
mai lucrați?

P: Am finalizat proiectul
privind canalizarea. În mometul în
care am preluat mandatul de pri-
mar la Probota, conform graficului
de lucrări, finalizarea acestui
proiect trebuia să aibă loc în luna
decembrie 2017, dar împreună cu
executantul l-am revizuit și l-am
ajustat astfel încât în luna august să
fie finalizat, lucru care s-a și întâm-
plat. Urmează avizele de la E-ON de
racordare a stațiilor de transfer și
speranța mea este ca la finele anu-
lui sau cel târziu anul viitor să
devină și funcțional acest proiect. 

R: Ne apropiem de finalul
anului, intenționați să organizați vreun
festival folcloric?

P: Și anul trecut am avut o
frumoasă întâlnire pe 1 decembrie
cu locuitorii comunei, pe locul de
festivități al comunei, Dealul Crucii.
Acolo cetățenii comunei Probota, și
nu numai, au venit cu tricolorul și
au marcat cum se cuvine Ziua
Națională a României. Anul acesta
avem în vedere organizarea de
activități la nivelul fiecărei școli în
parte pentru a puncta această zi
importantă. Așadar anul acesta
vom sărbători cu elevii.

R: În ceea ce privește
sărbătorile de iarnă?

P: Atunci porțile primăriei
sunt deschise pentru cei care vor să
vină să ne ure.

R: Eu vă mulțumesc pentru
interviu și vă rog să fiți sănătos și să
ne revedem cu bine. 

P: Mulțumesc și eu.

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

PROBOTADINTR-O
SĂRBĂTOARE…

DRAGOMIREȘTI

Primarul Dănuț Iacob gâfâie,
transpiră, se agită, speră….FACE,
adică realizează o înfrățire ca la mama
ei cu o comună basarabeană,  Gura
Bâcului.

Este eficient ajutat de vi-
ceprimarul Cozma, de consilierul pri-
marului  Buzamăt de corpul didactic
în frunte cu cele două directoare de
școală de la Rădeni și Vladia, de pro-
fesoare ca d-na Mihaela Ene activă  în
toate fazele vizitei la Liceul din Vla-
dia (de fapt tot corpul profesoral) care
se implică cu o dexteritate
remarcabilă, într-un cuvânt cam toată
intelectualitatea  din comuna
Dragomirești participă la eveniment.
Dacă mă gândesc și la fanfara de la
Doagele cu vreo 12 suflători
profesioniști, la responsabilul didac-
tic de la școala din sat și la inspectorul
de la ISJ de loc din Vladia, constat că
aproape toată presa vasluiană
înștiințată de eveniment, a avut ce
filma, fotografia și  comenta.

Așadar, la o oră convenabilă,
bună de treabă este așteptată delegația
de la Gura Bâcului, în frunte cu
primărița,  care coboară din autocar cu
tricolorul pe piept,însoțită de un grup
numeros de consilieri și funcționari.
Ne-a atras  și ne-a mângâiat sufletul
tricolorul lor chiar dacă mai are pe el
stema Republicii care ar trebui să fie
parte a unei Românii mai mari și mai
puternice; am comunicat bine cu în-
treaga delegație, evident în limba
română în care primărița Lilia 
Brehova se exprima ceva mai greu. A
comunicat esențialul: dorința de
apropiere  dintre cele două localități
care s-au și înfrățit, colaborare și aju-
tor pe mai multe planuri, lupta cu
sărăcia.

Noi zicem că vizita aceasta
are valoarea unui simbol la care, dat

fiind atitudinea lui Dodon, începem să
ne îndoim: unirea face puterea, iar
deturnarea de pe calea europeană pare
mult mai grea după generalizarea
unor asemenea legături. Prin urmare

inițiativa primarului Dănuț Iacob este
de toată lauda… și asta facem prin
aceste rânduri. Până la urmă și pro-
gramele sărbătorești, primirea cu
pâine și sare (tare frumoși și deștepți
mi s-au părut „colăcarii” Alexandra
Tudusciuc și Marian Busuioc,la cei 14
ani ai lor), cântece, dansuri, o scenetă,
prezența unor interpreți-elevi, grija
cadrelor didactice de la toate școlile,
ca programele artistice să iasă bine,
așa ca pentru impresie rară fanfara de
la Doagele, musafiri și oficiali  bine
primiți cum numai în Moldova se
poate, până și emoțiile creative ale
primarului, soției sale, angajaților
primăriei… într-un cuvânt aproape
totul ca la carte…

Câștigul mare, cred, este
atmosfera patriotică ușor de perceput,

stimulată de Dănuț Iacob subliniată
prin intervențiile lor de către cadrele
didactic, comunicată prin entuziasmul
înterpreților. Desigur și prezența
vicepreședintelui CJ, Ciprian Trifan,
a fost stimulativă puținele sale în-
demnuri fiind înspre o colaborare
cinstită între părțile semnatare, bătălia
pentru rezultate convingătoare. Poate,
crearea  stimulilor necesari cu acest
prilej, să ducă chiar să contribuie
substanțial la rezultate meritorii. De-
pinde de partenerii în această
„competiție” pe care-i vom urmări cu
plăcere (vom reveni, în nr.
următoare).

A consemnat,
Prof. Dr. Dumitru V. MARIN

ȘI PREOCUPĂRI ECONOMICE
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AMINTIRI DIN LICEU
Îl citeam Eminescu
Şi bine că-ţi mai aminteşti
Ne plăcea de Odobescu
Dar mult mai mult de Odobeşti.

OFERTĂ
Oferim din stoc
Divă, chiar divină,
Iar la preţuri şoc
Parţial virgină!

DISPERĂRILE IUBIRII
Mi-e dor de trupu-ţi cald şi mătăsos
Şi urlu să m-audă mahalaua
Căci fără tine-s nebun furios…
Mi-am rătăcit prin casă pijamaua!

Mihai BATOG-BUJENIŢĂ

UNUI CANDIDAT
Promisiunile făcute,
Cu-nverșunare și cu zel,
De-o vreme nu-s recunoscute
Nici de el!

Ecaterina SOFRONIE

NĂMOL LA BĂILE NICOLINA
IAȘI
Te ungi  să te-nsănătoşeşti
De o să vrea Preasfântul
Şi ca să te obişnuieşti,
Cu … pământul!

Ioan ZAHARIA

UNUI CONFRATE PLIN DE
VICII
Epigrame scriu puține,
Muza încă mi-e departe.
Dar de-mi aminteam de tine
Cred c-aș fi umplut o carte!

Camelia NISTOR 

SISTEMUL "CO-PLATĂ" -
ALTERNATIVĂ LA ŞPAGA DIN
SPITALE
Desigur,n-om mai da ciubuc,
Dar adaptându-l pe Coşbuc,
"Din zei de-om fi coborâtori,
C-o plată tot suntem datori !!

"PERFORMANŢĂ SANITARĂ”
Făcând succint o analiză
Confirm cu tentă cinică:
Sistemul nu-i deloc în criză
Ci e în...moarte clinică!

Vasile LARCO

ATÂT DE SINGURĂ
Când hoții-au dat năvală-n zori,
Le zise, lăcrimând, mătușa:
”Ce bine c-ați venit feciori...
Că nimeni nu-mi deschide ușa!”

DUPĂ UN CONCEDIU LA
MARE
M-am ars și eu, nu mai discut,
Dar ea, soția mea, isteață,
E, zău, de nerecunoscut.....
Sau m-am întors cu alta soață?

Ioan FRENŢESCU

UNUI PARLAMENTAR
Văzându-l cum de-atâtea ori pe lună
Promite nonșalant de la tribună,
Vă spun discret și-i de luat aminte:
Nici nu roșește dumnealui când
minte!

Mihai HAIVAS

EPIGRAME ÎNTR-UN VERS
ABERAȚIE: Frecventă-n orice dizertație.
AMANT: Soț pe un loc vacant.
AMANTĂ: În orice cuplu, o placă turnantă.
ARAMĂ: De-o dai pe față, e o dramă.
ARBITRAJ: Îl descoperi la partaj.
AUSTERITATE: Buget făcut pe… nemâncate.
BABORD: Doar cu stânga e de acord.
BALAMUC: Guvernare cu bucluc.
BALIVERNĂ: Minciună pururi eternă.
BASTON: Fără el nu ai blazon.
CUREA: O strângi când viața este grea.
DIALOG: Adesea e doar monolog.
ESCHIVĂ: Politica guvernelor în derivă.
FISC: Să-l fentezi e-un mare risc.
GARGARĂ: Ocupație parlamentară.
HARTAN: Echivalent pentru ciolan
INTELECTUAL: Nu mai este actual.
LĂCUSTĂ: Demnitar ce nu doar gustă.
MINUNE: Un parlament cu legi mai bune.
NECROLOG: Urmează dup-un epilog (al fostei guvernări!)
ONOARE: Azi, ceva făr’ de valoare.
PAPAGAL: Soț credul, fără egal.
RECIDIVĂ: În politică-i masivă.
REVOLUȚIE: Doar victimele-au crezut că-i o soluție.
SCATOALCĂ: La alegeri o iei în falcă.
TALENT: Doar la puțini e evident.
ȚEAPĂ: De-o primești, intri la apă.
UMOR: Te scapă de omor, sau Dacă-l descoperi, ai un spor.
VINĂ: Cu păcatul e vecină.

Mihai HAIVAS

PSEUDOFABULĂ PE
CAROSABIL

Când poliţistul de la "Rutieră"
Agent „de importanţă” pe arteră,
Te-a amendat pe unicul motiv
C-aşa „vru” muşchii lui, deci abuziv,
Nu proceda ca oamenii nătângi
Săltând din mijlociul mâinii stângi,
Că, exponentul legii în teren,
Considerându-ţi gestul drept obscen,
Îţi va „orna” c-o mie de motive
Măsura arestării preventive,
Că eşti un grav pericol social
Prin gestu-ţi indecent şi imoral.
Iar de aici urmează-un bâlci complet :
Cu stres, audieri pe la parchet,
Ce culminează c-un proces la care
Te vei alege cu o condamnare
Pentru delictul de obscenitate
Şi-ofensă faţă de-autoritate!...

Puteai să-mpiedici toată brambureala
De-ai fi ştiut s-aplici la timp MORALA:
Cu poliţistul de pe carosabil
Să te comporţi civilizat,amabil,
Nu apelând la gesturi de canalii,
Ci fin,cum fac doar intelectualii,
Să-i strigi "Măi,animalule !" în faţă,
Citând astfel din clasicii în viaţă !

Vasile VAJOGA

DOUĂ LUCRURI EXTREM DE DIFICIL 
DE REALIZAT

1. Să pui ideile tale în capul altuia…
2. Să pui banii altuia în…buzunarul tău.
# Cel care reușeste primul lucru se numește…PROFESOR!
# Cel care reușește al doilea se numește…BUSINESSMAN!
# Cel care le reușește pe amândouă se numește…SOȚIE!
# Cel care nu reușeste nici una nici alta se numeste…SOȚ!

RONDEL
POLITIC

Mai marii în politică se spurcă
În fel și chip, șocante declarații,
Spun că-i spre binele acestei nații,
Dar sărăcia-n case se tot urcă.

Din tot ce zic, sunt numai aberații,
Și neamul nostru-n spusa lor se-
ncurcă,
Mai marii în politică se spurcă
În fel și chip, șocante declarații.

Cu cei de „jos” comunică prin
turcă,
Prin legi, decrete, fără explicații,
Știu pentru sine-a-și face situații
Și-a da poporului mereu de furcă,

Mai marii în politică se spurcă.
Corneliu VĂLEANU

S-O PORŢI 
ÎN ZBOR… 

S-o porţi în zbor încălecaţi pe-o pană,
Ce-mpodobeşte-un Pegas iluzoriu,
Râvnind mereu a deveni notoriu
Mai mult decât vestita-i amazoană.

Pornind pe un traseu aleatoriu,
Punctat de câte-o tainică şicană,
Veţi reuşi, cu fata ta morgană,
S-atingeţi mult visatul purgatoriu…

Acolo, amintindu-ţi şi de Dante,
Petrarca, şi-alte suflete celebre,
Vizând semeţ succese galopante

De-ai scăpăra de-un miez de stea
chibritul
Poţi încerca s-alungi mai  vechi
tenebre
Sculptând din miez de noapte
răsăritul.

Eugen DEUTSCH

LEGE ELECTORALĂ
Ajuns-am, iată, la strâmtoare,
Poporul e total dezamăgit,
Căci de un timp noi la votare
Alegem între-un hoț și-un necinstit.

DUPLICITATEA UNUI LIDER
DE PARTID
Privesc spre el, precum nătânga,
Cu cât tupeu ascunde fapta:
Ritos declară că-i de dreapta,
Dar ține capul tot la stânga.

PROSTIA, CAUZĂ A
DECESULUI
Cred că orișicine știe,
Că-n al vieții scurt decor,
Unii mor dintr-o prostie,
Alții de prostia lor.

ABUNDENȚĂ
Îi spune moșul:- Măi nepoate!
Avem în țară mai de toate.
Dar cea mai mare „bogăție”
E pandemia de prostie!

Mihai HAIVAS



www.tvv.ro actualitate

Meridianul, joi, 23 noiembrie 2017

PP RR OO SS TT UU LL     SS AATT UU LL UU II
Escrocul nu te întreabă dacă eşti credul.
Profunzimea începe întotdeauna de la suprafaţă.
Locul ideilor înaripate a fost luat de ideile cu ardere internă.
Dacă nu poţi fi cineva, fii măcar ceva.
Când eşti obosit, spune numai şi numai adevărul.
Trebuie să aleg: Hansel şi Gretel sau Greta şi Garbo.
Uneori e mai uşor să faci decât să nu faci.
Nai carte, nai parte şi eşti socotit imparţial.
Cine nu învaţă nare viitor. Şi cine învaţă, tot la fel.
Tot poporul e cu noi! Ceilalţi nus decât cincizeci la sută!
De la o anumită sumă în sus, cifrele mă lasa rece.
Unii se ţin de cuvânt, alţii se ţin de cuvinte.
Necrolog:"Şia trăit traiul, dar nu şia mâncat mălaiul".
Baza piramidei e vârful ei.
Sentimentele sunt ca alimentele: perisabile.
Toate anecdotele sunt provizorii. Dar unele se reciclează.
O promisiune respectata înseamnă o speranţă mai puţin.
Prezbiţie: "Citeşte şi dă mai departe".
Prostul satului e mai celebru decât primarul lui.

Dorel SCHOR

Volumul "RINGUL MAGIC", de jurnalistul
ieşean Dan Teodorescu, a ajuns în casele

moldovenilor din dreapta şi stânga
Prutului! 

Cartea de sport şi cultură
"RINGUL MAGIC", editată recent
de jurnalistul ieşean Dan Teodorescu,
cel care  în ultimii doi ani a scos pe
piaţă nouă cărţi, în zece volume,
deoarece cartea "Între două secole" a
avut două volume, a fost lansată în
public întro zi de vineri, 17 noiem
brie 2017, la Salonul Moldova din
cadrul Hotelului Moldova din Iaşi, în
faţa unui public extrem de numeros,
cu peste 100 de oameni prezenţi la
eveniment.

Să menţionăm că în 2017,
Dan Teodorescu a aniversat 50 de ani
de la debutul său în massmedia
românească. Vă informăm că în
1967, pe când era elev şi tânăr poet la
Colegiul Naţional din Iaşi (exLiceul
nr. 1 Mihail Sadoveanu) el a recitat
propriile versuri în direct la Radio
Bucureşti, întro emisiune literară de
mare întindere, împreună cu tinerii
colegi de la Cenaclul Elevilor din
Iaşi, printre aceştia fiind Svetlana
Nedelcu, Mihai Dinu Gheorghiu,
Vasile "Bebe" Mihăescu şi regretatul
Val Condurache. Tot în acel an şi tot
cu poezie, Dan Teodorescu este
publicat în ziarul local "Flacăra
Iaşului", în pagina literară, alături de
maestrul George Lesnea, iar un an
mai târziu a debutat şi la revista
literară "Cronica", sub îndrumarea
criticului Zaharia Sârgeorzan.

Specializat apoi pe
domeniile sport şi cultură, iată că în
perioada 20152017 jurnalistul Dan
Teodorescu, membru al Uniunii
Ziariştilor Profesionişti din România
(UZPR), al Asociaţiei Presei Sportive
din România (APSR), al Ligii
Scriitorilor din România  Filiala
IaşiMoldova şi membru senior al
Asociaţiei Literare "Păstorel" Iaşi,
acolo unde este Şeful
Departamentului Relaţii
Internaţionale ne demonstrează prin
cărţile sale că oraşul Iaşi, acolo unde
sa născut şi trăieşte de 67 ani este un
adevărat centrul cultural, spriritual,
turistic şi sportiv al României şi de ce
nu, chiar al Europei. Mai ales că, în
ultimii ani, Dan Teodorescu publică
foarte multe articole şi în presa din
străinătate, aferentă diasporei
române, mai ales în cadrul Agenţiei
de Presă "Aşii Români" şi la revista
"Vocea Ta", cu distribuţie în Austria,
Germania, Belgia, Olanda şi Elveţia
şi cu sediul central la Nürnberg, în
Germania, dar şi în massmedia din
Israel. Ucraina, Republica Moldova
şi SUA. 

* 
O trecere în revistă a

boxului ieşean şi românesc, în prim
ii 17 ani ai secolului XXI

Cartea "Ringul Magic" este
o expresie elocventă a acţiunilor
publicistice la nivel local, naţional şi
internaţional ale lui Dan Teodorescu
şi în ea se face o retrospectivă a
"Nobilei Arte" (adică a boxului
amator şi profesionist) din perioada
20012017, dar şi a evenimentelor
culturale ieşene la care a participat
autorul, în intervalul de timp august
octombrie 2017.

Un capitol special este acela
în care Dan Teodorescu dialoghează
cu vedetele boxului ieşean şi româ
nesc, cu Vasile Cîtea, Sorin Timofte,
Benone Marcu, Lucian Bute, Cristian
Hodorogia, Alexandru Marin, Ovidiu
Bobârnat, Nicu Brânzei, Viorel
Soroceanu, cu foştii boxeri Mihai
Holban şi Dorin Andronache, dar şi
cu maestrul teatrului ieşean Petru
Ciubotaru, care a practicat şi el boxul
în anii tinereţii, la sala CSM Iaşi, sub
îndrumarea antrenorului Nicolae
Florescu. 

Se menţionează în cartea lui
"DanTe" şi turneele de box care au
fost găzduite de municipiul Iaşi dea
lungul timpului, precum Memorialul
Iosif Mattes, Ring Iaşi, Centura
Moldovei şi Centura de Aur "Nicolae
Linca", dar şi reuşitele excepţionale
pe plan intern, naţional şi
internaţional ale pugiliştilor ieşeni şi
români, inclusiv în boxul profesionist
de peste Ocean.

În prefaţa şi postfaţa cărţii
sunt inserate editoriale despre autorul
cărţii şi volumul "Ringul Magic",
scrise cu mult suflet de preşedintele
FR Box şi deputatul în Parlamentul
României Vasile Cîtea, jurnalistul şi
supervisorul EUBC Viorel Sima, jur
nalistul sportiv de la Radio România
Actualităţi şi conducătorul Grupului
Umoristic "VOUĂ" Adrian Fetecău,
de jurnaliştii ieşeni Ana Crudu şi
Nicolae Rădulescu, de antrenorul de
box Constantin "Tinu" Brânzei, de la
CFRCSŞ Unirea Iaşi.

Editată la PIM Iaşi, cartea
are 566 pagini în format "B5
Academic", cu peste 320 de
fotografii care aparţin autorului în
marea lor majoritate şi este ca un
album de colecţie din lumea boxului
şi culturii, la nivel local, naţional şi
internaţional. Volumul în cauză
beneficiază şi de o grafică superbă a
arhitectului Eduard Mattes, cel
născut la Iaşi, dar care trăieşte de mai
mulţi ani la Haifa, în Israel şi care
publică şi gândurile sale despre pri
etenul "DanTe", pe coperta nr. 4 a
cărţii.
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Busuioaca de Bohotin-Huși și ,,Busuioaca de Huși-Hogaș” 
Emblema vinurilor licoroase roz-aromate din podgoriile 

Moldove Centrale

(Continuare din numărul 44)

Acad. V.D. Cotea,
vicepreședinte al Academiei Române
și al O.I.V.V. Paris, scrie: ,,Orice vi-
zitator care poposește în școală nu
poate să nu fie încântat de campusul
hușean preuniversitar, parcul cu
ansamblul construcțiilor scoase în re-
lief de cele cinci opere arhitectonice:
Crama – pivniță veche, restructurată și
înnobilată - și pe dinafară voevodal
sculptată,  Complexul vinicol cu
Vinoteca sa națională – adevărată bi-
juterie arhitectonică și Muzeul Viticol
și chiar Fermele model ce constituie o
,,comoară” de venituri și pentru
școală.

Impresiile vizitatorilor de-
spre această instituție sunt adevărate
cărți de vizită, poeme de slavă
adresate produselor și licorilor școlii
și făuritorilor lor. Nu întâmplător, aici
au poposit în cei 100 de ani, peste
1000 de mari notabilități și demnitari,
care vizitând edificiile amintite au gu-
stat și s-au înnobilat de mireasma
,,prințeselor” vinuri hușene de
Zghihară și Busuioace, ridicate și lus-
truite de slujitorii școlii din ultimii 40-
50 de ani.

I.C. Teodorescu scria în
1976: ,,Cine intră în sanctuarul
muzeului, vinotecii, dar mai ales în
moderna sală de degustări și protocol
din noua vinotecă și gustă celebrele
vinuri într-o prezentare de lux și în
primă audiție, prezentate de Avram D.
Tudosie, imitându-l pe marele director
Constantin Hogaș care ,,l-a vrăjit” pe
Nicolae Iorga , care vizitând școala în
1931, ca prim-ministru, a spus: ,,În
Podgoria Huși și în Școala Viticolă și
Vinoteca sa, trebuie să intre (și să
iese), ca într-un templu bahic și unic
al țării, covârșit de respect și cu pălăria
în mână”.

Marele acad. istoric C.C.
Giurescu spunea la Simpozionul
Național al istoricilor, cu prilejul
sărbătoririi a 500 de ani de la învin-
geriea turcilor de Ștefan cel Mare  și
inaugurarea unei statui ecvestre cele-
bre, vizitând după aceea Biserica și
Crama lui Ștefan cel Mare de la Huși
și obiectivele viti-vinicole ale celebrei
Școli  Viticole din Huși, ca: Muzeu,
Vinoteca - pivniță, ferme, în pregătirea
cadrelor și integrării activității școlare
cu practica și știința. Întregul sim-
pozion, în frunte cu C.C. Giurescu,
după vizitarea Bisericii și Cramei
Episcopiei Huși a dorit să viziteze și
ansamblul construcțiilor viti-vinicole
de la Școala Viticolă. Și iată aprecierea
sa:

,,Cele mai calde felicitări
corpului didactic și elevilor acestei
prestigioase  școli de horti-viticultură
pentru rezultatele obținute în organi-
zarea exemplară a Muzeului, a
Vinotecii, a fermelor – în pregătirea
cadrelor și integrării activității școlare
cu practica și știința. Întregul sim-
pozion în frunte cu C.C.Giurescu,
după vizitarea pivniței lui  Ștefan cel
Mare, de la Episcopie și a Catedralei
Episcopale a cerut să viziteze întreg
orașul Huși și obiectivele viti-vinicole
și laboratoarele de la vechea Școală de
Viticultură.

Vizitând aceste obiective au
rămas surprinși că cei peste 1000 de
notabilități care au vizitat școala  au
rămas uimiți de cele două coloane cu
marii fondatori  și preamăritori ai pod-
goriei și școlii, începând cu P.S. Aure-
lian și terminând cu Constantin
Prisnea, sub titlul: ,,Panteonul
înaintașilor și preamăritorilor
instituției și podgorie, în cei 100 de ani
de existență”. S-au exprimat: ,,Acum
îmi dau seama de cele scrise pe pereții
vinotecilor și laboratoarelor, în bibli-
ile cărților de onoare că într-adevăr
,,degustarea nu e simplă băutură  ci un
act de înaltă cultură și o reală binecu-
vântare care îi prinde bine oricui, cât
ar fi de mare”. 

Nu întâmplător merită să
dăm câteva nume pe urmele cărora
călcăm, înnobilându-ne sufletul și
mintea, ca: Nicolae Iorga, Nicolae 
Titulescu, prim-miniștrii: P.S. 
Aurelian, Nicolae Iorga, Petru Poni,
Victor Slăvescu, Mihai Ralea, 
Constantin Prisnea și alți miniștri ai
Agriculturii și ai Învățământului, ur-
mând spusele unui mare demnitar
român din perioada comunistă – prim-
ministrul  Manea Mănescu (care a aju-
tat imens evoluția școlii și a
podgoriei),   că ,,Cine intră în această
vinotecă și sală de degustări iese în-
nobilat cu toate miresmele lumii in-
cluse în vinurile gustate și impresiile
citatelor savurate. Elogiem pe toți cei
care muncind și învățând în acest liceu
și-a adus contribuția ca să-l facă atât
de mândru și înfloritor... Omagiem cu
pioșenie pe toți iluștri dispăruți ai
școlii, adresăm felicitări călduroase –
profesorilor și elevilor pentru meritele
pe care le-au dovedit – dorindu-le
viață lungă și neobosită cu succese
multe și pline de strălucire”.

Acad, prof. Valeriu D. Cotea,
în fruntea colectivului de catedră de la
Facultatea de Horticultură din Iași
scria la ultima vizită (pe 14.03.2015)
că ,,cele 30 de lucrări valoroase, pu-
blicate  și peste 1000 de studii și arti-

cole științifice îl recomandă ,de la
sine, pe Avram D. Tudosie să intre în
rândurile oamenilor de știință ai aca-
demiei, unde îi este locul de multă
vreme, intrând în rândul reputaților...”
Toți au citit și și-au însușit crezul
vinotecilor, scris de Alexandru
O.Teodoreanu, pe fundalul vinotecii,
precum și urarea: ,,Îngăduiți-mi să
așez Școala Viticolă și Colegiul Agri-
col Huși printre piramidele care înalță
numele orașului și al Moldovei viti-
cole, făcând din Huși, așa cum
spuneam, ,,casa noastră de
suflet”.(V.D.Cotea)

,,Cine vizitează această
instituție și răsfoiește cărțile de aur
care constituie o colecție de suflet și

de vizită ale viticulturii
moldave și deschide
poarta primitoare a
Micii Academii a viei
și vinului se
înnobilează pentru
toată viața...” . Acad.
V.D.Cotea (26
oct.2008), la
sărbătorirea Cente-
narului Școlii.
Să nu se uite că cifra
absolvenților noștri se
ridică la circa 10.000,
din care 1.500 sunt
titrați universitari, 39
doctori în știință, 43
doctoranzi și
cercetători. Numai în
prezent avem 7 profe-
sori universitari în ac-
tivitate, de la șefi de
disciplină la șefi de
catedră și decan.

Aș vrea să nu uit o
frumoasă expresie
rostită în vinoteca
școlii de Mircea 
Snegur, Președintele
Republicii Moldova,
care sună: ,,Mă bucură

că la Huși seculara tradiție de întâm-
pinare a oaspeților cu pâine și sare este
înlocuită cu degustarea vinului
Busuioacă de Bohotin”. Iar Ion
Iliescu, care-l însoțea, ne-a urat
,,Multe felicitări pentru căldura și en-
tuziasmul ce l-ați depus în organizarea
și prosperarea acestei instituții intere-
sante...”.

Nu putem sări peste citatul
primului ministru Petre Roman, care
gustând Busuioaca de Bohotin a spus:
,,Cine n-a iubit o femeie frumoasă și
isteață se spune că a trecut degeaba
prin viață, iar cine n-a gustat o
Busuioacă de Bohotin de la școală –
nu știe ce-i dulceața vieții...”

La vizita unor mari delegații
franceze, care au vizitat școala, ime-
diat după Revoluție, acad. Valeriu D.
Cotea a încheiat: ,,Înregistrându-i și
susținându-i ascensiunea în planul
activității didactice și științifice, orice
personalitate, ce poposește în Școala
de Viticultură ,,Dimitrei Cantemir din
Huși, astăzi Colegiul Național 
,,Dimitrie Cantemir” are sentimentul
că răsfoiește cartea de suflet și de
vizită a viticulturii moldave și de-
schide poarta primitoare a unei Mici
Academii (preuniversitare) a viei și
vinului”. 

Școala Viticolă din Huși, azi

renumitul Colegiu Agricol, 
,,Montpellierul” României, a fost vizi-
tat, cunoscut și lăudat de răsunătoare
personalități române și străine –
păstrătoare ale unor vestigii de mare
mândrie pentru țara noastră dețin și
numeroase gânduri și aprecieri din tre-
cutul și prezentul școlii ca: Nicolae
Iorga, Spiru Haret, P.S. Aurelian,
Vasile Pârvan, M. Ralea, Ionel și
Păstorel Teodoreanu, Marin Preda,
Eugen Simion, Constantin Ciopraga,
Al. Piru, Adrian Păunescu, Grigore
Vieru, Nicolae Dabija, dar și artiști de
la hușeanul Al. Giugaru până la
Tamara Buciuceanu, Ion Frunzetti și
mulți, mulți alții au așternut impresii
ce se constituie într-o minunată carte
de vizită a școlii –  a personalităților
vizitatoare ( incluse în Panteonul celor
două coloane de la intrare).

Acad. prof. Constantin 
Ciopraga  a scris: ,,O colectivitate
entuziastă și harnică a fost și este
Colegiul Agricol – cel care poartă nu-
mele lui Dimitrie Cantemir, care
îndeplinește rolul de pionier în viti-
cultura Moldovei”. Și-l amintește pe
Nicolae Iorga care scrie: ,,Școala s-a
născut pentru podgorie și podgoria
strălucește prin școală.”
Îngăduiți-mi să așez acest lăcaș de
viticultură printre piramidele care
înalță numele orașului, al Moldovei
viticole, făcând așa cum spuneam, din
HUȘI ,,casa și cartea noastră de su-
flet”.

Aș vrea să nu se uite că
absolvenții noștri sunt mari specialiști
în domeniu, iar alții precum Valerică
Petraru și alții constituie fabuloasa
orchestră ,,Trandafir de la Moldova”,
care urcă mereu pe trepte tot mai
înalte – cu cântecul și jocul moldove-
nesc, la toate manifestările locale,
naționale și internaționale, ca: Franța,
Elveția, Belgia, Olanda și altele.

*
*       *

Vizitând printr-un schimb de
experiență – profesori - elevi - Spania
– am văzut multe școli viticole, dar a
noastră seamănă mult cu ce spunea
profesorul T. Bejan, că: ,,Ea este
Mountpellierul și Sorbona României
ca și surorile sale din Franța”.
Ne pare rău că în reportajul scris de
Ziarul ,,Obiectiv” pe 27 septembrie
2017 – relatează lapidar această ex-
cursie de studii în Spania, fără să
amintească măcar cine a condus
această excursie și cu ce mari școli ale
lumii s-a ,,confruntat”  directoarea
Marinela Vasilescu.

Am numit-o Busuioacă de
Huși – Hogaș, pentru că el a obținut
noul soi hibrid, prin hibridarea
sexuată dirijată din încrucișarea
soiului de coarnă neagră cu
Busuioacă de Bohotin – Huși, dând
producție mai mare, tot aromat, dar
vinul este ceva mai roz colorat.

Acad. prof.dr.ing. Avram D.
TUDOSIE,

Membru al Academiei Oamenilor
de Știință din România.

Profesor Marinela
Vasilescu,

Director al Colegiului Agricol
,,Dimitrie Cantemir” Huși

RONDELUL
AȘTEPTĂRII

Unii semeni tot așteaptă
Să le vină ajutoare
Multe, pentru fiecare,
Pe o cale cât mai dreaptă.

Pentru muncă n-au chemare,
Nu sunt puși pe-o bună faptă,
Unii semeni tot așteaptă
Să le vină ajutoare.

Vrând să urce-o nouă treaptă
Ei cerșesc în strada mare,
Iar apoi cu-nverșunare
Înspre vila lor se-ndreaptă...

Unii semeni tot așteaptă.

UNOR FII RISIPITORI
Un sfat ași da azi tuturor,
Ce-i de la moși, strămoși lăsat:
De cât în urbe cerșetor,
Mai bene-n satul tău argat!

�
VORBE, FAPTE, REALIZĂRI
Sunt mulți din cei ce pe la noi
Muncesc, dar fac și tărăboi
Iar alții sunt cuminți și tac,
Dar ce păcat, nimic nu fac !

�
SINDICALIȘTII ÎN GREVĂ
Ei n-au căzut ca musca-n ciorbă,
Cereau puțin, cinstit să fiu,
Dar ce păcat, că orice vorbă
Se răspândea ca în pustiu!

�
PE STRĂZILE ORAȘELOR
Că-s trotuarele blocate
Și-s accidente an de an,
Vreau să-mi răspundeți, de se poate:
Sunt oameni cei de la volan?

�
BĂTRÂNUL LA DOCTORUL
DE FAMILIE
-Boli am multe,-o-ntreagă sumă,
Ce să mă mai fac de chin?!
Doctorul i-a zis în glumă:
-Uită-te în buletin!

�
MĂSURĂ GUVERNAMENTALĂ
Văzând prea multă sărăcie,
Guvernul, iată, s-a gândit
Să pună taxă pe prostie...
Privind în jur s-a răsgândit.

Ștefan BOBOC -
PUNGEȘTEANU

�



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

sc A, telefon 0371/ 073989, 0235/481720

84 locuri de muncă disponibile la 22.11.2017

 SC ALDELIA SRL 2 confec
ioneri articole din
piele si înlocuitori, 2 muncitori necalifica
i în industria
confec
iilor;

 SC ALVALIV SRL 2 muncitori necalifica
i în
industria confec
iilor;

 SC AUTOBUZUL SRL 3 șoferi autobuz
 SC CIBLIM PROD SRL 5 confec
ioneri articole

din piele si înlocuitori, 4 muncitori necalifica
i în industria
confec
iilor;

 SC CRIAGROVLAD SRL 1 merceolog, 1 mecanic
agricol, 1 muncitor necalificat în agricultură;

 SC DOGMA IMPEX SRL 1 barman, 5 cizmari
confec
ioneri încăl
ăminte, dupa comandă, 3 șoferi auto
buz;

 SC ELDODEL SRL 5 cizmariconfec
ioneri
încăl
ăminte, dupa comandă;

 SC ESTCONSULT IPURL 1 consilier juridic;
 "GÎSCĂ ANCUŢALĂCRĂMIOARA

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ" 2 vânzatori;
 GRADINITA CU P P NR. 12 HUSI 1 bucătar;
 SC IRYROM SRL 1 vânzător;
 SC INDOREX SRL 4 muncitori necalifica
i în

industria confec
iilor;
 SC LDL DISCOUNT SRL 3 vânzători;
 SC LIVELONG FOREST SRL 5 muncitori

necalifica
i în industria textilă;
 SC MARIUS CREDCOM SRL STANILESTI 6

confec
ioneri încăl
ăminte;
 SC MAXIARCAD SRL STANILESTI 1 muncitor

necalificat în industria confec
iilor;
 SC NASTIMARI SRL 2 cizmariconfec
ioneri

încaltaminte, dupa comandă, 1 confec
ioner articole din
piele si înlocuitori;

 SC NICOMON SRL 4 muncitori necalifica
i în
industria confec
iilor;

 SC PANTOCIM SRL 5 confec
ioneri articole din
piele si înlocuitori; 3 muncitori necalifica
i în industria
confec
iilor;

 SC PRIMOB SRL 1 tâmplar universal;
 SC REIAda SHOES SRL 4 confec
ioneri articole

din piele si înlocuitori, 4 muncitori necalifica
i în industria
confec
iilor;

 SC PRODIVA SRL 1 muncitor necalificat în
industria confec
iilor

ÎNCHIRIEM CAMERE IEFTINE
Moara Grecilor
100 lei pe lună

Relaţii la telefon 0744/231380

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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NOUTĂȚILE LUI IULIAN CHIRILĂ
ȚIGĂNAȘI

Reporter: Stimați prieteni mă aflu la Țigănași, în județul Iași, unde stau de vorbă cu pri-
marul Iulian Chirilă. Cred că aici, la Țigănași, găsesc întotdeauna un prieten. Ce spuneți domnule
primar?

Primar: Dumneavoastră sunteți oricând bine-venit la Țigănași, ne știm și de foarte
mult timp. Mă bucur de prezența dumneavoastră aici mai ales că știu că dumneavoastră, în
tinerețe, ați fost profesor aici, la Stejarii.

R: Veneam săptămânal pe vremea aia la Țigănași și cunoșteam foarte bine localitatea.
Acum nu o mai recunosc pentru că arată cu totul altfel, mai modern și aveți și o primărie nouă.

P: Într-adevăr avem o primărie nouă, construită prin PNDL. Am funcționat apro-
ximativ doi ani într-un spațiu închiriat de la IPJ Iași deoarece am dărmat efectiv clădirea
primăriei vechi și am construit una nouă pe același amplasament deoarece aceasta a fost
dorința cetățenilor.

R: Este un sediu modern cu toate utilitățile, din câte văd eu.
P: Vechiul sediu era practic o clădire veche, o casă, cu patru camere, cu hol pe mijloc,

pereții erau crăpați de băgai mâna prin crăpături. Cel care a făcut studiul a spus că trebuie
dărmată deoarece nu se mai poate face nimic din ea.

R: Acum vă mândriți cu bijuteria asta?
P: Într-o comunitatea sediul primăriei este mândria acelui loc. Sediul primăriei este

emblema comunei. Am vrut să nu fie nici o clădire extravagantă dar totuși să satisfacă nevoile
fiecărui angajat din instituța noastră. 

R: La al câtelea mandat ești, domnule primar?
P: Sunt la al doilea mandat. 
R: Dumneata simți acum că primarul devine un model pentru viața comunității? 
P: Categoric. La primul mandat am fost ales cu 68% iar pentru mandatul al doilea

am obținut un procent de 80%. Pentru mine este foarte clar că cetățenii din comuna Țigănași
au căpătat încredere în primarul lor. 

R: Am văzut că satul Cârniceni s-a modernizat.
P: Într-adevăr, la Cârniceni am turnat primii 5,2 km. de asfalt. Încerc în continuare

să obțin finanțări pentru asfalt pentru toate satele componente. Să știți că noi nu facem
diferență între locuitorii satelor. Spre exemplu, am pus iluminat public cu LED în toate satele.
Aducțiune cu apă am făcut la fel, în toate satele. Încercăm să echilibrăm pentru că nu vreau
să aud discuții că locuitori unui anumit sat sunt favorizați.

R: Ce populație mai are comuna?
P: Avem în jur de 4.800 de locuitori.
R: La 416 câți aveți?
P: Să știți că la 416 numărul lor a scăzut. Acum mai avem doar 32 de persoane. A

scăzut numărul lor pentru că sunt societăți care îi angajează, le asigură transportul și fac
naveta la Iași.

R: Sunt muncitori oamenii de la Țigănași?
P: Sigur că da.
R: Cam câte ore stă primarul în primărie?
P: Primarul stă în primărie de luni până duminică. Cel puțin, eu așa stau. Nu este

necesar să stai efectiv în primărie. Sunt drumuri de făcut la București și este mult de muncă
și pe teren. 

R: Găinari mai aveți în comună?
P: Sunt puțini, foarte puțini. Acum doar cine nu vrea să muncească nu muncește.
R: Așadar primarul se ocupă să obțină locuri de muncă?
P: Categoric. Managerii fabricilor vin la noi, fac informare, aduc diferite pliante.

Pentru cei care vin la mine cu probleme financiare am pe birou cărțile de vizită ale
reprezentanților firmelor care ne vizitează în căutare de angajați și le spun că ei sunt singurii
care se pot ajuta.

R: Ești fericit, domnule primar?
P: În mare, da. Partea proastă este că atunci când ajungi primar și realizezi că atâtea

suflete depind de tine nu prea mai ai timp pentru familia ta. Timpul petrecut alături de fa-
milie este foarte limitat. Dar eu sunt convins că ei mă înțeleg. Ca primar ai o deosebită
satisfacție atunci când vezi că faci lucruri și când știi că acele lucruri vor rămâne și când nu
vei mai fi primar. Vă dau un exemplu. Aseară am avut Vecernia bisericii de la Stejarii pentru
că este hramul bisericii. Am alocat, anul acesta, prin hotărâre de Consiliu Local, o sumă de
bani preotului paroh de acolo pentru o centrală termică astfel încât s-a încălzit Casa
parohială, Biserica și Prăznicarul. Aseară s-a făcut inaugurarea și am văzut clar că oamenii
erau mulțumiți de primarul lor.

R: Pentru carte se mai fac eforturi în comuna Țigănași?
P: Eu vă spun că da. Avem o bibliotecă ce funcționează acum în locația unde am avut

noi sediul provizoriu al primăriei, pentru că avem un proiect pentru un Cămin cultural.
Modernizare Cămin cultural, un proiect de 482 de mii de euro, proiect ce în maxim doi ani
va fi gata. Atunci vom muta și Biblioteca acolo.

R: Eu mă bucur că am stat puțin de vorbă și vă doresc mult succes.
P: Mulțumesc.

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

MĂSURI PENTRU PERIOADA
SEZONULUI RECE
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� coșurile de fum vor fi obligatoriu verificate, curățate, şi reparate de persoane speciali-
zate şi autorizate;

� coșurile se prelungesc deasupra acoperișului cu 0,5 - 0,8 m; aprinderea funinginii în
interior la coșurile necurățate poate produce o temperatură de 800-1000C;

� în podul casei coșul de fum va fi obligatoriu tencuit pentru a nu prezenta fisuri prin care
ar putea pătrunde scântei ce pot fi surse de aprindere, dacă în zona lui sunt materiale combustibile;

� coșurile şi burlanele pentru evacuarea fumului vor fi construite, întreținute şi curățate
periodic pentru a nu provoca incendii;

� coșurile de fum se vor izola faţă de elementele combustibile ale planșeelor prin
îngroșarea zidăriei de cărămidă a coșului cu 25 cm; în spațiul dintre coș şi planșeu se recomandă
introducerea unui strat de materiale necombustibile;

� se va evita încastrarea, în coșuri şi burlane, de elemente combustibile ale acoperișului
sau planșeului;

� la trecerea prin acoperiș se lasă o distanţă de cel puțin 10 cm între fața exterioară a
zidăriei coșului şi elementele combustibile ale acoperișului;

� nu este permis ca în coșuri să fie încastrate elementele combustibile ale acoperișului,
planșeului etc..

Respectând aceste sfaturi privind ocrotirea propriilor gospodării de acest dușman care
este INCENDIUL, cetățenii pot conviețui în liniște, fără grija, că viața și bunurile materiale ago-
nisite nu vor fi mistuite de flăcări.

Este de reținut un lucru foarte important: "Este mult mai ușor să pre-
vii un incendiu, decât să-l stingi"


