
Pag. 6

Pag. 12

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  0235 419 494 Iaşi  0744 231 380

Citeşte Meridianul şi pe net la www.tvv.ro !
Fondat în anul 1996 Singurul Grup de Presă

din judeţul Vaslui

Prof. dr. Dumitru V. MARIN

editorial

m a r i n t v v @ g m a i l . c o m
w w w . m a r i n d u m i t r u . r o

Meridianul a trecut de 22 de ani...  Ziar de informa�ie, opinie și publicitate  an XXIII  nr. 49 (1879)  joi, 13 decembrie 2018  12 pagini  1 leu

CREDEN�IONALIȘTII DE ATUNCI,
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Avem preten�ia că am pus la dispozi�ia cercetătorilor și publi
cului larg o pagină de istorie reală sus�inută de concetă�enii noștri
vasluieni, la prima sărbătoare na�ională, 1 Decembrie, 1990. În două
numere, două editoriale au fost consacrate acestui prim eveniment
important de după Revolu�ie, de remarcat pentru ecoul său patriotic
și pentru unitatea na�ională. Atunci, chiar era necesară o asemenea
revărsare de sentiment și voin�ă populară pentru că erau și tendin�e
centrifuge, erau multe încercări de subminare a voin�ei na�ionale.
Adunarea solemnă cu prezen�a a 100.000 de oameni, după Ședin�a
solemnă a Guvernului, la Alba Iulia, spectacolele, parada militară
însemnau sus�inerea noului regim, democratic, hotărâre de apărare a
Unită�ii României.

Vasluienii sau organizat destul de festiv, vineri, 30 noiembrie
1990, diminea�a, când au semnat, în sala mare a prefecturii
Creden�ionalele (legitima�ii speciale) cu care să participe la
sărbătoarea de la Alba Iulia, de sâmbătă, 1 Decembrie 1990, prima
după schimbarea regimului, la 72 de ani de la Marea Adunare
Populară din 1918. Am înfă�ișat câteva figuri ale timpului, în numărul
trecut de ziar, printre care Vasile Stoica (Băcani), Petrică Chiriac
(Duda Epureni), D. V. Marin și Marin Nistor (Vaslui), Ion Corciovă
(Tutova), Ion Tărnăuceanu. 

Prezentăm acum și aici, fotografia de grup cu cei 79 de delega�i,
sub cupola Prefecturii Vaslui, înainte de îmbarcarea în autocare, pen
tru deplasarea la Cetatea neamului românesc, la cealaltă extremă a
�ării, mai to�i având dorin�a să ne exprimăm hotărât pentru Unirea
deja înfăptuită și să sus�inem vizibil politica na�ională. Poate, între
cei care se recunosc, să ne mai comunice vreunul, adică să confirme
participarea de atunci, conștient că a luat parte la un fapt istoric re
marcabil.

(Continuare în pagina 2)
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NOTĂ:
„D.V. Marin reprezintă astăzi, peste ½ secol de istorie

trăită – vorbită – scrisă, de după 1968 (când sa înfiin�at
jude�ul). Mereu a fost întrun plan prezent, martor și actant la
tot ce sa înfăptuit în municipiul,  jude�ul Vaslui sau chiar în
Moldova românească. El însuși nea lăsat multe volume de is
torie culturală, lucrări știin�ifice sau de înaltă jurnalistică. În
peste 6 decenii, prezen�a lui a fost mereu remarcabilă… Omul
și opera au intrat deja întrun patrimoniu.

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

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

(15 iulie, 2018)
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Vă invit să revede�i materialele publicate în cele două numere
anterioare din ziarul nostru, adăugând doar, că la 5 zile de la acest
eveniment am înfiin�at prima televiziune privată din România, pe 5
decembrie 1990, cu prima Licen�ă audiovizuală, 001/TV, la Vaslui,
act cultural unic și irepetabil, de mare autoritate jurnalistică
na�ională și interna�ională. Revista M. C. R. care străbate
continentele astăzi e și ea un rod al curajului și îndrăznelii de 
atunci, dintrun „loc unde nu se întâmpla nimic” (M. Sadoveanu).

Și vasluienii de acum 28 de ani, au participat, ca și „curcanii”
lui Alecsandri, ca și jertfi�ii la �iganca sau Cotu Domului, ca și
prigoni�ii din perioada comunistă, la păstrarea României, nu tocmai
întregi, dar între hotare sigure și cu o limbă unitară. Nu spre glorie,
ci spre știin�ă!

FESTIVALUL  OBICEIURILOR
VASLUIENE, 

PE 23 DECEMBRIE 2018

Lucian Onciu, directorul Centrului de Îndrumarea a Crea�iei
Populare (are un nume lung și greu, dar lumea îl știe așa), nea informat că
Festivalul Obiceiurilor de anul acesta va avea loc pe 23 decembrie curent,
duminică, începând cu ora 10.

Încetă�enit, după 27 de edi�ii, acest Festival folcloric  impune aten�iei
întregii �ări datinileobicei din Colinele Tutovei și tot bazinul Tutovei și Valea
Prutului în încercarea de a stimula nu numai existen�a ci, poate, dezvoltarea
unei activită�i artistice (populare) din TOATĂ Moldova, cu certe
individualită�i. Vom reveni…  

Dumitru V. MARIN

TOT LA DRUM, DAR NU LA PAS…
O sută – două de km parcurși întro zi nu mai

pare o performan�ă astăzi când motorbenzina permite
deplasări multiple. La noi se adună fapte și impresii timp
de o săptămână, uneori cu mare aglomera�ie de știri.
Profilul cultural ne ajută substan�ial pentru acumularea
simpatiilor de pe unde călcăm.

OLTENEȘTI: deși e prima oră de slujbă, ne
întâlnim cu viceprimarul care supraveghează plecarea
microbuzelor cu copiii de școală, func�ionarea
buldoescavatorului și pe niște tăietori de lemne. E
zumzetul activită�ii zilnice, despre care primarul
Constantin Galeru zice că e o obișnuin�ă. Ca pretutindeni,
și aici sunt probleme cu banii dar cumpătarea și
chibzuin�a  mai rezolvă din sarcinile muncii.

TĂTĂRĂNI: liniște si… cântatul cocoșilor.
Primarul Mihai Băhnăreanu aleargă după materializarea
unui proiect, vicele semnează repede pentru niște ajutoare
(și dispare), avem o discu�ie foarte interesantă cu
secretara Primăriei, Emanuela Oprea, fără îndoială, una
dintre cele mai frumoase și mai deștepte doamne din
genera�ia tânără, din jude�ul Vaslui. Văd pe viu, că între
Tătărăni și Bo�ești sunt cele mai spectaculoase varia�ii de
teren. 

BO�EȘTI: pe dealurile mai molcome se așează
parazăpezi, sub conducerea viceprimarului. Dar col�ii
sărăciei se văd în stânga văii prin dealurile scufundate cu
nisipării gata să se prăbușească, printre loturile nearate,
prin vestitele lacuri de la Man�u  năpădite de stufăriș, prin
amor�eala oamenilor din Gugești. Două semne rele: un
convoi mortuar cu destul de pu�ină lume după o bătrână,
și o casăcastelcastel chiar în botul dealului către Bo�ești,

cu totul abandonată.  Nu știu cum se face, dar nici acum
nu lam găsit pe primar, ar fi cam a 8a oară.

MICLEȘTI: Doru Ineluș Agafi�ei, primarul e la
post, cam descurajat de lipsa resurselor financiare, care

nul ajută să pornească niște lucrări. Aparatul primăriei se
mișcă normal.„Cum a�i  trecut de 1 Decembrie?”… „păi,
nu se putea să nu marcăm evenimentul, așa că am avut
spectacol la Cămin, au fost cei din Ansamblul
Ciobănaș cu 300 de oi, am avut două soliste de la
Vaslui (mamă și fiică) care au ridicat calitatea
manifestării, cred că reușim câte ceva notabil pentru
educa�ia patriotică, permanentă…” zice primarul.

SOLEȘTI: Primări�a…. amabilă ca întotdeauna,
asaltată de tot felul de inspectori și probleme care mai de
care. Nu uită să ne vorbească de „SOLEȘTENII” de
sărbătoarea de suflet, cea na�ională, eviden�iază pe Elena
Bujor, Lorica Simon ș.a. și…dăm mâna și cu unul dintre
cei mai destoinici directori de Cămin Cultural, Costel
Adam, pe carel întreb de fiica și solista Cosmina Adam,
o prezen�ă dintre cele mai vii între solistele tinere de
muzică populară. Chiar ne mândrim că am promovato
constant de la 6 ani, atât la Unison Radio, cât și la TVV.
Azi e o voce mult apreciată, o valoare reprezentativă a
vasluienilor.

VĂLENI: primarul Radu Beligan o fi pe unde o
fi, în sediul  institu�iei, e munca normală a personalului.
Remarcăm, din nou, prezen�a „doamnei Maricica”, adică
a contabilei care are grijă de portofelul public și care e o
autoritate în materie. Mul�i elevi se mișcă prin apropierea
primăriei și a școlii…

E temperatură cu minus, e un început de iarnă cu
așteptări, cu satisfac�ii și neîmpliniri. Trebuie să fim
optimiști…și, la drum?! 

Dumitru V. MARIN

ANUN� 
Numitul Căruceru Iulian, cu ultimul

domiciliu cunoscut în sat Corbu, com.
Lipovă�, jud. Vaslui, este citat de
Judecătoria Vaslui, cu sediul în loc. Vaslui,
str. ing. Badea Romeo nr.13, în data de
09.01.2019, ora 9.30, la completul 4 mixt
civil și fond funciar, în calitate de pârât în
cauza civilă nr. 926/333/2018 având ca
obiect îmbogă�ire fără justă cauză în
contradictoriu cu reclamantul �opa Ștefan.
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TOT DESPRE CULTURĂ
REBRICEA

Reporter: Stima�i prieteni,
suntem la Rebricea în camera de
primire a unui primar făcut pentru
profesia de administrator public.
Domnul Valerică Radu, nu a fost
chiar încântat când ma văzut mai
ales că am venit hotărât săi pun niște
întrebări. Domnule primar am în�eles
că de 1 decembrie ai avut niște
activită�i deosebite. O să discutăm
despre aceasta, dar mai întâi aș vrea
să vă întreb dacă este suficientă o
singură zi pe an, vorbim despre ziua
de 1 decembrie, pentru a ne men�ine
treaz spiritul patriotic.

Primar: Bine a�i revenit pe
meleagurile rebricenilor. Este
adevărat, pe 29 noiembrie am avut
niște manifestări, aici, la noi în
comună. Au participat cadrele
didactice și elevii, locuitorii
comunei. Am lansat 150 de invita�ii
nominale la care au răspuns 75%
dintre cetă�eni. Cam 120 de
participan�i am avut în total.

R: Dar unde a avut loc
manifestarea, sta�i rău cu căminul
cultural.

P: De data asta o să vă
contrazic. Pentru ziua de 1 decem
brie am bugetat cu ajutorul
Consiliului local și am modernizat
căminului cultural. Am investit în
dotările necesare pentru buna
desfășurare a activită�ilor.

R: Cam câ�i spectatori încap
în sală?

P: Cam 125 pe scaune, ar
încăpea până la 160 – 170.

R: Ave�i și conducător de
cămin cultural, referent?

P: Avem conducător de
cămin cultural, dar acesta are și
func�ia de asistent social.

R: De ce primarul se implică
în toate ac�iunile cultural – sportive?

P: Sunt atribu�ii de servi
ciu, este normal, cred eu.

R: Ce activită�i a�i avut de 1
decembrie?

P: Patru ore de muzică și
poezie sus�inute de corurile reunite
ale celor două școli generale. Corul
„Voci Rebricene”, alcătuit din
cadre didactice, persoane din
administra�ia publică, printre care
sunt și eu una din voci. Am avut ca
invita�i fra�ii Chiriac cu piese
adaptate momentului, la partea
folclorică, ansamblul Facultă�ii de
Agronomie din Iași: „Mugurelul”.
Colegii mau sprijinit.

R: Și de câ�i ani ești
dumneata membru al forma�iei?

P: Am fost membru prin
anii 8085 apoi am avut o pauză.
Colegii mei din genera�ia 80 sau

reunit acum cinci ani și am reluat
activitatea.

R: Ne întoarcem la Căminul
Cultural unde au cântat Fra�ii Chiriac
– foștii mei elevi. Ce a urmat după
acel moment patriotic?

P: Sa terminat cu un
moment folcloric, a mai fost o
tânără lansată de curând în Iași –
Ababei Ana Maria care a cântat o
piesă frumoasă (am auzito și la
radio: „Astai România”) și la
sfârșit după patru ore sa servit
câte un pahar de vin, un moment
de recreere.

R: De unde ave�i vin? Ave�i
butoaie la primărie? Unii au avut și
sarmale. Ave�i și din astea în proto
col?

P: Nu, sarmale nu am
avut. Dar a fost un moment reușit
zic eu.

R: Am în�eles că a fost
prezent personalul primăriei. Au
venit to�i sau au mai fost unii care au
refuzat?

P: Trebuie să avem și aici
câ�iva oameni care să men�ină
activitatea. Primăria trebuie să fie
permanent deschisă, dar asigurăm
continuitatea activită�ii prin
rota�ie.

R: Cum este sfârșitul de an
la primăria comunei Rebricea? Ce
rezultate a�i ob�inut?

P: Anul acesta se încheie
bine, am avut și rezultate bune. Am
drămuit banii din bugetul local în
așa fel încât să meargă și partea
administrativă și partea de
investi�ii. Fără datorii la utilită�i
sau în altă parte.

R: Nu ave�i arierate, cum s
ar zice.

P: Din nefericire am avut
parte și de insuccese. La școala
Draxeni a trebuit să reziliez un
contract pentru execu�ia lucrărilor
de modernizare a școlii. Firma care
a câștigat licita�ia nu a putut începe
lucrările. A fost destul de greu
pentru că un an de zile am
organizat licita�ia și un an de zile
mam rugat efectiv de ei să înceapă
lucrările. Au rămas fără salaria�i,
au avut necazuri, dar eu trebuie să
reiau de la zero licita�ia.

R: Am sămi reiau
întrebarea. La începutul anului a�i
avut în permanen�ă manifestări
culturale, a�i încurajat permanent
echipa de fotbal. Nui treaba mea că
sunte�i ciuca bătăilor, eu am văzut un
stadion bine între�inut și utilat. Iar
dumneavoastră sunte�i foarte
entuziast – am văzut că �ipa�i foarte
tare de pe margini. A�i participat cu

diverse ocazii la festivaluri jude�ene,
a�i încurajat grupurile corale. Ce a�i
mai făcut în acest context?

P: Festivalul de Datini și
Obiceiuri care este o tradi�ie deja
la noi, edi�ia a XI a, pe 26 încercăm
săl organizăm anul acesta întrun
sat unde încă nu lam organizat.

R: Dacă este vreme proastă,
cum o să reuși�i?

P: Avem drumuri
pietruite, se poate circula. Chiar
dacă este satul cel mai îmbătrânit
din comună și cel mai mic, cetă�enii
merită să aibă parte de ceva mai
mult de sărbători.

R: Am scris în ziarul nostru
despre aceasta, dumneata ai grijă de
manifesta�ii culturale în fiecare an,
îmi amintesc chiar de luna mai, altă
perioadă plină de iz patriotic. Vreau
să întreb: cum ar sus�ine manifestarea
de 1 decembrie spiritul patriotic și cât
este ea de suficientă?

P: Nu cred că este
suficient, ma�i întrebat chiar la
începutul interviului. Patriotismul
ar trebui să se manifeste la toate
nivelurile și la cele de jos și sus de
unde suntem conduși. Dar
patriotismul acesta în șuturi nu
este suficient. Consider că a fi
patriot constă în a înfăptui anumite
lucruri: unul dintre cele mai
importante, mi se pare mie ar fi să
ne aducem copiii acasă, să la creăm
condi�ii de muncă sigure. 

R: Dar dumneavoastră nu
prea ave�i mijloace.

P: Dacă fiecare din noi ar
face ceva după puterile lui, la toate
nivelurile mă refer, cred că am
putea face un pas înainte.

R: Catedrala Mântuirii
Neamului crede�i că este un pas în
acest sens, un act patriotic?

P: Da, cred că da. Este un
proiect na�ional pe cale de a se
finaliza. Întrun timp relativ scurt
în raport cu amploarea sa. Dacă
am fi tot atât de consecven�i în a
găsi o solu�ie la problema
autostrăzilor, în problemele eco
nomice pe care le avem, am fi mult
în fa�ă.

R: Cum sta�i cu optimismul
în ceea ce privește viitorul an?

P: Până acum am fost
optimist, încerc să mă men�in în
continuare la același nivel. Sper să
rezolv problemele care au apărut
în activitatea noastră.

R: Inten�ionez să vin la
Festivalul Obiceiurilor la
dumneavoastră; când a�i spus că va
fi?

P: 26 decembrie, a doua zi
de Crăciun. La Bola�i.

R: Cum va fi? Tăia�i un pur
cel?

P: Nu, vom servi din
produsele locale, vor fi datini și
obiceiuri, muzică… și multă voie
bună.

R: Mul�umesc mult,
domnule Valerică Radu.

P: Și eu vă mul�umesc
mult și vă doresc 100 de ani și să
mai trece�i pe la noi.

Dumitru V. MARIN

TÂNĂRA GENERA�IE?
Mai… visăm

De vreo jumătate de an, la Primăria Tătărăni, de lângă Huși, unde
primar este un apreciat elev al meu, dl. Mihai Băhnăreanu, slujește
comunitatea și… legile �ării, o doamnă în floarea vârstei, deosebit de
frumoasă și mai ales cu un spirit strălucitor. Cum a ajuns în comuna asta
„accidentată”, simplu, prin concurs, după pensionarea fostului secretar care a
slujit aproape toată via�a comunitatea de aici.

– Vă place munca asta, doamnă?
– Ca absolventă a Facultă�ii  de Administra�ie Publică, din Iași,

chiar și trebuie sămi placă, altfel, dacă nu ne place munca, devine tare
greu.

– Văd că nu �ine�i oamenii la ușă, citi�i, semna�i, ștampila�i,
îndruma�i către alte compartimente, nu obosi�i?

– Îmi place să fiu de folos oamenilor…
– E un avantaj ca o femeie să fie frumoasă?
– Mă simt mai bine dacă cineva îmi spune căs deșteaptă.
– Cu visurile cum sta�i?
– Dacă nam visa, ne desfiin�ăm ca oameni. Ne desăvârșim ca

specialiști, ne bucurăm ca oameni și de oameni, ne împlinim via�a. Dar nu
ne pot părăsi visurile de mai bine, mai frumos nu numai pentru noi ci
pentru toată lumea…

D.V.M.

CRINA NOASTRĂ, 
DE LA… PODU TURCULUI =

SLOBOZIA STĂNIȘEȘTI
Bucurie mare pentru to�i românii, care

speră întro bună comportare a româncelor la
Campionatul European de handbal: iar cei

din comuna băcăoană Podu Turcului o
descoperă pe Crina Ailincăi (căsătorită

Pintea), născută la maternitatea din
acest centru istoric al Văii Zeletinului
(3 aprilie 1990), elevă în primele clase
aici, liceul la Tecuci, dar din părin�ii
trăitori și astăzi în Slobozia
Stănișești. Crina ia fost elevă și
cunoscutului profesor și dirijor
Nicolae Popa, ca și sora sa, Andreea
care performează și ea în handbal,azi,
la 15 ani, la Zalău. 

Un sufletist zeletinean, Adrian
Costache ne spunea că  am putea vorbi

de o tradi�ie handbalistică, și  că un alt
campion, Lucian Vasilache (inter, 1,96 m)

este tot de pe aici, medaliat  în 1980, la
Moscova, în forma�ie cu Cristian Ga�u, și

Ștefan Birtalan, iar la nata�ie a existat un campion
olimpic Gheorghe Marin din Giurgioana. Vorbind

despre familia Crinei, colaboratorul nostru a afirmat că părin�ii sunt  oameni
la locul lor, gospodari și muncitori. E adevărat că handbalista de 1,92 m, 78
kg. promovată de Tadici sa tot dus în lume, dar poate rămâne un model pentru
copiii și elevii de pe Valea Zeletinului, alături de Grupul nativ socialcultural
despre care tot sa scris: I. Berdan, Iancu Grama,  D.V. Marin, V. Moraru (tot
din Stănișești), Gh. Popa, Mircea Varvara.

Mai adaugă dl. Adrian Costache că în 2015, Crina Pintea a fost
medaliată la Campionatul Mondial din Danemarca și că la Podu este un
campus școlar cu 4 terenuri sportive, la cei peste 1.100 de elevi ai Liceului…

Am mai spuso: nasc și la Podu Turcului… oameni de mare valoare!

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 dec. 2018 – 19 dec. 2018

Prietenii şi protectorii îţi
deschid săptămâna cu

sfaturi utile şi dialoguri interesante.
Sar putea ca unele informaţii primite
să te alarmeze, însă fii obiectiv şi lasă
emotivitatea deoparte. Bine ar fi să
faci o curăţenie drastică la capitolul
prieteni, dar mai ales fii mai prudent
la aripa pe care o laşi să te protejze. 
Sar putea să constaţi mai târziu că
această protecţie a avut doar scopuri
egoiste.

Domeniul profesional îţi va
atrage atenţia în primele zile

ale săptămânii, deoarece şefii te vor
chema la raport. Sunt posibile discuţii
aprinse şi schimbări de poziţie în
cadrul unui proiect. Poate ar fi bine
săţi îndrepţi eforturile şi planurile de
viitor către alte domenii de lucru, care
să te pună în valoare mai mult. Se
întrezăresc întâlniri şi dialoguri cu
prietenii. Informaţiile primite în aces
te zile par alarmante.

Capitolul financiar îţi
deschide săptămâna. Se pa

re că este nevoie să achiţi facturi,
taxe, impozite mai vechi sau să iei
legătura cu instituţii financiare de
care eşti legat prin bani şi bunuri.
Verifică cu atenţie documentele
financiare, pentru că se pot ivi
neînţelegeri greu de remediat. Sunt
zile bune pentru a te apropia de
Divinitate şi pentru a privi viaţa şi
prin prisma aspectelor spirituale.
Relaţiile parteneriale sunt anoste. Se
anunţă o perioadă interesantă pentru
implicarea în colaborări noi.

La începutul săptămânii
sunt posibile veşti din

străinătate sau legate de studii.
Discerne atent ce afli, pentru că unele
informaţii sunt false sau nu te privesc
pe tine. Sunt momente bune pentru a
face planuri de călătorii îndepărtate.
Cei implicaţi în studii universitare
vor avea dea face cu secvenţe de
învăţare mai dificile, dar care cu puţin
efort şi bunăvoinţă vor fi depăşite fără
probleme. Relaţiile cu şefii vor fi
puse la încercare.

Locul de muncă şi relaţiile
colegiale sunt animate mult

la începutul săptămânii. Este o
perioadă cu activităţi multe şi
mărunte la serviciu. Se pot ivi
îndatoriri noi, care pe moment să te
bucure, dar odată cu trecerea timpului
vei constata că va fi destul de dificil
să le duci la bun sfârşit. De aceea fii
prudent, evită să te suprasoliciţi şi
munceşte cu măsură. Sănătatea este
vulnerabilă, iar consultaţiile şi anal
izele medicale ar putea deveni
subiecte frecvente. 

Săptămâna debutează cu
multă agitaţie la serviciu. Ai

multe de făcut, însă traversezi un
moment în care orice sarcină pare
ușor de dus la capăt. Ambian�a d
emuncă este agreabilă, se conturează
noi culoare în câmpul muncii, culoare
ce î�i voar aduce satisfac�ii morale și
materiale pe măsură. Dar, ast ase va
vedea în timp. Deci răbdare,
persevren�ă și asumă�i cu curaj tot ce
se ivește la locul actual de muncă sau
în altul complet nou. Sănătatea este
vulnerabilă, bine fiind să găsești un
echilibru între efort și odihnă.

FOC  DE ARTIFICIIFOC  DE ARTIFICII

Inspectoratul de Poliţie
Judeţean Vaslui continuă şi în acest
an acţiunea naţională “FOC DE
ARTIFICII”, pentru verificarea
legalităţii operaţiunilor cu articole
pirotehnice desfăşurate de persoanele
fizice şi juridice.

În perioada 19.11.2018 –
07.01.2019, poliţiştii vasluieni
acţionează la nivel judeţean, pentru
prevenirea oricăror evenimente nega
tive generate de nerespectarea
legislaţiei privind obiectele
pirotehnice.

Astfel, sub coordonarea
Serviciului Arme, Explozivi şi
Substanţe Periculoase din cadrul
Inspectoratului de Poliţie Judeţean
Vaslui, poliţiştii vor efectua verificări
şi controale în complexele
comerciale, pieţe şi târgurile
identificate pe raza judeţului Vaslui,
pentru verificarea legalităţii
operaţiunilor de deţinere şi
comercializare către populaţie sau
persoane juridice a articolelor
pirotehnice.

Totodată, vor fi desfăşurate
activităţi informativ – preventive în
unităţile şcolare  pentru
conştientizarea de către elevi a
riscurilor la care se expun cand folo
sesc articole pirotehnice ilegale sau
nedestinate publicului larg.

În conformitate cu preveder
ile Legii nr.126/1995, privind
regimul materiilor explozive, arti
colele pirotehnice de divertisment se
clasifică:

a) categoria 1  articole
pirotehnice de divertisment, care
prezintă un risc foarte scăzut, cu un
nivel de zgomot neglijabil şi care sunt
destinate utilizării în spaţii restrânse;

b) categoria 2, 3 şi 4  arti
cole pirotehnice de divertisment
destinate utilizării în exterior şi
exclusiv de către pirotehnicieni;

Poliţiştii vasluieni
reamintesc că este interzisă deţinerea,
utilizarea şi vânzarea către publicul
larg a articolelor pirotehnice de
divertisment din categoriile 2, 3 şi 4,
a articolelor pirotehnice de scenă (T1
şi T2) şi a articolelor pirotehnice din
categoria P2, din motive de ordine şi
siguranţă publică, securitate şi pentru
protecţia mediului.

Persoanele fizice sau
juridice autorizate pot folosi articole
pirotehnice de divertisment numai cu
luarea măsurilor de protejare a per
soanelor, bunurilor, materialelor,
animalelor şi a mediului.

Nu este permisă folosirea
articolelor pirotehnice în următoarele
situaţii:

a) între orele 24.00 şi 06.00,
cu excepţie evenimentelor de interes
local, naţional sau internaţional, în
bază aprobării autorităţilor locale ;

b) la o distanţă mai mică de
50 de metri de construcţiile de
locuinţe cu până la 4 niveluri şi la mai
puţin de 100 de metri faţă de cele cu
4 niveluri;

c) la o distanţă mai mica de
500 de metri de instalaţiile electrice

de înaltă tensiune, de locurile de
depozitare şi livrare a combustibililor
lichizi sau solizi, de instalaţiile de
gaze ;

d) la o distanţă mai mica
decât cea prevăzuţă de reglamentările
în vigoare pentru obiectivele chimice
şi petrochimice ori pentru alte
obiective care prezintă pericol de
incendiu sau explozie ;

e) în locurile în care există
riscul producerii de alunecări de
teren, avalanşe sau căderi de pietre ;

f) pe drumurile publice
deschise circulaţiei rutiere, pe aleile
pietonale şi în spaţiile deschise cu
aglomerări de persoane ;

g) la o distanţă mai mică de
500 de metri de păduri.

Totodată, în conformitate cu
legislaţia în vigoare, este permisă
organizarea de jocuri cu articole
pirotehnice de divertisment din
categoriile 3 şi 4 numai în condiţiile
în care există acordul primăriei, al
inspectoratului pentru situaţii de
urgenţă judeţean şi avizul
inspectoratului judeţean de poliţie pe
a cărui rază se execute jocurile
respective.

Orice operaţiune cu articole
pirotehnice, efectuată fără drept,
constituie infracţiune şi se pedepseşte
cu închisoare de la 3 luni la un an sau
cu amendă.

De asemenea, comer
cializarea articolelor pirotehnice din
categoria 1 şi P1 către persoane cu
vârsta sub limita prevăzită de lege,
respective 18 ani, precum şi
comercializarea către publicul larg a
articolelor pirotehnice destinate a fi
utilizate de către pirotehnicieni,
constituie infracţiuni şi se pedepsesc
cu închisoare de la 3 luni la un an sau
cu amendă.

POLIŢIA VĂ RECOMANDĂ:
În perioada sărbătorilor de

iarnă, recomandăm părinţilor să
supravegheze copiii cu atenţie,
deoarece aceştia pot fi expuşi inci
dentelor survenite în urma folosirii
necorespunzătoare a obiectelor de
distracţie pe bază de amestecuri
pirotehnice. Toate articolele
pirotehnice sunt imprevizibile şi per
iculoase. Folosirea lor necesită
control şi supraveghere, dar şi
responsabilitate sporită în ceea ce
ţine de respectarea condiţiilor
esenţiale de securitate.

Produsele obţinute în rezul
tatul arderii acestora pot influenţa
dăunător mediul ambiant. Înainte de a
folosi produsele pirotehnice, studiaţi
atent instrucţiunile şi măsurile de
securitate indicate pe ambalajul
produsului.

Vă recomandăm să folosiţi
cu multă atenţie articolele
pirotehnice, pentru a evita producerea
unor incendii nedorite ori vătămări
corporale care ar putea să umbrească
frumuseţea sărbătorilor de iarnă.
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...tânărul ce a făcut revoluţie.
el a luat ciocanul şi secera
şi retopindule în raţiune
lea făcut ustensilen etcetera.

după care a devenit braconier
cu tatăl lui – învăţătorul din sat;
în zorii zilei au luat armele
de vânătoare şi în codruau plecat.

caprele de munte nu au avut somn
şi tocmai când mijea de ziuă – soarele
şiau luat setea pe buze şi sau dus
grăbite...să sărute izvoarele.

una dintre capre – mai ortomană
şia pus ca o proastă pieptul spre puşcă.
ierbivora sălbatică nu bănuia
că invenţia umană o muşcă.

copilul poet ia strâns sângele cald
pe o coală albă – imaculată
şi a recunoscut crima comisă
despre care să citim...altădată.

astfel poetul şia scris testamentul.
maica lui la pus în lada de zestre.
acum iarna caprele coboarăn Mălini
colindînd pe sub tristele ferestre.

de atunci LAE umblă singur prin cer.
noi nevinovaţi am rămas pe pământ.
eu – când sorb din izvoarele vieţii
mănchin cutremurat la tânărul sfânt...

S.O.S. – LUME
MARE!

e arca Ţării în derivă
şi nare alta de ales
decât să se scufunden valuri
sau să lanseze – S.O.S!

o revoluţie fictivă
a născocit tâmpe minuni
şi la timona navei noastre
sau instalat nişte nebuni.

şiaceastă e o recidivă
certată de Codulpenal,
care se cere pedepsită
urgent şi fără de scandal.

există câteo tentativă
de îndreptare, prin guvern,
însă satrapul  de la cârmă
vrea să ne schingiuie etern.

e blândă naţia…naivă
şio ţineaşa de prea mulţi ani.
se duc românii şi votează
mereu…aceiaşi şarlatani.

doar emigrarea – necaptivă,
se ia de gât cuaceşti trişori.
suntem puţini – şi domnul dracu
îi place pe uzurpatori.

pe navă nu mai e colivă
şialunecă spreun trist deces.
poeţii strigăn disperare :
români – lansaţi un S.O.S !!!

George FILIP
Montreal, Canada
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Balanţă  (23 sept - 22 oct)

Scorpion (23 oct - 21 nov)

Săgetător  (22 nov -  20 dec)

Capricorn (21 dec -  20 ian)

Vărsător (21 ian - 20 feb)

Peşti  (21 feb - 20 mar)
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Începutul săptămânii este
marcat de relaţiile cu

persoana iubită şi de cele cu copiii.
Sunt posibile dialoguri aprinse şi
reproşuri vizavi de faptul că eşti
implicat mai mult în domeniul pro
fesional, în detrimentul celui
personal. Fii prudent şi găseşte un
echilibru între toate laturile vieţii. Se
întrezăresc de asemenea și multe
treburi la serviciu. Relaţiile cole
giale sunt tensionate.

În primele zile ale
săptămânii îţi sunt favori

zate treburile gospodăreşti. Curăţe
niile generale, reparaţiile curente sau
reamenjările interioare se pot face
mai uşor şi cu plăcere. Relaţiile cu
membrii familiei sunt distorsionate,
de aceea fii prudent şi ascultă şi
părerile celorlalţi vizavi de
patrimoniu şi rude. Cei dragi îţi pot
crea neplăceri prin discuţii aprinse şi
reproşuri. Încearcă să fii mai atent.

Primele zile ale săptămânii
anunţă posibile călătorii pe

distanţe scurte şi dialoguri cu
neamurile sau prietenii apropiaţi. Fii
prudent în orice călătorie, pentru că
se pot produce neplăceri. Cei impli
caţi în cursuri pot întâmpina
dificultăţi în asimilarea informaţiilor
sau în prezentarea lor. Nu forţa nota,
deoarece mentalul cotidian este
destul de încercat şi are nevoie de
perioade de relaxare. Până la urmă
vei reuşi să rezolvi totul cu bine.

Începutul săptămânii îţi
aduce în prim plan chestiuni

legate de salarizarea unui loc de
muncă. Sunt posibile recompense,
dialoguri interesante legate de bani,
dar şi nelinişti aferente. Gustul
dulceamar  predomină, de aceea fii
prudent şi cheltuieşte strictul
necesar. Mentalul tău beneficiază de
un aport astral deosebit, de aceea
bine ar fi săţi dozezi eforturile, săţi
selectezi cu grijă cuvintele şi mai
ales să nuţi divulgi planurile per
sonale. 

Ar trebui să fii în formă în
primele zile ale acestei

săptămâni şi săţi orietenzi eforturile
către sufletul şi trupul tău. Planifică
ţi tratamente cosmetice, diete,
programe de întreţinere corporală
sau dialoguri cu specialişti în
dezvoltare personală. Se pare că stai
bine la capitolul financiar, mai ales
că poţi primi cadouri, recompense,
favoruri mărunte, dar suficiente cât
săţi încânte sufletul. Gândirea şi
comunicarea îţi sunt destul de
umbrite. Bine ar fi să exersezi lecţia
tăcerii şi să fii mai atent la ce spui.

Dorinţa de retragere din forfota
vieţii va fi evidentă la începutul

săptămâni. Sunt momente bune pentru
introspecţii, dialog cu propriul suflet şi
detaşare de cotidian. Plimbările în aer
liber, meditaţiile în locuri sfinte şi lecturile
uşoare îţi vor aduce linişte şi chiar
descoperirea unor noi sensuri ale vieţii.
Sănătatea este vizată pe segmentele
cardiac și circulator astfel încât tăcerea îţi
va fi benefică, la fel ca şi remediile
naturiste. Evită consultaţiile, analizele
medicale şi intervenţiile chirurgicale, pe
cât posibil. 

Locuri de muncă
în Vaslui

– SC RELTUDOR IONMAR MASCOTESCU SRL 10 zidari, 10
faian�ari, 10 zugravi, 10 fierar betoniști, 10 muncitori necalifica�i

– SC ROMOLD SRL 1 inginer construc�ii hidrotehnice, 1 șef
serviciu pază, 5 agen�i securitate, 2 muncitori necalifica�i

– SC VOPRIS SA 4 brutari
– SC VASCAR SA 1 inginer industria alimentară, 1 expert industria

alimentară, 5 lucrători prelucrarea cărnii, 1 mecanic între�inere, 1 muncitor
igienizare produc�ie

– SC ELITCONSTRUCT SRL 2 instalatori tehnicosanitari, 3 dul
gheri, 5 fierarbetonist, 2 electricieni, 2 zidari rosari, 2 ipsosari, 3 faian�ari, 5
zugravi

– SC NEOLUMEC SRL 1 sudor, 1 lăcătuș mecanic
– SC DROBETA FASHION IMPEX SRL 2 șpănuitori
– SC CATRODI SRL 3 zidari
– SC AKTUNI SRL 1 ospătar
– SC DIN INIMA SATULUI SRL 1 manager proiect
– SC ROMOLD SECURITY SRL 1 dispecer centru alarmă
– SC AGRIMEX COMPANY SRL 2 muncitori necalifica�i
– SC METROPOLIS SRL 2 muncitori necalifica�i
– SC SAFIR SRL 1 lăcătuș mecanic, 1 instalator, 2 mecanici auto
– SC MONOR AUTO SRL 1 muncitor necalificat
– SC RISAL  SRL 2 vânzătoare
– SC ADAGRI GROUP  SRL 1 muncitor necalificat
– SC BELMI TRADE SRL 1 bucătar
– SC LOTEX GENERAL SRL 1 agent vânzări
– SC AGROLANUL MARE SRL 1 tehnician agronom
– SC MOBINAL CODRIANU SRL 1 tâmplar, 1 muncitor necalifi

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

Locuri de muncă
în Bârlad

– CONFECTII BIRLAD SA 4 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor, 4 operatori confec�ioneri industrial îmbrăcaminte din �esături, tri
cotaje, materiale sintetice

– Directia Administrare pie�e, parcări, cimitire Bârlad 1 administra
tor, 1 arhivar, 1 casier, 1 electronist depanator utilaje calcul, 1 gropar, 1
instalator re�ele termice și sanitare, 2 lucrători pentru salubrizare căi publice,
1 șef serviciu institu�ie publică

– LUNGATO IGAMIR S.R.L. 1 vânzător
– METAL SUPER LASER SRL 1 operator la mașiniunelte cu

comandă numerică
– PRIMARIA MUNICIPIULUI BIRLAD 1 consilier administra

tia publica, 3 inspectori de specialitate în administra�ia publică, 2 instalatori
apă, canal

– SC RULMENTI SA 2 ambalatori manual, 2 electricieni de
între�inere și repara�ii, 3 forjori mecanic, 6 lăcătuși montatori pentru utilaje
industriale, de construc�ii și agricole, 3 rectificatori universal, 2 sortatori
produse, 1 maistru mecanic, 6 strungari universali

– SCOALA GIMNAZIALA  IORGU RADU 1 îngrijitor clădiri
– SIANMI AUTO SRL 1 electrician auto, 1 inginer mecanic, 1

mecanic auto, 1 muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor, 1
tinichigiu carosier, 1 vopsitor auto

– SPECTRALCOM SRL 1 operator la mașini unelte cu comandă
numerică în prelucrarea lemnului

– SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA "ELENA BELDIMAN"
BARLAD 1 liftier

– STEFTRANS SRL 1 lucrător bucătărie (spălător vase mari), 1
ospătar (chelner), 1 pizzar

– TMG GUARD SRL 5 agen�i de securitate, 1 paznic
– VALI  MIR SRL 1 gestionar depozit

CONFERIN�Ă.
PALEOMEDII DIN

PODIȘUL BÂRLADULUI

Prin tematica acestei
conferin�e dorim să informăm
publicul local și regional asupra
evolu�iei geologice parcursă de
arealul natural actual al Podișului
Bârladului, subunitate geografică de
prim rang din Podișul Moldovei.
Împreună cu invita�ii noștrii: șef de
lucrări dr. ing. geolog Bogdan
Gabriel Ră�oi, student doctorand ing.
geolog BogdanSelian Haiduc și
conf. univ. dr. ing. geolog Paul
�ibuleac, cadre didactice și
cercetători de la Facultatea de
Geografie și Geologie din cadrul
Universită�ii ”Al. I. Cuza” din Iași,
vom deschide cîteva pagini din
succesiunea cronostratigrafică a
paleomediilor care sau perindat în
această regiune, plecând de la etapa
oceanică și ajungînd până la cea
continentală.

Astfel, domnul Bogdan
Gabriel Ră�oi va prezenta aspecte
despre compone�a unei străvechi
asocia�ii faunistice de vertebrate
continentale descoperită în cariera de
nisip de la Pogana. În acele timpuri
(acum 76 milioane de ani) în arealul
localită�ii mai sus men�ionate și nu
numai se instalase un climat cald cu o
floră și faună specifică (hiene, anti
lope, proboscidieni, rinoceri, cai
tridactili etc). Desigur că, ultimele
cercetări paleontologice de teren au
pus în eviden�ă și alte noi specii de

mamifere străvechi, care ne
completează lista asocia�iei faunis
tice continentale de atunci. Pentru o
mai bună reconstituire a
paleomediului respectiv, tânărul 
nostru coleg, dl. BogdanStelian
Haiduc va prezenta pentru
dumneavoastră o metodă de cercetare
(Microuzura dentară) prin care se
poate determina speciile de plante
consumate de mamiferele erbivore. 

Și pentru că, la început,
această regiune a fost acoperită de
apele fostului ocean Tethys, domnul
Paul �ibuleac va sus�ine o prelegere
despre un vechi și actual vie�uitor al
mărilor și oceanelor: Nautilul. Acest
animal nevertebrat face parte din
Clasa Cephalopoda, alături de sepie,
caracati�ă și calmar. Este una dintre
speciile cu cea mai mare longevitate
de pe Terra. Apare în fauna marină
acum 600 de milioame de ani,
existând și azi în apele oceanului
Pacific.

Pentru a cunoaște mai multe
detalii, noi vă așteptăm să participa�i
sâmbătă, 15 decembrie 2018, ora
11:30 la sediul muzeului bârlădean
din str. Republicii nr. 235.

Muzeograf: dr. ing. geolog
URSACHI Lauren�iu, 

Muzeul ”Vasile Pârvan” 
din Bârlad



actualitate www.tvv.ro66
CM
YK

Meridianul, joi, 13 decembrie 2018

PATRIO�II MARI ȘI MICI
LIPOVĂ�

LIPOVĂ�UL de azi ar avea doi mari și importan�i reprezentan�i: Virgil  Trofin căruia îi sun
tem la fel de datori ca și lui Vasile Alecsandri care a pus orașul pe harta culturală și patriotică („pe
drumul de costișe… plecatam nouă din Vaslui…”), Trofin a făcut aici centrul de jude�.

Al doilea, și foarte mare, este actorul Ștefan Ciubotărașu, de la a cărui moarte, în 1970 , se
împlinesc niște ani. Măcar acesta are o statuie în apropierea centrului comunei și este patronimul Cen
trului Cultural slujit de inimosul Marcel Rusu.

Am văzut o organizare care ma umplut de bucurie, deși artiștii erau copii din clasele pri
mare, conduși de un învă�ător – poet Dorin  Pînzariu.Poetul a scos și o micromonografie consacrată
unui învă�ător înaintaș, tot de pe acolo.

CELE 13 puncte din program, în totalitatea lor, au fost reușite. Aș desprinde însă, ACTUL
DE CENTENAR citit și prezentat de primarul Valerian Hriscu, dezvelirea plăcii omagiale și
depunerea de coroane din partea Primăriei, Bisericii și Școlii gimnaziale. Cel mai important: deși era

ger sănghe�e pantalonii, Hriscu, Rusu, Pînzariu și venerabilul preot al satului au reușit să creeze
acea atmosferă de sim�ire aleasă, potrivită unui asemenea eveniment. Au îmbinat corect elementele
de comunicare cu emo�ia artistică atât Valerian Hriscu, prof. Sprâncenatu cât și părintele paroh, încât
chiar dacă oamenii și copiii nau  uitat de frig, lau suportat mai ușor. Programele artistice au prile
juit o dublă realizare pentru copii: realizare artistică și victoria fiecăruia împotriva gerului.

Din nou o eviden�iere: după cum a�i observat în numerele anterioare am publicat materiale
unice despre CREDEN�IONALELE  vasluienilor; ACTUL DE CENTENAR, inclusiv cu patina
vremii pe el, este un asemenea document care împreună cu placa comemorativă să amintească peste
ani și ani că la Lipovă�, în jude�ul Vaslui, o trupă de oameni inimoși, competen�i și mari patrio�i au
știut să aducă alături copii – patrio�i și mai ales cetă�eni ai comunei care să știe mai mult despre Ziua
Na�ională, despre ce înseamnă sentiment adevărat… și colectiv.  

Dumitru V. MARIN 
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Sărbătoare Na�ională în �ară, Sărbătoare na�ională și la �ară, adică la Ivești, jude�ul  Vaslui.
Chiar bine pregătită, fie dacă neam gândi numai la fasolea și fasolea cu cârna�i cu care, în casolete
speciale, au fost servi�i cetă�enii prezen�i și oaspe�ii  coborâ�i din autoturisme de toate mărcile. Muzică
antrenantă asigurată de un foarte bun D.J. local, sub copertină, la adăpost de frigul pătrunzător, fier
bea liniștit un vin bun…

Am abordat câteva cetă�ence și câ�iva membri ai premiatului  Ansamblu de cântece și
dansuri condus de un reputat profesor și am întrebat despre semnifica�ia sărbătorii. „E ziua noastră”
mia răspuns C.A. o frumoasă a satului, despre care nu vrea să se vorbească. Elevii din Ansamblu
au răspuns bine și când am insistat să spună ce înseamnă pentru comuna lor, în sensul că miau ex
plicat cum sau petrecut lucrurile acum 100 de ani, și de ce sărbătoresc ei acum la 1 Decembrie. Ar
fi o dovadă că au profesori buni. Sau exprimat, însă, cel mai bine pe scenă, pentru că programul a
fost complet și împins spre strălucire de o fată la vioară și de forma�ia muzicală.

Na lipsit cuvântul  foarte activului primar Dumitrache Nistor:„ România de astăzi trebuie
să urmeze exemplul genera�iilor anterioare și să transmită genera�iilor ce vin moștenirea lăsată  de
străbuni” a îndemnat  printre altele, primarul cuprins de emo�ie. „La mul�i ani, dragi români, la  mul�i
ani, frumoasă Românie” a încheiat el după o afirma�ie care a făcut plăcere: „infrastructura comunei
este aproape completă, școlile sunt puse la punct, Ansamblul nostru artistic sa întors cu premii din
toată �ara, pe oriunde a fost. Vom face tot ce putem ca oamenii să fie tot mai mul�umi�i” . Evolu�ia
elevilor atât din clasele mici, cât și de la Școala gimnazială, sus�inu�i de mai mul�i liceeni a fost mai
mult decât meritorie, �inând cont de gerul destul de pătrunzător. Remarcabilă, entuziastă chiar
forma�ia de dansatoare cu năframe albe acompaniată de o orchestră  cu insemnele valorii interpre
tative. Nam putea să nu apreciem calitatea excelentă a bucatelor, de pregătirea cărora sa ocupat so�ia
primarului, Maria, și cea a secretarului, un orchestrator ideal.

Ivești, comuna de pe lângă apa Tutovei, a fost sâmbătă, 1 Decembrie un loc românesc bine
pătruns de sentimentul patriotic. Felicitări primarului Dumitrache Nistor și echipei sale valoroase.

Dumitru V. MARIN

CULTURĂ, GER ȘI DISTRAC�IE LA IVEȘTI – VASLUI
IVEȘTI

Dumitrache Nistor, primarul comunei Ivești:
„Bună ziua tuturor invita�ilor, bună ziua dragi români. Vă urez un bun venit cu ocazia

acestei sărbători din partea administra�iei locale, a consiliului local și a mea, ca primar. Azi
sărbătorim 100 de ani de la Marea Unire, Centenarul! Aici, la Ivești, Centenarul nea găsit în ar
monie. Noi cei de aici suntem uni�i, avem o comunitate bine închegată. În mandatul de 10 ani, pe
care lam avut, pot spune cu mândrie că am realizat multe lucruri frumoase pentru comunitate.
Împreună cu echipa primăriei, cu administra�ia locală, am reușit să avem realizări impresionante,
fără precedent în istoria comunei. La nivelul jude�ului avem aproape cea mai bună infrastructură,
ne mai despart de locul I 26 de uli�e asfaltate. Un alt lucru rar întâlnit în jude� este alimentarea cu
apă de calitate foarte bună. Monitorizăm această calitate, trimi�ând lunar teste de apă la DSP
Vaslui. 

Tot la noi, de asemenea, avem cea mai bună infrastructură în ceea ce privește podurile din
comună. Avem de asemenea cel mai frumos ansamblu artistic din jude� și nu numai. Vitrinele școlii
noastre sunt pline de trofee ob�inute de copii la diverse festivaluri na�ionale și interna�ionale. Nu
orice comună se poate mândri cu așa ceva.

Anul acesta este anul centenarului. Ce semnifica�ie au aceste cuvinte? În anul 2018 se
împlinesc 100 de ani de când sau împlinit dorin�ele a zeci de genera�ii de străbuni: unirea
românilor întrun singur stat. Ei au reușit pentru că au ac�ionat împreună, au fost o singură for�ă.
Fie conducători, fie simpli cetă�eni, strămoșii noștri au luptat împreună pentru ca acest eveniment
din istoria �ării să aibă loc. Noi trebuie să păstrăm ceea ce neau lăsat strămoșii noștri. Moștenirea
pe care neau lăsato nu este doar un cadou, ci o datorie. 

Avem datoria de a spori zestrea noastră comună. Astfel neam putea onora înaintașii și
memoria celor care au luptat, au trăit și au murit pentru ideea de unitate și integritate a �ării. Cin
ste lor! Unitatea, solidaritatea, consecven�a vor face ca România să devină una din cele mai put
ernice �ări din lume.

La mul�i ani, România! La mul�i ani, români.
În încheiere, vreau să vă spun că ziua de 1 Decembrie am hotărât că va fi ziua de de

schidere a celei mai frumoase zile din an: ziua cadourilor. Anul care a trecut îl vom uita, vom privi
în viitor, ne vom face planuri. La data de 24 vom aduce cadouri tuturor copiilor din clasele IVIII.
Iar anul nou îl vom petrece aici. Va fi un spectacol cu artificii și vă invităm să ciocnim un pahar de
șampanie. Personalul din colectivul administrativ al primăriei de la Ivești va fi mereu alături de
dumneavoastră. Vă mul�umesc tuturor.”
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DUPĂ TĂIERILE DE CRIZĂ
Cuaşa tăieri, să senţeleagă
De ce mă bucur eu atât:
Că partea cemi rămasentreagă
Probabil le cam stă în gât.

SALVAŢI
Din câte viteau fost în sat, 
În ultimul moment, se ştie
Că doar trei boi sau mai salvat
Şio duc chiar binen Primărie.

GÂND DE EUROPARLAMENTAR 
Simţi, înaltul demnitar,
Că mânan cap îi puse Domnul:
Ca europarlamentar,
Îi vor plăti mai bine somnul.

Gheorghe BĂLĂCEANU

TOAMNA
Când priveşti prin curţi
Lumea se frământă:
Unii zvântă buţi
Alţii beau de zvântă.

„PE DUNĂRE DEAR CURGE VIN”
Trecută prin atâtea ţări
Nu mă surprindeal ei destin,
Cajunse criţăn Euxin
Umblând haihui... pe trei cărări.

Jean BUHMAN

VINUL DE PIETROASELE 
Vorbind de Pietroasele, sunt în măsură 
Safirm, peremptoriu, cu creier lucid, 
Că munca şi mintea în timp prefăcură 
Tot aurul gotic în aur lichid.

Constantin IURAȘCUTATAIA

DUPĂ ALEGERI 
A doua zi după scrutin
Unii aleşi ar vrea să vadă
Ce tip de oase le revin:
De pe la cap? Sau de la coadă?
Ştefan BobocPungeşteanu

FIINŢĂ DESCURCĂREAŢĂ 
Disperată că nu poate
Să răzbată prin nevoi,
Frumuşica dă din coate
Şi din părţile mai moi.

Ion BOLOCAN

NEDREPTATE 
De mai uiţi, ca fiecare,
Ce se spune, nui cinstit:
Tânărul un lapsus are
Cel bătrân e ramolit.

Georgeta Paula DIMITRIU

AXIOMĂ
Mişcarea e izvor de sănătate,
Spun medicii, (şi au dreptate).
Căci din spital, şi faptui nendoios...
Doar cel ce „mişcă” iese sănătos.

Ioan HODAȘ

PĂSTOREL DEGUSTĂTOR
OFICIAL
Ştim, Păstorel şi în festinuri
Sa remarcat, nimic de zis,
Ca excelent expert în vinuri,
De astaa fost la fel şin scris.

Constantin IURAȘCUTATAIA

DECEMBRE
Te uita cum ninge decembre...
Spre geamuri, iubito, priveste 
Mai spune saduca jaratec
Si focul saud cum trosneste.

Si mâna fotoliul spre soba,
La horn să ascult vijelia,
Sau zilele mele  totuna 
As vrea să lenvat simfonia.

Mai spune saduca si ceaiul,
Si vino si tu mai aproape; 
Citestemi ceva de la poluri,
Si ninga... zapada nengroape.

Ce cald e aicea la tine.
Si toate din casa mis sfinte; 
Te uita cum ninge decembre...
Nu râde... citeste inainte.

E ziua si ce intuneric...
Mai spune saduca si lampa 
Te uita, zapadai cât gardul,
Sia prins promoroaca si clampa.

Eu nu mă mai duc azi acasa...
Potop enapoi si nainte,
Te uita cum ninge decembre,
Nu râde... citeste inainte. 

George BACOVIA

SONET  PĂTIMAŞ
Sunt trubadur din vremi medievale
Mânat la drum deo patimă eternă;
Mămbăt şi cânt în orişice tavernă
Pe care soarta mio iveşten cale!

Nam pat cu aşternut, sub cap nam pernă,
De crai mă ştiu codoşiin mahalale,
Beau şi măntind cu hoţii la taclale
Turnând pe gât poşirci cantro cisternă!

Iar dacăun critic de literatură
Nedrept mămpunge, clocotesc de ură
Căs arţăgos precum Villon, poetul,

Şi dacă simt că  so iţi atacul,
Din teacăncerc să smulg rapid tesacul;
Apuc mânerul, trag, si scot... sonetul!

Vasile VAJOGA

RONDELUL
FRATERNITĂŢII 

De când bravi sau instalat
Copie acel apus:                                         
Şefi pe cineau vrut au pus
Nimeni nu ia deranjat.

Bani să aibă şiau impus,
Nu le fie cu bănat!
De când bravi sau instalat
Copie acel apus…

Mânan grabă ei şiau dat
Toţi aleșii, cum am spus,
Știe Dumnezeu de sus,
Ceau promis au şi uitat
De când bravi sau instalat. 

Vasile LARCO

RONDELUL  ÎNCREDERII
Eu nam să ţin morţiş să fabulez,
Chiar dacă am făcut o pasiune
Prin genuri foarte largi de acţiune
În care trebuie să epatez.

A noastră lume este o minune,
Uimit de multe ori, o şi visez,
Eu nam să ţin morţiş să fabulez,
Chiar dacă am făcut o pasiune.

Dezastre multe azi pot să citez,
Dar să nu cadă, vai, întro genune,
Căci e sfârşitul ei, precum se spune,
Pe Domnul, însă, permanent mizez

Eu nam să ţin morţiş să fabulez.   
Sorin COTLARCIUC 

BOLTA RECE
REDIVIVA

Stihuri vechi, ciopliten piatra
Amintirilor cenvii
Îţi împodobesc azi vatra
Spre al cărui vad nembii.

Jos pe laviţele grele
Lângă mese cu făclii
Se iţesc, ca să nenşele
Umbre noi de boltagii.

Sus la mese de nuiele
Stau pe prispa cu umbrar
Prozatori fără lovele
Şi poeţi lipsiţi de har.

Pripăşiţi lângă ulcele
Epigoni încinşi de jar
Beau de sting suc de surcele
Căruia îi spun... Cotnar !

Jean BUHMAN

ECOLOGICĂ
Sunt �ări ceo fac pe propriile
speze,
Cerând, la noi, gunoi să recicleze;
Zâmbind subtil, pe hartă ne arată:
Na�i vrea o Europă mai curată ?

AVANTAJE MATERIALE
Liceeni săraci, venind la lec�ii,
Fără ca guvernul să vă roage,
Prin prezen�a voastrăn cataloage
Câștiga�i bănu�ii, fără de obiec�ii!

AGRESIUNILE SEXUALE
Aceste cazuri se tot înmul�esc,
Judecătoriiabia de prididesc
Săi ierte, evident pe agresori
Chiar când greșesc, voit, de multe ori.

INVOLU�IE ÎN ÎNVĂ�ĂMÂNTUL
SUPERIOR
Din cei admiși la Universitate,
Absolvă cursurile jumătate;
De vină e   se spune de bonton 
Un virus cei numit și ... abandon.

Mihai STANCU

PE CULMILE IRONIEI
Culmea competiţiei: Să te întreci cu gluma.
Culmea loviturii: El era bătut în cap.
Culmea tăcerii: Să nu ai replică deşi cutremurul are mai mereu.
Culmea inconştienţei: Să bei până îţi vezi soacra în triplu exemplar.
Culmea igienei: Săţi speli rufele în public.
Culmea privirii: Să rămâi cu ochii în soare.
Culmea nebuniei: Săţi iubeşti soacra la nebunie. 
Culmea neatenţiei: Să cazi în nesimţire.
Culmea lenei: Să respiri doar ca să te afli în treabă.
Culmea ştiinţei: Să ştii de frică soacrei.
Culmea gospodăririi: Să speli putina zilnic.
Culmea oboselii: Să te aşezi în scaunul electric.
Culmea întâlnirii: Săţi găseşti naşul.
Culme feroviară: Ura şi la gară!
Culmea inteligenţei: Să faci pe prostul şi să rămâi aşa.

Alexandra MIHALACHE
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EXPOZI�IE DE GRAFICĂ ȘI PICTURĂ, 
DEDICATĂ CENTENARULUI MARII UNIRI, 

LA BIBLIOTECA „ȘTEFAN PETICĂ” DIN TECUCI  

Joi, 6 decembrie 2018, în sala „Helios”
a Bibliotecii Municipale,,Ștefan Petică”din
Tecuci, a poposit Moș Nicolae care a adus în dar
o Expozi�ie de Artă plastică dedicată
Centenarului Marii Uniri, organizată de
Primăria Municipiului Tecuci, Biblioteca
Municipală „Ștefan Petică” Tecuci și Asocia�ia
,,Artă, Tradi�ie, Cultură” Bârlad.  

Cei doi tineri artiști Livia Claudia
Copăceanu din Tecuci și Valentin Bogdan
Neagu din Bârlad au strălucit din nou, așa cum
doar ei știu so facă mai bine, printro exprimare
plastică deosebită. Întro atmosfera caldă și de
prietenie, evenimentul a fost moderat de man
agerul Bibliotecii, Ionica Nasie. 

Expoziţia a fost vernisată de artist
plastic Viorica Ghenghea, preşedinta Asocia�iei
,,Artă, Tradi�ie, Cultură” Bârlad și de pictorul
Mircea Cojocaru din Tecuci. Este important să
spunem că la această expozi�ie neam bucurat
de prezen�a încântătoare a elevilor de la Școală

gimnazială „Elena Doamna� înso�i�i de prof.
Anișoara Badălu�ă, de numeroşi tineri iubitori ai
artelor plastice și de oameni importan�i cu nume
de prestigiu ale culturii tecucene care au
aplaudat și apreciat talentul celor doi tineri
artiști plastici. În cadrul vernisajului sa discutat
despre artă ca îndemânare, pricepere, măiestrie,
ca mijloc și formă de exprimare emo�ională,
prin care omul își manifestă talentul sau geniu și
despre lucrările celor doi tineri plasticieni
expuse pe simezele Bibliotecii din Tecuci, fiind
susţinu�i de cei doi profesori Viorica Ghenghea
și Mircea Cojocaru. 

În cuvântul său artist plastic Viorica
Ghenghea a spus: ,,Sunt plăcut impresionată să
constat că și tecucenii sunt receptivi, iubesc
frumosul și valoarea, exprimate prin artă,
tradiţie și cultură, domenii care ne identifică ca
ţară, ca popor, ca neam. Pictura, grafica, arta în
general e o combinaţie de magie ş lumea reală
iar pitorescul e oricând mai credibil decât un
„adevăr” cenușiu prin născocirile vorbelor
meșteșugite. Nu po�i da talentul oricui, dar nici
nu po�i răpi talentul celuia care îl are. Ne
scăldăm întro mare de valori și nu poţi spune că
ești sărac atunci când ai un real talent. Un
exemplu demn de lăudat și de urmat sunt și cei
doi tineri Valentin Bogdan Neagu din Bârlad și
Livi Claudia Copăceanu din Tecuci, care sunt
membri activi în cadrul Asocia�iei ,,Artă,
Tradi�ie, Cultură” Bârlad și fac parte din
categoria artiștilor care sunt întrun punct
important al experien�ei artistice, în actul de
crea�ie.

Mă bucură nespus de mult faptul că în
acest proces de transformare am reuşit să
construiesc și să creez o punte de legătură între
fizic, spirit și psihic și să accesez for�a
interioară, acea energie vitală, pentru ai șlefui
elevului meu o identitate clară și personalizată.
De aceea lucrările sale vor avea mereu un
caracter personal fără influen�e externe. Acum
mă mândresc că prin acest experiment de
terapie prin artă, elevul meu a depășit acea
perioadă de nesiguran�ă și timiditate iar astăzi se
prezintă ca un artist complex cu talent creativ,
inventiv și cu multă imagina�ie, care scrie

poezii, sculptează, modelează lutul, ș.a. După
cum se poate vedea penelelul artistului Valentin
Bogdan Neagu imortalizează dimensiunea
naturii în zona rurală, fiind un bun peisagist
realist, dar sa apleacat și asupra portretului,
începând să creeze o întreagă colec�ie de
portrete ale unor personalită�i.

În activitatea sa artistică Livia Claudia
Copăceanu este o tânără neliniștită în căutare de
inedit , de nou, dar sub atenta îndrumare a bine
cunoscutului pictor Mircea Cojocaru pe care îl
felicit pentru că a reușit să scoată de la eleva sa
în orele de studiu, contrastul dintre desenul care
caută realitatea de care Livia fuge, expresivi
tatea chipurilor, cromatica, accente nuan�ate,
etc.

Artistul Valetin Bogdan Neagu în
func�ia de Director la Departamentul Arte
Plastice în cadrul Asocia�iei ,,Artă, Tradi�ie,
Cultură” Bârlad, a muncit mult iar acum se
bucură de încununarea rezultatelor sale
ob�inând multe premii întâi la concursurile
na�ionale și interna�ionale la care a participat în
cadrul asocia�iei noastre. Urmând firul logic al
discursului plastic, pot concluziona că lucrările
tânărului artist, prin tehnica sa de expunere în
forma plastică și cromatica bine definită de
culori calde și pastelate, conferă privitorulul un
spa�iu de liniștie și o evadare în mijlocul naturii,
care creează acea stare de libertate, de echilibru
și un tonus bun de viaţă.

Fumosul este altarul sufletului, iar ta
lentul entuziasmul, seriozitatea și sensibitatea
acestor doi tineri artiști ne întăresc convingerea
fermă că arta în sine și via�a culturală, este o
activitate recreativă și relaxantă, pentru to�i
oamenii care știu să aprecieze valoarea,
frumosul, adevărul.

Îi felicit pe cei doi tineri plasticieni cât
și pe părin�ii lor care îi sprijină și le sus�in
talentul nativ și oricare ar fi meritele sau
defectele artistice, îi voi sus�ine, îi voi promova
și le voi sta mereu alături în demersul lor artis
tic”

Pictorul Mircea Cojocaru în
prezentarea elevei sale a �inut să men�ioneze că
,,vernisajul expoziţiei de fa�ă este o manifestare
artistică, care merită o aten�ie deosebită pentru
că fiecare dintre cei doi tineri artiști chiar dacă
sunt diferi�i prin stilul lor artistic, au creeat un
climat de adevărată artă. Sub directa și atenta
coordonare a dnei artist plastic prof. Viorica
Ghenghea în lucrările realizate de Valentin
Bogdan Neagu, se poate observa tot mai
evidentă exprimarea în formă și culoare în
peisajile rurale, care eviden�iază în mod special
calmul, sensibilitatea, frumuse�ea interioară în
care sunt cuprinse trăirile, emoţiile,

sentimentele, amintirile, pasiunea și talentul
nativ cu care sa născut, Pe când la eleva mea
Livia Claudia Copăceanu descoperim o mare
dezinvoltură în cromatica extrem de îndrăznea�ă
și puternică care nu șio permite oricine, un elan
și un entuziasm în actul de crea�ie care arde și se
stinge foarte repede din dorin�a de a încearcă
mereu altceva nou”

Plini de emo�ii, cei doi plasticieni
Livia Claudia Copaceanu și Valentin Bogdan
Neagu, au mul�umit publicului prezent la acest
vernisaj, au mul�umit părin�ilor și profesorilor
pentru sprijinul și sus�inerea în afirmarea lor
artistică și deasemeni au mul�umit
organizatorilor care că leau deschis un orizont
mai larg de expunere, pentru a fi cunoscu�i și
aprecia�i prin crea�iile lor și dincolo de grani�ile
locului natal. Discu�ia a fost interactivă, plăcută
și interesantă la care a luat cuvântul oameni de
referin�ă, ai culturii locale: redactor revistă
Eleonora Stamate, referentul Dan Vî�ă, fotogra
ful Cristiy L. Rusu, redactor ziar Iancu Aizic,
prof.Virgil Pavel, comandor Răileanu Ionică și
al�ii.

Lăudabil este și faptul că la vernisaj au
participat și sponsorii acestui eveniment
președinta de la ,,Asocia�ia Balinte Ionela”
împreună cu so�ul, care sau asigurat ca to�i
copiii și cei prezen�i să primească dulciuri,
pentru care le mul�umim.

,,Intrarea fiind liberă, expoziţia poate fi

admirată până la sfârșitul anului și sunt invitaţi
săi treacă pragul, toţi tecucenii, iubitorii de
artă, de frumos, de valoare” a încheiat ma
nagerul Bibliotecii Municipale Tecuci, Ionica
Nasie.

,,Bucuria trăită de to�i cei prezen�i e
greu de descris în cuvinte, așa că nu pot decât să
mă înclin în fa�a artei, săi felicit pe cei doi artiși
plastici care sper să fi picurat in sufletele
iubitorilor de artă, clipe de linişite şi frumuseţe
pură românească, prin acestă expozi�ie.

Mul�umim tuturor celor prezen�i la
acest eveniment cultural artistic, inimosului
colectiv și doamnei Ionica Nasie, managerul
Bibliotecii Ștefan Petică din Tecuci pentru buna
organizare și desfășurare al acestui vernisaj de
artă plastică îar noi membrii Asocia�iei
,,Artă,Tradi�ie, Cultură” Bârlad, Viorica
Ghenghea, Valentin Bogdan Neagu, Georgeta
Nichita, Vasile Neagu, neam bucurat de o
primire calduroasă, de apreciere şi prietenie”

Viorica
GHENGHEA

Foto: Cristy L. RUSU 
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O ORIGINALĂ ZI 
DEDICATĂ POEZIEI

Bunele rela�ii ale CARP
”Solidaritatea” Vaslui cu factorii de
decizie la nivel local, cu oamenii
dedica�i actului de cultură din jude� își
fac efectul prin apari�ia de noi și
surprinzătoare condi�ii de organizare
a unor activită�i de mare atrac�ie. Așa
se face că joi, 6 decembrie 2018, zi cu
adânci semnifica�ii în lumea creștină,
sa organizat o lansare de carte,
avândo în centrul aten�iei pe bine
cunoscuta poetă Gabriela Ana Balan,
înso�ită de doamna Geta Modiga 
bibliotecara Centrului ”Mihai 
Eminescu” Bârlad.

Dacă doamna Gabriela sa 
aflat în premieră la CARP
„Solidaritatea” Vaslui, Geta Modiga
este deja o personalitate bine
cunoscută publicului septuagenar
vasluian, ea fiind și sus�inătoare a altei
ac�iuni de răsunet, dedicată 
Centenarului Marii Uniri, realizată cu
relativ pu�ină vreme în urmă. Să 
amintim și faptul că unii membri care
onorează cu prezen�a lor activită�ile
culturale de la sediul CARP 
„Solidaritatea” Vaslui, sunt prezen�i și
la numite activită�i monitorizate de
Geta Modiga la Centrul ”Mihai 
Eminescu” Bârlad.

Activitatea de aici, din
Vaslui a fost coordonată cu multă pri
cepere de către doamna Valentina
Lupu, președinta CARP 
„Solidaritatea” Vaslui, reușind să in
sufle ac�iunii aerul zilei de Sfântul
Nicolae, aducător de surprize și daruri.

În continuare, prof. dr. 
Dumitru V. Marin şi bibliotecara Geta
Modiga au prezentat volumul
Gabrielei Bălan, apreciat de critica
literară şi căutat spre lectură atât în
mediul online cât şi pe suport hârtie.
Atât cei care au prezentat cartea cât şi
autoarea au recitat din poeziile incluse
în volum. Acestea au captat atenţia
publicului, care a reacţionat minunat
prin aplauze şi felicitări. Un moment
deosebit, la oferit domnul profesor
doctor Dumitru. V. Marin, care a
prezentato amplu pe autoare, punc
tând pe buna cooperare în efortul de
popularizare în lumea largă, în mai
multe �ări de pe diferite continente a
realizărilor culturii și artei românești

prin mijlocirea revistei de mare pre
satigiu, MERIDIANUL CULTURAL 
ROMÂNESC.

Pentru început, Geta Modiga
a făcut o prezentare a personalită�ii
doamnei Gabriela Ana Balan, trăitoare
de mul�i ani în satul Al. Vlahu�ă, acolo
unde omul dedicat cu har poeziei
poate fi permanent martorul tuturor
miracolelor naturii din care și noi
facem parte. Sensibila poetă, originară
din Sibiu sa dedicat definitiv acestui
spa�iu moldav. Aici creează, aici
vibrează sufletește alături de semeni,
de aici, din acest spa�iu �ine strânse
legături cu colaboratori din toată
lumea și cu cititori străini, îndrăgosti�i
de opera sa poetică.

Volumul ”Ochii leului
berber” la a IIa edi�ie are o prefa�ă
semnată de cunoscutul poet Petruș
Andrei. Ilustra�iile și coperta apar�in
unor artiști din Canada.

Au fost prezenate publicului
câteva poezii în lectura Getei Modiga
și autoarei. 

Doamna Gabriela, ajunsă la
vârsta de 50 ani pe care nui arată
fizic, este mama a două fete deosebite,
dedicate domeniului culturii.  

Autoarea volumului ”Ochii
leului berber”, o foarte bună vor
bitoare, cursivă în expunerea ideilor
formulate mintal, dotată cu o voce
caldă, perfect acordată cu firea sa de
om sensibil, atentă la detalii ale naturii
care scapă aten�iei omului obișnuit, a

fost deseori aplaudată la scenă
deschisă –semn că mesajul spuselor a
vibrat și în sufletul auditoriului.
Au urmat apoi și unele surprize care
au dat farmec zilei Sfântului Nicolae.
A fost prezentat publicului un
medalion primit de către CARP 
„Solidaritatea” Vaslui prin doamna
Valentina Lupu la ultima sesiune de
comunicări ale Muzeului Jude�ean
Vaslui. Din rândul octogenarilor și
septuagenarilor sa ridicat tânăra poetă
vasluiancă, Alina Tănase care a
prezentat două poezii din opera sa,
bine acordate cu nota generală a
ac�iunilor programate. 

O altă surpriză a fost
prezentarea căr�ii, ”Semne grafice de

recunoștin�ă” volumul IV. Pentru 
distribuirea lor în public a fost desem
nat autorul , profesor Gheorghe
Alupoaei care, mai întâi a prezentat
verbal con�inutul și scopul
prezentărilor grafice din carte și apoi
distribuit volumul. Cu acest prilej, a
fost invitat autorul, Gh. Alupoaei pen
tru o prezentare a acestui volum la
Centrul ”Mihai Eminescu” Bîrlad, o
dată cu Ziua Na�ională a Culturii.

Întâlnirea sa încheiat cu
secvenţa acordării de autografe şi
dedicaţii participan�ilor.

Cecilia VASILESCU 
Olgu�a GRIJINCU

„CONTINUITATE”, 
O VASTĂ MANIFESTARE

CULTURALĂ LA 
CERCUL MILITAR DIN IAŞI

În Dealul Copoului, pe 9 de
cembrie 2018, întro frumoasă zi de
iarnă timpurie, sala mare a Cercului
Militar din Iaşi a găzduit un spectacol
de muzică şi poezie la nivel
internaţional, cu oaspeţi din Repu
blica Moldova, aceştia fiind poeta
Veronica RusuBucico (din Bălţi) şi
tenorul Oleg Herescu (din Tiraspol).
Expoziţiei de pictură "Continuitate...",
de la parterul clădirii, dedicată Cente
narului Marii Uniri, ia avut ca
protagonişti pe artiştii care fac parte
din Uniunea Creatorilor Profesionişti
(UCP)  Filiala Iaşi, noua denumire a
Uniunii Creatorilor de Artă (UCA),
expozanţii fiind Mihaela Berari,
Maria Frangopol, Anastasia Gîrneaţă,
Dan Luca, Maria Lupu, Eugenia Ne
chita, Eugen D. Nicanor, Cornelia 
Olteanu, Calistrat Robu (preşedintele
filialei ieşene), Petrică Sâncu, Viorica
Şerban, Ioan Vârlan, Octavia Vizitiu.

La etaj, în sala mare de
festivităţi, în cadrul spectacolului
artistic propriuzis, a avut loc şi o
triplă lansare de carte din punctul de
vedere al autorilor, ei fiind Corina
MateiGherman (cu volumul de proze
scurte / flashuri "Dialog abstract",
tradus şi în limbile franceză şi
engleză), Anastasia Gîrneaţă (cu volu
mul de poezie  "Lacrima visului 
astral") şi Calistrat Robu (cu albumele
de artă "Omul  fiinţă trecătoare" şi
"Ecouri plastice").

Despre cărţile puse în
discuţie publică şi despre autorii lor
au vorbit Viorica Şerban, Doina
Guriţă, Mihai Ştirbu, Corina Matei
Gherman, Dan Teodorescu.

Momentele artistice care au
urmat au fost susţinute de interpretele
de muzică populară Diana Andrii,
Diana Crăcană şi Karla Ursu, de solis
tele de muzică uşoară Daria Bahrin,
Daria Ciulei şi Ana Maria Lazăr (de
la clasa prof. Anca Apetroaiei, din
cadrul Palatului Copiilor Iaşi), de ac
torul Emil Gnatenco (de la clubul
CFR Iaşi de la Râpa Galbenă). Au fost
şi două recitaluri la vioară, susţinute
de eleva Ştefania Turcu şi grupul con
dus pe scenă de prof. Nina Munteanu,
alcătuit din elevele Diana Mititelu,
Theona Glodeanu şi Lucia Ioniţă,
toate de la Colegiul Naţional de Artă
"Octav Băncilă" din Iaşi.

Din partea Asociaţiei Liter
are Păstorel Iaşi, transmiţând şi salu
tul directorului ALPI, comandorul (r)
Mihai BatogBujeniţă, a recitat poezii
şi epigrame Angela Pistol.

Un reuşit moment folcloric a
fost oferit publicului de Ansamblul de

dansuri populare "Bahluieţul", din co
muna Erbiceni  judeţul Iaşi, coordo
nat de Alexandra Neagu (instructor
muzical) şi Ana Maria Ababei (core
graf).

În sală sa aflat şi primarul
comunei Erbiceni, Ionel Lungu, care a
invitat asistenţa la un spectacol fol
cloric pe 23 decembrie, în comuna sa
natală, felicitând şi organizatorii
evenimentului cultural de duminică, 9
decembrie, de la Cercul Militar Iaşi.

În continuare, Nicu Ochiană,
alias "Magicianul Nicolas" a oferit
aistenţei momente de magie, iar cu
ajutorul asistentelor sale din sală, una
dintre ele fiind şi eleva de numai 9
ani, Karla Ursu, a detaliat diferite tru
curi ale "meseriei" pe care o practică
cu mult talent!

Finalul spectacolului a
aparţinut oaspeţilor de peste Prut şi
Nistru, poeta Veronica RusuBucico
şi tenorul Oleg Herescu dăruind pub
licului un reuşit spectacol muzical
artistic în limba română.

Tot în finalul manifestării au
fost oferite artiştilor şi scriitorilor,
care au contribuit la buna desfăşurare
a evenimentului, diplome de
excelenţă din partea Cercului Militar
Iaşi (comandant: col. Benone Tiron) 
Cenaclul Octav Băncilă, aflat în
parteneriat cu Liga Scriitorilor din
România  Filiala IaşiMoldova
(preşedinte: Corina MateiGherman;
vicepreşedinte: Dan Teodorescu),
Uniunea Creatorilor Profesionişti 
Filiala Iaşi (preşedinte: Calistrat
Robu) şi Asociaţia Culturală "Dor de
Acasă" (preşedinte: Rodica Ioniţă
Grosu, plecată în această perioadă
întrun sejur în Japonia, acolo unde
trăiesc o parte dintre copiii şi nepoţi
ei şi unde a dăruit până acum câteva
spectacole de folclor localnicilor, ea
fiind şi o binecunoscută interpretă de
muzică populară românească).

Moderatoarele evenimentu
lui au fost scriitoarele Corina Matei
Gherman şi Viorica Şerban,
manifestarea derulânduse pe parcur
sul a peste 4 ore.

În sală sa mai aflat şi
tânărul Andrei Grozavu, preşedintele
GISU (Grupul de Iniţiativă al
Studenţilor Unici), care a invitat pu
blicul la spectacolul caritabil de marţi,
11 decembrie 2018, ora 18.30, din
Aula de la parterul Bibliotecii 
Centrale Universitare "Mihai 
Eminescu" din zona Fundaţiei ieşene,
manifestare denumită "Bradul
dorinţelor".

Dan TEODORESCU



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

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

* Vând apartament 3 camere cu centrală termică în loc.

Huşi. Modernizat, zona centru (Romarta) Telefon:

0785/698.299.

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

gresie, faianţă, termopan, sau schimb cu garsonieră +

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

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

tel:  0724/ 074.009.

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

039.

* Vând apartament 2 camere cu centrală termică pe gaz,

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

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

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

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

tel: 0235 361 236 (Vaslui), 0235 419 494 (Bârlad)
web: www.tvv.ro; www.marindumitru.ro

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

sc A, telefon 0371/ 073989, 0235/481720
95 locuri de muncă disponibile la 12.12.2018

– AFLUENT SRL 1 muncitor necalificat în
industria confec�iilor

– ARISMA DISTRIBUŢIE SRL 1 ajutor bucătar, 1
bucătar, 1 ospătar (chelner)

– ASOCIATIA FILANTROPICA ORTODOXA
HUSI 1 îngrijitor clădiri, 1 îngrijitor la domiciliu

– AUTO AMABIL SRL 1 barman
– CARISAB SRL 1 muncitor necalificat la spar

gerea și tăierea materialelor de construc�ii, 1 muncitor
necalificat la spargerea și tăierea materialelor de
construc�ii

– ECODION SRL 5 confec�ioneriasamblori arti
cole din textile, 5 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor

– IOLEA MARGARETA ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ 1 vânzător

– IORENTEVAS SRL 1 ospătar (chelner)
– MADAPICA S.R.L. 14 muncitori necalifica�i în

industria confec�iilor
– MENURA IMPEX SRL 1 spălător vehicule
– PANTOCIM SRL 5 confec�ioneri articole din

piele si înlocuitori, 5 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor

– S.C.BRODAT ȘI CUSUT S.R.L. 1 confec�ioner,
prelucrător în industria textila

– S.C.PATISSALINA S.R.L. 1 vânzător
– SC ARCOTOP SRL 1 muncitor necalificat în

agricultură
– SC EDICIMMIM SRL 7 muncitori necalifica�i în

industria confec�iilor
– SC MADEROM SHOES SRL 5 confec�ioneri arti

cole din piele si înlocuitori, 5 muncitori necalifica�i în
industria confec�iilor

– SC VERAMIR AUTO SRL 1 instructor auto, 1
profesor în învă�ământul profesional și de maiștri

– SC VIO BHN SPORT SRL 3 instructori auto
– SPIDER FLUX FRESH SRL 1 ospătar (chelner)
– STOENESCU PRESTCOM  SRL 20 lăcătuși

mecanici
– TOPEDLIN SRL 1 vânzător
– VASEA SRL 1 ospătar (chelner)
– VERFILDAN SRL 1 administrator

Angajez lucrător la fermă
legumicolă, cu experienţă în domeniu. 

Se asigură cazare în apartament.
Relaţii la telefon: 0744.528441

Oferim spre închiriere garaje, la
Moara Grecilor, la preţ avantajos

Relaţii puteţi obţine la telefon
0744.231380

Vând hală din tablă, 30X15m, în
localitatea Zăpodeni, Vaslui.

Telefon: 0744.231380 

Vând teren în Vaslui situat
lângă KAUFLAND.

Rela	ii la telefon: 0744.231380
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DE LA UNA LA ALTA!

Reporter: Oltenești este în
fapt de ziuă. Adică e diminea�ă. Nu
mă așteptam săl găsesc pe primar așa
diminea�ă la muncă, deși știu că este
un tip corect. Ori se duce undeva
unde are de montat un stâlp, ba are
treabă pe undeva cu probleme din
agricultură sau face o șosea, ba are
grijă de o curte. Domnule Costică
Galeru, probabil sim�i plăcerea de a
vedea lucrurile înfăptuite, altfel nu
mi explic cum reușești.

Primar: Lucrurile fru
moase plac oricui. În primul rând
trebuie să placă celor din jur dar și
nouă trebuie să ne placă. Trebuie
să avem în jur un spa�iu armonios
și o atmosferă amiabilă. Nu trebuie
să lăsăm în urmă un salut de rău ci
o urare de bine. Dacă la intrare lași
omului o impresie nefavorabilă,
atunci la ieșire ai pu�ine șanse să
schimbi această impresie.

R: Când am intrat în curte
am văzut că se lucra la buldoexcava
tor, șoferul era la microbuzul școlar
unde de asemenea era zgomot. Deci
oamenii muncesc. Pentru că așa lea
impus primarul sau ai aici oameni
mai deosebi�i?

P: La noi în primărie
există un program. Fiecare știe ce
are de făcut încă de la începutul
activită�ii. Ceea ce a�i văzut
dumneavoastră: în ceea ce privește
microbuzul, acesta este pu�in mai
vechi, iar buldoexcavatorul – mân
dria noastră, un utilaj ob�inut din
fonduri europene prin GAL ne este
foarte folositor. Cu el am reușit să
cură�ăm drumurile de la prima
zăpadă și până la sfârșitul iernii ne
este de foarte mare folos, aproape
indispensabil.

R: Adică pute�i folosi dru
murile astea mai proaste, mai
păcătoase și pe vreme de ploaie? Mă
refer la drumurile din partea comunei
unde nu prea sa lucrat: spre Zgura,
de exemplu.

P: Cam în toată comuna se
poate circula fără probleme, mai
pu�in în satul Zgura, toată lumea
știe situa�ia acolo, unde avem cam 5
km…

R: Hai să spunem 8!
P: Da, 8 km. Este un sat de

bătrâni și acum a devenit drum
jude�ean, nu putem interveni,

așteptăm ca jude�ul să ia măsuri
pentru sufletele care locuiesc acolo,
pentru că nu poate intra o
autoutilitară, o mașină de pom
pieri, o salvare. Ferească
Dumnezeu, sperăm să nu fie nevoie.

R: Erau meșteri olari acolo.
Mai sunt?

P: Nu, au murit. Acolo
tinerii nu au învă�at tradi�ia 
aceasta, a rămas doar tradi�ia și
locul unde sa născut această
tradi�ie.

R: Dar în satul unde sa
născut primul aviator?

P: Mai sunt membri ai
familiei dar ei nu mai locuiesc în
acel sat. A mai rămas doar o
amintire cu o familie de oameni
gospodari, Agarici, care a trăit
acolo.

R: Ave�i eroi ai comunei
Oltenești pe care săi venera�i, săi
pomeni�i la manifestări?

P: Anul acesta am
sărbătorit o bătrânică născută în
1918. A prins centenarul.

R: A�i exploatat subiectul?
P: Din păcate sa cam plic

tisit pentru că noi am avut tot felul
de evenimente: ziua comunei, cen
tenar. A fost destul de obositor pen
tru ea. Iar acum avem trei veterani
de război din al doilea război mon
dial.

R: Pute�i săi ajuta�i pe
acești oameni cumva?

P: Chiar avem grijă de ei.
În fiecare sat avem angaja�i de la
416 care merg la ei când ninge,
când plouă, le mai taie lemne, iam
mai ajutat și noi cu bani de ziua
comunei. Cât am putut. 

R: Cum a fost anul 2018
pentru Costică Galeru de la Oltenești?

P: 2018 a fost un an
bunișor. Am implementat niște
proiecte și ușor, în 2019, o să
intrăm la lucru. Am terminat anul
acesta utilarea și reabilitarea a trei
școli în care am băgat apă, grupuri
sanitare, ca să aibă aceleași condi�ii
ca cei din oraș. Ideea de toaletă în
fundul grădinii sa terminat. Avem
patru școli generale: școala coordo
natoare și încă trei.

R: Nu mai este școala de la

Târzii, acolo era înainte școala.
P: La Târzii avem Școala

cu clasele IVIII, aici avem clasele
IIV, la Vine�ești avem două școli:
cu clasele IIV și VVIII Terminăm
această săptămână acest proiect,
mai rămâne pentru săptămâna
viitoare proiectul de racordare la
re�eaua de curent electric în anu
mite zone, care este și el în fază
terminală, mai avem de discutat
despre buldo – proiect început în
2016 și terminat anul acesta. Lam
adus în luna august. Luna aceasta
începem lucrările la o grădini�ă. 

R: Dar ce pute�i să face�i
iarna? Și ave�i suficien�i copii care să
meargă la grădini�ă?

P: Începem să săpăm
funda�iile. Copii avem mai mul�i în
zona Nem�ești, unde popula�ia este
mai mare. Apoi avem de rezolvat
problema aduc�iunii apei potabile.

R: Dar sunte�i pe plus cu
natalitatea? În toată �ara aceasta este
în scădere.

P: Și la noi este în scădere.
Dar sunt sate în care natalitatea
este bună.

R: Să dea Dumnezeu să
avem cât mai mul�i tineri. Și
speran�ele noastre ar fi în creștere în
creștere. Cât ai din acest mandat? Și
cum stai cu optimismul cu dorin�a de

a deveni profesionist?
P: Doi ani și jumătate am

din acest mandat. Dorin�ele sunt
mari dar totul depinde de bani.
Banii sunt cei ce limitează dorin�ele
noastre. Oricât neam dori să
facem lucruri bune, trebuie să ne
gândim la priorită�i.

R: Ave�i datorii cu care
intra�i în noul an?

P: Datorii nu avem dar
nici bine nu o ducem la sfârșitul
anului.

R: Dar o să ave�i totuși Luna
cadourilor pentru copii? Aici în cen
tul comunei?

P: Este desigur Luna
Cadourilor și am respectat acest
obicei până acum. Am făcut 
reduceri la alte cheltuieli și am
pregătit și pentru ei o modestă
sumă. Pentru că to�i îl așteaptă pe
nenea primarul. Și profesorii
așteaptă cadouri de sărbători, 
darmite copiii.

R: Deci sunte�i un fel de
Moș Crăciun. Dar când vin urătorii de
unde plăti�i, din buzunarul primăriei
sau din altă parte?

P: Din altă parte. Primarul
are salariu, salaria�ii primăriei au
și ei salariu, îi putem onora cu un
mic dar, atât cât ne permitem.

R: Dar o să ave�i manifestare
cu fanfară, cu muzică? Plug se numea
înainte.

P: La noi există acest obi

cei în satul Târzii. Mai sunt și prin
alte sate: Capră, Urs, Jieni, pe la
Târzii, la Nem�eni se practică.

R: Dumneata ești din
Vine�eni, la dumneata în sat cam până
la ce oră se practică aceste obiceiuri
în noaptea de Crăciun? Stai și dum
neata?

P: Cam ca peste tot. Până
pe la ora 12. Normal, stau și eu și
fiindcă am avut tot felul de func�ii
și so�ia lucrează și ea în
învă�ământ, lumea prinde curaj să
stea și ea până mai târziu.

R: Adică ai autoritate, ești
om de frunte. Nu popa este cel mai de
frunte?

P: Este adevărat, părintele
este părintele, dar oamenii mai vin

la colindă, mai fac un ban. Suntem
bucuroși că ne onorează cu
prezen�a lor.

R: Ce vă dori�i de la anul
2019, domnule Costică Galeru?

P: Ne dorim ca proiectele
pe care ne leam propus să le
ducem la capăt. Pentru că acest an
este declarat anul realizărilor pen
tru mandatul pe care îl am.

R: Sunt curios cum vă ve�i
descurca, pentru că nu prea a�i avut
parte de ajutor până acum.

P: Nu ai altă solu�ie decât
să fii foarte chibzuit cu bănu�ii, nu
trebuie săi cheltui în stânga și în
dreapta. Dacă ai, cheltui, dacă nu,
nu. Dar nam avut probleme cu
datoriile și cu salariile. Pentru că
func�ionarul când pleacă, pleacă la
muncă și el știe la sfârșitul lunii că
trebuie să fie remunerat. Altfel nici
muncă nu face.

R: Func�ionarii primăriei
sunt conștiincioși?

P: Așa aș putea spune.
Încă din prima zi a mandatului am
avut o discu�ie cu ei despre respon
sabilitate și cred că au în�eles, sunt
mul�umit de ei.

R: Ce urare face�i pentru
2018 pentru concetă�enii
dumneavoastră?

P: Le urez sănătate, pros
peritate și încredere în primar.
Vreau să duc la sfârșit ce leam
promis și în plus mă gândesc la
următoarele proiecte.

R: Un alt capitol al interviu
lui sar putea chema invita�ie la
amintiri. Câ�i ani ai dumneata dom
nule Galeru?

P: Cam greu de spus. Am
58 de ani și încet, încet ne
îndreptăm spre vârsta a treia.

R: Î�i mai aduci aminte de
profesorul de limba română de la
liceu?

P: Desigur, îmi mai aduc
aminte de domnul Marin. Dar
atunci domnul Marin era un tânăr
zvelt cu o mare capacitate de
muncă și intelectuală. Și era foarte
respectat atunci. Ne aducem cu
drag aminte și de ceilal�i profesori
de asemenea.

R: Jucai fotbal cu el în
curtea școlii? Și luai note slabe dacă
nu învă�ai?

P: Da, desigur!
R: Dar eu cred că ai învă�at

limba română. 
P: Da, se gândea

românește și se vorbea românește.

R: Mă bucur că ai făcut
manifestări de 1 decembrie urmând
spiritul zilei. Crezi că este suficient?

P: Nu este suficient, dar ne
limitează fondurile reduse. Normal
ar trebui să fie fiecare zi la fel de
plină de acest spirit.

R: Î�i mul�umesc domnule
primar.

P: Și eu vă mul�umesc
domnule profesor.
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