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NOTĂ:
„D.V. Marin reprezintă astăzi, peste ½ secol de istorie trăită –

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

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

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

(15 iulie, 2018)

E marele, neegalatul, poetul nepereche!
Nu e bine că e unicul, dar așa cum fiecare na�iune de pe acest

pământ își are un reprezentant în fa�a lumii (la nem�i Goethe, la
francezi V. Hugo, la ruși Lermontov, la italieni Dante, la englezi,
Shakespeare, la americani Whitman, etc.) pe noi romanticul Mihai
Eminescu ne poate reprezenta dea pururi. O anchetă jurnalistico
publicitară în media de acum câ�iva ani îl scotea ca reprezentativ pe
Ștefan cel Mare. În istorie, chiar este.

Ca făuritor de limbă și ca model în același timp, ipoteșteanul
născut pe 15 ianuarie 1850 (unii spun că la Botoșani) împlinește pen
tru secolele trecute și, poate, și pentru cele viitoare un rol emblematic
pentru creativitatea, originalitatea și statornicia poporului român și
mai ales a LIMBII ROMÂNE

Sărbătorim unele date istorice ca 1 Decembrie, 24 ianuarie, 9
mai, ș.a. dar trebuie în�eles că ZIUA LIMBII ROMÂNE trebuie să se
bucure de mult mai multă aten�ie astăzi și în viitor, în condi�iile 
atacurilor pernicioase și permanente la fiin�a acestei limbi, prin
videocultură, comunicare rapidă (telefon), computer.

Că e uitată de cei pleca�i, de progeniturile lor tot pe acolo sta
bilite, de cei din asprele străinătă�i, e o realitate tristă, dar înfiorător
e cât de mult neglijează tineretul de azi exprimarea și corectitudinea
în limba na�ională, precum și avalanșa de termeni tehnici promovată
princalculatorul de care din ce în ce mai multă lume nu se poate
despăr�i (dacă nu știi să umbli cu el, ești în afara lumii).

Eminescu și Limba română sunt și sărbători, și îndemnuri, și mai
ales necesită�ile culturale ale neamului pentru ași păstra identitatea.
Poezia eminesciană ne ajută enorm fie să ne păstrăm omenia,
sim�urile, visurile, fie să comunicăm complex și nuan�at, fie să ne 
odihnim sufletele la umbra metaforei, a teiului, a codrului, a vie�ii.

În bătălia pentru limba română MERIDIANUL CULTURAL
ROMÂNESC, ieri ieșit din tipografie, cu cei 571 de colaboratori din
toată lumea, poate reuni energii, talente, voin�e, realizări, toate în folo
sul POPORULUI ROMÂN.

De Ziua limbii române și a nașterii poetului reprezentativ, să ne
întoarcem cu gândul la ce avem de făcut pentru tânăra genera�ie. Că
fără muncă și fără poezie (metaforă) nu se prea poate.
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MIHAI FOCȘA ȘI LIGA CULTURALĂ ÎL
SĂRBĂTORESC PE MIHAI EMINESCU

La statuia din centrul Vasluiului, un grup de iubitori ai
poeziei eminesciene și al culturii na�ionale sau adunat să
recite din poezia poetului, să cânte, săl omagieze.

Colonelul (rez.) Mihai Focșa, tare mândru că poartă
același prenume ca poetul nepereche, povestea cu entuziasm
cât de reușită a fost ac�iunea organizată de Liga culturală pe
care o conduce.

Îi vom publica materialele dacă le trimite.
D.V.M.

UN FAPT MĂRUNT…
Dintrun interes am intrat întrun birou cu func�ionare de la SC Moldova SA, Vaslui, dintotdeauna condusă de ec. Constantin Ștefănescu.
Iam întins ziarul unei cucoane ceva mai solide, ceva mai în vârstă, pe care mi se părea că o cunosc.
– Nam nevoie de ziar, nu ,mai citesc porcăriile astea, la ce sămi trebuiască ?
– Păi,vede�i, vil dăruiesc spre informare…
– Navem nevoie, lua�ivă ziarul.
Solida noastră nu era singură în biroul de contabilitate și nu știu ce gândeau colegele care asistau la discu�ie și tăceau. Nici una na întins mâna după ziar, ceea ce denotă că nu mai citesc de

mul�i ani un ziar oricare ar fi acela.
Numi place so spun… dar cum poate fi careva și deștept dacă doar mănâncă (erau cu cârna�ii pe masă) și nu bagă nimic la cap? Sau „cap ai, minte ce�i mai trebuie?” 
Ne mai mirăm că alde astea își cresc odraslele… niște proști. Adică chiar ele vor să rămână proaste…
NET CULTURÎ la Moldova!!!

D.V.M.

EMINESCU

Mihai Eminescu (născut Mihail Eminovici; n. 15
ianuarie 1850,Botoșani, Moldova – d. 15 iunie 1889,[2]
București, Regatul României) a fost un poet, prozator și
jurnalist român, socotit de cititorii români și de critica
literară postumă drept cea mai importantă voce poetică
din literatura română. Receptiv la romantismele europene
de secol XVIII și XIX, a asimilat viziunile poetice
occidentale, crea�ia sa apar�inând unui romantism literar
relativ întârziat. În momentul în care Mihai Eminescu a
recuperat temele tradi�ionale ale Romantismului
european, gustul pentru trecut și pasiunea pentru istoria
na�ională, căreia a dorit chiar săi construiască un
Pantheon de voievozi, nostalgia regresivă pentru
copilărie, melancolia și cultivarea stărilor depresive,
întoarcerea în natură etc., poezia europeană descoperea
paradigma modernismului, prin Charles Baudelaire sau

Stéphane Mallarmé, bunăoară. Poetul avea o bună
educa�ie filosofică, opera sa poetică fiind influen�ată de
marile sisteme filosofice ale epocii sale, de filosofia
antică, de la Heraclit la Platon, de marile sisteme de
gândire ale romantismului, de teoriile lui Arthur
Schopenhauer, Immanuel Kant (de altfel Eminescu a
lucrat o vreme la traducerea tratatului acestuia Critica
ra�iunii pure, la îndemnul lui Titu Maiorescu, cel care îi
ceruse săși ia doctoratul în filosofia lui Kant la
Universitatea din Berlin, plan nefinalizat până la urmă) și
de teoriile lui Hegel.

Rădăcina ideologică principală a gândirii sale
economice sau politice era conservatoare; prin articolele
sale publicate mai ales în perioada în care a lucrat la
Timpul a reușit săi deranjeze pe câ�iva lideri importan�i
din acest mare partid care au lansat sloganul, celebru în
epocă, „Ia mai opri�il pe Eminescu ăsta!”. Publicistica
eminesciană oferă cititorilor o radiografie a vie�ii politice,
parlamentare sau guvernamentale din acea epocă; în plus
ziaristul era la nevoie și cronicar literar sau teatral, scria
despre via�a mondenă sau despre evenimente de mai mică
importan�ă, fiind un veritabil cronicar al momentului.

Eminescu a fost activ în societatea politico
literară Junimea, și a lucrat ca redactor la Timpul, ziarul
oficial al Partidului Conservator. A publicat primul său
poem la vârsta de 16 ani, iar la 19 ani a plecat să studieze
la Viena. Manuscrisele poetului Mihai Eminescu, 46 de
volume, aproximativ 14.000 de file, au fost dăruite
Academiei Române de Titu Maiorescu, în ședin�a din 25
ianuarie 1902. Eminescu a fost internat în 3 februarie
1889 la spitalul Mărcu�a din București și apoi a fost trans
portat la sanatoriul Caritas. În data de 15 iunie 1889, în
jurul orei 4 diminea�a, poetul a murit în sanatoriul
doctorului Șu�u. În 17 iunie Eminescu a fost înmormântat
la umbra unui tei din cimitirul Bellu din București. A fost
ales postmortem (28 octombrie 1948) membru al
Academiei Române. 

COLINDĂ  LUI  EMINESCU
FRATELUI MEU – PROTECTORUL…

Frate Mihai – te naşti…a câta oară…
Iată, ca frate, îşi prezint raportul
Şiţi spun căn emigrare, ca şin ŢARĂ,
De cele rele… “e de vină – mortul!”

După cum ştii  serbarăm Centenarul.
Prea mari isprăvi nu iam adus pe scenă,
Dar noi, fuduli…am ridicat paharul
Stingînd cu el preaveşnica migrenă…

Pe la Crăciun iar neam întors privirea
Spre revoluţia de la optzeci şi nouă.
Aşa…furată    scumpă…amintirea
Nea nins cu lacrimi grele, ca de rouă.

MIHAI – treizeci de ani de aşteptare
Şi încă nu ştim cines vinovaţii
Şi nu ştim cine – în încăierare

Neau împuşcat speranţele şi fraţii?!
În Ţară şi oriunde dăm din umeri.
Sunt neocomuniştii la putere
Şis mulţi bandiţii...nai putea săi numeri
Peaceşti piraţi ai tristei noastre ere.

...se strîng creştini la câte ontâlnire
Şi din exces de dragoste adâncă,
De limbă şi dea Ţării devenire,
Când le recit...românii mei – mănîncă!

E o derută foarte generală.
Poporul nu mai are vreo doctrină.
MIHAI – în bezna prea catastrofală,
Adune TU din cer sfânta lumină!

Gerorge FILIP
24 dec.2019, la Montreal.
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RAIDUL REPORTERULUI ÎN ZI DE MAR�I:
Vasluiul cu cea�a cea deasă rămâne în urmă, în inten�ia noastră fiind ridicarea Nr. 20 a

MERIDIANULUI  CULTURAL  ROMÂNESC  de la editura Pim din Iași, după care să trecem prin
câteva comune de pe Valea Prutului. Revista am luato, dar „am luato și pe drum greșit”…

DRUMUL GROAZEI de la Tomești la u�ora.
Pute�i să vă închipui�i gropi și gropane care de care mai adânci și mult prea numeroase pe

cei 5 km apar�inând (?) comunei Tomești (prin satul reședin�ă de comună) care pare înfloritor, unde
gradul de urbanism este ridicat încât poate concura cu Miroslava, Le�cani, Ciurea, Rediu,
Bârnova..Multe șosele stricate am tot bătut eu în acești mul�i ani cât am umblat prin �ară, dar mai
deteriorat decât acesta, doar… șoseaua fost asfaltată dintre Chiperești și u�ora… ESTE(!).

Mam întrebat cui apar�ine singura cale de legătură a comunei u�ora cu Iașul cel
industrializat și un fel de tărâm al făgăduin�ei. Cred că vestitului Consiliu Jude�ean Iași, undeși
face veacul nepotrivitul pentru post Marcel Popa. Chiar dacă este președinte de destui ani, cu
siguran�ă Marcel Popa na călcat pe aici. Ce să vadă: gropi, denivelări, decopertări de asfalt până
la dispari�ie, ochiuri de apă și ghea�ă în mijlocul șoselei.

Cred că șoseaua asta mai fost reparată  pe timpul lui Ceaușescu, deși pe aici e o circula�ie
surprinzătoare a autoturismelor.

Când mă gândesc la câte înjurături ia acest Marcel POPApreședinte…
Dumitru V.  MARIN

LA �U�ORA, TOTUL PARE NORMAL
Nu era primarul Cristinel

Albu, dar iam găsit pe vice și pe
consilierul primarului, tânărul Ionu�
care mi sa părut că știe destule să fie
responsabil.

Iam întrebat dacă știu ceva
despre abandonul școlar în comună,
câ�i mai au la 416, cum func�ionează
grădini�a la inaugurarea căreia am

fost și noi, câtă lume face navetă la
Iași. 

Pentru că ambii sau descur
cat bine, întrunul din numerele
următoare le voi face loc, așa, ca
interlocutori și…  muncitori.

Dumitru V. MARIN

JALEA DE LA TOMEȘTI
Primarul acesta, fost profesor de

educa�ie fizică, nu e de găsit prin primărie,
pentru că este a 6a oară când trec prin locul
acesta și nu lam întâlnit. Pur și simplu
voiam să discutăm despre realizările sale în
domeniul infrastructurii și dacă are eviden�a
celor vreo 1000 de gropi, spre Chiperești,
precum și alte întrebări ale unui jurnalist
interesat de progresul Tomeștilor prin care
am trecut și acum ½ secol, când eram
director de școală la Măcărești.

Rar am văzut primari ca acest Timofti
Stefan, încrezu�i și necomunicativi. Atât cu
noi cât și cu publicul care iese bombănind și
gesticulând din primărie, după cum arată și
fotografia noastră, luată în miez de zi, pe 14
ianuarie 2020. Că pe Timofte îl doare la
bască de toate am mai luat la cunoștin�ă. Că
fa�ă de noi na manifestat bună creștere
iarăși am constatat, dar săși lege activitatea
de primar de gardul primăriei…nu se cade.
Și noi nu putem să vă informăm nici măcar
cu opinia lui, pentru că nul găsim. Mai
avem răbdare… conf. Legii. Așa că știri de
la Tomești, poate, pe viitor.

Lam nominalizat în clasament la
CIULINII BAHLUIULUI.

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
16 ian.  2020 – 22 ian. 2020

Săptămâna debutează cu
multe sarcini de lucru la

serviciu, însă vei fi încântat. Cum ești
dornic în permanen�ă de ac�iune, te
vei pune rapid pe treabă. Ar fi bine să
alcătuiești o listă de priorită�i și să nu
te pierzi în amănunte neimportante.
Există riscul să obosești și chiar să
apară neplăceri serioase pe segmentul
sănătă�ii. Ai încredere că vei rezolva
totul la timp și foarte bine. De asemenea,
vor intra în discu�ie cheltuieli.

Răscolirile sentimentale
deschid săptămâna, fie că

este vorba despre persoana iubită, fie
despre copii. Sunt momente pasagere,
astfel că nu este cazul să te îngri
jorezi. Cei dragi au nevoie de
sprijinul tău moral în chestiunile lor
personale, vor mai multă aten�ie și
afec�iune din partea ta și, nu în
ultimul rând, î�i vor propune să te
implici alături de ei în activită�i
recreative. Posibile neplăceri finan
ciare.

Începutul săptămânii î�i
aduce în preajmă o mul�ime

de persoane apropiate, care au nevoie
de sprijinul tău moral. Cu unii nu te
ai mai văzut demult și acum este
momentul regăsirilor, al poveștilor
spuse la un pahar de vorbă și al
destăinurilor serioase. Ascultăi pe
ceilal�i, dar vorbește pu�in despre tine
și slăbiciunile tale. Există și profitori
în preajma ta, care abia așteaptă să
faci sau să zici ceva care �iar dăuna
pe termen lung. A doua parte a
săptămânii aduce energii favorabile.

La începutul săptămânii ai
succes în treburile

gospodărești și în dialogurile cu
membrii familiei. Este rost de reuniu
ni familiale, de vizitare a locurilor
natale sau de a sta la povești
împreună cu prietenii, cunoștin�ele,
vecinii din copilărie. Evită să te
aluneci în emo�ii mari și detașeazăte
de trecut! Privește via�a ca pe o
experien�ă, ca pe un film, pe
parcursul căruia po�i lua, din când în
când, premii fabuloase. 

Cheltuieli majore la
începutul săptămânii, dar î�i

cresc veniturile întrun anumit fel.
Poate fi vorba despre primirea
salariului, a unui bonus substan�ial
sau primești favoruri și cadouri
deosebite. Există riscul să pierzi bani,
bunuri sau să apară nereguli în docu
mentele financiare. În a doua parte a
săptămânii, se întrezăresc călătorii pe
distan�e scurte, activită�i intelectuale
și dialoguri ample cu persoanele din
anturajul apropiat. Vorbă multă
sărăcia omului.

La începutul săptămânii ai
multă energie, chef de a te

implica în mai multe ac�iuni simu
ltante, dar mai ales de a te implica în
treburile altora. De aceea unii sar
putea supăra că intervii neinvitat în
via�a lor. Ocupăte numai de tine și
lasăi în pace pe ceilal�i! Oferă�i
sprijinul numai la cerere expresă. A
doua parte a săptămânii eviden�iază
situa�ia financiară în care te afli. Sunt
posibile cheltuieli majore, creșterea
veniturilor din activitatea prestată la
un serviciu, dar și cadouri interesante.
Evită cheltuielile nefondate!

LA COSTULENI –
SEDIU NOU

Surpriză destulă pentru reporterul care na trecut o
perioadă prin centrul comunei Costuleni: imediat după
podul de la intrare, pe stânga este astăzi o Primărie de toată
utilitatea cu 3 etaje și… cu oameni muncitori în ea. Arată
bine, e func�ională, e informatizată.

Primarul Mirică Dodan nea primit cu plăcere și 
prietenie, fapt care nea bucurat, și ne pare rău că nu iam
luat numele unei furnicu�e harnice care cu mopul în mână și
la ora prânzului avea grijă de cură�enie și ordine. Despre 
ceam discutat cu Mirică Dodan, în interviul realizat.

Reporter: Mam dus la primăria veche și nu mia mai plăcut pentru
că de fapt, nu mai era primărie. Mam oprit asupra primăriei noi și lam găsit
chiar în biroul său pe Mirică Dodan, primar de un mandat și ceva și care
ini�ial, nu a vrut să ne vorbească despre realizarea acestei bijuterii. Aceasta
este o primărie func�ională și interesantă ca și construc�ie. Domnule primar,
Mirică Dodan, felicitări pentru primărie!

Primar: Mul�umesc mult! Aceasta este o primărie unde sau
început lucrările în 2008, sau finalizat în 2016, iar în 2017 am făcut
recep�ia. A fost o clădire  a specialistului, cum se spunea pe vremuri,
făcută pentru ingineri agronomi și am reabilitato. Fostul primar a
început o parte din lucrări iar eu leam finalizat, leam compartimentat
așa acum mam gândit că e mai bine să creăm niște spa�ii și locuri care
să vină în sprijinul cetă�enilor. 

R: Ce cuprind cele 3 etaje ale clădirii?

P: La parter avem registrul agricol, registratura, casieria, com
partimentul social. La etajul 1 avem cabinetul primarului, al
viceprimarului, sala de ședin�e, secretariat, fondul funciar și starea civilă.
La etajul 2 avem Urbanismul, oficiul juridic, contabilitatea și sala de cer
emonii. 

(interviul integral în numărul viitor)

Dumitru V. MARIN

LA INSPECTORATUL DE
POLI�IE VASLUI,

ÎNTÂLNIRE INFORMALĂ

Mai mul�i ziariști vasluieni au fost prezen�i la o întâlnire cu
purtătorul de cuvânt al Inspectoratului jude�ean de poli�ie, subcomisarul
Gheorghi�ă Bogdan, și comisarul Petru Perdun șef de compartiment care au
informat despre noile prevederi legale care vin în sprijinul muncii poli�iștilor,
respectiv pătrunderea pe domeniile publice și private, noi împuterniciri ale
poli�iștilor în uniformă sau în civil, aplicarea unitară a plă�ilor amenzilor
primite de cei care au încălcat întrun fel sau altul legea ș.a.

Sa insistat pentru percep�ie corectă a prevederii că un contravenient
poate să plătească în termen de 15 zile JUMĂTATE DIN MINIMUL
PREVĂZUT  de articolul respectiv, chiar dacă poli�istul apreciază că amenda
care se cuvine este mai mare.

Comunicarea și lămuririle sau desfășurat în termenii cei mai
agreabili pentru o bună informare a ziariștilor prezen�i.

Dumitru V. MARIN
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Balanţă  (23 sept - 22 oct)

Scorpion (23 oct - 21 nov)

Săgetător  (22 nov -  20 dec)

Capricorn (21 dec -  20 ian)

Vărsător (21 ian - 20 feb)

Peşti  (21 feb - 20 mar)

Meridianul, joi, 16 ianuarie 2020

H O R O S C O P
16 ian.  2020 – 22 ian. 2020

Este o săptămână în care ar
fi bine să ai ceva mai multă

grijă de sănătatea ta. Ești destul de
obosit, sim�ind nevoia de a fi mai
mult tu cu tine. Implicăte numai în
activită�i ușoare și la nevoie cere
sprijinul cuiva de încredere pentru a
duce la bun sfârșit ceea ce nu
suportă amânare. Chiar dacă unele
afec�iuni par că se accentuează, ai
încredere în tine și îngrijeștete cum
știi și sim�i tu mai bine. 

O săptămână controversată
vizavi de rela�iile cu

prietenii și sus�inătorii din segmen
tul profesional. Cumva ar fi nevoie
să�i remodelezi unele concep�ii și
planuri de via�ă, pentru că acum sunt
mul�i cei care, mai mult sau mai
pu�in discret, î�i reproșează rigiditate
mentală, conservatorism nefondat
sau ancorare în rela�ii și situa�ii
perimate. Privește atent la propria ta
via�ă și depune eforturi pentru a o
îmbunătă�i. 

Săptămâna debutează în
for�ă cu multe aspecte pro

fesionale. În mod special se vor
eviden�ia dialogurile cu șefii și
reuniunile oficiale. Fii pregătit cât
po�i tu de bine, pentru că sunt șanse
să oferi explica�ii vizavi de felul în
care î�i îndeplinești sarcinile de
lucru. Pe de altă parte, va apărea
tenta�ia să te sfătuiești cu prietenii
vizavi de planurile tale personale.
Cel mai bine ar fi să vorbești numai
cu propria ta persoană și să evi�i
discu�iile prea detaliate. 

Sunt zile interesante pentru
rela�iile cu străinătatea. Au

succes demersurile privitoare la o
călătorie îndepărtată, pentru studii
sau pentru a lucra în �ări străine.
Totuși evită ziua de 17 Ianuarie pen
tru decizii ferme sau pentru
asumarea unor responsabilită�i
deosebite. Segmentul profesional se
va eviden�ia în a doua parte a
săptămânii, mai ales rela�iile cu șefii
și persoanele oficiale din diverse
institu�ii. Sunt multe aspecte bizare
în ceea ce privește sus�inerea ta
profesională.

Începutul săptămânii î�i
aduce câștiguri financiare

dintro colaborare, de la și prin al�ii
sau pur și simplu, făcând ordine prin
hârtii, descoperi o mică avere uitată
întrun plic. Alcătuiește o listă de
priorită�i și evită cheltuielile
nefondate. Primează facturile, taxele
și nevoile celor dragi. Mentalul este
agitat, astfel încăt este bine fii
prudent. Implicarea în activită�i 
intelectuale sau demersuri privitoare
la călătorii sau studii te obosește
mult. Acceptă sprijinul cuiva de
încredere.

Rela�iile parteneriale necesită
aten�ie și eforturi considerabile

pentru a pune la punct discu�iile sau
activită�ile comune restante. Sunt șanse să
fii obiectiv în orice tip de parteneriat și de
a rezolva lucrurile în favoarea ta. Totuși,
�ine cont de sugestiile celorlal�i, pentru că
sunt de bun augur. A doua parte a
săpătmânii eviden�iază chestiuni finan
ciare, de genul cheltuieli comune cu al�ii,
dezbateri pe tema moștenirilor sau
partajelor personale și profesionale.
Pruden�ă, toleran�ă și răbdare! Gândirea
este umbrită.

Locuri de muncă
în Vaslui

– Fabrica de carne MORANDI 1 instalator, 1 electrician, 1 sudor, 1
gestionar depozit, 1 mecanic între�inere reparara�ii

– SC CONFECII SA 2 confec�ioner, 2 muncitori necalifica�i  în
confec�ii

– SC ZUGRADEC SRL 1 zugrav
– SC CVESTOR CONSULT SRL 2 ospătari
– SC LOTEX GENERAL SRL 1 fochist
– SC NICPINO SRL 1 lucrător comercial
– SC TMG GUARD SRL 1 agent securitate
– SC PANCARPROD 1 operator filator textile
– SC BRAZURA METAL 2 mecanici, 2 vânzători, 1 manipulant
– SC GC&RB TRANS INTER 2 mecanici auto, 2 tinichigii auto, 2

bucătari, 2 barmani ospătari, 1 vopsitor auto
– SC GOSCOM SA 2 tractoriști, 3 conducători auto
– SC SHERIFF GUARD PROTECTION SRL 2 agen�i securitate, 3

dispeceri
– SC OVISER SRL 2 muncitori necalifica�i
– SC CONFECTII INTEGRATE MOLDOVA 2 confec�ioneri arti

cole textile
– SC   DC  COMERCIAL 2 șoferi, 2 manipulan�i, 2 muncitori neca

lifica�i
– SC LET’S PLAY NOW 2 tehnicieni energeticieni
– SC OVIS PALMIRA SRL 1 secretară
– SC AROMA DESERT SRL 1 barman, 1 ajutor pizzer
– Camera de comer� , industrie și agricultură 1 manager proiect
– SC STRUCTOCONSDENVAS SRL 2 sudori
– I.I. SPIRIDON MARA 1 șofer
– SC DOMINGHIAN’S PARK SRL 1 muncitor necalificat salu

brizare
– SC TUTOAUTO SRL 1 vulcanizator
– SC DALSOR FOOTBALL SRL 1 manager, 1 antrenor, 1 admini

strator, 1 paznic

Locuri de muncă
în Bârlad

– AQUASERV SRL 2 muncitori necalifica�i la demolarea clădirilor,
căptușeli zidărie, plăci mozaic, faian�ă, gresie, parchet

– AQUAVAS SA 1 laborant chimist
– BIOCIS SRL 2 muncitori necalifica�i la ambalarea produselor

solide si semisolide, 2 paznici
– BUBSERVCON SRL 3 fierar betoniști, 2 muncitori necalifica�i la

demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faian�ă, gresie, parchet,
2 zidari restauratori

– BUBTELLSERV SRL 3 tehnicieni re�ele de telecomunica�ii
– CASIGAZ SERV SRL 1 inginer mașini termice, 3 instalatori

încalzire centrală și gaze, 1 sudor manual cu flacară de gaze
– CLUBUL SPORTIV  DE DREPT PUBLI 1 lucrător la amenajarea

terenurilor sportive (amenajator bază sportivă)
– CONSERO BUSINESS GROUP SRL 2 zidari rosaritencuitori
– DIMIR SRL 1 frizer
– GENTLEMEN'S PATRICK SRL 2 frizeri, 1 îngrijitor

clădiri
– HEMDCONF SRL 2 muncitor necalificat în industria

confectiilor, 2 operatorI confec�ioneri industrial îmbrăcăminte din
�esături, tricotaje, materiale sintetice

– ISIS COMPREST SRL 1 dulgher (exclusiv restaurator), 3 zidari
rosaritencuitori

– METAL SUPER LASER SRL 1 operator la mașiniunelte cu
comandă numerică

– ONALEX SRL 2 vânzători
– PRIMARIA MUNICIPIULUI BIRLAD 1 consilier administra�ia

publică, 1 inspector de specialitate în administra�ia publică
– ROMOLD SRL 3 agen�i de securitate
– SIANMI AUTO SRL 1 electrician auto, 1 inginer mecanic, 2

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

– SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA "ELENA BELDIMAN"
BARLAD 5 asisten�i medicali generaliști, 2 infirmieri/infirmiere, 2
îngrijitoare la unită�i de ocrotire socială și sanitară, 1 supraveghetor de noapte
servicii sociale

– UP SO GO WHEELS SRL 1 asamblor biciclete

PICTORUL MIHAI
CO�OVANU, 
PE SIMEZE…

Miercuri, 15 ianuarie 2020, la ora 13, în Sala de
expozi�ii a Muzeului Jude�ean Vaslui, sa vernisat Expozi�ia
pictorului ieșean Mihai Co�ovanu.

Numeroasele tablouri, mai ales cu peisaje din Iașul
marilor iubiri au fost prezentate de persoane avizate și
autorită�i în materie, sau bucurat de o prezen�ă destul de
mare.

Cel mai important aspect pe carel re�inem:
PREZEN�A ELEVILOR din mai multe licee vasluiene, care
fie și pentru câteva minute șiau întrerupt „lucrul la tablete
și telefoane”, după moda ultimei perioade.

Vă înfă�ișăm scurtul interviu cu pictorul Mihai
Co�ovanu.

Reporter: Stima�i prieteni, la sala de expozi�ie a muzeului îl găsim pe
domnul Mihai Co�ovanu, alături de operele sale expuse aici. Expozi�ia este
foarte bogată și extrem de semnificativă. Domnule Co�ovanu, sunte�i pentru
prima dată în Vaslui?

Mihai Co�ovanu: Este a doua oară când vin cu o expozi�ie
personală. Prima oară a fost acum 6 ani când a prezentato domnul
Valentin Ciucă. Această expozi�ie vine întrun fel surprinzător pentru
mine datorită faptului că nu a fost conștient când am discutat despre
venirea mea la Vaslui și fiind prins cu tot felul de gânduri nu am avut
timp de medita�ii și analiză. Astăzi am meditat la acest aspect. Expozi�ia
se numește „Timpuri în adâncuri” și titlul semnifică acel timp adânc care
se definește prin inspira�ia creatoare în poezie, muzică, literatură,
pictură și spun lucrul acesta pentru că am avut privilegiul de a trăi
anumite stări de vibra�ie înaltă prin a picta. În expozi�ia de fa�ă sunt
multe peisaje din Iași, peisaje care reprezintă arealul unde Eminescu a
trăit, a scris, a iubit, a suferit. 

R: Inclusiv Teiul lui Eminescu?
M.C: Nu, sunt 2 tablouri, „Pădurea de argint” și „Casa

memorială de la Ipotești”, dar însăși toată expozi�ia, prin faptul că sunt
peisaje din Iași, este prezent și portretul pe care lam pictat după o
fotografie în care Mihai Eminescu era în grea suferin�ă și la vârsta de 37
de ani se simte în privirea lui acea dimensiune cosmică a gândirii lui dar
în același timp ia sim�it și dramatismul, acea grea suferin�ă pe care a
trăito în ultima perioadă a vie�ii iar titlul tabloului este „Dramatism și
sublim” pentru că am constat dea lungul timpului că în cele mai
profunde opere de artă, când se întâlnește dramatismul și sublimul, dă o
anumită expresivitate și profunzime. 

R: Câte piese expune�i pe simezele vasluiene?
M.C: 30 de tablouri printre care o lucrare cu flori care iese din

tematică, însă este o floare adusă lui Eminescu, în zi de sărbătoare.
R: Câte expozi�ii a�i mai făcut până acum?
M.C: Cred că cel pu�in 80, nu le mai număr. 
R: Cam câte tablouri a�i pictat până acum, domnule Mihai

Co�ovanu?
M.C: Un număr destul de mare, nu știu exact. Ceea ce pentru

mine este neplăcut este faptul că au plecat din colec�ia mea lucrări din
perioada studen�iei, sunt anumite lucrări care deja sunt de patrimoniu. 

R: Domnule Mihai î�i propun să continuăm dialogul nostru pentru că
și prin faptul că ne onorezi la Vaslui și prin faptul că ai o operă destul de
bogată, meri�i toată aten�ia și respectul nostru! Să trăiești!

P: Cu mare drag! Mul�umesc, domnule profesor!
Dumitru V. MARIN
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SOLEȘTI, SOLEȘTI, 
CU MONA BUJOR… EȘTI!

Jurista Mona Bujor este una dintre cele mai vechi primări�e din Moldova, 
dintre cele care merită toată admira�ia noastră, ca femeie, suflet și profesionalism.
Cândva am propuso la titlul de miss. Astăzi e o perfec�ionistă de toată stima. Am
întrebato de multe și nea răspuns cu plăcere. În numărul de fa�ă, doar un fragment
din interviu.

Reporter: Mă bucur că arăta�i bine ca persoană, că reprezenta�i o primărie cu destule tradi�ii istorice, precum
Castelul RosettiSolescu și mă bucur că după sărbătorile de iarnă sunte�i mai senină. Când am fost acum o lună și
jumătate, era�i foarte ocupată. Tot așa ocupată sunte�i și acum?

Primar: Așteptăm rezultate pentru ceea ce am făcut la sfârșitul anului trecut. Nea�i prins în acea
perioadă în care noi implementam niște proiecte, aduc�iune cu gaz în localită�ile Solești și Satu Nou în partene
riat cu comunele Văleni și Munteni. Această conductă principală va veni de la Moara Grecilor către Solești și
vă închipui�i câtă muncă este, ca și documenta�ie, iar noi în paralel aveam și drumurile în lucru care trebuiau
depuse prin Compania Na�ională de investi�ii și multe alte proiecte. Eram atât de ocupa�i, tocmai pentru că
prezen�a primarului este obligatorie peste tot unde trebuia să depunem proiectele.

R: Cam câte proiecte a�i făcut în anii aceștia? În special anul trecut.
P: Avem în jur de 6 proiecte. O parte din ele sunt în lucru, o parte așteaptă ordinul de începere a

lucrărilor, iar diferen�a este depusă la Ministerul Dezvoltării pe Programul na�ional de dezvoltare 2 și 3 și
așteptăm un răspuns pentru încheierea contractelor de execu�ie.

R: Va�i cam pus la punct infrastructura, asfalt, a�i făcut și prin sate, numai sediul vechi al primăriei a rămas
trist și necontinuat.

P: Din punctul meu de vedere nu a fost o prioritate sediul Consiliului local în condi�iile în care comu
na are în componen�ă 7 localită�i, de unde transportăm elevii la centrul de comună, prioritară este o
infrastructură bine pusă la punct pentru siguran�a tuturor cetă�enilor și a tuturor celor care își desfășoară
activitatea pe teritoriul comunei din punct de vedere economic și administrativ și consider că nu trebuie să ai 
lux în jurul tău pentru a putea face treabă.

(interviul integral îl pute�i citi în numărul vitor)
Dumitru V. MARIN

PREZENTARE MODIFICĂRI  
LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL ORDINII

ȘI SIGURAN�EI PUBLICE 
În data de 28 octombrie a.c., în Monitorul Oficial al României, a fost

publicată Legea nr. 192 din 2019, pentru modificarea și completarea unor acte
normative din domeniul ordinii și siguran�ei publice.

Legea modifică și completează Legea nr. 61/1991 pentru
sanc�ionarea faptelor de încălcare a unor norme de convie�uire socială, a
ordinii și liniștii publice, Legea nr. 218/2002 privind organizarea și
func�ionarea Poli�iei Române, precum și Ordonan�a de urgen�ă a Guvernului
nr. 104/2001 privind organizarea și func�ionarea Poli�iei de Frontieră
Române. Aceste modificări vor intra în vigoare în 90 de zile de la publicarea
în Monitorul Oficial.

Astfel, de la sfârșitul lunii ianuarie 2020, poli�iștii vor ac�iona con
form modificărilor legislative din domeniul ordinii și siguran�ei publice adop
tate recent. Conform acestora :

Poli�istul este îndreptă�it să conducă o persoană la sediul poli�iei,
atunci când:

a) nu sa putut stabili identitatea acesteia ori există motive verosim
ile pentru a bănui că identitatea declarată nu este reală sau documentele
prezentate nu sunt veridice;

b) din cauza comportamentului, locului, momentului,
circumstan�elor ori a bunurilor aflate asupra sa, creează motive verosimile
pentru a bănui că pregătește sau a comis o faptă ilegală;

c) prin ac�iunile sale periclitează via�a, sănătatea sau integritatea
corporală, a sa ori a altei persoane, sau ordinea publică;

d) luarea unor măsuri legale, pe loc, ar putea crea un pericol pentru
aceasta sau pentru ordinea publică.

Poli�istul are obliga�ia de a raporta șefului său ierarhic despre con
ducerea persoanei la sediul poli�iei, în cel mai scurt timp posibil de la momen
tul sosirii la sediu.

Persoana este condusă la cea mai apropiată unitate de poli�ie la care
se poate realiza identificarea sa, verificarea situa�iei de fapt și, după caz,
luarea măsurilor legale.

Verificarea situa�iei de fapt și, după caz, luarea măsurilor legale fa�ă
de persoana condusă la sediul poli�iei se realizează de îndată.

Persoana condusă la sediul poli�iei are următoarele drepturi:
a) de a fi informată cu privire la motivele conducerii la sediul

poli�iei;
b) de a fi informată cu privire la drepturile ce îi revin;
c) de a formula contesta�ie împotriva dispunerii măsurii;
d) de a fi asistată de un avocat, potrivit legii, de a comunica direct cu

acesta, în condi�ii care să asigure confiden�ialitatea, precum și de a nu da nicio
declara�ie fără prezen�a acestuia, cu excep�ia comunicării datelor de identifi
care ori a unor informa�ii necesare înlăturării unei stări de pericol iminent la
adresa vie�ii, sănătă�ii sau integrită�ii corporale a sa ori a altei persoane;

e) de a solicita informarea unui membru de familie sau a altei per
soane desemnate de aceasta cu privire la măsura luată;

f) de a solicita informarea reprezentan�ilor diplomatici ai statului de
provenien�ă, în cazul cetă�enilor străini;

g) de a fi consultată de un medic sau, pe propria cheltuială, de
medicul indicat de aceasta;

h) de a comunica prin interpret sau prin intermediul unei persoane cu
aptitudini de comunicare, în situa�ia în care nu vorbește, nu în�elege limba
română, nu se poate exprima sau prezintă handicap auditiv ori surdocecitate.

Poli�istul are obliga�ia de a permite persoanei să părăsească, de
îndată, sediul poli�iei după finalizarea activită�ilor sau a măsurile legale care
se impun. Se interzice introducerea persoanei aflate în sediul poli�iei întrun
centru de re�inere și arestare preventivă. Aceste dispozi�ii nu se aplică în cazul
în care sa dispus re�inerea ori arestarea preventivă.

Dacă în cadrul verificărilor se constată existen�a unor indicii cu
privire la săvârșirea unei infrac�iuni, se procedează conform normelor de
procedură penală.
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BÂRLĂDENII ȘI NU NUMAI, 
AU PUTUT PARTICIPA LA UN SPECTACOLUL 

CULTURAL�ARTISTIC, ORGANIZAT DE CĂTRE ASOCIAŢIA 
,,ARTĂ, TRADI�IE, CULTURĂ” BÂRLAD. 

Răsplata talentului și a muncii creatoare este justificată de acest Spectacolul de divertisment,
care a devenit tradi�ie și este organizat cu ocazia decernării întrun cadru festiv a sutelor de premii
și trofee obţinute de membrii participan�i, ai A „ATC” la concursul internaţional ,,Învingători prin
Artă” edi�ia a VIIIa secţiunea de: creaţie literară, muzicală, coregrafică, artă plastică, artă populară
și la alte concursuri na�ionale, în cei 8 de ani când existăm ca și entitate.                               

La începutul evenimentului, cu pioșenie și fruntea plecată sa rostit Rugăgiunea ,,Tatăl 
nostru” din inima toată iar to�i cei prezen�i și masa îmbelșugată au fost binecuvânta�i de părintele,
Ioan Popa.    

A urmat un program de colinde de Crăciun, interpretate de Grupul vocal ,,Suntem mândrii
bârlădeni” al Asocia�iei ,,Artă Tradi�ie, Cultură” Bârlad, care au cântat cu mult drag și fermitate și
au fost răsplăti�i cu multe aplauze: dna Ecaterina Stoica, înv. Gabriela Trif, dna Veronica Cre�u,
dna Genoveva Tufă Porumb, prof. Georgeta Nichita, prof. Viorica Ghenghea, eleva Daria Maria
Ene, eleva Georgiana Marin, dna Georgeta Lăcătuș, jurist Oana Simona Timuc, recep�ioner Irina
Nechifor, prof. Ionel Stan, prof. Ioan Nichita, Robert Valentin Frumuzache, elevii Ștefan și George
Mocanu iar prof. Cătălin Gabriel Trif a acompaniat la clape. 

După prezentarea membrilor de către președinta A ,,ATC” artist plastic Viorica Ghenghea
a vernisat expoziţia de grafică și artă populară ,,Frumosul în formă și culoare” unde șiau expus
crea�iile lor, artiștii plastici: Valentin Bogdan Neagu, Ionela Vidroi, Viorica Ghenghea  Bârlad și
Costică Onu�ă –Vaslui și artiștii popularii: Daniela Silvia Șerban, Virgil Butnaru, Ecaterina Stoica,
Vlad Serafim, Maricica Balan, Ggheorghe Căpitanu – Bârlad, Ștefan Csukat și Marian NeaguHuși.

Viorica Ghenghea, fost moderator TV, a predat ștafeta tinerei genera�ii ce sa aratat
interesată de tradi�ie, cultură și artă, iar programul aristic a fost prezentat de: jurist Oana Simona
Timuc, înv. Gabriela Trif și Robert Valentin Frumuzache.  

Momentele poetice au fost recitate de: preșcolarul David Gabriel Vieru, eleva Caterina
Sozzi și dna Irina Nechifor.                                           

Momentele folclorice au fost sus�inute de: Daria Maria Ene, dl. Ioan Mâcnea, Georgiana
Marin, Robert Valentin Frumuzache, Gabriela Trif, Ionel Stan și Genoveva Tufă Porumb și elev
George Antoni Căpitanu iar momentul muzical instrumental la chitară și voce: prof.Codru� Şușnea,
iar la orgă prof. Cătălin Gabriel Trif. Atât artiștii plastici expozan�i cât și artiștii poplari care au
evoluat muzical și poetic sunt modele de viaţă, au talent nativ și se hrănesc cu artă la modul pozitiv,
fiecare sub forma lui de exprimare. 

Decernarea premiilor a fost făcută de către Viorica Ghenghea, pentru profesorii coordona
tori: Cărălin Gabriel Trif, Adriana Auraș, Mocanu Oana Cristina, Viorica Ghenghea, Georgeta Ilie
și Codru� Șușnea iar participan�ii la concurs, au fost: prof. Georgeta Nechita, jurist Oana Simona
Timuc, grafician Valentin Bogdan Neagu, meșter popular Virgil Butnaru, handmade Vlad Serafim,
sculptor Ștefan Csukat,  pictor Constantin Onu�ă, poet Ioan Mâcnea, student Eduard Cătălin Șerban,
secretar Constantin Ghenghea, prof. Popa Mariana, inv. Gabriela Trif, subofi�er Cristian u�u, eleva
Aiana Manole și jurist Ionela Călin, bibliotecar Liliana Hu�uleac. 

În cuvântul său de încheiere, Viorica Ghenghea lea mul�umit și ia felicitat pe to�i cei
prezen�i la acest eveniment cultural artistic și invita�ilor veni�i de la Vaslui: prozator prof. Paul
Munteanu, poetul Daniel Grosu, scriitor Cristian intea, de la Huși: prof. istorie Cristian Clit, de la
Vetrișoaia: Gabriela și Ioan Mâcnea iar de la București: dl. Adrian Cristea, iar Moș Crăciun a adus
daruri pentru copii de la farmacist Doina Pricop, Ecaterina Dughean și Viorica Genghea.

Mul�umim de asemeni și echipei administrative a restaurantului Ro&Mario, membrilor și
conducerii A ,,ATC: pentru text, regie și organizare Preşedintei Viorica Ghenghea, și celor implica�i
în această muncă dăruită frumosului Director artistic: Valentin Bogdan Neagu, Director folclor:
Ionel Stan, Director sunet: Cătălin Gabriel Trif și Secretar Constantin Ghenghea, cât și tuturor celor
care au participat la acest important eveniment cultural.

Am constatat că oamenii au în�eles că dacă tot trăim puţin, măcar să trăim frumos şi în ar
monie cu tot ce ne înconjoară, cu multă iubire, gânduri pozitive şi să facem, numai fapte bune. 

Viaţa e făcută din mici bucurii iar Asocia�ia „Artă, Tradi�ie, Cultură” Bârlad a oferit ca
drept balsam pentru minte și suflet, aceste trăiri deosebite de dragostea pentru artă, cântec, joc și

poezie.
Viorica GHENGHEA
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* Vrei să trăieşti periculos, eşti dependent de adrenalină? Caută un instalator pentru ţeava spartă care ţia

inundat, deocamdată, baia.
* Omul cu două feţe întruna singură: Moebius  sau Möbius (total necunoscut!).
* Cocktail exploziv: iahnie de fasole cu ridichi.
* Ai o săptămână liberă şi nu ai nici un plan. Sună la Service Reţea Cablu Internet!
* Prin comparaţie cu noi, bărbaţii, femeile sunt total ilogice. Aceasta este şi cauza pentru care atunci când

rostesc ceva, noi executăm fără crâcnire.
* Sfântul Francisc de Assisi, Sfântului Paisie, Prorocul Daniel şi alţii vorbeau cu animalele. Eu fac exact

acelaşi lucru în fiecare zi şi nu mă bagă nimeni în seamă. Nu mai este credinţă în ziua de azi!
* Nui spune soţiei că arată ca o sorcovă. Fericirea o va face să sorcovească tot ce prinde.
* Importanţa conceptului de libertate este dată de gratii. 
* Tânăra se simţea ca o perlă gata de a fi pusă întrun colier. Era găurită în ambele părţi.
* După decenii de studii savanţii englezi au realizat un căţel care latră. Precizare! Un căţel de usturoi.
* Eşti înţelept, spiritual, cult, liber şi plin de entuziasme. Apoi te îndrăgosteşti şi totul se termină cu fericirea

căsătoriei.  
* Uneori şi cultura dezvoltată în bulion îţi poate aduce lauri.
* Dacă vrei să mergi pe vârfuri nu purta saboţi olandezi.
* Ce bine că oglinzile din baie sunt aburite când ies de sub duş.
* Diferenţa între abdomen şi burtă este de numai câţiva ani.
* Trend în modă: să îmbraci o rochie extrem de scumpă care arate ca şi cum nu ai avea nimic pe tine.
* Când pierzi totul ai un motiv de bucurie; ai păstrat experienţa! Dacă nu, nu!
* Ca să fii perfect dezinformat ai cea mai la îndemână cale: ştirile din media.
* Doctorul era miliardar. Punea în ghips fracturile de logică.
* Când ai doar bani vei constata că eşti cumplit de sărac.
* În tinereţe iubeam femeile şi mă jucam cu câinii. Apoi experienţa şia spus cuvântul şi acum procedez invers. 
* Dacă vrei să mă cumperi, întâi vindemă. Doar aşa vei afla preţul corect!
* Miracolul reţelelor de socializare: Aici îşi pierd minţile şi cei care nu au aşa ceva.
* Se vindea pe trei parale deşi nu făcea nici doi bani.
* Showurile sunt întotdeauna incendiare, niciodată inteligente. Producătorii ştiu de ce.
* Perspective stranii:Uneori dacă priveşti de aproape oamenii consideraţi mari îţi dai seama cât de mici sunt.
* Sport extrem recomandat celor peste şaptezeci de ani: tăiatul unghiilor de la picioare.
* Vrei să fii bogat, plin de succes, să ai aventuri şi să primeşti daruri de toate felurile? Citeşteţi zilnic horo

scopul! 
* KamaSutra a fost scrisă de bărbaţi pentru femei sau invers?
* Iubita mea este ca berea, place tuturor.

* Cumpăraţi numai gonflabile fabricate în luna august. Nativele din zodia leului sunt foarte temperamentale!
Mihai BATOGBUJENIŢĂ

UMOR 
– Mă duc la bar .. ia�i geaca pe tine. So�ia , nespus de fericita ca e băgată în seamă:
– Asta înseamnă că mă iei cu tine, iubitule?
– Nu , opresc căldura.


–  Dacă te doare dintele acela trebuie să mergem la un dentist. Sper că nu �ie frică.
–  Nu, tăticule.
–  Așa te vreau, curajos. Să știi că dentistul nu�i face nimic!
–  Dacă e așa, ce rost mai are săl deranjăm?


– Ca�i so�i ai avut?
– Doar ai mei, sau în total?


– Florile astea sunt pentru mătușa ta ? O săi placă foarte mult.
– Nu cred. Mă duc la înmormantarea ei.


– Ai o mul�ime de tablouri frumoase. Din ce epoca sunt?
– Din epoca când aveam bani.


O vasluiancă a primit de ziua ei un pumn în gura de la so�ul ei.
Ea a declarat ca gestul so�ului a dato pe spate


Două blonde intrun tren.
Deodată una incepe să �ipe cât o �ineau plămânii
– Ceai fată, ce tea apucat, ce zbieri așa?
– Păi nai auzit fată, controlorul a zis "Urla�i, 5 minute"...


Se termină luna de miere, tânăra soţie se plânge mamei sale:
– Mamă, deja am avut prima ceartă serioasă în familie.
– Nuţi fă griji, draga mea, asta se întâmplă în orice căsnicie.
– Da, mamă, dar ce să fac cu cadavrul?
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LA ANGAJARE
Pe o fatăau angajato,
Fărăa fi prea multe taine,
Însă cea recomandato
Ea �inea ascuns sub haine.

CONTRACT DE COLABORARE
Nu se pierde mai nimic,
Este calculat chiar totul:
Nui dai medicului plic,
Sigur dai, la popă, ortul.

CARIERA DOMNI�EI X
Prea multe nare ea de spus,
Dar vrea sajungă cât mai sus,
Iar diploma la o adică,
O va ob�ineatunci când„pică”.

SO�IA VÂNĂTORULUI
So�ul este vânător,
Dar a naibii femeiușca,
Ea„vânează”n dormitor
Mai ceva ca el cu pușca!

Angela PISTOL

IEȘENILOR, MADRIGAL
Nus pompieri, și nu au fost,
Nicicând, în Iași; ei naveau rost,
Căci păstoreii ne conving,
Și neau convins, că beau…de sting!

VACAN�Ă DE PENSIONAR
Pentruo pensie aparte,
Caren card abia tresaltă,
Marea este prea departe
Și o las, firește…baltă!

FĂRĂ COMENTARII
Noi, bărbaţii –astai soarta! –
Suntem, chiar din vremea veche,
Proştii fără de pereche,
Până nentâlnim…consoarta!

CA PESTE TOT
Vasile, îmbătat de unii,
Lovit la cap, de unun bar,
Pierzânduși uzul ra�iunii,
Ajunsen satul său, primar!

Janetanet NICĂ

EU AM ALES
De vinuri, droguri şi cafea
Eu nam ştiut în viaţa mea,
Cât despre dame, ce să spun?
Că nu renunţ la ce e bun!

TRISTA REALITATE
Printre cei ce neau tradus
Vezi, dacă priveşti mai sus,
Mulţi penali, corupţi şi hoţi
Dar chiar mulţi... şi idioţi.

Vasile VULPAŞU

VEDETISME
Soacra mea, e fapt banal,
Ne se lasă, dă cu clanţa,
Căi vedetă la jurnal,
Când mă saltă... ambulanţa!

Any DRĂGOIANU
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ROMÂNIA ȘI ROMÂNISMUL ÎN VIZIUNE EMINESCIANĂ
„Daci sau romani, romani sau daci;
e indiferent: suntem români și punctum”

Mihai EMINESCU
Mihai Eminescu sa declarat

întotdeuna român, a îmbră�ișat ideea
românismului și a pledat în scrierile și
atitudinile sale publice pentru ideea
unită�ii de neam și �ară pe care le
vedea întotdeuna întrun tandem
nedespăr�it. ”Suntem români și punc
tum”, cu alte cuvinte orice altă
aser�iune, orice altă demonstra�ie,
orice altă considera�ie este din start
anulată sau respinsă ca fiind înafara
temei în discu�ie și mai ales înafara
adevărului istoric. Și ca să ilustreze
acest adevăr, consacrat istoric, el
creionează situa�ia românilor în
spa�iul lor natural afirmând fără
echivoc că „românii nu sunt
nicăieri coloniști, venituri sau
oamenii nimănui, ci pretutindeni
unde locuiesc sunt autohtoni,
popula�ie nepomenit de veche, mai
veche decât to�i conlocuitorii lor.
Căci astăzi dacă se mai ivește câte
un neam� singular care caută să ne
aducă de peste Dunăre, nu ne mai
întrebăm ce zice acest om, ci ce
voiește el (teoria austriacului Eduard
Robert Rösler n.n.)(...). Daci sau
romani, romani sau daci, e
indiferent; suntem români și
punctum; nimeni nare să ne înve�e
ceam fost, sau ce ar trebui să fim:
voim să fim ceea ce suntem,
români”.

Afirma�iile eminesciene,
extrem de categorice, doreau să
stăvilească propaganda
antiromânească și, în egală măsură,
cosmopolitismul epocii care
contestau românismul și spa�iul său
dovedit istoric, situa�ie care nu este
străină nici zilelor noastre când, prin
diverse proiecte și programe, se
încearcă relativizarea adevărului
istoric în favoarea globalizării,
multiculturalismului și diversită�ii
(vezi ”România educată” din strategia
Academiei Române  2015 și
proiectul preziden�ial cu același nume
– 2018). Ba mai mult, prin citarea
trunchiată a gândirii poetului, se
încearcă deturnarea în�elesului emi
nescian al termenului de român. ”A fi
român nu este un merit, nu e o calitate
sau monopol special ci o datorie
pentru orice cetă�ean al acestui stat,
ba chiar pentru orice locuitor al
acestui pământ” eludând inten�ionat
concluzia eminesciană a aser�iunii
”care este moștenirea în exclusivitate
și istorică a neamului românesc.
Acesta este un lucru care se în�elege
de la sine” (”Timpul”, 1 aprilie,
1881). Ceea ce zic ei? neam
lămurit, ceea ce voiesc ei însă, near
putea lămuri un scurt excurs istoric al
raporturilor românismului cu Europa
începând cu secolul al XIXlea, când
tendin�ele menite să ne îndepărteze de
matca noastră spirituală devin tot mai
evidente. Am aici în vedere îndeosebi
mișcarea pașoptistă și iluminismul
românesc care încearcă să ne smulgă
din sfera de influien�ă orientală
sus�inută de mișcarea panslavistă și

suzeranitatea otomană, dar și
mișcarea junimistă care denun�ă
formele fără fond din cultura română
și, prin implicare politică, incearcă o
europenizare substan�ială sub
influien�ele franceze și germane ale
timpului. 

Reversul acestor tendin�e va
apare în perioada interbelică, când
obsesia culturii române va fi
integrarea europeană cu identitate
proprie însă. Autohtonismul manifest
prin cele două curente majore ale
epocii; semănătorismul și
gândirismul, va cunoaște o amploare
fără precedent în toate domeniile
culturii na�ionale. Acest trend ascen
dent va fi întrerupt brusc prin
comunizarea României după cel de al
doilea război mondial. România
devine astfel captivă panslavismului
sovietic prin comisarii sovietici care
ne dirijau administra�ia și cultura cu
ajutorul tor�ionarilor autohtoni, mul�i
dintre ei, din păcate, personalită�i de
referin�ă ale culturii noastre. 

Chiar și în această tristă
epocă, autohtonismul va răbufni în
anii șaptezeci ai secolului trecut, ca o
tentativă de legitimare a regimului
comunist totalitar sub aripa
cunoscutei mișcări protocroniste care,
va reuși totuși să pună în valoare
personalită�i culturale și știin�ifice
până atunci eludate. Or, nu trebuie
uitat faptul că acest autohtonism își
găsește chintesen�a în gândirea
eminesciană și va atinge cotele cele
mai înalte la începutul secolului al
XXlea exprimat prin cuvintele lui
Nicolae Iorga ”o �ară a românilor,
pentru români și numai a românilor”,
sau prin cuvintele lui Bogdan
Petriceicu Hașdeu ”Democra�ie? Da,
dar până la Românism și Românism
până la moarte”.

Românismul eminescian
Această apartenen�ă pe care

Eminescu o clama în toate scrierile
sale aveau săi atragă din partea
potrivnicilor chiar contestarea sa ca
român. Însăși biografia scrisă de
George Călinescu, considerat încă
biograful său oficial, înșiră nu mai
pu�in de 10 posibile origini etnice ale
poetului; de la bulgar la albanez, de la
polonez la rutean, de la turc la suedez,
dar numai român nu. 

Vexat de această contestare
însuși Eminescu va răspunde
posterită�ii, cu sarcasmul carel
încerca la supărare ”eu nu mă supăr
de loc de modul cum se reflectă
persoana mea în ochii dumitale, căci
de la așa oglindă nici nu mă pot
aștepta la alt reflex. Dar acest reflex
nu schimbă cu nimic realitatea, el nu
mă oprește de a fi dintro familie nu
numai română, ci și nobilă neam de
neamul ei și – nu vă fie cu supărare –
încât vă asigur că între strămoșii mei
din ara de Sus a Moldovei, de care
nu mie rușine să vorbesc, sar fi aflat
poate �ărani liberi,... dar păzitori de
temni�ă măcar nici unul”  

Însuși Barbu Ștefănescu
Delavrancea afirma în ”Telegraful
Român” că ”Eminescu a fost nu
numai cel mai mare poet român, ci și
cel mai strălucit reprezentant al
conștiin�ei na�ionale”

Mihai Eminescu își sim�ea și
își clama etnia lui prin două
sentimente, două trăiri până la urmă,
extrem de puternice, în virtutea
cărora va milita cu toată puterea
fiin�ei sale pentru unitatea patriei și
neamului său, încât îl va face pe Ion
Slavici să consemneze; ”Nam
cunoscut om stăpânit deopotrivă cu
dânsul de gândul unită�ii na�ionale și
de pornirea de a se da întreg pentru
ridicarea neamului românesc” 

Este vorba despre patriotism
și na�ionalism, două no�iuni total
diferite, dar care în limbajul
publicistic, public și politic al zilelor
noastre se confundă de o manieră
demagogică, prin exagerarea
primului și minimalizarea celui de al
doilea cu scopul evident de a crea
confuzie. Sunt no�iuni atitudinale pe
care Eminescu nu lea confundat
niciodată, ba mai mult, lea ierarhizat
ca valoare umană cu acurate�e
știin�ifică de nivel academic. Pentru
el neamul sau na�iunea era totul, iar
patria era doar spa�iul în care o
na�iune se regăsește ca entitate. ”Nu
voim să trăim întrun stat poliglot
(multicultural n.n.) unde așa numita
patrie este deasupra na�ionalită�ii.
Dacă e vorba ca acest stat să nu mai
fie românesc atunci ne este cumplit
de indiferentă soarta pământului ei”
(”Timpul”, 31 iulie, 1880). 

Și are dreptate, pentru că
patriotismul este un sentiment care
apar�ine zonei afective a
comportamentului uman și consistă în
atașamentul pe care fiin�a umană îl
manifestă fa�ă de �ara în care sa
născut și trăiește, de casa părintească
în care a văzut lumina zilei și de
baștina natală unde șia petrecut
copilăria. La Eminescu acest senti
ment este extrem de puterni, elocvent
și convingător încă din versurile
adolescen�ei sale, inspirate din
peregrinajul său ardelean în poezia
”Din străinătate” și va rămâne toată
via�a dominat de aceiași dragoste și
dor pentru plaiurile natale: ”Un suflet
numai plânge, în dorui se avântă / L
al patriei dulci plaiuri, la câmpii
râzători (...) Da, da, aș fi ferice, de aș
fi încă odată / În patriami iubită, în
locul meu natal”. 

Patriotismul său nu sa
dezmin�it nici odată în atitudinile sale
publice sau scrierile sale, întotdeauna
manifestânduse cu aceiași
intensitate, indiferent de
circumstan�ele zbuciumatei sale vie�i.
Căldura afectivită�ii sale se revarsă
ori de câte ori vine vorba despre �ară
sau scrie despre �ară: ”E mică
�ărișoara noastră, îi sunt strâmte
hotarele, greută�ile vremilor au
știrbito, dar această �ară mică și

știrbită e �ara noastră, e �ara
românească, e patria iubită a oricărui
suflet românesc, întrânsa găsim toate
putin�ele dezvoltării noastre întocmai
ca întruna oricât de întinsă”
(”Timpul”, 2 noiembrie, 1879).
Na�ionalismul eminescian  

La rândul său,
na�ionalismul, este tot o formă de
atașament apar�inând zonei afective a
comportamentului uman, de data
aceasta însă, este vorba de neam sau
na�ie, care are la origine ereditatea
sau filia�ia genetică. De data aceasta
atașamentul se manifestă fa�ă de
părin�i, moși și strămoși, fa�ă de
copii, nepo�i și strănepo�i, veri unchi
și mătuși și toată încrengătura
genealogică pe care o presupun
gradele de rudenie și raporturile de
familie. Este de la sine în�eles că
aceste legături, cunoscute încă din
antichitate ca fundament al acelui jus
sangvinaris (dreptul sângelui) din
dreptul roman, sunt mult mai
puternice și prevalează întotdeauna în
existen�a unei na�iuni sau popor în
fa�a patriotismului, cunoscut și el din
antichitate sub sintagma jus soli
(dreptul pământului). 

Sorgintea na�ionalismului
rezidă însă în filia�ia genetică, în
ereditate, în na�iune, la care se adaugă
ca elemente definitorii limba
(denumește na�iunea), spiritualitatea
și cultura, tradi�iile și obiceiurile,
folclorul și datinile care poartă
specificitatea na�ională. ”A apar�ine
unei na�iuni este un lucru firesc de la
care nu te po�i sustrage ca de la
naștere sau de a avea părin�i. Dacă
na�iunea este un lucru firesc atunci și
na�ionalismul este o atitudine
firească” demonstra logicianul și
filosoful Nae Ionescu cu argumente
de netăgăduit. 

Încercările de a eluda
na�ionalismul din via�a de zi cu zi sau
din discursul public, sunt
contraproductive pentru că tocmai el
este acela care alimentează și
între�ine sentimentul na�ional și
conștiin�a na�ională despre care se
vorbește atât de des. Este singurul
mijloc de a da consisten�ă discursului
public atunci când este vorba de
interesul na�ional. ”Na�ionalitatea
trebuie sim�ită cu inima și nu vorbită
numai cu gura. Ceea ce se simte și se
respectă se pronun�ă arareori” o
spune cu convingere Eminescu când
abordează problema na�ionalismului,
întocmai cum o va face peste două
decenii și marele savant Nicolae C
Paulescu, care o și demonstrează cu
argumente biologice de netăgăduit
atunci când se adresează tineretului
studios ”Voi nu trebuie să învă�a�i
na�ionalismul pentru că îl ave�i în
sânge. Ceea ce trebuie să face�i, este
doar săl disciplina�i”  

Eminescu avea un cult și o
compasiune pentru sinceritatea și
necazurile românului de rând,  senti
mente ce izvorau din dragostea și

pre�uirea pentru neamul său. Neo
dezvăluie cu asupra de măsură atunci
când descrie tipologia acestuia; rău
sau bun Românul e adevărat,
inteligent fără viclenie, rău – dacă e
rău – fără fă�ărnicie; bun fără
slăbiciune; cun cuvânt ni se pare că
atât calită�ile cât și defectele românu
lui sunt întregi, neînchircite; el se
arată cum este. Nare o cocoașă
intelectuală sau fizică ce caută a o
ascunde, nu are apucăturile omului
slab” (”Timpul”, 15 martie, 1880).

Trebuie făcută remarca,
absolut necesară, că na�ionalismul
eminescian a fost unul pașnic, fără
excese, cu dorin�a expresă ca
na�iunea română să fie determinantă
în �ara sa ”ca limba lui, înclinările lui
oneste și generoase, bunul lui sim�, c
un cuvânt geniul lui să rămâe și pe
viitor norma de dezvoltare a �ării și să
pătrundă pururea această dezvoltare”
(”Timpul”, 17 decembrie, 1881). Mai
mult, cu tot na�ionalismul său
Eminescu nu era un xenofob, așa cum
au încercat săl prezintă unii
cercetători, chiar și astăzi ”Nu zicem
că sub cerul acestet �ări să nu
înflorească oricâ�i de origine străină,
dar întemeia�i pe vorbele bătrânului
Mateiu Basarab și e scris în cartea
veacurilor ca elementul na�ional să
determine soarta și caracterul acestui
stat” .

În loc de concluzii  
Pentru neamul său Eminescu

avea cele mai adânci sentimente de
afec�iune și compasiune ”ce să spun,
iubesc acest popor bun, blând și
omenos, pe spatele căruia diploma�ii
clădesc castele și răzbele (...), popor
nenorocit care geme sub măre�ia
palatelor de ghea�ă ce i le așezăm pe
umeri” (”Timpul, 25 aprilie, 1882).
Devine însă necru�ător fa�ă de cei
care împilau, desconsiderau și
dispre�uiau talpa �ării, fa�ă de ”pătura
superpusă” în care se înghesuiau
”alogenii, postulan�ii și cumularzii”
și, mai ales, cu clasa politică în care
mișunau ”patrio�ii de ocazie” sau
”stârpiturile cu gura largă”, cu care
era întrun război deschis. 

Și totuși ”iubim �ara și na�ia
noastră cum no iubește nimeni, cum
nimeni nare puterea dea o iubi. În
noi trăiește restul de energie pe care
voi în via�a publică a�i știut al nimici”
(”Timpul”, 22 februarie, 1879).

Fie ca acest rest de energie,
care a înscris atâtea pagini glorioase
în istoria neamului și pe care
Eminescu îl vedea viguros și peren, să
lumineze viitorul acestui popor, atât
de nobil și generos în viziunea
eminesciană și nu numai, pentru că
”sămân�a din care a răsărit acest
popor e nobilă și poporul nu va muri
decât atunci când românii vor uita
noble�ea semin�iei lor” (”Timpul”, 16
aprilie, 1878)

Valeriu LUPU – doctor în
știin�e medicale
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CARE ESTECARE ESTE
DIFEREN�A DINTREDIFEREN�A DINTRE

RĂCEALĂ ȘI GRIPĂ?RĂCEALĂ ȘI GRIPĂ?

Deşi, la prima vedere, răceala şi gripa au manifestări comune, fiecare
are particularităţi ce le diferenţiază una de cealaltă.

Astfel, încă de la debut, organismul oferă semnale distincte ce ajută
la deosebirea acestor două tipuri de viroze respiratorii, iar pacientul poate lua
din timp măsurile corecte de combatere şi diminuare a simptomelor.

Principalul mod de diferenţiere a răcelii şi gripei constă în faptul că
cea dintâi afectează pe o durată mai scurtă şi într un mod mai puţin agresiv or
ganismul decât gripa, care are o durată de manifestare lungă şi poate prezenta
episoade severe de afectare a organismului. Astfel, corpul este supus unui efort
susţinut de a lupta împotriva gripei, iar imunitatea poate fi pusă în pericol.

De foarte multe ori, tusea, strănutul sau durerile în gât nu ne pot in
dica decisiv dacă este vorba despre o gripă sau despre o simplă răceală. Totuşi,
principalele simptome care fac diferenţa între cele două afecţiuni sunt:

În cazul răcelii  aceasta debutează cu stări de oboseală, strănut, dureri
de cap şi de gât, urmate de creşterea consistentei mucozităţilor nazale şi
modificări de culoare a pielii, care capătă un aspect palid.

În cazul gripei  debutul este brusc şi violent. Febra, de 3940 de
grade, este deseori însoţită de stări de oboseală, tuse uscată, frisoane, dureri
puternice de cap, dureri oculare şi roşu în gât. Febra poate dura de la 3 până la
5 zile. Tusea este şi ea prezentă şi poate avea o durată de manifestare până la
două luni, persistând chiar şi după dispariţia celorlalte simptome. Durerile mus
culare sunt mult mai acute decât în cazul răcelii, iar frisoanele sunt însoţite de
dureri abdominale şi ale oaselor, precum şi senzaţie de usturime a ochilor.
Stările de greaţă şi vomă sunt, de asemenea, asociate gripei, iar în cazuri grave
acestea pot evolua şi în alte probleme gastrointestinale.

În afară de contextul simptomatologic, diferenţele dintre cele două
tipuri de afecţiuni se extind şi la circumstanţele exterioare organismului:

 Răceala şi gripa sunt provocate de factori distincţi  astfel, răceala
este cel mai adesea determinată de rinovirusuri, care afectează nasul, gâtul sau
căile respiratorii superioare. Acestea sunt mai puţin puternice decât virusul gri
pal, care poate proveni în urma unor epidemii.

 Perioada anului în care ne aflăm  de obicei, răceala poate fi
contractată pe tot parcursul anului, în special vara. Gripa, în schimb, este mult
mai des întâlnită în intervalul noiembriefebruarie, deoarece sistemul imunitar
este sensibil în sezonul rece şi organismul necesită o îngrijire mai atentă.

Deşi tratamentele prescrise se diferenţiază conform simptomelor pa
cientului, tipului de infecţie respiratorie şi în funcţie de modul în care tusea se
manifestă,  toate  tipurile de terapie trebuie să acţioneze în mod esenţial ca un
antispatic, un antiinflamator pentru căile respiratorii şi un emolient pentru flu
idizarea secreţiilor nazale.

Astfel de produse naturiste sunt cele pe bază de ulei de eucalipt,
rădăcină de lemn dulce şi ulei de mentol, substanţe care au acţiune puternic
curativă pentru toate afecţiunile asociate căilor respiratorii  bronşite, faringite,
laringite, sinuzite, astm bronşic sau pneumonii  şi care au în componenţă in
grediente naturale cu acţiune specifică: 

 uleiul de eucalipt are efect antiinflamator, antimicrobian, analgezic
şi de stimulare a sistemului imunitar;

 rădăcina de lemn dulce are acţiune expectorantă, antispastică şi
antiinflamatoare;

 uleiul de mentol  este eficient pentru creşterea anticorpilor din or
ganism şi ajută la combaterea infecţiilor, reduce febra, are efect antispatic, an
tiinflamator şi de calmare a tusei.

Acţiunea sinergică a acestor componente naturale asigură fluidizarea
secreţiilor bronhice, diminuarea inflamaţiei, sprijină expectoraţia, calmează ac
cesele puternice de tuse şi întăreşte sistemul imunitar în faţa complicaţiilor aso
ciate maladiilor respiratorii.



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

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

* Vând apartament 3 camere cu centrală termică în loc.

Huşi. Modernizat, zona centru (Romarta) Telefon:

0785/698.299.

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

gresie, faianţă, termopan, sau schimb cu garsonieră +

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

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

tel:  0724/ 074.009.

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

039.

* Vând apartament 2 camere cu centrală termică pe gaz,

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

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

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

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

tel: 0235 361 236 (Vaslui), 

web: www.tvv.ro; www.marindumitru.ro

Locuri de muncă în mun. Huşi

AGENŢIA LOCALĂ HUŞI, str. A.I. Cuza, bl. H5,
sc A, telefon 0371/ 073989, 0235/481720
38 locuri de muncă disponibile la 15.1.2020

– ALEGEO S.R.L. 2 ajutor ospătar
– ASEM COMERŢ SRL 3 vânzători
– AUTOROM SRL 1 zidar rosartencuitor
– CANTEMIR SA 1 sudor
– CHENCOS SRL 2 muncitori necalifica�i la asam

blarea, montarea pieselor
– CODRINTEXPROD SRL 1 contabil
– ECOSALUBRIZARE PREST SRL 1 instalator

instala�ii tehnicosanitare și de gaze
– IMPECABIL GEORGIA S.R.L. 1 operator

universal – spălător textile și cură�itor chimic
– INTERONYTRANS SRL 1 mecanic auto, 1 șofer

autobuz
– MARKALG FOOD SRL 3 bucătari, 2 ospătari

(chelneri)
2 bucătar

– RIZOTEX S.R.L. 2 confec�ioneriasamblori
articole din textile, 2 bucătari

– SC ELECDAR INSTAL SRL 1 electrician
echipamente electrice ș energetice

– SC LADY SLIM FIT S.R.L. 1 operator între�inere
corporală

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

– SC SCARPEDORU SRL 3 confec�ioneri articole
din piele si înlocuitori

– SC VIOBALTEX SRL HUSI 2 confec�ioneri
asamblori articole din textile

– SPIDER FLUX FRESH SRL 2 ospătari (chelneri)
– SPIDERFLUX SRL 1 spălător vehicule

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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ÎN ALPI: O EDIŢIE DEDICATĂ 
POETULUI NAŢIONAL MIHAI EMINESCU

Pe 15 ianuarie 2020 se împlinesc 170 ani de la naşterea poetului naţional Mihai Eminescu.
În perspectiva Zilei Culturii Naţionale şi ca un omagiu adus lui Mihai Eminescu, poetul nostru
nemuritor, membrii Asociaţiei Literare Păstorel Iaşi (ALPI) au dedicat evenimentului mai sus
menţionat.o manifestare de suflet cu un larg ecou la nivel local şi naţional.

Duminică, pe 12 ianuarie 2020, la Sala mare de lectură a Bibliotecii Judeţene Gheorghe
Asachi din Iaşi a avut loc prima şedinţă cu public din acest an a Asociaţiei Literare Păstorel Iaşi,
moderată de preşedintele ei, scriitorul şi comandorul (r) Mihai BatogBujeniţă, acolo unde Mihai
Caba a recitat cu mult talent poezia "Ceţi doresc eu ţie dulce Românie", de Mihai Eminescu.

În continuare, preşedintele Mihai BatogBujeniţă a menţionat şi câteva evenimente impor
tante în cadrul grupării pe care o conduce, unde doi membrii au fost admişi în Uniunea Scriitorilor
din România  Filiala Iaşi, trei au primit premii în cadrul USR, iar Vasile Diacon a devenit cetăţean
de onoare al municipiului Iaşi.

Membrii ALPI au mai participat în ultima perioadă şi la diverse manifestăîri culturale
organizate de Comunitatea Evreilor Iaşi (prin Moshe Groper, la sediul BCU "Mihai Eminescu), în
cadrul Ligii Scriitorilor Români  Filiala IaşiNord Est (la Cercul Militar Iaşi) şi au fost prezenţi şi
la unele evenimente culturale găzduite de Muzeul Mihai Codreanu Iaşi.

"La Cercul Militar Iaşi, în cadrul Galei Laureaţilor Culturii Ieşene au fost oferite peste 100
de premii, iar o mare parte din ele au ajuns în afara Iaşului şi chiar peste hotarele României. Iar
multe din manifestările la care au participat şi membrii ALPI au fost promovate în presa din Europa
şi SUA de jurnalistul şi scriitorul nostru, Dan Teodorescu. Vă mai informez că pe 19 ianuarie, de
la ora 12.00, tot la Cercul Militar Iaşi vor avea loc o conferinţă despre Unirea Principatelor, un
recital poetic dedicat lui Mihai Eminescu şi patru lansări de carte, unde vor fi prezenţi şi mrmbrii
ALPI, alături de principalii organizatori de la Filiala IaşiNord Est din cadrul LSR", a mai specifi
cat scriitorul Mihai BatogBujeniţă.

Au fost prezentate în public şi cărţile editate în ultima perioadă de Doina Guriţă, Mihai
Savin, Liviu Zamfirescu, Mihai BatogBujeniţă, Raluca Grigore, Silvia Hodaş.

Au citit apoi din propriile creaţii literare, multe dintre ele dedicate poetului naţional Mihai
Eminescu, Doina Toma, Doina Guriţă, Elena Mândru, Viorica Şerban, Angela Pistol, Oana
Frenţescu, Cornelia Livia Bejan, Rodica IoniţăGrosu, Mihai Haivas, Eugen Deutsch, Mihai Savin,
Constantin Mănuţă, Doru Melnic, Petru Ioan, Ioan Hodaş, Ionel Pintilii, Mihai BatogBujeniţă,
Vasile Larco, Sorin Cotlarciuc, Constantin Mihai, Dumitru Ivas, Ştefan Bîrsan, Constantin Profir.

Manifestarea sa încheiat cu o "urătură" în stil popular şi tradiţional, în prim plan fiind Ion
Oprică şi Rodica IoniţăGrosu.

Şiam încălecat peo şa şi vam spus povestea aşa... Hăi, Hăi!

Dan TEODORESCU


