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VASLUIANUL DE SERVICIU, 

URMĂRI�IL!
https://marintvv.blogspot.com/
http://www.marindumitru.ro/

IMPERIUL CULTURAL „MM”
FOAIE STATISTICA PENTRU PUBLIC

Pentru amatorii de statistici și pentru cei grăbi�i după
cifre și evenimente:

– Ani de muncă.......................……din cei 80..............64
– Profesii (profesor, inspector în cultură, jurnalist,

intreprinzător)........................................................................ 4
– Ani de studii: generale, liceale, facultă�i, doctorat la

București………………………………………………….28 
– Locuri de muncă……………………………………..9
– Sanc�iuni / decora�ii………………………………….0
– Căr�i scrise – tipărite – manuscrise……………….52
– TVV, telespectatori în cifre, momente (înfiin�ată în

1990).............................................................................500.000
– Reviste conduse……………………………………...3
– Ziare înfiin�ate și conduse…………………………2
– Microbiografii în Enciclopedia Presei Românești

(2012)…...................................................................................9
– Microportrete în Dic�ionare cu personalită�i……..14
– Membru UZPR, Liga Scriitorilor, Asocia�ia Scriito

rilor Români din America de Nord 
– Pagini tipărite – în căr�i………………………22000
– în reviste...……………………………...................4000  
– în ziare………………………………................15600
– Altele (afișe, scrisori, cereri…)…...............…………?
Căr�i cu autografe primite, cu aprecieri pozitive ….883
Autografe acordate pe căr�ile proprii……peste 10.000 
Articole publicate în cele peste 35 de publica�ii, 

aproximativ 3000
Căr�i tipărite………………………………………….50 
Căr�i donate bibliotecilor, inclusiv străine………3000
Elevi la care a predat în cei 36 de ani, aproximativ  6000
Participan�i la „Școala de presă”…....………peste 500
�ări vizitate…....……………………………………..32
Personalită�i intervievate (fără „eroii reportajelor”),1088

Președin�i de stat………………………….…….10
Primminiștri…...……………………………….16
Miniștri...………………………………………....?
Oameni de cultură și știin�ă, artiști etc. aprox... 1000
Ierarhi…………………………...aproximativ 80  

Aprecieri primite în scris: 70+75+11+77+ 60+…......304
Avere:……………..„nu sunt bogat, dar nu sunt sărac”
Stare familială: căsătorit de 60 de ani, 3 copii, 9 nepo�i,

1 strănepot
Prieteni……………………………………………pu�ini
Dușmani………………………………………......mul�i
Invidioși…………………………………și mai mul�i!?  
80 – ani; 31 – TVV; 29 – Unison Radio; 25 – ziarul; 50

de căr�i; 6 ani de la apari�ia M.C.R.  

Eu sunt omul muncii mele imposibil de egalat vreodata! 

„Fără a greși și fără a diminiua calitatea
altor reviste de cultură, MCR este de o calitate
și amploare fără concuren�ă...

Mai în glumă, mai în serios, locul 1 este
așadar „ocupat”.”

Cu deosebită stimă și respect:
Georg BARTH – 

Passau, Germania

SIMPOZION NA�IONAL
„JURNALISTICĂ ȘI

CULTURĂ NA�IONALĂ LA
VASLUI – MARIN 80”

PRIMARUL ȘI
ZIARIȘTII LOCALI
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LA ANIVERSARE:

Unul dintre cei mai mari teologi ai
creștinata�ii, Ioan Gură de Aur, fost episcop al
Constantinopolului și figură importantă a 
patrologiei creștine, aprecia că: „...Nu există
artă mai frumoasă decât arta educa�iei. Pictorul
și sculptorul fac doar figuri fără de via�ă, dar
educatorul creează un chip viu...”

Luând drept pildă această apreciere
aș putea considera că educatorii sunt deopotrivă
părin�ii și dascălii noștri, pentru că ei sunt
implica�i în crearea acelui chip viu, iar unul 
dintre chipurile vii create de ei, mă consider eu
și oricare dintre fra�ii și foștii mei colegi de
școală. Atunci, este de la sine în�eles de ce

gândurile noastre se îndreaptă adesea către părin�ii și dascălii noștri, pentru că ei ne
pregătesc și ne dau startul pe bulevardul vie�ii.

De fiecare dată când ajung în satul natal, Măcărești, și privirile întâlnesc casa
părintească, școala, oamenii satului gândurile mi  se îndreaptă spre anii copilăriei petrecu�i
în familie împreuna cu părin�ii, fra�ii, sora și bunicii și la perioada în care am fost elev, la
foștii mei colegi de școală elementară, la primul învă�ător din clasele primare, la foștii 
profesori din ciclurile școlare urmate, pentru că din izvoarele lor de lumină miam potolit
setea de cunoaștere și devenire ca adult.

Când rememorez anii de școala îmi amintesc cu plăcere și recunoștin�ă de primul
meu învă�ător, Alexandru Zbarnea, numit de colegii săi „Papasa” un om de o modestie,
blânde�e și tenacitate aparte. El a fost primul meu dascăl care mia așezat condeiul în mână
pentru a învă�a să scriu, să citesc și să socotesc.

Anii sau scurs și am trecut în clasele gimnaziale, unde am avut mai mul�i dascăli
cei mai mul�i, suplinitori, absolven�i de licee, care se schimbau de regulă la fiecare ciclu
școlar.

Din toamna anului 1963, când am început clasa a VIIIa, am avut parte de doi 
profesori „adevăra�i”, sau cum se discută în limbajul rural, „cu facultă�i” și ei erau 
profesorul de limba română Dumitru Marin, și profesoara de istorie Iulia Marin, ambii
veni�i cu reparti�ii după terminarea facultă�ilor.

Erau plini de energie și aveau dorin�a de a aplica în profesiile lor de dascăli în
care tocmai debutau, tot ce au învă�at, la rândul lor. Erau, de asemenea, foarte activi și în
antrenarea celorlal�i colegi la organizarea de activită�i culturale, dansuri, brigada artistica,
șezători culturale, difuzarea de filme, practicarea jocului de fotbal (cu oina am luat locul 2
pe �ară) și așa mai departe.

Îmi amintesc că încă din primele săptămâni de școală, la o ora de dirigin�ie, 
domnul profesor și doamna profesoară         neau întrebat dacă vrem să mergem mai departe
să ne înscriem la liceu, sau la școli profesionale pentru a dobândi o meserie. După ce fiecare
dintre noi leam împărtășit ce meserii am dori să facem, pe mine și pe al�i 4 colegi de clasă:
Alisa Chirica, Andrei Condurache, Ion Irimia si Jan Pohodnicaru, care aveam o situa�ie
școlara bună, neau îndemnat să urmăm liceul și aceeași recomandare au făcuto și la 
întâlnirile avute cu părin�ii noștri. Pe ceilal�i colegi iau îdemnat să nu stea acasă ci să
urmeze școli de meserii și profesionale.

Pentru elevii din clasa noastră, dar și pentru ceilal�i elevi din clasele gimnaziale
mai mici au urmat ore intense de pregătire pentru că exigen�ele domnilor profesori erau
mari și  iam în�eles de ce își doreau cu adevarat să avem o pregătire temeinică ca să trecem
cu bine examenele de absolvire și de admitere la școlile unde doream să mergem.

Dupa absolvirea gimnaziului, una dintre colegele noastre  sa înscris la liceu, iar
noi, to�i ceilal�i, care aveam situa�ii materiale modeste, cu mul�i fra�i și surori în familie
neam înscris la școli profesionale și de meserii pentru că ne ofereau cazare, masă, rechizite,
haine gratuite și în plus ne asigurau și locuri de muncă în fabricile și uzinele ieșene.

Încurajarile domnilor profesori de a urma cursuri liceale și universitare au stăruit
în mintea noastra, a celor 5 colegi, și  na trecut mult timp ca să se împlinească. Dupa 
absolvirea cursurilor la școlile de meserii, am urmat liceul și apoi studii universitare,  astfel
că Alisa Chirica a absolvit Facultatea de istorie și a revenit ca profesoară și directoare la
școala din satul natal, Jan Pohodnicaru a urmat cursurile Universită�ii Tehnice și a ieșit
inginer, dar a lucrat ca profesor, Andrei Condurache a absolvit cursurile Facultă�ii de Știinte
Economice și a lucrat ca economist în jude�ul Constan�a, Ion Irimia a urmat cursurile liceale
și apoi o școală tehnică postliceală, iar subsemnatul a absolvit Facultatea de Știin�e Juridice
și am lucrat ca ofi�er.

Miau fost dascăli cu învă�ătură temeinică și am observat la ei multă tenacitate,
seriozitate și o severitate afectuoasă, fiindcă nu aplicau pedepse fizice pentru nepregatirea
lec�iilor, însă aveau un fel al lor de a proceda, informau părin�ii și stăruiau în informarea
lor până când se corectau lucrurile.

Revenind acasă, în timpul vacan�elor școlare, am aflat de la fra�i și soră, părin�i,
fostul meu învă�ător și chiar de la ei că aproape to�i absolven�ii de gimnaziu, din clasa mea
și din celelalte clase, șiau luat „zborul” spre Iași, cei mai mul�i pentru a urma școli profe
sionale și de meserii, iar al�ii pentru a urma liceul.

Eram toși mândri că am absolvit cursurile gimnaziale, dar și mai bucuroși și

mul�umi�i am fost că am promovat examenele de admitere. Lor în primul rand, cât și
celorlal�i dascăli le datorăm mul�umirile, respectul și recunoștin�a de a pleca din sat spre
oraș.

În anul 1970 domnii profesori Dumitru și Iulia Marin au părăsit școala Măcărești
și sau stabilit în orașul Vaslui. Trecuse o perioada mare de timp de la plecarea lor și nu
mai știam nimic despre ei.

În iarna anului 2013 domnul profesor Dumitru Marin a venit cu un grup de scriitori
la Școala gimnazială Prisăcani și la Școala gimnaziala Măcărești pentru a prezenta un 
cenaclu literar despre via�a și opera  dramaturgului I.L. Caragiale.

La ac�iunea culturală am fost invitat să particip și eu. Lam reîntâlnit pe domnul
profesor după aproape jumătate de secol și bucuria reîntâlnirii a fost mare. Aveam și eu
cei povesti, că ma realizasem profesional, familial și debutasem cu o scriere monografica
despre satul natal, Măcărești.

Îmi amintesc că înainte de a merge la școala din Măcărești șia dorit să facă mai
întâi un tur al satului pentru a vedea ce schimbări sau petrecut în cele peste patru decenii
de când la părăsit și a se întâlni cu unii săteni pe care ia cunoscut.

După manifestarea de la Școala gimnazială Măcărești, la care au participat și câ�iva
foști absolven�i am stabilit cu domnul profesor să ne revedem în vara aceluiași an.

Cele câteva luni, până în vară, au trecut repede. Neam dat întalnire la biserică,
unde așteptau foștii absolven�i, dornici săi revada pe foștii profesori și apoi am mers la
școala nouă. A fost o întâlnire de suflet, emo�ionantă, am depănat amintiri din perioada
școlară și destăinuiri despre realizările și împlinirile profesionale și familiale ale fiecăruia.

Cei doi profesori neau împărtășit și ei că după plecarea de la școala din satul 
Măcărești șiau continuat activită�ile didactice la Liceele nr. 2, 3, 4 și „Mihail 
Kogalniceanu” din orașul Vaslui, timp în care domnul profesor șia dat doctoratul, iar dupa
1989  sa lansat întro intensă activitate massmedia, înfiin�ând ziarul „Meridianul”, revista
„Meridianul Cultural Românesc”, Grupul de presă Cvintet Tera (televiziune, radio, ziar,
revista), a scris numeroase căr�i, studii, articole, a colaborat cu numeroase publica�ii, 
cenacluri literare, scriitori etc. La întâlnire, au mai fost prezen�i lângă profesorul 
Dumitru Marin, profesoara Iulia Marin, profesorul Victor Marin, profesoara Eliza Marin,
învă�ătoarea Elena Zbarnea, profesoara Alisa Chirica, alte cadre didactice din școală și
absolven�ii, deveni�i adul�i veni�i să se întâlnească cu foștii profesori.

Întâlnirea desfășurată la peste jumătate de secol, a avut loc întro atmosferă
plăcută, de mare bucurie a revederii, de respect, admira�ie, recunoștin�ă, mul�umiri pentru
îndrumările, îndemnurile și sfaturile lor.

De asemenea, cei prezen�i au apreciat că temeinicia învă�ăturii și a exigen�elor
manifestate de dascăli pe timpul școlii constituie temelia devenirii noastre prezente ca: 
profesori, economiști, juriști, psihologi, ofi�eri, învă�ători și ca specialiști și profesioniști
în diverse domenii economice.

Pentru contribu�ia adusă pe plan educa�ional și cultural în satele comunei Prisăcani
domnului Profesor Doctor Dumitru V. Marin i sa conferit, prin Hotararea Consiliului local
nr.39 din 25.07.2014, Titlul de „Cetă�ean de onoare” al comunei Prisacani, ce ia fost în
mânat pe data de 24 august 2014, cu ocazia sărbătorii „Roadele de Prisacani” și a 
Festivalului folcloric „Mugurașii”.

După întalnire am continuat să men�in  legătura cu cei doi dascăli, care mau 
încurajat să continui munca scrisului.

Le mul�umesc din suflet celor doi dascăli, oameni deosebi�i,  care miau dat 
imboldul să merg mai departe cu învă�ătura.

În acest an, când domnul profesor doctor Dumitru V. Marin implinește 8 decenii
de via�ă și peste jumătate de secol împreună cu doamna profesoară Iulia Marin, le aduc 
prinosul meu de recunoștin�ă și le urez multă sănătate și ani mul�i de via�ă alaturi de cei
dragi: copii, nepo�i, strănepo�i. 

LA MULTI ANI!
Cu stimă si deosebit respect.

Jr. Constantin CHIRICA

…omagiu dascălilor mei,
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Cheltuielile și discu�iile pe
teme financiare î�i deschid

săptămâna. Se pare că există restan�e
la anumite servicii de care ai benefi
ciat sau beneficiezi încă. Dar și cei
dragi apelează la sprijinul tău mate
rial pentru ași rezolva mofturile per
sonale. La mijlocul intervalului
analizat apar oameni în preajma ta,
care te vor ajuta să rezolvi demersuri
legate de călătorii sau de studii. Fii
prudent.

Debutul săptămânii te
găsește pe drumuri, în

călătorii sau făcând planuri în acest
sens. Inten�iile î�i pot fi zădărnicite
de situa�ia financiară sau de mof
turile celor dragi. Totuși vei găsi
solu�ii bune pentru a te descurca
onorabil cu toate. Revin în aten�ie
chestiuni socioprofesionale care tre
buie finalizate rapid și fără resenti
mente. Este bine să�i revizuiești
rela�iile de muncă.

Primele zile ale săptămânii
aduc multe controverse în

plan profesional. Imagina ta publică,
cât și rela�iile cu șefii sau cu
autorită�ile în general vor suferi
modificări subtile, însă suficient de
puternice încât să realizezi că se pe
trece ceva dincolo de aparen�e. Se
conturează un final de etapă în
rela�iile de prietenie și protectorat în
câmpul muncii. Pruden�ă și detașare!
Ai nevoie de oameni noi.

Ești tulburat în prima parte
a săptămânii, însă este greu

de deslușit ce anume te
nemul�umește. Probabil că este un
cumul de stări, trăiri și emo�ii
adunate de multă vreme, iar acum ies
la iveală. Fii prudent în privin�a
sănătă�ii, pentru că se pot eviden�ia
afec�iunile cronice. De evitat, pe cât
posibil, consulta�iile, analizele me
dicale și interven�iile chirurgicale,
deoarece există un risc mare de erori.

În primele zile ale săptămânii
ocupăte de treburile tale per

sonale, stabilește�i planuri de îngrijire
coporală, dar și întâlniri cu prietenii sa
vizite în locuri dragi. Stările tale de
spirit sunt fluctuante, astfel că ar fi
bine să lași grijile deoparte. Sunt mo
mente favorabile pentru a lua decizii
importante în plan financiar. Este
posibil să primești salariul, o primă,
cadouri sau favoruri, care cumva
încheie o etapă de câștig.
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H O R O S C O P
15 apr. 2021 –  21 apr. 2021

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)

Cheltuielile de la începutul
săptămânii î�i pot destabi

liza bugetul pentru multă vreme, de
aceea fii prudent și urmează o listă
clară și strictă. Există riscul să
achizi�ionezi bunuri sau servicii
nemul�umitoare. Contextul astral al
săptămânii î�i influen�ează și rela�iile
cu anturajul apropiat. Sunt posibile
discu�ii aprinse, neîn�elegeri privi
toare la studii și călătorii, dar și de la
banalită�ile cotidiene. 

Berbec (21 mar - 20 apr)PRIMARUL 
ȘI ZIARIȘTII LOCALI

În prima parte a zilei de miercuri 14 aprilie 2021 a fost
convocată conferin�a lunară de presă a primarului Vasluiului, ing.
Vasile Pavel. Au participat 14 reprezentan�i ai presei vasluiene după
calibre și inten�ii, au vorbit cu ei primarul, secretarul primăriei, direc
torul economic/contabilul șef și cei doi viceprimari L. Braniște și
Cătălin Mândru.

Ora de informare a publicului prin intermediul presei locale
a decurs liniar, fără vreun incident… ca de obicei.

Spre deosebire de alte asemenea conferin�e publice, sau
furnizat multiple informa�ii legate de problemele practice de rezolvat,
fapt care marchează drumul spre normalitate a muncii a unei echipe
eterogene compusă din persoane care au și caractere deosebite. Până
și cuvântul viceprimarilor a fost mai mult legat de angajamentele
forma�iunilor politice pe care le reprezintă decât elemente ori sarcini
concrete pe care le au de rezolvat. Pare un drum pe care întreaga
echipă pare să se unească. Zic „pare” pentru că am găsit destule nuan�e
politice și nu administrative în aceste interven�ii.

Se apropie momentul votării bugetului, sunt în curs de re
zolvare mult mai multe elemente decât ne așteptam, lipsa viceprima
rilor pare nesesizabilă, rezultatul din justi�ie este aproape. Vrem, nu
vrem, nesiguran�a contribu�iei viceprimarilor este elementul domi
nant, re�inut de noi.

Discursul „oficial” al primarului Pavel a oferit destule certi
tudini în privin�a dezvoltării municipiului Vaslui, a îmbunătă�irii trans
portului, a ramurilor economice, a cheltuirii fondurilor proprii și
europene (100 mil. Euro în plus anul acesta). Sunt garan�ii că banii
vor fi cheltui�i cu folos atât pentru func�ionarea Institu�iei cât și pentru
dezvoltarea municipiului.

Am re�inut o afirma�ie a primarului care nea înștiin�at că
numai anul trecut sau eliberat 580 de Autoriza�ii de construire, fapt
care e foarte încurajator pentru ulterioara dezvoltare a urbei.

Așa cum apar lucrurile vom avea ce să prezentăm publicului
în acest an.

Dumitru V. MARIN

COMUNICAT 
AL PROF. DR. D. V. MARIN, 

PROPUS PENTRU TITLUL DE 
CETĂ�EAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI

Înainte de deschiderea Conferin�ei de
presă a primarului, prof. dr. Dumitru V.
Marin a făcut următoarea cerere
publică: 

Vă rog, domnule primar, și comu
nic public cererea de fa�ă: „Vă rog să
fie scoasă de pe Ordinea de zi a 
Consiliului local propunerea pentru
acordarea titlului de Cetă�ean de
onoare  subsemnatului”.

FOCUSUL FITPTI 2021:
ARTĂ ȘI TEHNOLOGIE

Încă de la prima lui edi�ie (2008), Festivalul Interna�ional de
Teatru pentru Publicul Tânăr Iași (FITPTI) a avut în fiecare an câte o
temă. Ideea curatorială a fost de a individualiza evenimentul pe fiecare
secven�ă calendaristică a lui, de al men�ine proaspăt și surprinzător.
Festivalul organizat de Teatrul Luceafărul din Iași a reușit să se
impună și astfel în aten�ia comunită�ii, atât a celei na�ionale, cât și a
celei interna�ionale, reunind în program forme de artă scenică foarte
diverse, realizate de creatori de pe toate meridianele lumii (America
de Nord, America de Sud, Europa, Asia, Australia, Noua Zeelandă),
mul�i dintre ei afla�i pentru prima oară în România, exclusiv la Iași.
Acestea au fost argumentele care au convins echipa de evaluare
alcătuită din exper�i interna�ionali de către Asocia�ia Europeană a Fes
tivalurilor cu sediul la Bruxelles să acorde reuniunii ieșene labelul
„Festival remarcabil”, de opt ori la rând.

În 2020, pandemia cu Noul Coronavirus a zădărnicit pla
nurile celor mai multe Festivaluri din întreaga lume. Și în aceste
condi�ii dificile, FITPTI a continuat, anul trecut oferind publicului un
mix de spectacole live (indoor, outdoor), online și radiofonice, reunite
întrun program dens sub semnul "avarie pandemică", cu participări
din 10 �ări (Germania, Austria, Italia, Japonia, Rusia, Marea Britanie,
Fran�a, Georgia, Islanda, România), în condi�ii de subfinan�are.
FITPTI a fost unul dintre cele câteva, foarte pu�ine, reuniuni de gen
care au avut loc în 2020 la nivel interna�ional, cele mai multe festi
valuri de artele spectacolului fiind amânate sau anulate.

Pentru 2021, FITPTI își propune să se concentreze „asupra
unei tendin�e evidente în ultimele decenii, care sa accentuat în pan
demie: raportul dintre artă și tehnologie. Focusul festivalului care va
avea loc, ca întotdeauna, la începutul lui octombrie îl va constitui
rela�ia estetică dintre real și virtual, dintre creativitatea artistică și cea
știin�ifică. Esteticile actuale vorbesc despre o estetică a postumanului,
despre utilizarea subtilă a inteligen�ei artificiale în zona performativă,
așa că despre asta va fi vorba cu precădere în edi�ia a XIVa a
FITPTI”, cum precizează teatrologul Olti�a Cîntec, curatorul său.
Aceasta  mai precizează că împreună cu echipa de la Luceafărul
lucrează încă de anul trecut "la mai multe scenarii posibile, iar în
func�ie de contextul epidemiologic îl vom activa pe cel mai potrivit.
Mai pot să vă spun că am în plan și un prolog estival, că vom avea și
ateliere de scriere dramatică, expozi�ii, conferin�e, lansări de carte și
multe alte surprize. Ne bucurăm că noua administra�ie a jude�ului
demonstrează o în�elegere superioară a importan�ei evenimentelor cul
turale în via�a cetă�enilor și în dezvoltarea unei comunită�i și va
asigura FITPTI o finan�are consistentă", a mai subliniat curatorul fes
tivalului. Consiliul Jude�ean Iași este finan�atorul Teatrului Luceafărul
și a promis alocarea unui milion de lei pentru acest Festival.  

Programul va include o gamă largă de spectacole, pentru
toate așteptările unui public la a cărui modelare festivalul a contribuit
pe parcursul celor 14 ani de când există. Un public deschis, curios,
amator de noi provocări estetice, cu sufletul tânăr indiferent de etate.
Vor fi și reprezenta�ii în spa�ii neconven�ionale, concerte etc., o gamă
variată de unde spectatorii și specialiștii vor putea alege după pofta
inimii.  



Săptămâna începe cu treburi
gospodărești. Ai spor în re

zolvarea demersurilor patrimoniale,
dar și în discu�iile cu membrii fami
liei. Se recomandă pruden�ă,
deoarece sunt posibile răsturnări de
situa�ie deosebite în rela�iile cu
ceilal�i. Rela�iile sentimentale se
reconfiguerază, fiind probabil
discu�ii foarte aprinse. Rela�ia cu
persoana iubită sau cu copiii își va
modifica termenii și condi�iile.

Săptămâna aduce noută�i în
rela�iile cu anturajul

apropiat, dar și în segmentul domes
tic. Este nevoie de o reorientare a
scopurilor personale și de o cură�enie
drastică printre persoanele cărora le
acorzi încredere. Contextul astral al
săptămânii te va ajuta să privești
obiectiv la situa�ia familală și la
nevoile reale ale membrilor familiei.
Se pot finaliza treburi gospodărești,
po�i discuta cu neamurile.

Începi săptămâna cu multă
treabă la serviciu. Tre

burile cotidiene alcătuiesc tema
principală, astfel că ești nevoit să te
concentrezi pe mai multe subiecte
deodată. Alege priorită�ile și ai în
credere că vei rezolva totul corect și
la timp. Pe de altă parte, vei fi nevoit
să pui la punct fie rela�ia cu
partenerul de via�ă, fie colaborările
în care ești implicat sau dorești să te
implici. 

Cei dragi au nevoie de spri
jinul tău material și moral

chestiunile lor personale, dar și în
activită�ile voastre comune. Este
bine să le fii alături și să te bucuri de
tot ce ave�i de realizat împreună. Pe
de altă parte, se conturează un final
de etapă în plan profesional. Sunt
posibile modificări ale regimului
muncii, sarcini de lucru noi, dar și
schimbarea atitudinii tale fa�ă de
muncă și implica�iile ei. 

În rela�iile parteneriale se
prefigurează schimbări im

portante, dar este vorba despre
secven�e vechi care acum doar se
pun la punct definitiv. Stabilește�i
obiective clare în orice tip de colab
orare și urmeazăle îndeaproape.
Apar noută�i financiare, în mod spe
cial la sec�iunea bani și bunuri co
mune cu al�ii. Este rost de a primi
bani dintro colaborare sau dintrun
împrumut.

Cheltuielile și discu�iile pe
teme financiare î�i deschid

săptămâna. Se pare că există restan�e
la anumite servicii de care ai benefi
ciat sau beneficiezi încă. Dar și cei
dragi apelează la sprijinul tău mate
rial pentru ași rezolva mofturile per
sonale. La mijlocul intervalului
analizat apar oameni în preajma ta,
care te vor ajuta să rezolvi demersuri
legate de călătorii sau de studii. Fii
prudent.
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Balanţă  (23 sept - 22 oct)

Scorpion (23 oct - 21 nov)

Capr icorn (21  dec -  20  ian)

Vărsător (21 ian - 20 feb)

Peşti  (21 feb - 20 mar)

Meridianul, joi, 15 aprilie 2021

H O R O S C O P
15 apr. 2021 – 21 apr. 2021 Locuri de muncă

în Vaslui
– SC DABHAUS SRL 1 barman
– SC IMPACT PLUS SRL 1 secretară
– SC DC COMERCIAL SRL 1 agent pază, 1 agent comer

cial, 3 manipulan�i marfă, 2 șoferi
– I.I  SPIRIDON  MARA 1 șofer
– SC GRAY  FAIENCE SRL 2 faian�ari
– SC METROPOLIS  GROUP SRL 3 spălători vehicule, 
– SC LUCA BUY MOB SRL 1 șofer, 1 muncitor necalifi

cat
– SC RAITRUCK SOLUTIONS SRL 10 conducători auto

transport rutier
– SC GOSCOM SA 5 muncitori necalifica�i
– SC DANINA LINE SRL 2 muncitori necalifica�i în

confec�ii, 3 confec�ioneri
– FABRICA DE CARNE MORANDI 30 operatori abati

zare păsari
– SC ADRIAN TRANS SRL 1 șofer, 1 mașinist la mașini

pentru terasamente
– SC VIDPRO CONSTRUCT SRL 2 muncitori construc

tori, 6 dulgheri, 6 finisori, 6 fierari
– SC MOLDOVA BIO  LAND SRL 1 director comercial, 1

farmacist
– SC LALAPABITEX SRL 6 confec�ioneri
– SC AMBIENT SRL 1 pizzar
– SC FANION SRL 1 tractorist, 3 îngrijitori clădiri
– SC BOGDANA COM SRL 1 șofer, 1 manipulant
– SC ECOMATIX MOBILI SRL 2 muncitori necalifica�i

ambalarea și montarea pieselor, 2 tâmplari
– SC MICO SOROCABA SRL 1 vânzător
– SC LUCA LUCA AUTO SRL 1 șofer
– SC ROYAL  CONCEPT  PRODUCTION SRL 3 ajutor

bucătar
– SC TYT  CONSTRUCT SRL 1 muncitor necalificat, 1

dulgher
– SC HELRUSER SRL 4 muncitori necalifica�i
– SC UNGUREANU TRANS SRL 20 muncitori

necalifica�i
– SC ASCOM  MUS SRL 5 muncitori necalifica�i
– SC SAVIDEC  CONSTRUCT SRL 3 șoferi
– SC RAFFIOLAND SRL 5 muncitori necalifica�i
– SC MOBINAL  CODRIANU SRL 2 tâmplari
– SC TICTAC  JUNIOR SRL 1 lucrător comercial
– SC VASCAR SA 1 gestionar depozit, 1 mecanic utilaj
– Asociatia de proprietari nr.24 1 îngrijitor clădiri
– SC BICO INDUSTRIES SRL 5 operatori la deservirea

răbzoaielor de �esut, 5 operatori apretori textile, 1 inginer textile, 2
mecanici, 1 inginer mecanic, 3 reglori, 3 muncitori necalifica�i

– SC AROMA DESERT SRL 1 ajutor pizzer, 1 ajutor
ospătar, 1 ajutor bucătar, 1 spălător vase

– SC PROFI ROM FOOD SRL 6 casieri, 3 vânzătorik, 1
recep�ioner marfă, 7 lucrători comerciali

– SC STEFIMAT EUROTRANS SRL 1 electrician
– SC VLAGETEX SRL 5 confec�ioneri
– SC UDI OLIVIAMA SRL 1 lucrător gestionar
– SC SUN BIO PHARMA SRL 1 vânzător plafar
– SC VASTUPO SRL 1 pizzar
– SC DUPLICOM GRUP SRL 1 formator
– SC CONFECTII S.A. 5 confec�ioneri, 5 muncitori neca

lifica�i în confec�ii
– SC GC&RB  TRANS  INTER SRL 2 mecanici auto, 2

tinichigiu auto/vopsitor auto, 1 bucătar
– SC MORANDI LOGISTIC SRL 3 șofer
– SC REZKOMAR  FOREST  IMPEX SRL 2 mecanic 

utilaj auto, 2 electricieni, 2 banzicari, 10 muncitori necalificati
– SC SPADESDOU SRL 10 confec�ioneri
– SC SAFIR SRL 2 stivuitori, 10 ambalatori manual, 1 o

pererator mașini etichetat, 5 sortatori produse, 1 operator tranșare
carcase păsări, 2 operatori MU automate, 2 operatori abatorizare
păsări, 1 manipulant mărfuri, 2 electricieni între�inere, 1 lăcătuș
mecanic, 1 tehnician electromecanic, 1 șef departament mentenan�ă,
1 gestionar depozit, 1 asistent manager marketing, 1 șef serviciu
comer�, 1 operator tratarea și epurarea apelor, 3 reprezentan�i 
comercial, 1 operator curatitor chimic

Săgetător  (22 nov - 20 dec)

WWW.TVV.ROWWW.TVV.RO

A APĂRUT:A APĂRUT:

CONVOCARE
Administratorul unic  al SC PALODA SA

convoacă Adunarea Generală a Acţionarilor in
sedinţă ordinară cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea Raportului
Administratorului unic pentru anul 2020.

2. Prezentarea si aprobarea Raportului
auditorului financiar pentru anul 2020.

3. Prezentarea si aprobarea Bilanţului
contabil si a contului de profit si pierderi pentru
anul 2020.

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a
Administratorului unic pentru anul 2020.

5. Prezentarea si aprobarea proiectului
Bugetului  de venituri si cheltuieli si a Planului
de investiţii pentru anul 2021.

6. Aprobarea limitei maxime a creditelor
ce pot fi angajate in 2021 si gajarea lor.

7. Mandatarea persoanei care va efectua
inregistrările la Oficiul Registrului Comerţului.

8. Diverse.

Ședinţa va avea loc la sediul societaţii din
Barlad, strada Republicii, nr. 200, în data de
10.05.2021, ora 11ºº.

În cazul neîntrunirii cvorumului statutar,
următoarea sedinţă va avea loc în data de
11.05.2021, în același loc și la aceeași oră.

Relaţii la sediul societăţii sau la telefon
0335409780.

Administrator unic
Roseti Vicenzo
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12 APRILIE 1457 � 
ZIUA ÎN CARE ȘTEFAN CEL MARE 

A FOST ACLAMAT DOMN AL MOLDOVEI
Fiu al lui Bogdan al IIlea, Ștefan cel Mare a fost aclamat domn al �ării Moldovei, la 12 aprilie

1457, după ce a reușit săl învingă pe ucigașul tatălui său, Petru Aron.
Bogdan al IIlea Vodă (14491451), cel mai destoinic dintre fiii lui Alexandru cel Bun, după ce ia

învins pe poloni, care veneau cu un alt pretendent, în codrii Crasnei din jude�ul Vaslui, a fost asasinat la o
nuntă chiar de fratele său, Petru Aron, la 16 octombrie 1451. Petru Aron a ocupat de trei ori tronul Moldovei
(14511452, 14541455, 14551457), fiind primul domnitor moldovean care a plătit tribut Imperiului Otoman,
aflat în expansiune în bazinul Mării Negre. 

La începutul lunii aprilie 1457, Ștefan a intrat în Moldova, venind din �ara Românească. El a înaintat
spre Suceava dea lungul văii Siretului, înso�it de o armată de circa șase mii de oameni, formată din moldoveni
din �ara de Jos și circa o mie de munteni trimiși de Vlad �epeș.

Surprins de această ac�iune, Petru Aron a strâns în grabă un număr similar de oșteni și la atacat pe
Ștefan la Doljești, la 12 aprilie 1457. Petru Aron a fost învins și a părăsit câmpul de luptă. A încercat o nouă
rezisten�ă la Orbic, la 14 aprilie, în Joia Mare, dar a fost din nou înfrânt și silit să ia calea exilului, în Polo
nia.

În urmărirea lui Petru Aron, refugiat în sudul Poloniei vecine, Ștefan a organizat mai multe expedi�ii
în această zonă în 14571458. În cele din urmă, Ștefan a încheiat la 4 aprilie 1459 un tratat cu doi demnitari
poloni de grani�ă (palatinii Rusiei Mici și ai Podoliei) în tabăra de pe fluviul Nistru de la Overhăleu�i. Prin
acest document ob�ine plecarea rivalului său de la grani�a Moldovei, recunoașterea sa ca domn și protec�ia
regelui polon Cazimir al IVlea. 

În schimbul acceptării ca suzeran a regelui polon, a stăpânirii acestuia asupra cetă�ii de grani�ă Hotin
(azi în regiunea Cernău�i din Ucraina) și a acordării de ajutor acestuia împotriva „păgânilor” (tătarilor). 
Printro conven�ie încheiată cu solii „de frunte” ai regatul polon, la 2 martie 1462, la Suceava, Ștefan va re
cupera și Hotinul, ocupat de vecinii din nord în 1436, în perioada de criză politică internă de după moartea
domnitorului Alexandru cel Bun (14321457). De asemenea, se angaja săl ajute pe rege „împotriva oricărui
neprieten”, jurândui credin�ă acestuia „după vechile obiceiuri ale domnilor moldoveni”, și să realipească
Moldovei orice teritoriu înstrăinat, aluzia făcând trimitere la cetatea dunăreană Chilia, aflată în posesia 
Ungariei.

Petru Aron, refugiat în Transilvania
Rela�iile dintre Ștefan cel Mare și regele Ungariei, Matei Corvin, au devenit extrem de tensionate

după ce Petru Aron sa refugiat în Transilvania, în 1460, fapt ce la determinat pe Ștefan să organizeze mai
multe incursiuni militare la Vest de Carpa�i. Dar, cel mai important motiv de dispută a fost cetatea Chilia,
cedată de Petru al IIlea, domnul Moldovei, lui Iancu de Hunedoara, în 1448.  

În iunie 1462, sus�inut de flota otomană, Ștefan a asediat fără succes cetatea dunăreană Chilia, azi
în Ucraina, pe care o va cuceri în cele din urmă la 2324 ianuarie 1465, cu sprijin polonez. Apoi în 1467 a
sus�inut revolta eșuată a ardelenilor împotriva regelui maghiar Matei Corvin. 

Regele Ungariei a reac�ionat atacând Moldova în noiembrie, pentru al înscăuna ca vasal pe fugarul
Petru Aron. După ce au trecut prin pasul Oituz, armata maghiară condusă personal de Matei Corvin, cu un
efectiv estimat între 20.000 și 40.000 de solda�i, a înaintat spre Suceava pe valea Siretului. Invadatorii au 
incendiat Trotușul și Romanul, dar Ștefan ia învins în luptă sângeroasă de la Baia, la 1415 decembrie 1467.

În cursul acestei campanii Ștefan sa confruntat cu numeroase defec�iuni boierești pe câmpul de
luptă, regele maghiar fiind înștiin�at în ultima clipă de ataculsurpriză de noapte al moldovenilor. După 
retragerea ungurilor, care au fost nevoi�i săși îngroape artileria, divergen�ele cu boierii sau amplificat
întro revoltă a acestora în sudul �ării. Înfrângerea rebelilor sa soldat cu decapitarea 20 de mari boieri și
tragerea în �eapă a 40 de mici boieri. 

În anul următor, ca urmare a demersului nobililor poloni pe lângă cei maghiari, Matei Corvin a
renun�at la o plănuită campanie de revanșă.  

În sfârșit, în 1469, spătarul Filip Pop a atacat scaunele secuiești (unită�i administativteritoriale 
autonome – n.r.) din Ardeal și la capturat pe Petru Aron, care a fost executat.

Sursa: www.historia.ro

Bârlad, 15 aprilie 2021
CONFERINŢA 

„BÂRLAD, ORAŞ MOLDAV – 
ETIMOLOGIE, TOPONIME,

HIDRONIME”

Contextul în care ne aflăm, cu restricţii impuse de pandemia
Covid19, nea determinat să găsim variante de realizare a activităţilor
destinate publicului. 

Consiliul Judeţean Vaslui şi Muzeul „Vasile Pârvan”, Bârlad,
vă propun, astfel, o prezentare uşor atipică privind conferinţa intitulată
„BÂRLAD, ORAŞ MOLDAV  ETIMOLOGIE, TOPONIME,
HIDRONIME”, care, în condiţii de normalitate, ar fi trebuit susţinută
în faţa dumneavoastră, a publicului, de către istoricul literar şi editorul
Mircea Coloşenco. Ştim că postarea textului conferinţei pe siteurile
oficiale ale muzeului nu va putea suplini prezenţa eruditului Mircea
Coloşenco, care ar fi adus savoare acestei prezentări legate de oraşul
nostru, pornind de la etimologia cuvântului ce a dat numele oraşului şi
continuând cu toponime şi hidronime, însă avem speranţa că veţi ma
nifesta interes pentru conţinutul textului chiar şi în astfel de condiţii.
Prin intermediul nostru, domnul Mircea Coloşenco îşi exprimă regretul
că nu poate fi prezent, din motive obiective, dorinduvă multă sănătate
şi lectură plăcută!
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A  a p ă r u t  n r. 2 5 / 2 0 2 1
Revista noastră interna�ională de care suntem

tare mândri, are  șapte ani de la apari�ie.
Rezultate și realizări:
 Se difuzează în 4  patru  continente.
 Cele peste 150 de pagini sunt întro realizare

grafică deosebită.
 Înregistrăm peste 707 colaboratori.
 Profilul Meridianului  Cultural  RomânescMeridianului  Cultural  Românesc

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

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

D.V.M.

Dumitru V. MARIN
Darul pictorului Gheorghe LETEANU

A APĂRUT:
DIMENSIUNI CULTURALE GLOBALE

PRIN TVV30 și M.C.R.7
Vaslui pe harta culturală a lumii

REZUMAT
Autorul acestei căr�i a avut o via�ă mai spectaculoasă ca în filmele de aventuri.

După 64 de ani de la debutul în jurnalism scoate la lumină momente din ISTORIA
faptică a perioadei în care a trăit: recitarea poeziilor către GheorghiuDej, întâlnirile
cu Nicolae Ceaușescu, Regele Mihai I, și interviuri cu Francois Mitterand, Ion Iliescu,
Emil Constantinescu, Mircea Snegur, Lucinschi, Traian Băsescu, în total 9 președin�i
de stat și cu Iohannis 10. În fa�a obiectivului camerei de filmat au stat 16 prim miniștri,
puzderie de miniștri, academicieni, universitari din multiple domenii de activitate,
artiști, în afara unei mari mul�imi din teritoriul „acaparat” de Televiziunea Vaslui.
Nau lipsit cele mai înalte fe�e bisericești în frunte cu Papa Ioan Paul al IIlea,
P.F.Teoctist sau Daniel și înal�i ierarhi. Acum, mai multe nume din diaspora.

Recordurile mondiale din cadrul jurnalismului cultural pe carel reprezintă
în deplina sa plenitudine au fost ob�inute în numele apărării limbii române (între
grani�ele ei, adică pe tot globul pământesc), al dreptului la informa�ie, la libera
cugetare, la crea�ie și neîngrădită exprimare. „Mam bucurat de clipa mea de liber
tate”, afirmă D.V. Marin citândul pe cel mai mare poet american Walt Whitman.

Dacă altădată, în război, „plecatam nouă din Vaslui”, acum, cu camera de fil
mat, cu îndrăzneală, competen�ă, profesionalism, DVM trece singur prin 32 de �ări,
din 4 continente: revista Meridianul Cultural Românesc are peste 700 de colaboratori
din toată lumea… DIMENSIUNI CULTURALE GLOBALE… este o carte unică a
unui autor unic, dar mai ales cu mărturii creativistorice absolut unice.
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EEpp ii gg rr aammee
MATEMATICIAN FERICIT
Bucurii și voie bună,
El sârguincios leadună,
Iar necazuri și scandal
Le și vezi... sub radical!

Dumitru IVAS

PROSTITUATA
Atâtea blănuri, haine fine,
De ce mai trebuie săși facă,
De vreme ce se știe bine
Că goliciunea o îmbracă?!

IUBIREA
Eu nu știu careo fi pricina,
Dar vezi, iubirea, bato vina,
Cu cât e lanceput mai mare,
Cuatât mai iutei trecătoare!

Georgeta Paula DIMITRIU

CINSTEA ȘI HOŢIA ÎN
ROMÂNIA
Totul pare delirant
Zilnic intră în scenetă,
Furtul ca un diamant
Cinstea ca un praf... de cretă.

Constantin PROFIR

RÎSUL NU DĂUNEAZĂ 
Putem spera să trecem de necaz
Cu ce măsuri se iau sprea ne susţine, 
Căci dacă lumea încă face haz, 
E clar că noi de râs ne facem
bine.

LA FESTIVALUL DE
EPIGRAMĂ
Epigramiştii demonstrează
Căn festival sunt toţi ca fraţii: 
Se pupă şi sembrăţişează
Chiar până... află premiaţii.

Gheorghe BĂLĂCEANU

ROMÂNIA RĂMÂNE
PROEUROPEANĂ
Cum altă ieșire azi nu e
Șii cântă prea mul�i parastasul,
Popas noi vom face în U.E.
Căci �ara cu ea �ine pasul!

UNUI BE�IVAN BĂTRÂN
Când a văzut că moartea vine
Era trudit deun groaznic chin,
Dar sa înveselit, vezi bine,
Că mort, va fi stropit cu vin!

ÎNDRĂGOSTI�II ÎN
VACAN�Ă
Ia demonstrat lui că se poate
Sajungă după o idilă,
Din starea de ebrietate
În starea critică... civilă.

Mihai HAIVAS

CEI AL MEU E ȘI AL TĂU
Pe mineo gripăa năvălit
Și tot strănut deo vreme;
De când și tu teai pricopsit
Cu ea...avem probleme!

ELEGAN�Ă CU DURERI
Pe coloana vertebrală
Sau format mai multe ciocuri
Și măndoi ca o spirală,
Mai ales când merg pe tocuri.

PAȘAPORT PENTRU U.E.
Deun sfert de veac în �ara noastră,
Cam tot se fură pas cu pas;
Șiatunci văîntreb pe
dumneavoastră:
Spre alte zări... să fac popas?

Elena MÂNDRU

Eu și so�ia mea avem șapte copii...Hmm trebuie să recunosc că e un număr destul de mare dar suntem
foarte hotărâ�i să nu ne oprim până nu facem unul care să ne placă...


După ce a vorbit cu Poli�ia la telefon, nevastămea a început să plângă și mia spus:

 Tocmai am aflat că mama a murit întrun accident de mașină... Nici numi pot imagina prin ce a
trecut, săraca!

 Probabil prin parbriz... iam răspuns.


Am încercat să deschid cutia asta de bere fără să fac zgomot.
Unii spun că e mai bine so deschizi încet, al�ii că trebuie so faci rapid.
Însă cei mai mul�i au zis: "Dă dovadă naibii de pu�in respect, suntem totuși la o înmormântare!"


Cand îi văd pe liceenii ăștia cu IPhone6, mă gândesc că părin�ii mei ar fi trebuit să fi fost ferici�i

când eu îmi pierdusem mingea de fotbal...


 Cum ajung, vă rog, la poștă?
 Sunte�i cu mașina?
 Nu.
 Atunci, merge�i pe jos.


 Hei, tocmai am pus capăt unei rela�ii de 5 ani...
 Îmi pare rău, prietene...
 Nu trebuie să�i pară rău. Nu era rela�ia mea ...

– Bună ziua! 
– Bună ziua, domnule poliţist! 
– Dumneata, tinere domn, pe gheaţa asta conduci cu 80 km pe oră? Vrei să ajungi la spital? 
– Da! 
– Bravo, frumos răspuns! Eşti şmecher? 
– Nu! Sunt doctor!



Afarăi vreme rece, ʼnchisă,
În casă stau șis întristat,
Fereastra mintii e deschisă 
Dar muza, parcă, ma uitat.

Aștept vreo două zile, trei,
Sămi vină, barem, o idee,
Cătând comori pe râul Strei
Și printre flori o orhidee.

Măndrept cu mintea în trecut,
Îmi văd strămoșii, vechii daci,
Din trupuri vii făcutau scut,
Sau apărat șiau fost dibaci.

Cu sânge au stropit pământul,
Iar nouăn via�a zbuciumată 
Ne fien minte jurământul;
Să nul înstrăinăm vreodată

Vasile UNGURAȘU

FEREASTRA MIN�II 



nus vinovat că nu am aripi  am
coeziunea întrun amalgam
terestru  deci gravitaţional,
care îmi pare…iraţional.

de ce mă trage terra de picior?
eu din origini am dorit să zbor
şi să măntorc peo margine de mit,
în flacăra de unde am venit…

mă recunosc în Oul meu fecund,
întrun nucleu dacmatic şi profund
şi nu pot să dezleg în veci pricina :
cinei întâiul…oul sau găina?

la care tribunal să fac recurs?
celula mea e vie  are puls
şi mă întreb lucid  raţional:
sunt cauză…sau rob funcţional?

numi cheltui raţiunea pentrebări.
răspunsul e prin varii depărtări.
dar dacă  sunt OM liber…dacă sunt, 
de ce maţi arestat peacest pământ?!

ADIO
PRIN�E...

Prinţul Philip, 
soţul reginei Elisabeta a IIa 

a Marii Britanii, 
a încetat din viaţă.

prin�ul consort la Windsor sa fost stins.
sa dus cu elegan�ăn nefiin�ă.
în Angleteria tot cerul e cernit;
a fost o moarte fără suferin�ă...

și prin�ii plîng...sau mai curînd  deplîng
aceste despăr�iri  atît de grele.
la Curtea Angliei ,  Yorick e treaz
să punăn bernă mîndrele drapele.

se duce PRIN�UL...e imperiul trist.
la Curte astăzi e regina tristă.
to by or not to be  e întrebarea
ce printre muritorii vii persistă...
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TRĂDAREA APROAPELUITRĂDAREA APROAPELUI
E o mare trădare a

omenirii să îi sus�inem pe
mincinoși și pe manipulatori. În
toate domeniile nu doar în politică
și istorie, dar și în credin�ă și spir
itualitate. Leam dăruit încrederea
noastră celor din institu�ii ca să ne
administreze vie�ile cu trecutul și
viitorul familiilor; să ne protejeze
cultura, cunoștin�ele și talentul cre
ativ, nu să le exploateze și să le fal
sifice în scopuri personale.
Sistemul primitiv de guvernământ
pe care îl avem le permite sus
tragerea de fonduri din foruri, îm
puternicindul săși men�ină
controlul asupra evolu�iei

conștiin�ei și spiritului omenesc. E mare nevoie de o rectificare a acestui
sistem, iar cei vinova�i să fie făcu�i cunoscu�i lumii și descalifica�i.

Nu e corect să continuăm cu o evolu�ie a unui sistem bolnav.
Nepotismul și trasul spuzei pe turta lor trebuie amendată. E trist să pleci
din această lume descoperind că ai fost amăgit și că minciuna este 
motorul evolu�iei și nu iubirea, lăsându�i urmașii să se bălăcească în
continuare în această stare de lucruri. Ca să te ridici azi, în astă
civiliza�ie, trebuie să te adaptezi acestor politici murdare și bolnave. Să
trăiești o via�ă perversă și să te aliezi cu „gâscu�a” care î�i servește 
interesele personale. O specie momită și dusă de nas mai rău decât
bancurile de pești ale oceanului prinse în plasă. Trăda�i de speculan�i

care nu vor să muncească, să transpire pentru această experien�ă numită
via�ă, în a o cunoaște cu adevărat. Adevărul lor e doar să trișeze, să
păcălească asemenea unui neștiutor, care nu șia făcut temele și preferă
să copieze ca să treacă via�a. Ce este via�a? Este experien�a ta directă și
proprie cu crea�ia. Nu cea înmânată de al�ii.

Ce trăim azi? Iubirea, adevăratul motor al vie�ii este încetul cu
încetul eliminată din civiliza�ie, este descalificată prin noi legi, pentru 
al rupe pe om de aproapele, de familie, astfel ca el săși piardă
suveranitatea și curajul deciziei. Emo�iile îi sunt falsificate și coborate
la nivel de animal primitiv. Adică faci punctaj la câ�i ai tras în piept nu
câ�i ai ajutat. Sufletele sunt transformate în animale de pradă. Suntem
cu to�ii for�a�i să trăim în realită�i fixate de al�ii, și nu întro evolu�ia
firească a lucrurilor, evenimentelor. Nimic nu mai e deschis dezbaterii.
Oamenilor le este frică să discute misterul care locuiește în ei. Frica de
a ieși din canoane îi condi�ionează. O lume lipsită de via�ă spirituală, de
credin�ă e o lume lipsită de sens, lipsită de logică și ra�ional.

Distrugând logica lucrurilor și a credin�ei este distrus sim�ul
moral și respectul, etica. Ce înseamnă că mama elevului care își bate
profesorul atunci când îl sfătuiește să vină la școală, îi face morală 
domnului pentru că acesta încearcă săl educe pe copil iar la rândui,
obraznicul nu vrea. O mamă care e poate mai needucată chiar și decât
copilul ei, dar este împuternicită de legea impusă/minoritară săl
pedepsească pe profesor, săl dea afară. Și aștep�i ca în viitor acești copii
să vă guverneze �ara? Un învă�ământ bolnav va duce la o �ară viitoare
fără viitor. Conducătorii de azi au impresia că sunt puși acolo pentru
stăpânire, nu pentru a servi �ara și a o gospodări. Golăneala din comu
nism sa mutat în capitalism și sa altoit în agen�i democra�i, care au o
agendă bine definită sau sunt ticăloși. Cu aceste calificative, democra�ia
nu mai are nicio valoare.

Lumea nu mai știe ce să zică. Nici pe mor�i nu mai au voie 
săi înso�ească la groapă sau săi viziteze în cimitire. Nu știu, e sănătos
să accep�i tot ce �i se dă? Avem prea multă informa�ie dată la liber prin
media, care nu e necesară. Suntem mai cunoscători sau mai inteligen�i
bombarda�i cu ea? Trebuie să facem distinc�ie între a ști multe, a
cunoaște sau a fi inteligent. Inteligen�a nu are nimic de a face cu numărul
de căr�i citite. Cel mai inteligent om se pare ca e un șahist rus care e 
capabil să gândească șase mutări înaintea oponentului său, însă sa
demonstrat că, deși cocostârcul nu a citit nicio carte știe să scoată apa
dintro sticlă jumătate goală prin a o umple cu pietre, că o anume pasăre
din lume e capabilă să rezolve probleme construite din 8 mutări pentru
a ajunge la mâncare, mai multe decât omul. Deci omul ar trebui so lase
mai ușor, de a se crede cel mai inteligent de pe pământ. A face pe
deșteptul e semn al prostiei și arogan�ei speciei noastre.

Această pandemie nea ajutat să vedem mai bine problemele și
lipsurile pe care le avem ca societate. Am ajuns la o răscruce și trebuie
să ne hotărâm în ce direc�ie o vom lua. Nu putem trăi doar în prezent
pentru că noi nu putem func�iona fără vise, fără poveste, or povestea
vine de undeva și se termină undeva. Are un început, un acum și o �intă,

deci un viitor. Dacă nu cunoaștem greșelile trecutului, riscăm să le
repetăm, în consecin�ă să ne învârtim în cercuri și tocmai aici e pericolul. 
Am pierdut interesul pentru istorie. Nu suntem pregăti�i nici pentru 
bucurie, nici pentru suferin�ă. Omul e legat de eternitate prin suflet 
pentru că acesta e etern, nepieritor, nemuritor.

Nu suntem globaliza�i încă și nu în�eleg cum o vor face dacă
nu ne cunoaștem între noi. Dacă nu cunoaștem și culturile altor �ări, cum
vom putea negocia cu ele, ne vom în�elege unii cu al�ii? Cine se
cunoaște, îl cunoaște pe Dumnezeu și dacă îl iubești și el te iubește. Ce
fel de pun�i de comunicare vom deschide între culturi? Egalitatea între
sexe e un strigăt universal încă din cele mai vechi timpuri. Bărbatul nu
poate func�iona corect fără iubirea femeii. Divinul femeii a dispărut.
Șia ascuns feminitatea și a dispărut. Dar Justi�ia? Să spui adevărul azi
e o crimă. Vezi Julian Asange și Snowden.

Ca emigrant din �ările sărace nu ai luxul să chestionezi ca 
scriitor politica �ării pe care ai părăsito. Noi ca specie suntem foarte

emo�ionali. Emo�iile scot povestirile din noi. Suferim, existăm, o hrănim
și ignorăm pentru că “un bărbat nu plânge”. Ele sunt motorul. Fiecare
fiin�ă e complexă și are multiple afilia�ii istorice. Cine pretinde că e
vocea lui Dumnezeu își reflectă arogan�a din el.

Democra�ia e un ecosistem fragil și nu e altul mai bun, de aceea
se merită săl păstrăm și să avem grijă săl dezvoltăm în continuare. 
Trebuie să facem diferen�a între guverne și popula�ia pe care o conduc
atunci când acuzăm și criticăm. Căile prin care se elimină suferin�a este
cunoașterea de sine. Avem două feluri de concentrări datorită creierului
nostru separat în două emisfere, cel ra�ional, stânga și cel artistic, creativ,
dreapta. Stânga alege �inta, iar dreapta împrejurimile ca să te protejeze
de un eventual atac din altă direc�ie. Dreapta e visătoare, spirituală,
muzicală etc. Nu pot explica muzica, poezia, umorul în glume care
stârnesc râsul pentru că toate acestea se cultivă prin experien�e/trăiri. În
ce constă însemnătatea vie�ii, te întrebi. Unii răspund că: a deveni ceva,
e mult mai important decât a fi. Suntem acuza�i că atunci când
ra�ionăm/medităm  când vorbești cu tine însu�i este diavolesc, iar șeful
dracilor, Lucifer e lângă tine și delirezi.

Timpul, deasemeni, este o iluzie. Nu există. Îngerii nuși văd
sursa luminii strălucirii lor. Limba e ca și banul  fabricată. Versul unei
poezii declanșează o mie de lucruri în mintea omului. Muzica e tot atât
de eficientă precum sexul sau o prăjitură pentru partea stângă. Însă nu
po�i descrie cum sa așezat baticul iubitei scăpat din mână jos pe ciment
din cădere. Limba face fenomenul necunoscut cunoscut. Limba a fost
inventată dintro necesitate de a comunica a oamenilor între ei. Banul
este o inven�ie, o poveste pe care, dacă nu îi ai, nu po�i să mergi să
prânzești la restaurant cu familia, de exemplu. Animalele ca și omul
analizează și rezolvă probleme, ele gândesc. Noi luăm o grămadă de 
decizii fără să gândim, o facem inconștient. Aprinzi lumina, pășești, de
scui ușa, închizi sertare etc.

Bunătatea și frumosul sunt naturale. Ceva poate fi sau nu poate
fi. A fi atent înseamnă a iubi. De exemplu, muzica este de două feluri:
ritmică și neritmică. Ritmul e doar o parte din muzică organizat de
stânga, pe când armonia si melodia sunt create de partea dreaptă a
creierului, ne spune Dr Iain McGilchrist. Melodia și armonia dispar în
ritm. Însă ritmul uman variază cu ritmul inimii, de aceea ritmul digital
electronic nu este natural, sănătos. Cu cât gândești mai mult devii tot
mai sănătos și mai puternic. Când începi să crezi că știi destul și încetezi
să mai gândești te îmbolnăvești/ vegetezi. Te trădezi pe tine însu�i și 
concomitent, societatea și viitorul ei.

Ben TODICĂ,
Melbourne, Australia

COL�UL
CU

POEZIE
IMPLOZIE

George FILIP,
Montreal, Canada
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BUNELE MANIERE LABUNELE MANIERE LA
CUMPĂRĂTURICUMPĂRĂTURI

În era globalizării și a consumului, oamenii au devenit automat mai
interesa�i de achizi�ii decât de calitatea bunurilor și implicit a rela�iilor interu
mane. A fi un vânzător sau un client nu doar competent ci și manierat reprezintă
în zilele noastre o calitate, mai rară – cei drept, dar atât de necesară.

Un vânzător de succes trebuie în primul rând să aibă o marfă de calitate
dar, să dea dovadă și de polite�e și să stăpânească arta negocierii. Un client va
deveni fidel magazinului dumneavoastră dacă timpul petrecut aici a fost unul de
calitate, dacă sa sim�it respectat iar climatul a fost de încredere.

Totul începe de la respect. Mai întâi vânzătorul creează un mediu am
biant dar acesta trebuie să re�ină că polite�ea va rămâne întipărită în memoria
clientului. De cele mai multe ori o fa�ă zâmbitoare care te salută politicos și
sincer îl face pe cel care a trecut pragul magazinului să o facă și a doua oară și
a mia oară. Felul în care te sim�i te îndeamnă să cumperi, va spune clientul, de
aceea rela�ia și timpul petrecut întrun magazin, fie el cât de scurt, trebuie să fie
caracterizat întotdeauna de polite�e. Comerciantul nu trebuie să sufoce clientul
cu prezentarea mărfii sau cu întrebări prea personale, mai ales dacă nu este vădit
interesul; libertatea de a alege revine cumpărătorului. Pentru a vinde cât mai
multe produse, clientul trebuie să fie convins de raportul calitate pre� dar și de
comportamentul dumneavoastră. Și nu uita�i: clientul are întotdeauna dreptate!

Clientul, pe de altă parte, trebuie să salute obligatoriu la intrarea în mag
azin chiar dacă nu are de gând să cumpere nimic, ci doar să arunce o privire. Nu
trebuie să răscolească toate produsele sau să împrăștie lucrurile, cu atât mai mult
să le strice. Prezen�a sa va fi cât mai discretă șiși va cere scuze dacă din întâm
plare a dat ceva pe jos sau sa atins de o altă persoană. Nu vă lăsa�i lucrurile la
întâmplare – nu este nimeni responsabil de ele decât dumneavoastră. Mai ales
de sărbători sau în perioada reducerilor, când este aglomerat, nu este frumos
deloc să împingem alte persoane sau să ne certăm de la ultimul produs rămas în
magazin.

La supermarket este imperios necesar să respectăm munca angaja�ilor
și să punem la loc produsele pe care neam răzgândit să le cumpărăm din varii
motive. Dacă distan�a este prea mare și vă grăbi�i, cel mai indicat este să le duce�i
la casă, iar angaja�ii se vor ocupa de returnarea acestora pe rafturile potrivite. La
casă se așteaptă la rând fără comentarii la adresa casierilor sau a celorlalte per
soane. Dacă observa�i femei însărcinate sau cu copii mici este politicos să le
acorda�i prioritate și să le în�elege�i situa�ia dificilă.
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Angajez lucrător la fermă
legumicolă, cu experienţă în domeniu. 

Se asigură cazare în apartament.
Relaţii la telefon: 0744.528441
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Meridianul

Cultural

Românesc

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) Tele

fon: 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 ne

gociabil 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 Fergu
son, în perfectă stare de funcţionare. Tel.: 0751 096
377.
* Vând fostul atelier mecanic de la CFS Vaslui.
Informaţii la tel.: 0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Vând hală la Moara Grecilor. Informaţii la tel.:
0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Închiriez garaje la Moara Grecilor. Informaţii la
tel.: 0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Cursuri foto  100 de lei: Studio Foto Fuji Iaşi,
strada Cuza Vodă, nr. 5, Iaşi; Telefon: 0722 475 426
* Vând 2 butelii gaz albastre, vând 7.000 mp teren
intravilan la ferma 3 Vaslui (în spatele str. Filaturii),
vând  2 ha teren  arabil la Bahnari. Preţuri negocia
bile. Tel: 0235/ 322 580 (Moşneagu Costică). 

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

Relaţii puteţi obţine la telefon
0744.231380

R e d a c t o r  Ş e f :  
Art director:Cătălin Sîmpetrutel. 0758 361.236
Redactor: 
Secretar: Elena Bîrlădianu

Conducerea ziarului nuşi asumă răspunderea pentru 
articolele semnate de redactori.

Redacţia Huşi:  David Petru  0755 077.553
Redac�ia Iași: Dan Teodorescu 

Tipărit la                                        Abonamentele se pot face la sediile 

TIPOART IDEA STUDIO S.R.L.                     redacţiilor din Vaslui şi Bârlad   

Iaşi         

rechizite

manuale

cărţi de specialitate

vizavi de Liceul 
„M. Kogălniceanu”

Librăria 
CASA CĂRŢII

Săptămânal editat de grupul de presă CVINTET TERA Vaslui

Str. Frunzelor nr.2 Vaslui. Cod 730158 – Tel. 0235.361.236

Televiziunea Vaslui online
Tel. 0235.361.236
email: cvintet_tera@yahoo.com
Director general: prof. dr. Dumitru V. MARIN–0744.231.380 (email: marintvv@gmail.com)

Locuri de muncă în mun.
Huşi

AGENŢIA LOCALĂ HUŞI, str. A.I. Cuza, bl.
H5, sc A, telefon 0371/ 073989, 0235/481720
30 locuri de muncă disponibile la 14.04.2021

– SC EDICIMMIM SRL 1 muncitor necalificat
în industria confec�iilor

– I.I. BACIU V. CATALIN 1 muncitor necali
ficat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci
mozaic, faian�ă, gresie, parchet

– SC ADYIUR CONSTRUCT SRL 3 muncitori
necalifica�i la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie,
plăci mozaic, faian�ă, gresie, parchet, 3 zidari

– SC FLANCO RETAIL SA 1 lucrător comer
cial

– SC TRAVKA SRL 2 confec�ioneri
îmbrăcăminte

– SC LINUX SRL 1 spălător covoare
– EVOLUTION ALLCONSTRUCT 1 munci

tor necalificat construc�ii
– SC EKON MILLS SRL 1 vânzător
– SC IDRICORIMAD SRL 1 vânzător
– SC MAURIN COMPANY SRL 1 barman
– SC VASIDEP SRL 1 vânzător
– SC VAGAM SRL 4 muncitori necalifica�i

confec�ii încăl�ăminte
– SC REIADA SHOES SRL  5 muncitori neca

lifica�i confec�ii încăl�ăminte
– SC CIBLIM SRL 2 muncitori necalifica�i

confec�ii încăl�ăminte
– SC EMMATEOVIT SRL 1 ajutor bucătar, 1

vanzator
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ELENA COCA ROSETTI PAULUSELENA COCA ROSETTI PAULUS
Elena Coca Rosetti sa născut la data de 26 decembrie 1889. Era strănepoata de

mătuşă a principesei Elena Rosetti Cuza. Provine din ramura vechilor boieri moldoveni
Rosetti. Marele boier şi vornic Iordache Rosetti a avut în Ţinutul Vasluiului moşii, care se
întindeau peste Prut până la Bălţi. Din cele 29 de moşii pe care lea avut, o parte au fost
pierdute prin diferite întâmplări sau au fost împărţite numeroşilor copii, rămânând numai
cu moşia de la Soleşti/Vaslui.

Această proprietate a fost moştenită de fiul cel mic Iordache Rosetti care, a 
luato lângă el şi pe mama sa, vorniceasa Ecaterina Rosetti. Deşi nu a avut un post în
administraţia Moldovei, locuind la 70 km de Iaşi. Prin obiceiul de atunci a primit titlul de
postelnic. Iordache Rosetti sa căsătorit cu fiica cea mare, Ecaterina a logofătului 
Dumitrache Sturdza de la Miclăuşeni/pe malul râului Siret, la 15 km de Roman. Ecaterina
nu a adus mare avere, însă a fost o bună soţie şi mamă a copiilor.

Împreună au avut cinci copii, născuţi în Iaşi, unde aveau o frumoasă casă: Elena
născută la 17 iunie 1825 sa căsătorit la 30 aprilie 1844 cu Alexandru Ioan Cuza, cununia
religioasă oficiinduse la conacul familiei RosettiSolescu, aflat în prezent în paragină;
Constantin născut în 1827, decedat în 1885, Dumitru născut în 1830, politician: spătar în
1855 şi în 1856 agă, preşedintele judecătoriei Vaslui, 1859 deputat de Vaslui şi secretarul
Adunării, ministru în guvernul prezidat de Anastasie Panu, senator de Vaslui, preşedinte al
Organizaţiei Conservatorilor Iaşi, junimist din 1865, decedat în 1903 şi înhumat în Cimitirul
„Eternitatea” Iaşi; Zoe născută în 1833, căsătorită cu moşierul Gheorghe Lambrino din lo
calitatea Banca/Vaslui, au avut trei băieţi, crescuţi şi cu ajutorul Elenei Rosetti Cuza; Teodor
născut în 1837, decedat în 1923, înhumat în Bucureşti, a fost politician, scriitor, profesor
universitar în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, jurnalist, judecător, diplomat,
membru de onoare a Academiei Române, agent diplomatic în Prusia a înlesnit transportul
corpului neînsufleţit al cumnatului său Alexandru Ioan Cuza, de la Heidelberg la Rugi
noasa/Iaşi în luna mai 1873, a construit localul Şcolii primare din localitatea Soleşti.   

Părinţii Elenei Coca Rosetti au fost Constantin Rosetti căsătorit de cinci ori. Din
a treia căsnicie sa născut Gheorghe Rosetti, care a fost primul ambasador al României la
Sankt Petersburg/Rusia. Gheorghe sa căsătorit cu Olga Gires, fiica ambasadorului Franţei
la Sankt Petersburg. După decesul lor au fost înhumaţi în curtea mănăstirii Ortodoxe din
Soleşti, construită de Iordache Solescu. Din a cincea căsătorie cu armeanca Elena 
Ghermani, sa născut Elena Coca Rosetti. Tatăl Elenei a fost consul al României în
Bavaria/Prusia, mai mulţi ani. Fraţii Elenei au fost Efrem şi Constantin, care iau atribuit
diminutivul Coca. Elena Coca Rosetti a fost nespus de frumoasă, bine educată, luminoasă,
veselă, fidelă soţului şi copiilor, foarte curajoasă, cu puternic spirit de sacrificiu.

Fraţii Elenei au primit o scrisoare de recomandare de la regina României, Elisabeta
pentru a se înscrie în Regimentul 3 Infanterie din Rastatt. Primind o vacanţă, în munţii
Pădurea Neagră, fraţii săi obţin aprobarea părinţilor să o ia cu ei şi pe Elena. Aici fraţii
Rosetti o prezintă pe sora lor, prietenului lor Friederich von Paulus care lucra în Regimentul
3 Infanterie Rastatt. Tânărul ofiţer sa îndrăgostit profund de Coca, după ce iau prezentato ei. Ajunşi
la izvorul Dunării, fraţii Rosetti „se rătăcesc” prin munţi şi o lasă pe sora lor cu tânărul
Friederich, care sfătuit de cei doi, se aşează în genunchi în faţa ei şi o roagă să se
căsătorească cu el. În prealabil a confecţionat din iarbă şi o păpădie galbenă un inel. La 
întrebarea lui Friederich: „Coca vrei să te căsătoreşti cu mine?” Ea a izbucnit în hohote de
râs şi ia sărit în braţe. Gândinduse că nu ia înţeles intenţia, o întreabă din nou: „Coca,
vrei să te căsătoreşti cu mine?”. Atunci continuând săl sărute, ia răspus: „Da, mă
căsătoresc cu tine!”. Friedrich ia oferit inelul confecţionat  şi erau nerăbdători săi găsească
pe cei doi fraţi şi să le comunice hotărârea luată. Friedrich poseda o strălucită deşteptăciune,
era scrupulos, harnic, original şi talentat, trăsături apreciate de Coca, care permanent la
încurajat şi susţinut în evoluţia sa în strălucita carieră militară.

Găsindui pe Efrem şi Constantin leau comunicat hotărârea luată, care a fost adusă
la cunoştinţă şi părinţilor de ambele părţi. Căsătoria locotenentului Friederich von Paulus
cu Elena Rosetti sa desfăşurat la data de 4 iulie 1912, jurânduşi deplină credinţă la bine
şi la rău. Împreună au avut o căsnicie fericită, însă lovită şi de necazuri venite din exterior.
Până în anul 1914, cei doi soţi au fost fericiţi, născânduse în 1914 fiica lor Olga. 

În vara anului 1914, ca urmare a crimei comisă la Saraevo, de studentul sârb 
Princip, care a suprimat brutal viaţa moştenitorului tronului Austriei Frantz Ferdinand şi a
soţiei sale Sofia de origine cehă, a tulburat liniştea în întreaga lume. Tragedia a fost urmată
de Declaraţia de război a Puterilor Centrale împotriva Antantei. Prima declaraţie de război
adresată Serbiei a fost a AustroUngariei. Apoi Germania şi AustroUngaria au declart
război Rusiei şi Franţei. Marea Britanie a declarat război Germaniei şi AustroUngariei.
Aşa a început Primul Război Mondial 19141919. Treptat sau înscris în această conflagraţie
mondială 33 de state, cu o populaţie de 1 (un) miliard de locuitori. Primul Război Mondial
sa încheiat cu victoria ţărilor Antantei. Pierderile suferite de omenire în Primul Război
Mondial au fost: 9.700.000 morţi şi 22.000.000 răniţi. Pierderile materiale au fost evaluate
la peste 278 miliarde dolari.

Locotenentul Friederich von Paulus a luptat în război în statul major al Forţelor
Alpine. În anul 1918 a fost avansat în gradul de căpitan. La data de 11 aprilie 1918, Coca
a născut fraţii gemeni: Friedrich şi ErnestAlexander. Soţul Cocăi a avut o carieră militară
strălucită. Avansat în gradul de general, în anul 1935 Friedrich von Paulus a fost numit şef
de stat major al Comandamentului Tancurilor din Armata germană.

La data de 1 septembrie 1939, Armata Germană a invadat Polonia, începând cel
de Al Doilea Război Mondial (19391945), cel mai pustiitor conflict militar, politic, 
economic şi diplomatic din istoria omenirii care, a atras 72 de state, cu o populaţie de
1.700.000 oameni (80% din populaţia lumii). Au pierit peste 30 milioane oameni. Pierderile
materiale sau ridicat la 1384 miliarde dolari. În lagărele de concentrare au pierit peste 12
milioane oameni.

Generalul locotenent Friederich von Paulus în luptele de ocupare a Poloniei a 
comandat Armata a 10a germană. În anul 1940, Armata germană a invadat Danemarca şi
Belgia. De fiecare dată, Elena soţia lui Friedrich von Paulus a protestat, criticând deschis
politica desfăşurată de Hitler, remarcând faptul că atacarea statelor vecine constituie un act total nedrept.

La data de 22 iunie 1941, Germaia a atacat Uniunea Sovietică, conform planului
„Barbarosa”. Şi acum Coca la criticat pe Hitler care, ataca fostul aliat în Tratatul încheiat
la 23 august 1939. Îşi exprima părerea că Hitler ar putea repeta greşeala comisă de Napoleon
Bonaparte în 1812. În octombrie 1941, Friedrich von Paulus a fost decorat de mareşalul
Ion Antonescu cu Ordinul „Coroana României” cu spade, în gradul de mare cruce şi
panglică de Virtute Militară, pentru aportul adus la eliberarea teritoriilor româneşti, care
au fost răpite în mod samavolnic de Uniunea Sovietică prin Notele ultimative din 26 şi 28 iunie 1940.

Cu prilejul împlinirii vârstei de 51 de ani de viaţă, Hitler la avansat în gradul de
general de armată şi la numit comandantul Armatei a 6a Tancuri (Panzere) în marea
Operaţiune Militară de la Stalingrad 1942/1943. Ca urmare a faptului că Armata a 6a a
fost încercuită la Stalingrad în decembrie 1942, Fridriech von Paulus era conştient că nu
poate ieşi din încercuire fără ajutor cu trupe, cu mijloace de luptă, muniţie, echipament, 
alimente şi medicamente. El dorea să salveze vieţile celor 90.000 de ostaşi, predânduse
inamicului. Hitler la şantajat, avansândul în gradul de mareşal, ordonândui să reziste cu
orice sacrificii. Să nu se predea, fiindcă în istoria militară a Germaniei nici un mareşal nu
sa predat inamicului. Bun creştin catolic, el nu accepta ideea de a se sinucide. Totuşi,
feldmareşalul Friedrich von Paulus sa decis să se predea la inamic, împreună cu
subordonaţii săi, sperând în salvarea lor în lagărele de prizonieri sovietice.

În ziua de 13 ianuarie 1943, el trimite cu ultimul avion pe carel mai avea la
dispoziţie, iubitei sale soţii Coca, cum o numea el, o scrisoare, însoţită de jurnalul de război,
verigheta şi inelulsigiliu, sperând să o revadă cândva. Conţinutul pe scurt al scrisorii:
„Dragă Coca, vei primi această epistolă, indiferent dacă soarta mea este pecetluită sau dacă
ea va rămâne indecisă pentru multă vreme. Ca militar am executat ordine. Nu ştiu care va
fi soarta mea, ştiu doar că trebuie să o accept, aşa cum mio dă Dumnezeu. Te îmbrăţişez, dragă Coca”   

Soarta tristă a acestei familii este completată de uciderea fiului cpt. Friederich
Paulus, în timpul debarcării aliaţilor la Anzi în Italia, în februarie 1944. Cel de al doilea fiu
cpt. Ernst Alexander Paulus a fost rănit în luptele de la Harkov/Ucraina în vara anului 1943.

După căderea în prizonierat a feldmareşaluilui Friedrich von Paulus, la 31 ianuarie
1943, Hitler şia trimis samsarii la BadenBaden so şantajeze pe Coca, cerândui să
divorţeze şi să renunţe la numele soţului ei. Ea a refuzat şi la criticat aspru pe Hitler. A
urmat arestarea ei, a fiului Ernst Alexander şi a fiicei Olga. Au fost Trimişi întrun lagăr
din munţii Alpi şi apoi la Dachau. Persecuţiile Gestapoului nu ia distrus voinţa de a lupta
împotriva nelegiuirilor comise de Hitler şi acoliţii săi. Elena Coca RosettiSolescu a murit
în anul 1949 la BadenBaden, în mizerie, fără să mai apuce săşi vadă soţul eliberat din
captivitate în 1953 şi trimis în Berlinul de Est. Fiul lor, Ernst Alexander Paulus a
supravieţuit războiului, însă a fost răpus de cancer la data de 1 februarie 1957. Olga,
măritată von Kutzenbach a murit în anul 2003 la BadenBaden.

Feldmareşalul Friedrich von Paulus, aflat în captivitate la Moscova a fost trans
portat la procesul criminalilor de război de la Nuremberg, în calitate de martor. Apoi
conducătorii militari sovietici au folosit cunoştinţele sale de ordin militar, în învăţământul
militar din şcolile militare şi învăţământul superior. Era bine apreciat de mareşalul Gheorghe Jukov.

În anul 1953, feldmareşalul Friedrich von Paulus a fost eliberat din prizonierat şi
trimis în Berlinul de Est/Republica Democrată Germană. Aici a întâlnito pe fiica Olga,
fiind informat cu multe din suferinţele soţiei şi ale copiilor. Epuizat psihic, feldmareşalul
Friedric von Paulus a decedat în 1957, urna sa fiind depusă în Cimitirul din Dresda şi 
ulterior la BadenBaden, alături de soţia sa. Pe piatra de mormânt se află înscrise numele
acestei familii foarte greu încercată: „General Feldmareşall Friedrich Paulus” pe piatra
funerară, iar pe pisanie: „Elena Constance Paulus, RosettiSolescu.”    

De foarte multe ori, frumoasa Doamnă Elena Constance Paulus, îşi amintea clipele
când fraţii săi Efrem şi Constantin au prezentato lui Friederich von Paulus, cu numele de
Coca. De asemenea, îşi amintea de vacanţele petrecute cu toată familia la conacul şi
în frumoasele grădini din localitatea Soleşti, judeţul Vaslui. Necunoscută multă vreme,
astăzi documentele din Arhivele româneşti şi germane ne fac cunoştinţă cu frumoasa şi in
teligenta Elena Constance Paulus, RosettiSolescu.
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