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CĂLDURĂ � CULTURĂ � 
CULOARE, PE CANICULĂ
 Deși a fost foarte cald în zilele din urmă, noi nu 

neam permis să stăm la umbră deși neam cam ferit de
„bătaia” soarelui. Pe baza deplasărilor noastre putem co
menta cele văzute. Ca stare generală: parcă trăim întro so
cietate fără via�ă ori voin�ă, cu destui care cred că hrana le
va veni cu hârzobul de pe altundva, că cineva le dă și le tot
dă pentru ma�ul lor gros, că politica îi tot hrănește. Una din
tre naivită�ile lumii că se poate trăi și fără muncă.

 La Centrul militar Iași, duminică 25, a fost…
sărbătoarea vasluienilor organizată de Liga scriitorilor prin
președintele Dan Teodorescu și ai săi. Cei aproximativ 50 de
oameni, prezen�i duminică, după ora 12,30, în sala de
festivită�i a Centrului Militar (gazde desăvârșite în frunte
cu scriitorul Calistrat Robu) au asistat la un spectacol de
aproape 3 ore axat pe cele 2 lansări de carte: Părintele arhi
mandrit Ștefan Gușă cu o micromonografie consacrată
punctului turistic și religios de la Movila lui Burcel și
prof.dr. D.V. Marin cu 4 căr�i, inclusiv cea cu nr 51,
intitulată Reportaje și editoriale – Opera magna 5. Am fost
impresionat de căldura cu care am fost primit atât pentru
căr�i cât și pentru M.C.R. 26.

 Tot la cultură pe căldură: e gata  de desfășurare
„Hora din străbuni” care se anun�ă ca foarte interesantă și
vă invităm să nu lipsi�i de la spectacole. A fost și este foarte
greu de organizat, e o mare îndrăzneală a lui Lucian Onciu,
e spre un mare folos intelectual. Succes…!

 Tot… cultură: a apărut cartea cu nr. 51, de peste
700 de pagini, REPORTAJE PENTRU MEMORIE, EDI
TORIALE PENTRU ISTORIE. Ave�i ce citi și comenta,
deci, căuta�i cartea.

 Căldura folosește recoltării grâului, și, mă bucur
să văd cum to�i sau năpustit la seceriș. Din păcate, după
atâtea ploi, perioada de secetă, „rupe” produc�ia de porumb
și grăbește uscarea florii soarelui. Tot căldura a influen�at
produc�ia de miere, unde iarăși sunt ceva probleme, am să
revin.

(Continuare în pagina 2)

Despre BĂTĂLIA PENTRU VASLUIRO:

„NU MAI AM CUVINTE!!!
O carte de peste 700 de pagini nu e de glumă!

CÂND Dumnezeu le mai realizati nu știu!!!
SUNT FOARTE ONORATĂ că mă include�i

în așa o culegere printre atâtea personalită�i!!!
până și pe mine mă uimește valoarea pe care mio
acorda�i, uneori mai mare decât știu eu că o am!!

Recunoștin�a mea nu are margini!”
Prof. dr. Monica Lumini�a COZMEI, Iași

12.12.2020

ECHILIBRU 
ȘI CALM

DĂNEȘTI
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CULOARE, PE CANICULĂ

(Continuare din pagina 1)
 „Culoarea” ar trebui să vină de la Jocurile

Olimpice din îndepărtata Japonie. Până la ora scrierii aces
tor rânduri abia un aur și un argint, dar avem ce să mai
așteptăm. Sper să nu rămânem prea aproape de coadă. Ca
fost sportiv de performan�ă știu prea bine ce înseamnă
chinul pentru astfel de rezultate. Până la urmă, și noi sun
tem performeri, dar, în presă:

 Ziarul nostru împlinește 25 de ani, peste câteva
săptămâni. O asemenea împlinire se sărbătorește cu mare
fast în toată lumea. Noi… de la cine să ne așteptăm, măcar
cu cuvinte apreciative? 

 Sper ca nimeni să nu uite că prof.dr. Marin
reprezintă cultura vasluiană de 51 de ani, presa de peste 64,
iar Meridianul de IașiVasluiBacău este martorul bucuri
ilor și necazurilor comunită�ii de un sfert de secol. Și e
muncă, îndrăzneală, valoare nu glumă.

 Ar fi de meditat…

A APĂRUT

REPORTAJE ȘI EDITORIALE
– OPERA MAGNA 5 – 

RR EE ZZ UU MM AATT
A 51a carte a unui călător mereu preocupat să lase din

ce a văzut, sim�it și petrecut prin multe �ări de pe 4 continente:
REPORTAJE PENTRU MEMORIE, EDITORIALE 
PENTRU ISTORIE; de fapt o carte pentru învă�ătură. 

Mereu preocupat de ceea ce lasă  nu numai vasluienilor
pe care ia slujit și reprezentat ca om de cultură peste 5
decenii, autorul acestei căr�i a �inut mereu să contribuie la
educarea unor conlocuitori prin prima televiziune privată din
România, primele posturi de radio din jude�, primele reviste
dintre care MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC a de
venit interna�ională spre gloria locului, cel mai longeviv ziar
din istoria locului care împlinește 25 de ani pe 26 septembrie
2021.

Datorită profesorului Marin, a ajuns pe harta culturală
a lumii, Vasluiul cel necunoscut chiar în �ara natală, prece
dentele „Opera Magna” fiind și ele nepierisabile chiar în
noua cultură existen�ială, a globalizării, a unificării lingvis
tice, implicit a dispari�iei tradi�iilor autohtone.

Autorul crede că lasă acele firișoare de limbă pentru
viitor, consemnând acele elemente de PATRIMONIU, mai
mult sau mai pu�in accesibile tinerelor genera�ii.

Alături de toată opera sa scrisă, mereu inovativă, și
aceste pagini, ca eșantion moldovean, fac parte din  
Pantheonul românesc. Ca și înaintașii săi, autorul poate zice:
pentru minte, inimă și literatură, las vouă moștenire…
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TRIPTIC CULTURAL 
IAŞI � VASLUI � BRĂILA ÎN DEALUL COPOULUI 

Întro frumoasă zi de vară, pe 25 iulie 2021. la Cercul Militar din Iaşi, în sala mare
de spectacole, CLIPELE DE ÎNĂL�ARE SUFLETEASCĂ au fost la ele acasă în rândul
publicului. Iar evenimentul organizat de Liga Scriitorilor Români – Filiala IașiNord Est,
Uniunea Creatorilor Profesioniști – Sucursala Iași şi Cenaclul de Literatură şi Pictură „Octav
Băncilă” al Cercului Militar Iași au adunat în aceeaşi locaţie importanţi oameni de cultură
din Iaşi, Vaslui şi Brăila, care au onorat manifestarea din Dealul Copoului.

În spiritul tradi	iei, activitatea a început cu intonarea imnului na	ional de către
eleva de gimnaziu Karla Ursu, solistă cunoscută de la o vârstă fragedă. Cei prezen	i sau
ridicat în picioare și cuprinși de emo	ii au ascultat vocea unică a interpretei, versurile ce
străbat întreaga fiin	ă.

La data de 29 iulie, în fiecare an, este marcată Ziua Imnului Na	ional al României,
simbol na	ional, alături de drapelul tricolor, stema 	ării, precum și sigiliul statului.

Despre „29 iulie – Ziua Imnului Na	ional al României” a conferen	iat prof. ing.
Solo Rotenstain. În cuvântul său domnia sa a amintit despre semnifica	ia, istoria, cine a
compus „Deșteaptăte, române”, alte lucruri mai pu	in știute.

În continuare, a avut loc şi o dublă lansare de carte, autorii fiind:
– Arhimandrit Dr. Ștefan Gușă, cu volumul „Movila lui Burcel  Legendă, istorie

și adevăr”;
– Prof. Dr. Dumitru V. Marin, cu volumele „Bătălia pentru Vaslui–Ro” , „Marin

80” , „Opera Magna 4”  și „Opera Magna 5” .

Întro atmosferă de înaltă 	inută culturală, Silvia Hodaş a vorbit apoi despre val
oarea căr	ii „Movila lui Burcel”. Părintele Arhimandrit Dr. Ștefan Gușă, de la Mănăstirea
„Ștefan cel Mare și Sfânt”, este o confirmare a unei voin	e rar întâlnite, al unui împătimit
al istoriei, un mare ctitor de biserici și mănăstiri.

Jurnalista şi scriitoarea vasluiancă Silvia Hodaş a mai menţionat: "Am avut
onoarea, bucuria, dar și emo	ia prezentării Părintelui Arhimandrit Dr. Ștefan Gușă și a căr	ii
sale, un adevărat document peste vremuri.

A dorit să lumineze un col	 din Univers și a reușit ridicând, cu multă trudă de care
nu sa plâns niciodată, biserici și mănăstiri pe meleaguri vasluiene, dar și trei locașuri de
cult peste Prut: în Cimitirul din �iganca, în curtea Spitalului din Leova și în orașul Ștefan
Vodă.

În scurtul răgaz din alergarea sa prin via	ă construind, înăl	ând, creând oaze de
închinăciune, sa așezat la masă, a prins clipa și a conceput lucrări pentru trei doctorate:
teologie, filozofie și filologie. Obișnuit să tot înal	e mănăstiri, cu osteneală peste măsură,
multă în	elepciune, izbit de via	ă în toate păr	ile, de fiecare dată a devenit mai puternic și a
reușit să construiască adevărate monumente arhitecturale. A mers pe urmele lui Ștefan cel

Mare săl cinstească așa cum se cuvine, să lase o urmă a trecerii sale prin aceste locuri.
Gândinduse că, poate, nu șia încheiat încă menirea  a realizat o sinteză a docu

mentelor despre mănăstire și movilă și lea cuprins în acest volum, lansat astăzi. O carte 
document, cu o imagine pe copertă ce amintește de „Legendă, istorie și adevăr”. Este
structurată pe șapte capitole: Movila lui Burcel – monument istoric, Legendă și adevăr,
Rezerva	ie naturalfloristică, Așezare monahală, Funda	ie non profit. Cămin de bătrâni și
Adăpost al victimelor violen	ei în familie, Asocia	ia Grupul de ac	iune locală „Movila lui
Burcel”, Denumiri locale. Bine documentată, cartea ilustrează și munca imensă depusă pen
tru a reda valoarea acestui monument, pentru a nu rămâne doar Movila lui Burcel. Cu multă
dăruire, autorul a surprins un moment din istoria neamului nostru, convins fiind că și pe
aceste meleaguri sa plămădit istorie.

Asfin	ituri și răsărituri de soare să ne găsească pe locurile sfinte, pe unde a trecut
odinioară Ștefan cel Mare și care lea pus în valoare tot un Ștefan, un Ștefan venit din
Mălinii lui Labiș, venit să sădească și pe aceste locuri credin	ă și sfin	enie, să valorifice un
crâmpei din istoria poporului nostru. Frumuse	ea acestor meleaguri va semăna în sufletele
pelerinilor credin	a moșilor și strămoșilor noștri, dragostea de neam și pământul străbun,
speran	a".

În prim plan sa aflat şi umoristul Ioan Hodaş, cu alese cuvinte despre activitatea
arhimandritului dr. Ştefan Guşă.

Sa vorbit apoi despre prodigioasa activitate a Prof. Dr. Dumitru V. Marin, om de
cultură cu 51 volume publicate, cu o activitate socială, editorială și de presă bogată. Căr	ile
lansate reprezintă rodul unei munci și a unei experien	e îndelungate, a mai menţionat scri
itoarea Corina MateiGherman.

Alte lansări în cadrul manifestării duminicale de la Cercul Militar Iaşi:  Revista
„NordEst Cultural”, nr. 7, 2021 și în premieră, Albumul CD „Muzica și poezia alungă pan
demia”.

Pe parcursul întregii activită	i au evoluat artiști de muzică ușoară, folk, populară,
instrumentiști care au dat ritm, culoare și valoare manifestării.

O surpriză deosebită nea făcut Wanessa Radu, actri	ă și cantautor de la Teatrul
„Maria Filotti” din Brăila și care a venit special la activitate culturală de la Iaşi. Nea încân
tat cu vocea sa sublimă, cu melodii folk ce veneau parcă din adâncurile sufletului ajungând
la inimile noastre. Toată numai zâmbet, numai bucurie și nu aveai cum, doar privindo, să
nu 	i se umple sufletul de trăirile momentului. Entuziasmul dânsei a umplut sala.

Neau încântat cu muzica populară artistele Genoveva Porumb (Vaslui) și Rodica
Murgu (Iaşi). Ca de obicei Karla Ursu (doar 12 ani), de	inătoarea mai multor premii, a sur
prins prin voce, pasiune și dăruire.

Adi Gegiuc, cunoscut cantautor, în acorduri de chitară, cu o voce caldă, nea îm
presurat cu o liniște asemenea celei ce „se scurge printre salcâmii în floare”.

A urmat Ștefania Turcu, o liceană, o violonistă „minune”.  A cântat cu atâta
acurate	e încât aveai impresia că muzica sa vine de undeva, din depărtările marilor muzi
cieni clasici. Când a început să cânte „Balada”, arcușul părea că lunecă singur pe strune, și
parcă undeva întrun col	 de scenă, după o draperie bogată, privea Ciprian Porumbescu
uimit de frumoasa fată plăpândă, îmbrăcată întro rochie rozpal, ce cânta dumnezeiește.
În sală sa așternut atâta liniște, încât nu puteai nici să respiri ca să nu cumva să pierzi clipa.

Ieşeanca Ştefania Turcu învaţă acum la "Dinu Lipatti" în Bucureşti, unde a trecut
în clasa a Xa, are o bursă de la Margareta, principesă a României, şi se pretăteşte să devină
studentă la Viena, în Austria, a mai informat publicul Dan Teodorescu, preşedintele LSR 
FINE.

Silvia Aboaice, interpretă de muzică ușoară, inegalabilă prin dăruirea de a cânta
și a încânta audien	a; cu vocea sa nea dus în mijlocul unor peisaje încântătoare.

Pe durata manifestării sau ţinut şi două momente de reculegere pentru Elena
Crăciun (mama Generalului dr. ing. cosmonaut Dumitru Dorin Prunariu, un prieten al
grupării ieşene) şi pentru poetul Andrei Maftei, plecaţi recent spre Ceruri.

În altă ordine de idei, avand în vedere că, pe 29 iulie, de Ziua Imnului naţional al
României, scriitoarea Silvia Hodaş aniversează o frumoasă vârstă, profesoara din comuna
vasluiană Codăeşti a primit un frumos buchet de flori şi un cadou dulce din partea colegilor,
care iau cântat şi tradiţionalul "Mulţi ani trăiască!", sub bacheta dirijoarei şi interpretei
Silvia Aboaice.         

Alături de membrii Ligii, în sală sau mai aflat cei înseta	i de cultură, de frumosul
exprimat prin cuvinte, muzică, pictură, etc.

Fotoreporterii de serviciu au fost Calistrat Robu, Ioan Vârlan şi Silvia Hodaş care
au imortalizat cele mai deosebite momente.

Scriitorii Corina Matei Gherman și Dan Teodorescu au moderat evenimentul cu
ingeniozitate şi profesionalism.

Totul sa încheiat întro armonie a prieteniei şi putem spune:
Felicitări, celor care au fost implica	i direct în actul de cultură! Felicitări, pentru

cei care au contribuit la crearea unei atmosfere plăcute! Felicitări, tuturor participan	ilor!
Am plecat spre casele noastre mai boga	i sufletește, cu inima plină de frumos și dor (deja!)
de cultura...cea de toate zilele.

Partenerii media au fost mai multe publicaţii din România, Germania, SUA,
Canada, cu mulţumirile de rigoare din partea organizatorilor. Următoarea manifestare este
programată duminică, pe 22 august 2021, de la ora 12.30, tot la Cercul Militar din Iaşi, cu
invitaţi din Iaşi Oneşti, Botoşani şi Vaslui.

Silvia HODAŞ şi Dan TEODORESCU



Rela	iile parteneriale sunt
foarte dinamice în prima

parte a săptămânii. Este rost de a
ob	ine colaborări noi, dar fii prudent.
Discu	iile au loc pe tonuri înalte, ast
fel că sunt posibile distorsiuni în
gândire și comunicare. Pe de altă
parte, o colaborare veche își poate
modifica termenii și condi	iile de
desfășurare sau se poate finaliza de
finitiv. Financiar apar cheltuieli co
mune cu al	ii.

Segmentul financiar este
eviden	iat prin cheltuielile

comune cu al	ii. Este rost de achitat
datorii vechi pe facturi, taxe și ser
vicii. Pe de altă parte, intră în
discu	ie moștenirile și partajele. Sunt
șanse de a primi oferte de colaborare
din care să ob	ii venituri supli
mentare. Se întrezăresc călătorii pe
distan	e lungi, dialoguri cu per
soanele aflate în străinătate, planuri
de participare la cursuri și întâlniri.

O săptămănă în care ai o
mare deschidere spre ra

finare sufletească, spre călătorii
ini	iatice și pentru abordarea unor
noi filozofii de via	ă. Sunt posible
călătorii pe distan	e lungi, călătorii
în străinătate, dialoguri cu persoane
erudite și planuri de dezvoltare
personală. Ești vehement în comuni
care, existând riscul să provoci con
flicte gratuite. Controlează	i
reac	iile și gesturile! 

Este multă forfotă în plan
profesional la începutul

săptămânii. Întâlniri oficiale, discu	ii
importante cu șefi, autorită	i, per
soane importane din cadrul familiei
din care provii. Ești în primplanul
vie	ii cotidiene și multă lume î	i va
urmări apari	iile și discursurile pub
lice. Pruden	ă și răbdare! Fereștete
de a povesti prea multe despre tine și
despre planurile tale de viitor. Unii
î	i pot pune be	e în roate. 

Rela	iile cu prietenii se
eviden	iează prin discu	ii im

portante și proiecte profesionale de
anvergură. Sfaturile și ideile primite
de la aceste persoane sunt de bun
augur și bine ar fi să le urmezi. Totuși,
unele persoane care se implică neper
mis de mult în via	a ta ar trebui evitate
și întrerupte rela	iile sau colaborările.
Ar fi bine să	i rezervi momente de
liniște, odihnă și detașare de forfota
cotidiană.
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H O R O S C O P
29 iul. 2021 – 4 aug. 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)

În primele zile ale pe
rioadei analizate ai nevoie

de odihnă, retragere din forfota
cotidiană și medita	ie interioară.
Rezervă momente numai pentru tine
și sufletul tău, lăsând deoparte gri
jile. Este o perioadă tensionată, cu
multe suișuri și coborâșuri, dar cu
pu	in efort și bunăvoin	ă po	i depăși
totul cu bine. Sănătatea este
vulnerabilă pe întregul organism,
fiind vizat mai ales capul.

Berbec (21 mar - 20 apr)PRIMARUL CHIRATCU
ARE GRIJĂ DE TOATE

ZĂPODENI 

După prima oră de muncă, după ce filmăm grădini	a cu flori
a unei primării frumoase, observăm un grup de copii în sta	ia de
așteptare.

– Sunt copiii care merg la bazin la Munteni de Jos, avem
o în�elegere cu primăria de acolo, asta pentru sănătatea copiilor
noștri.

– Vă ajută construc	ia drumului acesta strategic, acum încă
plin de gropi și cu pietre care sar pe parbrizele mașinilor?

– Deocamdată, nu prea mult, dar oricum circula�ia auto
se va îmbunătă�i.

– Domnule primar Ionel Chiratcu, am auzit că a	i amenajat
un excelent teren sintetic la Telejna…

– Cu terenurile stăm bine, vede�i ce teren grozav avem la
intrarea în Zăpodeni? Cu echipa e mai greu, acum după pan
demie, pentru că noi am fost întotdeauna printre primii în fot
balul jude�ean. Și, vă putem povesti multe după atâ�ia ani de
participare și competi�ii; vă invităm la meciurile noastre. Cât de
spre terenul din Telejna, există acolo o îngrămădeală de vasluieni
care ne place și ne onorează. Ei nar veni, dacă nar fi așa bine
amenajat. Poate se  asfaltează mai repede șoseaua asta și va fi și
mai bine, pentru to�i.

– Vă mai întreb cum mai sta	i cu drumurile?
– Păi, și aici avem ce prezenta cititorilor, că chiar  facem

eforturi, spre exemplu se va încheia legătura cu Munteni de Jos
și vom avea acces și mai rapid și mai ușor cu Vasluiul. No ducem
ca pe roze, dar, terminăm reabilitarea școlii, avem alte proiecte
de implementat. Avem întotdeauna de treabă, mai și visăm…

Trebuie săl las pe primar săși facă treaba, dar poftesc săl
văd pe puștiul dumisale, cel cu vânătăile de la fotbal, unde, zice tatăl,
e foarte bun.Vine „instant”, mă salută, mă bucur că e respectuos și
îndrăzne	. Îmi propun să port o discu	ie mai amplă cu el, și… săi
urmăresc evolu	ia.

La Zăpodeni bate un vânt favorabil…
Dumitru V. MARIN

Angajatorii din Spa	iul Economic European oferă, prin in
termediul re	elei EURES România, 260  locuri de muncă vacante,
după cum urmează:

Norvegia –101 locuri de muncă pentru: medic tâmplar,pro
gramator CNC, șef departament de Știin	e Fizice Aplicate dulgher,
lucrător în produc	ia de crabi, bucătar, brutar,sofer și asistent
bucătărie, bucătar, muncitor forestier, inginer/inginer principal/oper
ator în cadrul proceselor nucleare, mecanic auto, mecanic motociclete,
ortodont, zidar /faian	ar, tinichigiu auto;

Olanda – 66 locuri de muncă pentru: culegător mere,
culegător flori, legumicultor, lucrător în fermă de vaci, culegător ciu
perci, culegător capșuni;

Germania – 16 locuri de muncă pentru: lăcătuș mecanic
între	inere și repara	ii, mecanic de proces – turnare prin injec	ie, elec
trician, șofer profesionist, șofer camion, tehnician service;

Danemarca – 13 locuri de muncă pentru: muncitor în
produc	ie (manipulant mărfuri),digital marketing project lead (spe
cialist marketing proiecte digitale), product owner, dezvoltator soft
ware fullstack;

Irlanda – 10 locuri de muncă pentru: sofer vehicul greu de
transport marfă.

Polonia – 7 locuri de muncă pentru: operator CNC, lăcătuș,
sudor MAG, strungar, șlefuitor;

Polonia – 7 locuri de muncă pentru: operator CNC, lăcătuș,
sudor MAG, strungar, șlefuitor;

Malta – un loc de muncă pentru: nivelator șapă de beton;
Belgia – un loc de muncă pentru:bucătar șef.
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă se pot adresa

consilierului EURES  din cadrul AJOFM Vaslui, telefon 0733.975397
și email:ajofm.vs@anofm.gov.ro

LOCURI DE MUNCĂ
PRIN RE�EAUA

EURES



Săptămâna debutează cu as
pecte financiare, în mod spe

cial la sec	iunea venituri ob	inute din
munca proprie. Sunt șanse să	i
crească remunera	ia, să se modifice
condi	iile de muncă sau activitatea
profesională și de aici mai departe să
apară câștiguri suplimentare. În
paralel apar cheltuieli pe cele nece
sare traiului cotidian. Rela	iile cu an
turajul apropiat se animă prin
discu	ii aprinse.

Ești plin de energie la în
ceputul acestei săptămâni,

însă poate fi dificil de controlat. De
aceea fii foarte prudent, selectează
	i priorită	ile și evită eforturile soli
citante. Sunt șanse de a începe o
nouă etapă de via	ă, pe cu totul alte
baze morale, spirituale și materiale.
Rezervă momente de liniște și
gândeștete la cum ai dori să se
desfășoare via	a ta de acum încolo.
Financiar apar noută	i.

Este nevoie să te ocupi
ceva mai mult de familie și

de casă. Discu	ii importante cu
membrii familiei, întâlniri deosebite
cu neamurile, activită	i domestice de
anvergură. Legătura cu locurile na
tale și cu familia ta de provenien	ă
este foarte puternică acum. Vizitele
la rude, răsfoitul albumelor de fo
tografii î	i creează stări plăcute, 
contactândute totodată la energia
benefică a strămoșilor.

Foarte animate sunt rela	iile
cu anturajul apropiat în

prima parte a săptămânii. Dialoguri
interesante, întâlniri inedite,
informa	ii de uz general. Pe de altă
parte sunt posibile și multe drumuri
pe distan	e scurte, pentru a rezolva
chestiuni personale sau profesionale.
Controlează	i vorbele și gesturile,
pentru că există riscul să spui multe,
mărunte și inutile. Unii se pot supăra
și de aici un carusel de evenimente.

Săptămâna începe în for	ă
în planul amoros. Discu	ii

importante cu persoana iubită, cu
copiii, dar și desfășurarea unor
activită	i recreative alături de cei
dragi. De evitat contradic	iile și ex
cesele, pentru că riști să strici situa	ii
bune. La serviciu se conturează
multe activită	i, dar vei fi sprijinit de
către colegi. Sănătatea este
vulenerabilă, bine fiind să fii prudent
și să te îngrijești corespunzător. 

Foarte multă forfotă este la
serviciu. Sarcini de lucru

urgente, discu	ii colegiale, dar și
posibilită	i de extindere a activită	ii
profesionale. Se recomandă pruden
	ă, întrucât sunt posibile tensiuni se
rioase care pot declanșa conflicte de
muncă pe termen lung. Pe de altă
parte, sănătatea este vulnerabilă pe
segmentele întregului organism.
Îngrijeștete corespunzător și apelea
ză la sfaturile unor specialiști.
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Scorpion (23 oct - 21 nov)

Capr icorn (21  dec -  20  ian)

Vărsător (21 ian - 20 feb)

Peşti  (21 feb - 20 mar)
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H O R O S C O P
29 iul. 2021 – 4 aug. 2021 Locuri de muncă

în Vaslui
– SC CONFECTII S.A. 9 confec	ioneri, 10 muncitori neca

lifica	i în confec	ii
– SC AROMA DESERT SRL 1 lucrător bucătărie, 1 ospătar,

1 ajutor de pizzer
– BICO INDUSTRIES SA 5 operatori la deservirea

războaielor de 	esut, 10 operatori/apretori textile, 5 mecanici, 1 in
giner mecanic, 5 reglori, 4 ingineri textiliști, 5 muncitori necalifica	i
în industria confec	iilor

– S.C. CEREAL BIO GRANULE SRL 2 muncitori mani
pulare și pregătire furaje

– S.C. DARIENSEM SRL 2 manipulan	i mărfuri
– S.C. RA  S.R.L. 1 farmacist, 2 asisten	i farmacie, 1 ope

rator PC
– S.C. PROJECT CONSTRUCT DRAGOMIR S.R.L. 10

fierari betoniști, 10 dulgheri, 10 muncitori necalifica	i
– S.C. GOSCOM  S.A. 20 îngrijitori spa	ii verzi, 1 buldoe

xcavatorist, 1 conducător auto
– S.C.  APISROM SRL 2 conducători auto transport

mărfuri, 1 specialist marketing
– S.C. DUPLICOM GRUP SRL 2 consultan	 în manage

ment
– I.I. SPIRIDON MARA 1 șofer
– S.C. BECDANIOIL 1 vânzător
– S.C. AMBIENT 1 bucătar, 1 barman, 1 agent vânzări
– S.C. LEXFAN FITNESS 1 recep	ioner
– S.C. BADOTHERM 1 func	ionar administrativ, 1 electri

cian între	inere
– S.C. HELRUSER 2 muncitori necalifica	i demolare

clădiri, 2 muncitori constructori bârne, chirpici, piatră
– S.C. MOBVAS CONCEPT 5 finisori, 3 vopsitori
– S.C. VASCAR 3 manipulan	i, 1 muncitor servicii

cură	enie, 1 gestionar depozit, 1 mecanic utilaje, 1 inginer industria
alimentară

– S.C. ELENS BUY MOB 1 muncitor necalificat, 1 tâmplar
universal, 1 șofer

– S.C. EUROLUX 2 spălători vase mari, 2 ospătari, 2
cameriste

– S.C.  DC  COMERCIAL 3 manipulan	i marfă, 2 șoferi
– S.C. PROFI ROM  FOOD 1 casier, 1 vânzător, 1

recep	ioner marfă , 1 lucrător comercial
– S.C. NARPEDIMAR COZ 1 confec	ioner tâmplărie alu

miniu
– Asociatia de proprietari  nr. 34 1 îngrijitor clădiri
– S.C. RAFFIOLAND 5 muncitori construc	ii
– S.C. TERMOLUX 1 instalator, 1 sudor
– S.C. MID RENT A CAR 1 vulcanizator auto
– S.C. SPADESDOU 1 șef linie, 10 confec	ioneri, 2

călcători, 2 CTCiști
– S.C. ZUGRADEC 1 dulgher, 2 zidari rosari, 2 zugravi, 2

muncitori necalifica	i construc	ii
– S.C. SHERIFF GUARD  PROTECTION 5 agen	i securi

tate, 1 femeie serviciu, 2 dispeceri, 4 șefi obiective
– S.C. VLAGETEX 10 confec	ioneri
– S.C. HOME SIMSERVICE 1 instalator tehnsanitare, 1

muncitor necalificat
– S.C. HOME  SIMSOLUTIONS 1 lucrător comercial
– S.C. ELCTROCONSTRUCTIA ELCO 1 electrician
– S.C. DIANDRA 1 vânzător
– S.C. UDI OLIVIAMA 1 lucrător gestionar
– S.C. OTOVASKA 1 barman
– S.C. PANISOF 5 brutari, 3 șoferi
– S.C. PRISCOM 1 șofer dubă
– S.C. APISROM 1 conducător auto
– S.C. UNIVERSAL MARKET 2 barmani
– S.C.   SAFIR  S.R.L. 3 ingineri industria alimentară, 20

ambalatori manual, 2 opereratori mașini etichetat, 20 sortatori pro
duse, 2 operatori tranșatori carcase păsări, 2 operatori mașini unelte
automate, 2 operatori abatorizare păsări, 2 manipulan	i mărfuri, 2
electricieni între	inere și repara	ii, 1 lăcătus mecanic, 1 asistent man
ager marketing, 2 reprezentan	i comerciali, 1 operator cură	itor
chimic, 1 operator fabrica	ie flux, 1 instalator tehnico sanitare, 1 o
perator tratare și epurare, 1 electrician auto, 1 mecanic auto

Săgetător  (22 nov - 20 dec)

Postul Adormirii Maicii
Domnului începe de obicei pe 1
august și are o durată de două
săptămâni (115 august). Lăsata
secului pentru postul Adormirii
Maicii Domnului se face pe data
de 31 iulie. În cazul în care 31
iulie este în zi de miercuri sau
vineri, se lasă sec în seara zilei de
30 iulie și postul începe pe 31
iulie.

În popor este cunoscut
și sub denumirea de Postul Sfin
tei Mării sau Sântamăriei. Este
un post care îi pregătește pe
creștini pentru cele două mari
praznice din luna august: Schim
barea la Fa	ă (6 august) și
Adormirea Maicii Domnului (15
august).

Originea acestui post a
fost fixată în secolul al V lea
cand sa dezvoltat cultul Maicii 
Domnului. La început durata
postului Adormirii Maicii 
Domnului era diferită pentru
creștini, cei din Antiohia posteau
o zi, pe 6 august, în vreme ce la
Ierusalim acest post 	inea opt
zile. Existau și creștini care
posteau toată luna august, în
vreme ce al	ii posteau în luna
septembrie. Uniformizarea datei
și a duratei postului a avut loc în
sec. al XIIlea, la sinodul local
din Constantinopol (1166), con
dus de patriarhul ecumenic Luca
Crysoverghis. Aici sa stabilit ca
acest post să fie 	inut începand cu
1 august și să se termine pe 15
august, ziua prăznuirii Adormirii
Maicii Domnului.

Există rânduiala ca
împreună cu slujba Vecerniei să
se săvârșească în această
perioadă a postului Adormirii
Maicii Domnului și cele doua
Paraclise ale Fecioarei Maria, iar

în ajunul praznicului, Prohodul
Maicii Domnului.

Postul Adormirii Maicii
Domnului înseamnă înfrânare nu
doar de la anumite alimente, ci
de la tot ce ne desparte de 
Dumnezeu. Daca ne 	inem de
parte de anumite mâncăruri, să
ne 	inem departe și de păcate. Să
nu ne întristăm că pierdem
satisfac	ia pe care neo aduce
hrana de "dulce", căci prin
re	inerea de la ea vom fi părtași
unor daruri care ne fac
moștenitori ai Împără	iei lui
Dumnezeu.

Dacă în acest post se
recomandă ajunare luni, miercuri
și vineri pana la ora 15.00, ora de
la care se poate consuma numai
mâncare uscată, iar dacă mar	i și
joi ni se cere să mâncăm fără
ulei, nu trebuie să în	elegem că
postul Adormirii Maicii Domnu
lui dispre	uiește trupul. Nu, acest
post caută săl mântuiasca
împreună cu sufletul.

Să nu ajungem la astfel
de gânduri: "Mâine ce voi mai
găti?", "Astăzi cu ce bani să mai
cumpăr bucate de post?", căci nu
diversificare alimentara și
cheltuială peste masură cere pos
tul. Face	i din rugăciune mâncare
pentru vremea postului și ve	i
vedea cât de hrănitoare și de
ieftină este adevarată mâncare de
post. Nu vă îndemn la o postire
peste puterile dumneavoastră, ci
doresc să vă atrag aten	ia că pos
tul are nevoie și de rugăciune.
Fară ea, cele două săptămâni de
post vor fi chinuitoare și vor
părea că nu mai au sfârșit.

Sursa:
http://www.crestinortodox.ro

POSTUL ADORMIRII
MAICII DOMNULUI 

În afară de prevederile creștine, există mai multe tradi	ii și
datini moștenite din popor.

Dacă eşti însărcinată, în ziua de 14 august, premergătoare
sărbătorii Sf. Maria, nu trebuie să munceşti sau să trebăluieşti pentru
a avea o naştere uşoară şi un copil sănătos. Se crede că femeile
însărcinate care nu respectă această tradiţie vor avea dureri mari la
naştere.

Fetele care doresc să se marite trebuie să spele cu apă de
busuioc icoana Maicii Domnului pentru ca Fecioara să le ajute săşi
întâlnească alesul. De asemenea, ziua de 15 august este ultima zi a
verii când florile pot fi culese şi să fie bune de leac

Conform unei alte superstitii populare, este interzis ca în
această zi să îţi tunzi părul şi să îl arunci, la fel cum este interzis să
mergi înapoi. De ce? Pentru că dacă nu respecţi întocmai aceste datini,
dracul va rade, iar Maica Domnului se va întrista şi va plânge.

Înflorirea trandafirilor chiar de Sfânta Mariei trădează
sosirea unei toamne blânde şi îndelungate.

Se spune că în aceste două săptămâni orice rugăciune către
Sfânta Marie va fi îndeplinită.

OO BB II CC EE II UU RR II   ȘȘ II
TT RR AA DD II �� II II
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PRIMĂRIE NOUĂ, PRIMĂRIE
VECHE, PRIMARUL LA MUNCĂ

BOGDANA

Înainte de caniculă am trecut de câteva ori prin satul de centru și prin Arși	a – sat component pe
cale de dispari	ie, care mai are doar câteva familii. La familia de gospodari, de aici, Moșneagu, am mărturisit
că mam bucurat de foarte bună primire.

Nu altfel sau desfășurat lucrurile când am vorbit cu primarul Vasilică Barbu, un gospodar și la pro
priu și la figurat. Personal mă bucur întotdeauna când văd oameni care știu săși chivernisească și averea lor
și pe cea a comunită	ii.

– Ce face	i cu drumul acesta betonat, care are atâtea rosturi încălecate, încât rup mașina în două.
– Aici nu e vina noastră, pentru că e al Consiliului Jude�ean. Sper să se repare cât mai curând,

că chiar e drum greu. „Drumurile noastre toate” sunt în stare mai bună, de exemplu și acum lucrăm
la amenajarea cu utilaje proprii a celor 5 km, spre Găvan. Ne străduim pentru toată lumea.

– Văd că primăria nouă e la stadiul de „roșu” dar nu e nici un lucrător pe lângă ea.
– Se lucrează, totuși, dar azi au avut și ei un eveniment…

– Drumul asfaltat spre Lacu Babei mi se pare o bună realizare.
– Trebuia să avem grijă de to�i locuitorii.
– La 416 câ	i mai ave	i?
– Vreo 80 de dosare.
– Că sunte	i angrena	i în campania de vară, se vede.Cam ce probleme ave	i în primărie?
– Banii, batăi vina. Abia așteptăm ceva la rectificare. E greu, dar ne descurcăm…
Vasilică Barbu rămâne un optimist, care se plânge de bani. Dar, mă întreb eu, cine poate zice altfel,

în condi	ii de după pandemie?
Dumitru V. MARIN

Vasilică BARBU, primarul comunei BOGDANA

BOGDANA – primăria aflată în construc�ie

DIN PRESĂ:



77Meridianul, joi, 29 iulie 2021

www.tvv.ro actualitate

Dumitru V. MARIN
Darul pictorului Gheorghe LETEANU

DE CITIT:
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NOAPTEA E UN SFETNIC BUN
E proverbul oportun
Şi îl ştiu din clasaa şaptea:
,,Noaptea e un sfetnic bun’’...
Dacă nu eşti prost ca noaptea!

Nae BUNDURI

SFATURI PENTRU CEI
CARE AU INSOMNII
Ca să fii un ins puternic,
Somnul e o bună sursă,
Noaptea e mereu un sfetnic...
Pentru cine doarme, însă!

Mirela GRIGORE

PROVERBIALĂ I
Când ani în tolbă tot adun,
Accept ceau spus demult
cărunţii,
Că ,,noaptea e un sfetnic bun”...
Se refereau la ,,noaptea nunţii”.

Vasile LARCO

VESTITA ORDONANŢĂ 13/2017
Guvernua zis că e puternic
Şia dat o lege peste noapte
Să graţieze nişte fapte;
Dar oare cine ia fost sfetnic?!

Ion MICUŢ

ÎNTÂLNIRI DE TAINĂ
Eşalonul doi, din frunte,
Sentâlnesc, fac legi în şoapte ;
Pun la cale ceo sănfrunte
Des săltaţi în fapt de noapte!

Viorica GĂINARIU

LA SPITAL
Noaptea e un sfetnic sigur
Întrun vis de avangardă
Când şi medicul, desigur,
Are asistenten…gardă.

Elena BUZNĂ

ÎN CONCEDIU FĂRĂ SOAŢĂ
Astăzi este cam răcoare,
Cum săşi striceaşa vacanţa
Şia găsit onsoţitoare
Săncălzească ambianţa.

Mariana DOBRIN

ZI DE ZI LA PROCEDURI
Cu soţia mea la ghiol,
Undeam petrecut vacanţa,
Goală, plină de nămol,
Îi recunoşteam doar... clanţa.

Grigore VASILE

CHIULANGIUL ÎN
VACANŢĂ
În a mării ambianţă
Întristarea e firească,
Pentru că, fiind vacanţă,
Nare cum să mai chiulească!

Giuseppe NAVARRA

VACANŢĂ
Însorităi zarea,
Mângâiaţi de briză
Ne aşteaptă marea:
Este marea criză!

Mihai FRUNZĂ

RĂTĂCIRI

umor

Team tot strigat pealeile bătute
Pe sub castani, în seri cu lună plină,
Sub vraja siluetei cunoscute,
Dar sentorcea mereu câteo străină.

Team tot strigat pe străzi aglomerate,
În ierni, în primăveri, în veri şin toamne,
Convins că team recunoscut din spate,
Dar întorceau privirea alte doamne.

Te strig şi azi, când încă rătăcirea
Mă duce pe aleile cu duzi,
Dar nu tresari şi nuţi întorci privirea,
Că nu eşti tu sau poate nu mauzi...

Cândva, pe lângă plopii fără număr,
Întâmplător sau pusă de destin,
Ai să majungi şiai să mă baţi pe umăr
Şi va întoarce capul un străin.

PETRU IOAN GÂRDA

Mam săturat să te mai chem deo vreme
Să ne plimbăm vrăjiti sub luna plină,
Şi tu te temi şi eu prind a mă teme,
Din noapte ce pericol poa’ să vină.

Căs parcurile azi aglomerate
De boschetari, în orice anotimpuri,
Ce teurmăresc şiatacă pe la spate,
Oameni barbari, veniţi din alte timpuri.

Pe vremuri, mai ţin minte că peaicea,
Oriunden Cluj, pe orişice alei,
Cântau doar guguştiuci şi pitulicea,
Asculţi azi doar manele, vreinuvrei.

Deci, draga mea, aşa nea fost să fie,
Plimbări no săţi ofer, sper că nui dramă,
Mai bine stăm peo bancă şiţi voiscrie
Un madrigal şiapoi, o epigramă!

LUCIAN PERŢA

După cină, tatăl le povestea fiilor săi istoria familiei:
 Străbunicul meu a luptat împotriva Rozelor, bunicul meu în războiul împotriva republicanilor,

tatăl meu împotriva nemţilor în cel deal doilea război mondial.
La auzul acestor cuvinte, fiul cel mic spuse:
 Dar ce are familia asta de nu se poate înţelege cu nimeni?


Un actor extrem de pretenţios îi spune regizorului:
 Uite ce e, vorbeşte cu producătorul. Nu accept ca în acest film istoric să se umble cu butaforii.

La scena celor două ospeţe, vânatul să fie vânat autentic, vinul de Rin să fie vin de Rin şi păstrăvii sa fie
păstrăvi!

După un timp, regizorul vine cu răspunsul:
 Producătorul e de acord, cu condiţia ca, la scena finală, otrava să fie otravă!


Treceam printro criză financiară cu adevărat disperată… Ce mai, eram falit! Dândusi seama de

lucrul asta, bunicămea şia scos cerceii cu perle de la urechi şi mia spus:
 Uite, ăştia au dăinuit peste multe generaţii, sunt foarte valoroşi. Însă te văd strâmtorat şi mam

gândit să ţii dăruiesc, poate or să te ajute să ieşi din necaz…
Minunat… Acum arăt ca un nenorocit de homosexual falit!

ALTE RĂTĂCIRI
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ROMÂNI CELEBRI LA HOLLYWOOD
America, „pământul făgăduinţei”, a atras dea lungul timpului un număr impre

sionant de români în căutarea unui trai mai bun şi în speranţa de aşi împlini idealurile. Şi
la Hollywood, chiar de la începuturile sale, deseori sub nume schimbate, printre celebrităţi
sunt mulţi români, iar printre aspiranţii la glorie şi mai mulţi. Cred că prezintă un justificat
interes înşiruirea câtorva nume de români sau de etnici trăitori în spaţiul românesc, care au
cunoscut o consacrată reputaţie în industria cinematografică hollywoodiană. 

Edward G. Robinson (18931973), actor, figură legendară a Hollywoodului în
anii ’40, sa născut la Bucureşti, având numele de Emmanuel Goldenberg. La vârsta de
doar 10 ani a emigrat cu familia în Statele Unite. A crescut la New York. A studiat la City
College. A obţinut o bursă de studii la Academy of Dramatic Arts. În perioada studiilor şi
a schimbat numele în Edward G. Robinson. Nu a great ideea de a deveni rabin sau avocat
şi sa dedicat scenei, începând din 1915 să joace la teatrele de pe Broadway în roluri
aparţinând celor mai variate genuri dramatice, dar are succes şi în comedii precum „The
Kibitzer” (1929). În cinematografie a debutat în anul 1923, în filmul mut „Şalul strălucitor”.
Consacrarea şi lansarea în lumea starurilor hollywoodiene sa datorat rolului gangsterului
Rico Bandello din filmul „Micul Cezar”. Palmaresul său include numeroase filme jucate
pe platourile cinematografice ale Studiourilor Warner, rolurile interpretate probând o in
tensitate dramatică unică, fiind apreciate ca neegalate la acea vreme decât de faimosul
Humphrey Bogart. Sa remarcat, de asemenea, cu roluri jucate în drame psihologice con
siderate de critica vremii ca cele mai bune din anii ’40. Filmele care lau făcut celebru au
fost „Kid Galahad” şi „Key Largo”, dar de mare succes au fost şi „Cele 10 porunci” şi „The
Cincinatti Kid””. În multe filme, partenerul său a fost Humphrey Bogart. Merită menţionat
că Robinson a fost distribuit de primul regizor al filmului „Naşul”, Peter Bogdanovich, în
rolul principal, Vito Corleone. Francis Ford Copolla, cel care la înlocuit pe Bogdanovich,
la preferat însă pe Marlon Brando. În anii ’50, numele său a fost asociat unor organizaţii
comuniste, împrejurare pe cale de ai umbri cariera, dar fiind o personalitate puternică a
reuşit să înlăture orice suspiciune. În anul 1956, după divorţul de actriţa Gladys Lloyd, cu
care a fost căsătorit 29 de ani, şia vândut colecţia de artă, una dintre cele mai valoroase,
la acea vreme din lume. În acelaşi an, se întoarce pe Broadway, după o îndelungată între
rupere şi înregistrează un răsunător succes cu „Middle of the Night”. După 1960, activitatea
sa nu mai poate fi socotită la fel de strălucită. Din păcate, cu toată celebritatea câştigată cu
filmele sale, Edward G. Robinson nu a fost nominalizat niciodată pentru un premiu Oscar.
Cea care a îndreptat mai târziu această reală inechitate a fost Academia de Film Americană
care în anul 1973 ia acordat Oscarul pentru întreaga activitate, dar, ca o ironie a sorţii,
Robinson a murit cu două săptămâni înainte de ceremonia de înmânare a preţioasei stat
uete.

Jean Negulesco (19001993), alt român ajuns unul dintre regizorii cei mai
preferaţi la Hollywood, s a născut la Craiova, la 29 februarie 1900. A urmat şcoala primară
şi liceul în Craiova natală, plecând apo la Viena, de unde sa întors la Bucureşti în anul
1919. Studiază la Paris economia şi artele, dovedind de timpuriu un talent precoce la pictură.
Atras doar de acest domeniu, neglijează studiile economice, motiv pentru care, intrând în
conflict cu familia, se vede nevoit săşi asigure singur existenţa. La Paris, se împrieteneşte
cu artişti de inestimabilă valoare: Constantin Brâncuşi, Amedeo Clemente Modigliani, Tris
tan Tzara. În 1927 a plecat la New York cu prilejul organizăării une expoziţii în care îşi
prezenta picturile proprii şi a rămas în Statele Unite, stabilinduse în California, la Los An
geles şi profesând, pentru început, ca portretist. Renunţă la pictură şi, începând cu anul
1929, se dedică cinematografiei unde sa impus ca regizor şi scenarist de valoare. A fost
angajat al studiourilor Paramount, regizând 63 de filme de scurt metraj. Primul său film,
„Trei întro zi” (1941) a fost urmat de filmul de lung metraj „Masca lui Dimitrios” care l
a făcut celebru. A trecut apoi la studiourile Twentieth Century, unde a lucrat 20 de ani, re
gizând tot atâtea filme. A fost considerat ca fiind printre primii zece regizori ai
Hollywoodului. În anul 1948, a fost nominalizat la categoria „cel mai bun regizor”, cu fil
mul „Johnny Belinda”. Jean Negulesco nu a câştigat Oscarul, dar a avut bucuria şi mândria
de a o vedea pe interpreta rolului principal din pelicula sa, Jane Wyman, jubilând ca „cea
mai bună actriţă”. Negulesco a regizat în 1953 comedia romantică de un răsunător succes
„Cum să te căsătoreşti cu un milionar”, film care le are ca protagoniste pe Marilyn Monroe
şi Betty Grabel, prima peliculă filmată în noua modalitate „CinemaScope”, adică pe ecran
lat. Din 1960, Jean Negulesco a trăit în Spania, la Mrbella, unde a murit în 1993. Mai trebuie
spus că românul american nominalizat la Oscar are o stea la Hollywood Walk of Fame, pe
Bulevardul Hollywood, la nr. 6212.

John Houseman (19021988) a fost actor, profesor de artă dramatică, producător
şi scenarist. Sa născut la 22 Septembrie 1902 la Bucureşti. Părinţii săi au fost Georges şi
May (n. Davies) Houseman. A studiat la şcoli particulare din Franţa (Paris) și Anglia (Bris
tol). În anul 1924, a emigrat în Statele Unite ale Americii, unde a fost agent comercial în
domeniul comercializării grâuluiu în Anglia, Argentina, Canada şi S.U.A. Din anul 1929
se dedică teatrului, profesând cu succes ca regizor şi producător. Prima reuşită a înregis
trato cua regizor al piesei de teatru „Patru sfinţi”, jucată pe Broadway (New York). În anul
1937, împreună cu Orson Wells, a fondat Mercury Theatre  din New York. Primul contact
cu lumea Hollywoodului la avut în anul 1941. A colaborat cu Orson Wells la realizarea
scenariului radiofonic „War of the Worlds” şi a filmului artistic de mare succes „Citizen
Kane”. A fost producător pentru companiile de film Paramount Pictures, Rampart şi Metro
Goldwyn Mayer. Houseman a pus în scenă atrăgând o incontestabilă admiraţie piese din
repertoriul shakespearean, ca: „Măsură pentru măsură”, „Hamlet”, „Julius Caesar”, „Regele
Lear”, „Macbeth”, „Coriolanus”, „Richard al iiilea”, „Mult zgomot pentru nimic”, „Oth
ello”. Între anii 19561959, a fost director artistic al Festivalului American de Teatru
„Shakespeare” din Stratford (Connecticut). În perioada 19681976, a condus secţia de

dramă de la Juilliard School. Pe lângă meritul de a fi fost un apreciat producător şi regizor
a numeroase pelicule, John Houseman a fost şi un valoros actor, jucând în filme de lung
metraj, seriale şi reprezentaţii TV, precum şi autor al unor cărţi în domeniul teatrului. În
1974, a primit premiul Oscar pentru rolul profesorului Kingsfield din filmul „The Paper
Chase”. În anul 1986, Theater Center din New York a luat numele său. În fine, trebuie
menţionat şi faptul că John Houseman a fost cel care a înfiinţat postul de radio „Vocea
Americii”.

Johhny Weissmuller (19041984), renumit actor de film, sa născut la 2 iunie
1904, la Timişoara. Emigrând în Statele Unite, şia făcut studiile secundare la Athlertic
Club din Illinois. Încă de la vârsta de 17 ani, a început să participe la concursuri de nataţie,
înregistrând în palmares un număr de 52 titluri naţionale, 67 de titluri mondiale şi 5 titluri
olimpice (19241928). Şia făcut intrarea în cinematografie cu filme documentardidactice
şi de publicitate, cu subiecte din nataţie, sportul la care a strălucit. Anul 1932 a consemnat
debutul său în cariera de actor în rolul lui Tarzan, „fiul junglei”, întro peliculă realizată
după o carte a lui Edgar Rice Borroughs. Calităţile sale sportive, dăruirea, sinceritatea şi
seriozitatea în mişcări impuse de personajul primitiv pe care îl imterpreta, au făcut din
Tarzan un erou de o remarcabilă popularitate, personaj principal întrun număr impresionant
de filme: „Tarzan and the Mermaids”, „Tarzan and the Leopard Woman”, „Tarzan, Tarzan

and the Huntress”, „Tarzan and the Amazons”, „Tarzan Triumphs”, „Tarzan’s Desert 
Mystery”, „Tarzan’s New York Adventure”, „Tarzan’s Secret Treasure”,„Tarzan Finds a
Son”, „Tarzan Escapes”, „Tarzan and His Mate”, „Tarzan and the Ape Man”. La vârsta de
peste 60 de ani, a revenit pe platou şi a jucat rolul lui Jim din serialul TV „Jim al Junglei”.
Johnny Weissmuller sa stins din viaţă în anul 1984, la Acapulco (Mexic).

Marian Coller, apreciată actriţă la Hollywood, sa născit la 23 August 1931, fiind
fiica lui John şi a Valeriei (n. Ciulei), români care au emigrat din România şi sau stabilit
în Statele Unite la East Chicago din statul Indiana. A fost căsătorită cu David Barbour, chi
tarist şi compozitor, decedat în 1965, iar apoi recăsătorită cu E. Jack Neuman, scriitor şi
producător, în 1970. Şi fratele actriţei a îmbrăţişat cariera cinematografică, fiind producător
şi regizor de film. Marian Collier a absolvit liceul în East Chicago, după care sa dedicat
întrutotul cinematografiei care a purtato la New York, Paris, Las Vegas şi Hollywood. A
debutat la televiziune întro emisiune realizată de George Burns şi Gracie Allen, după care
a făcut parte din distribuţia piesei „Light the Sky”. A apărut în numeroase filme şi spectacole
televizate: „The Hunting Party” ( cu Candice Bergen, Gene Hackman, Oliver Reed), „Three
The Hard Way” (cu Jim Brown şi Fred Williamson), „Breakfast at Tiffany’s” (cu Audrey
Hepburn), „Bells Are Ringing” (cu Judy Holiday şi Dean Martin). A jucat în 18 filme de
lung metraj (roluri principale), 9 spectacole de televiziune. De asemenea, a avut 8 apariţii
în „Filmele săptămânii”, 4 în piese de teatru şi 39 în filme de televiziune.

Fără îndoială, merită trecuţi în revistă şi câţiva dintre actorii cu origini româneşti
care au jucat în filme la Hollywood, talentul şi norocul făcând ca numele lor să ajungă pe
buzele a milioane de oameni din întreaga lume: Dustin Hoffman, unul dintre cei mai
cunoscuţi actori de cinematografie, sa născut la 8 August 1937, în Los Angeles, California
dintro mamă româncă şi un tată ucrainean; Lauren Bacall, poate cea mai frumoasă actriţă
din istoria Hollywoodului, sa născut la 16 septembrie 1924 la New York întro familie de
emigranţi evrei, mama sa fiind născută în România şi purtând numele de Bacalu; Natalie
Portman este o altă actriţă cu origini româneşti, bunica ei trăind în perioada interbelică în
Basarabia, pe atunci parte componentă a României; Nadia Gray, pe numele său adevărat
Nadia KujnirHerescu, cea care a făcut carieră jucând alături de Frank Sinatra, Peter Sell
ers şi Marcello Mastroiani, sa născut la Bucureşti din părinţi basarabeni, precum şi alţii
cu rădăcini în România, ca: Harvey Keitel, Jullianna Marguiles, Sebastian Stan, 
Rosemary Harris, Barbara Bach, Sylvia Sidney, Jack Gilford.

Dorin NĂDRĂU (S.U.A.)
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IMNUL ROMÂNIEI
Ideea realizării unui imn naţional în Princi

patele Române a apărut începând din anul 1840. Se
dorea intonarea imnului naţional la festivităţile ofi
ciale, la care participau domnitorii Ţărilor Române:
Muntenia şi Moldova.

Această idee a fost adusă şi susţinută în ţară
de către tinerii români care, în acel timp studiau în
ţările din apusul Europei, mai ales în Franţa. Ei au
cunoscut direct împrejurările în care a avut loc la
Paris, Revoluţia din 1789 şi uriaşul rol pe care la
jucat în pregătirea şi desfăşurarea Revoluţiei franceze,
excepţionalul cântec Marsilieza. Acest cântec a de
venit Imnul Franţei, cu prilejul proclamării Republicii
Franceze şi se cântă şi astăzi, după 232 de ani de la
istoricul eveniment, care a învins în centrul Europei
şi a animat şi celelalte state europene.

După alegerea domnului Alexandru Ioan
Cuza în Principatele Române, ideea unui imn naţional

a constituit o majoră preocupare a oficialităţilor vremii. Marele domn era primit cu 1 sau
2 din cele 46 lucrări muzicale, cu caracter de imn sau marş: 

– Marşul Uniriimuzica Alexandru Flechtenmacher;
– Marşul lui Cuza Vodă; Hora Unirii;
– Imnul UniriiEduard Wachman;
– Cuza marcheElena Boteanu, muzician născută la Ploieşti, cu studii la Viena,

doamna de onoare a Elenei Cuza;
– Imnul românFrancisc Gaudela, primul director al Conservatorului din Iaşi, scris

în 1861;
– Marşul triumfalEduard Hubsch, scris în 1861. Domnul era primit  cu onor şi

steag.
După cucerirea Independenţei de stat a României (18771878), în anul 1881,

România a fost proclamată regat. Primii regi ai României au fost Domnitorul Carol I şi
Principesa Elisabeta, care sau încoronat la data de 10 mai 1884.

Imnul regal a devenit o necesitate, dar nici un compozitor român nu a izbutit, în
acel scurt timp, să scrie o reprezentativă lucrare muzicală. În aceste condiţiii sa recurs la
intonarea imnului străin “Doamne sfinte întăreşte pe al nostru rege », tradus după « Gott
erhalte », cu muzica celebrului compozitor austriac J. Haydn, interpretat de formaţia de
muzică militară şi un cor mixt, condus de dirijorul Eduard Wachman.

După încoronarea Regelui Carol I, oficialităţile vremii au iniţiat un concurs pentru
realizarea Imnului Regal. La acest concurs au participat creatori profesionişti, fiind
selecţionate două importante compoziţii muzicale: Imnul Regal semnat de E. Hubsch, ce
avea la bază linia melodică a Marşului triumfal şi versurile semnate de renumitul poet Vasile
Alecsandri. Versurile aduceau în prim plan trei idei principale: pace cu vecinii, un rege
legat de soarta neamului nostru şi vrednic de al apăra, ocrotirea puterii supreme asupra
patriei şi coroanei. A doua lucrare se intitula Imnul Regal muzica Gavriil Musicescu şi
aceleaşi versuri realizate de Vasile Alecsandri.

Cele două lucrări sau cântat alternativ, câţiva ani, la orice festivitate, în primul
rând partitura instrumentală şi apoi cea pentru muzică corală. Ulterior, compozitorul Gavriil
Musicescu a renunţat şi şia retras lucrarea, rămânând oficial numai lucrarea compozitorului
şi dirijorului E. Hubsch, care sa cântat până la 30 decembrie 1947, când a abdicat Regele
Mihai I. Ţara noastră a devenit Republica Populară Română.

După 30 decembrie 1947, în Republica Populară România sa cântat un nou Imn
Naţional, după cum urmează:

– Zdrobite cătuşe – muzica Matei Socor, versuri Aurel Baranga: 19481953;
– Te slăvim Românie – muzica Matei Socor, versuri Eugen Frunză şi Dan Deşliu:

19531968;
– Tricolorul – muzica Ciprian Porumbescu, text adaptat (19681989).
– Deşteaptăte Române – Imnul Revoluţiei de la 1848 şi apoi Imnul României

după Revoluţia din decembrie 1989.
Textul vestitutului cântec revoluţionar paşoptist „Deşteaptăte Române” aparţine

poetului Andrei Mureşianu şi a fost publicat în nr. 25 al Revistei „Foaie pentru minte, inimă
şi literatură” la 21 iunie 1848, la Braşov, pe aceiaşi pagină  cu textul „Proclamaţiei de la
Izlaz” din 11 iunie 1848 şi la numai patru numere după ce a văzut lumina tiparului
excepţionala poezie „Deşteptarea României”, nr. 21 din 24 mai 1848, cu titlul „Un răsunet”
(a nu se confunda cu poezia „Deşteptarea României” de renumitul poet Vasile Alecsandri.
Aşa cum afirma soţia poettului Andrei MureşeanuSuzana Mureşeanu, în amintirile sale,
versurile cântecului „Deşteaptăte Române” au fost scrise de către soţul său, după
înapoierea de la Marea Adunare populară, de la Blaj.

În baza numeroaselor studii privind istoria şi evoluţia acestui excepţional cântec
paşoptistpe drept cuvânt numit „Imn al Revoluţiei de la 1848”, studii semnate de Nicolae
Iorga şi Nicolae Bălcescu (istorie), Titu Maiorescu şi George Bariţiu (istoria literaturii),
Gavriiil Musicescu, Iacob Mureşeanu, Ion PopescuPasărea, Ilarion Cocişiu, Grigore
Breazul, Gheorghe Ciobanu, Octavian Lazăr Cosma, Viorel Cosma, Vasile D. Nicolescu,
Romeo Ghircoiaşu, Vasile Vasile (muzicologie), rezultă: CânteculImn „Deşteaptăte
Române” sa născut în focul pregătirii Revoluţiei de la 1848. El a devenit, după cum afirma
scriitorul Iosif Vulcan „Evanghelia naţională a vremii” sau „Marsilieza poporului român”.

Obârşia melodiei se află în vechile tradiţii ale creaţiei muzicale româneşti, de unde
a pătruns în notaţia psaltică, în creaţiile muzicale de la începutul secolului al XIXlea.  

Compozitorul şi dascălul de psaltire Anton Pann (17961854) îmbina melodia cunoscutei
romanţe „Din sânul maicii mele”, cântec de lume cu un pronunţat caracter patriotic publicat
pentru prima dată, în „Curierul Românesc” din 24 august 1832, cu textul poeziei „Adio la
Târgovişte” de poetul Grigore Alexandrescu.

Protopsaltul şi inovatorul Gheorghe Ucenescu (18301886), cel mai renumit elev
al lui Anton Pann, în perioada 18441850 şi 18531886, cantor la străvechea biserică din
Şcheii Braşovului a contribuit direct la răspândirea melodiei în Transilvania şi la cuplarea
ei în noul text al poeziei lui Andrei Mureşianu, în acea incandescentă atmosferă a revoluţiei
de la 1848, în spaţiul transilvan.

Din studiile întreprinse, poetul Andrei Mureşeanu cunoştea atât melodia, cât şi
textul, „astfel explicânduse repetarea matricii versurilor, cât şi unele preluări de imagini,
îndeosebi a celor romantice, a umbrelor istorice” (Vasile Vasile). Cu noul text al lui Andrei
Mureşianu, cântecul „Deşteaptăte Române” a fost cântat probabil, mai întâi de iluştrii
conducători ai revoluţiei de la 1848: Nicolae Bălcescu, Cezar Boliac, Gheorghe Magheru
şi I. C. Brătianu la Braşov.

Interzis de autorităţile maghiare ale vremii, această superbă melodie, împreună cu
noul ei text, semnat de poetul Andrei Mureşianu intitulat „Un răsunet”, a trecut din nou în
Ţara Românească, sporind entuziasmul populaţiei din Râmnicul Vâlcea „cu ocazia aprobării
Constituţiei şi  şi sfinţirea steagurilor naţionale”. Evenimentul a avut loc la 29 iulie 1848,
în parcul „Zăvoi” din Râmnicu Vâlcea, de faţă fiind prezent şi profesorul Anton Pann, care
împreună cu câţiva cântăreţi, de aceiaşi profesie a interpretat, la puţin timp după lansarea
la Braşov, cântecul revoluţionar „Deşteaptăte Române”.

Unul dintre bunii colaboratori şi prieteni ai profesorului de muzică Anton Pann,
Î.P.S. Iosif Naniescu, mitropolit al Moldovei, în perioada 18751902 a dus această vibrantă
melodie în Moldova şi a oferito reputatului compozitor şi profesor Gavriil Musicescu,
fondatorul corului mitropolitan din Iaşi. Înaltul ierarh avea partitura acestui cântec din 1839,
de la profesorul Anton Pann, când se afla în Bucureşti, în calitate de diacon trimis de P.S.
Chesarie, episcop al Buzăului. El a primit manuscrisul chiar de la Anton Pann, pe care la
păstrat în colecţia sa.

Compozitorul, profesorul şi dirijorul Gavriil Musicescu a introdus cântecul
„Deşteatptăte Române”, în repertoriul corului mitropolitan din Iaşi, cu care a efectuat
turnee în anii 1889 şi 1900 în Ardeal, Banat şi Ţara Românească, peste tot fiind elogiat şi
apreciat. Compozitorul ia dat o formă imnică şi a introdus acest cântec în vestita culegere
„12 melodii naţionale”, culegere premiată la expoziţia universală din Paris, în anul 1889.

În paralel, în Transilvania, compozitorul Iacob Mureşianu publica o variantă
instrumentală a cântecului, menţinând ritmul ternar. Ultimele intervenţii pentru a defini, în
modul cel mai inspirat, profilul imnic al discursului muzical, aparţin compozitorului D. G.
Kiriac în Ţara Românească şi Ion Vidu la Lugoj în Banat. Se poate afirma astfel, cu precizie
că, la definitivarea din punct de vedere muzical – melodic, ritmic şi armonic a Imnului
„Deşteaptăte Române” au contribuit compozitori de excepţie, din toate provinciile istorice
româneşti.  

În decursul istoriei noastre, cântecul – imn „Deşteaptăte Române” a fost cântat
pretutindeni în ţară, la toate marile evenimente istorice: Unirea Principatelor Române,
Războiul de Independenţă din anii 1877 – 1878, în 1906, la concertul extraordinar de la
Arenele Romane din Bucureşti, cu ocazia sărbătoririi a 40 de ani de domnie a regelui Carol
I, în Primul şi cel de al Doilea Război Mondial, la Marea Adunare Naţională de la Alba
Iulia, de la 1 decembrie 1918, la 28 noiembrie 1917 şi la 27 martie 1918, împreună cu Hora
Unirii în Sfatul Ţării de la Chişinău, pentru pregătirea întregirii româneşti, la 28 noiembrie
1918 la Cernăuţi, cu ocazia unirii Bucovinei cu România, la numeroase serbări ale Societăţii
„Astra” şi ale instituţiilor de învăţământ şcolar din toate zonele ţării şi altele.

Cântecul „Deşteaptăte Române” a fost inclus în toate culegerile de cântece, pentru
două, trei şi patru voci, tipărite îndeosebi în veacul trecut şi cântat şi în multe localităţi
unde trăiau românii din afara actualelor graniţe ale României.

Imnul – cântec „Deşteaptăte Române” sa interpretat, cu o incontestabilă forţă,
de către muncitorii braşoveni la revolta din 15 noiembrie 1987, precum şi în Zilele
Revoluţiei din decembrie 1989, când a devenit oficial Imnul Naţional a României. În
primăvara anului 1998, cu prilejul sărbătoririi a 150 de ani de la prima audiţie publică a
Imnului „Deşteaptăte Române” (29 iulie 1848 în parcul Zăvoi din oraşul Râmnicul 
Vâlcea), la propunerea unui grup de oameni de ştiinţă şi cultură, Senatul României a hotărât
ca Ziua de 29 iulie  să fie dedicată sărbătoririi Imnului Naţional a României – simbol al
unităţii şi independenţei naţionale a poporului român. 

Col. (rtr) Constantin CHIPER
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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
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Locuri de muncă în mun.
Huşi

AGENŢIA LOCALĂ HUŞI, str. A.I. Cuza, bl.
H5, sc A, telefon 0371/ 073989, 0235/481720
54 locuri de muncă disponibile la 28.07.2021

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

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

tor necalificat construc�ii
– 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

vânzător
– SC MIRTOFAR SRL 4 confec�ioneri

încăl�ăminte
– SC AVRINUL SRL 1 muncitor necalificat

construc�ii
– SC LIVELONG FOREST SRL 1 muncitor

necalificat confec�ii
– SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL 1

lucrător salubrizare căi publice
– SC DIMDIM SRL 1 șofer  cat. b,c
– SC GARTEK SRL6 muncitori necalifica�i

confec�ii încăl�ăminte
– SC CLIMA TEXTEIS 4 muncitori

necalifica�i confec�ii îmbrăcăminte, 11 confec�ioneri
îmbrăcăminte

– SC CRINEXPORT SRL 1 vânzător
– SC FINISH EXPORT SRL 1 șofer categoria B
– SC BUCUROSII SRL 1 gestionar
– SC CATANA CONSTRUCTII SRL 1 munci

tor necalificat construc�ii
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ECHILIBRU ȘI CALM

Reporter: Stima	i prieteni tocmai lam întrerupt pe domnul Neculai Ciofu, primarul
comunei Dănești, dintro conversa	ie despre muncă. Lam găsit în ipostaza de prieten și de
om interesat de activitatea sa profesională. Eu tocmai lam răpit dintro mică ședin	ă cu un
grup al autorită	ilor locale unde se dezbăteau problemele comunei. Am constatat cu foarte
mare plăcere că în istorica așezare care este Dănești – pe care o cunosc cam de 60 de ani,
atât ca sat cât și ca comună, via	a socială evoluează. În vârful dealului, de exemplu, se pune
strat textil pentru ca apa să nu se infiltreze, pentru ca 	evile să nu se înfunde. Acest procedeu
asigură evacuarea apei. Se întind fire pe stâlpii noi de pe șosea, se lucrează în curtea
primăriei, primarul era peste tot unde era nevoie de el. Am văzut cea mai nouă organizare
pentru problemele care vor fi la iarnă. Grămezi de lemne sunt așezate dint timp, sa luat în
calcul nevoia de a avea utilaje func	ionale în situa	ia în care vor interveni intemperii. Deci...
bună ziua, domnule primar!

Primar: Bună ziua și bine a�i venit la noi, domnule profesor.
R: Este doar o impresie că sunte	i una dintre cele mai dotate primării din jude	,

din punct de vedere tehnnic, sau chiar așa este? Mă gândesc că aceasta ar presupune și niște
eforturi.

P: La noi iarna este mult mai aspră ca la Vaslui și avem nevoie de buldoex
cavator, de autogreder, de freză, de toate utilajele pe care le putem procura. Într
adevăr, trebuie să depunem niște eforturi. Numai magazia pe care tocmai a�i filmato
a costat 3 miliarde de lei vechi.

R: Dacă sta	i bine cu investi	iile din fonduri proprii și din alte fonduri (fonduri
atrase), atunci acesta este un motiv de bucurie pentru cetă	eni și pentru noi to	i dealtfel.
Am filmat la Bereasa câteva lucruri care mi sau părut demne de interes. Am văzut și o
casă dărâmată dar și câ	iva copii. Câ	i copii ave	i în comuna Dănești, domnule primar și
școlile sunt bine utilate pentru acești copii?

P: Avem în jur de 250 de copii în comuna Dănești. Avem școlile bine utilate și
au mai rămas de construit câteva grupuri sanitare ca anexe la școli. Pentru acestea
avem proiectele făcute deja. Așteptăm numai banii de la guvern (pentru că banii vin
prin Inspectoratul Școlar).

R: Și dacă nu ve	i primi banii până în luna septembrie?
P: Atunci le vom folosi pe cele din cur�ile școlilor pentru că și acestea sunt

moderne și îndeplinesc condi�iile de igienă la standardele cerute. Majoritatea sunt
construc�ii făcute cu bani de la Banca Mondială, în anii 20022003.

R: Școala din Dănești este făcută prin anul 18611862, nu mai știu precis. Este
destul de veche. Se poate folosi acest spa	iu în condi	ii optime?

P: Școala de care vorbi�i, construită în 1860, este veche, întradevăr, dar am
construit o altă clădire în curtea școlii în anii 20022003.

R: În Dănești sau născut niște personalită	i istorice. Nu mă refer la Ariton, con
temporanul nostru, ci la fra	ii Maftei, la Gheorghe Buraga, un mare autodidact, de profesie
învă	ător (apropo, are urmași?). Și anul trecut a	i sărbătorit un inginer.

P: Buraga are o fiică care locuiește în casa lui. Mai are un băiat la Tăcuta
care a mai luat acolo din exponatele pe care lea strâns Gheorghe Buraga. Și ca să vă
răspund la întrebarea dumneavoastră, am sărbătorit pe Mitican, cel care a electrificat
satul Dănești.

R: Veni	i din istorie – metaforic vorbind. Dar cred că și dumneavoastră face	i is
torie. Câte mandate ave	i aici la primărie?

P: Sunt la al cincilea mandat de primar și mai am un mandat de viceprimar.
De profesie sunt maistru mecanic. Am lucrat 32 de ani la IAS Vaslui. Aici în Dănești
am venit în anul 2000, prin transfer.

R: Care ar fi cea mai importantă investi	ie pe care a	i făcuto în timpul mandatelor
dumneavoastră, domnule primar?

P: Cea mai importantă investi�ii consider că este apa. Am luat la rând și am
investit în re�eaua de apă, în școli, în sălile de la primărie. Acum suntem în ultima
fază a lucrărilor de alimentare cu apă. Așteptăm banii de la Guvern. Constructorul a
mai făcut o investi�ie de 800 de milioane de lei pentru traversări spre drumul jude�ean,
ca să nui încurc, să nu stric pentru aduc�iunea de apă după ce se va definitiva
construc�ia. Nu a primit banii pentru aceste construc�ii și nu a mai continuat lucrările.
Nu am de unde săi dau bani din bugetul nostru. 

R: Câ	i abona	i ave	i pentru apă?

P: Ca re�eaua să fie func�ională ne trebuie 200 de abona�i. O să avem mai
mul�i pentru că nivelul apei din fântâni a scăzut. Majoritatea oamenilor care nu au
apă acasă, cară apă cu căru�ile de la cișmelele pe care leam făcut pe izlaz.

R: Primăria mai are teren propriu? În afară de imaș. 
P: Noi nu avem teren în afară de izlazurile comunale, teren care este trecut

în domeniul privat și este concesionat pe o perioadă de 10 ani crescătorilor de animale.
Alt teren nu are primăria.

R: Deci dacă tinerii ar dori să se întoarcă în sat și să se stabilească aici, săși facă
case, a	i avea ce să le da	i?

P: După ce am intrat în Uniunea Europeană am mai rupt din izlaz și leam
mai dat locuri. Acum nu mai avem voie. Dar cine dorește să se stabilească în Dănești
sau în Racovi�ă sau în oricare alt sat poate să o facă, sunt case care nu mai sunt locuite.
Mul�i dintre cei care vin din străinătate, cumpără.

R: Am văzut case care mai aveau pu	in și se dărâmă. Cred că proprietarul ar vinde
numai să scape de ea. Dar a	i spus că cei care vin din străinătate cumpără. Se întorc
Dăneștenii acasă?

P: Dacă le facem drumurile vor veni cu siguran�ă. Construc�ia „Drumului
strategic” de care se vorbește acum va fi binevenită. Eu am avut o iarnă în care nu
am putut ieși din localitate 3 luni de zile. Aveam o căru�ă cu cai care ne ducea la
Codăești sau la Zăpodeni.

R: Până la Vaslui ave	i 28 de kilometri, la Iași ajunge	i imediat prin Codăești. Ve	i
putea merge și la Bacău sau la mănăstirile din zonă. Ve	i oferi o șansă și micii industrii?
Am văzut un fermier cu o mul	ime de utilaje în vârful dealului, de exemplu.

P: Primăria comunei Dănești are pu�in teren – 5600 de hectare de teren. Fer
mierii au pu�in teren, 90% din această suprafa�ă sau, dacă nu, chiar mai mult, este
lucrat de către ei.

R: Primăria este spa	ioasă, este greu de încălzit iarna?
P: Nu este greu de încălzit. Avem centrală pe lemne. Deși în proiect am avut

centrală pe gaz, am renun�at pentru că noi încă mai suntem aproape de pădure.
R: Și gaz când ve	i avea în comună?
P: Așteptăm banii de la Uniunea Europeană și ne vor trage și gaz, ne vor face

și drumuri, etc. Până atunci facem ce putem. O să fac un contract cu proiectan�ii ca
să ne facă un studiu de fezabilitate. Dar dacă nu se vor mai da bani de la Uniunea
Europeană, mie cine îmi mai dă bani să trag gazul? Răspunsul ar fi Ministerul 
Energiei. Și atunci ar trebui să scriem în contract că eu le voi da banii pentru studiu
când vom primi finan�area.

R: Nu pute	i scrie așa ceva, ei trebuie să ia banii!.
P: Ar fi o mare realizare să avem gazul tras, aici unde trăim în zona asta

încărcată de istorie. În comuna noastră sa născut Emil Racovi�ă, în satul care îi
poartă numele. Grigore T. Popa care a dat numele spitalului și facultă�ii de la Iași,
Ion Condurache, academicianul istoric la București. Referitor la aceste trei
personalită�i aș remarca că doar Emil Racovi�ă provenea dintro familie înstărită,
Grigore T. Popa provenea dintro familie de �ărani. Iar Emil Condurache, era fiu de
învă�ător. Fra�ii Maftei au făcut monografia Dăneștilor, veneau uneori la manifestările
culturale pe care le aveam în comună.

R: Dar tânăra genera	ie cum este stimulată? Mai ave	i copii care înva	ă?
P: Copiii fac pregătire la Codăești, unde sa stabilit profesorul. Dar aici la

noi, după construirea drumului va fi bătaie pe posturile din învă�ământ. Se face un
drum care trece prin Ferești.

R: Despre nemul	umirile primarului ce a	i putea sămi spune	i?
P: Deocamdată nu cred că mai putem face altceva în afară de alimentarea cu

apă. Nu avem bani. așteptăm rectificarea din august, de care vorbește domnul pre
mier. Nu avem bani nici pentru asisten�ii personali pentru persoane cu dizabilită�i.
Prin legea bugetului de stat 90% din acești bani ar trebui să fie asigura�i de ministerul
muncii și 10% ar trebui să fie contribu�ia noastră. Noi am pus cei 10% care era partea
noastră.

R: La legea 416 câte persoane ave	i?
P: Avem 100 de dosare. Sunt oameni necăji�i cu copii mul�i. Majoritatea în

jur de 40 de ani. În acest moment Dăneștiul are o popula�ie de 2050 de locuitori dar
cei care locuiesc efectiv în comună sunt în jur de 1500. La Vaslui industria a fost
distrusă, Iașul este departe, deci au plecat după un loc de muncă.

R: Alte nemul	umiri nu ave	i?
P: Pot spune că am evitat situa�ia în care sunt alte primării că nu pot săși

plătească angaja�ii. Noi am men�inut o limită minimă a salarizării. Eu sunt mul�umit
cu ceea ce am făcut în această via�ă, în general.

R: Care sunt visele de viitor pe care crede	i că pute	i să le finaliza	i?
P: Să terminăm drumul jude�ean, unde suntem 1011 primării, partenere.

Doresc de asemenea să modernizăm școlile, să avem toate grupurile sanitare în curte.
R: Dar Căminul Cultural?
P: Avem un proiect depus la CNI în anul 2019. Am avut cămin cu scenă dar

nu putem risca în cazul în care va veni valul 4.
R: Domnule primar, noi trebuie să ne supunem cerin	elor comunită	ii.
P: Eu nu am făcut campanie, nu am cheltuit banii pentru alegeri.
R: Este destul de elocvent ceea ce mia	i spus, mă bucur că sunte	i optimist.
P: Vă mul�umesc, domnule profesor, vă mai invităm pe la noi.

Dumitru V. MARIN

DĂNEȘTI


