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„Cultura și mai ales jurnalistica
vasluiană din ultima jumătate de secol este
magistral reprezentată prin grupul său de presă
și prin operă de Prof. dr.  D.V. Marin. El este
cel mai veritabil  lider  cultural al genera�iei.”

Mihai BATOGBUJENI�Ă
ScriitorIași

„D.V. Marin reprezintă astăzi, peste ½
secol de istorie trăită – vorbită – scrisă, de după
1968 (când sa înfiin�at jude�ul). Mereu a fost
întrun plan prezent, martor și actant la tot ce
sa înfăptuit în municipiul, jude�ul Vaslui sau
chiar în Moldova românească. El însuși nea
lăsat multe volume de istorie culturală, lucrări
știin�ifice sau de înaltă jurnalistică. În peste 6
decenii, prezen�a lui a fost mereu
remarcabilă… Omul și opera sunt déjà intra�i
întrun patrimoniu.

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

Al. IONESCU – 
Laureat al Academiei Române

(15 iulie, 2018)

ANUN� IMPORTANT:ANUN� IMPORTANT:
FUNC�IONEAZĂ BLOGUL 
VASLUIANUL DE SERVICIU, 

URMĂRI�IL!
https://marintvv.blogspot.com/

„Nu greșim să afirmăm că D.V. Marin
este cel mai mare jurnalist vasluian din toate
timpurile, cel mai important om de cultură din
ultima jumătate de secol, promotor multiplu și
unic în toată Moldova, și reprezentantul nostru
în lume.”

Lumini�a ȘERBAN
bibliotecară

BIBLIOTECA  STRADALĂ �
PUBLICĂ

Acum 30 de ani, pe 5 decembrie 1990, am înfiin�at la
Vaslui prima televiziune privată din România, cu prima 
emisiune publică pentru ¼ din �ară, pe 24 decembrie 1990.

Licen�a CNA: 001 TV.
Muncitorul de serviciu, D.V. Marin care ia convins pe

ceilal�i cu o expresie „mă, sar putea să nu meargă, dar… dacă
va merge?”.

Și au urmat eforturi incredibile, pe care nu le prea poate
crede lumea de azi.

ACUM, am mai hotărât o ini�iativă cu destui termeni de
relativitate: înfiin�area unei BIBLIOTECI STRADALE – 
publice cu investi�ie personală de timp, de carte, de idei, de
via�ă.

Principii: expunerea unui număr cât mai mare de căr�i, la
dispozi�ia trecătorilor (oricare și de oriunde), de reviste, de
ziare, cu acces la raft direct din stradă, cu scaun pe aproape ca
omul să stea în tihnă cu vreo carte în mână sau să citească
ziarul. Anun�ul e clar, ziarele se pot lua gratuit, revistele și
căr�ile ca ÎMPRUMUT. Voi pune în raft dona�iile.

Func�ionare: zi și noapte, pe mica terasă din fa�a TVV,
unde sunt căr�i, ziare, reviste și… scaun (sper să nu fie „împru
mutat” tocmai jil�ul de serviciu).

Obliga�ii: publicul niciuna, eu organizatorul, să asigur un
fond de carte și acces ziua, până seara târziu.

Notă: de biblioteci publice am mai auzit; de librărie în
stradă așișderea, ba, chiar am cumpărat căr�i de la buchiniștii
din Paris. Cred că o bibliotecă de stradă ar putea avea un viitor
cultural în aceste condi�ii de retragere a cititorilor pe internet,
și voi putea asigura și un laptop, în redac�ie, celor care simt
nevoia să acceseze ceva precis și fără taxe. 

Se poate ca ideea noastră să fie unică, se poate… să nu,
dar la Vaslui, chiar e unica. Ve�i putea consulta diverse căr�i dar
și pe toate cele 46 pe care leam scris eu. Așa ca idee: numai în
anul 2020 am tipărit 3329 de pagini în 7 căr�i, am scos revista
MERIDIANUL CULTURAL  ROMÂNESC, 4 numere (din 24),
adică 640 de pagini, am tipărit ziarul Meridianul de IașiVaslui
Bacău (multe mii de exemplare), am postat pe re�ele de so
cializare mai multe materiale, am deschis blogul VASLUIANUL
DE SERVICIU pe carel pute�i accesa oricând.

Am pornit bine pe 5 decembrie 1990, nu?

LA TREABĂ!
LUNGANI – IAȘI
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ANUN�:
Pe 5 decembrie 2020, se împlinesc 30 de ani de

la înfiin�area TVV, prima televiziune privată din
România, cu Licen�a 001/TV.

În aceste condi�ii de accentuată pandemie, nu
prea știm ce „să putem” și ce să facem pentru că
doar aceste anun�uri nu par a fi de ajuns pentru
sărbătorirea acestui mare eveniment cultural din
Vaslui și din România.

Vom reveni, dar, vă rugăm să re�ine�i… eveni
mentul .

(D.V.M.)

A APĂRUT:

CE PROSTII SE DEBITEAZĂ
LA JUDECĂTORIA  BÂRLAD

Completul „civil” care solu�ionează dos. 1275 e destul de serios.
O reclamantă care zice că e ingineră a cerut evacuarea unei antene de radio pentru

că „îndeobște se cunoaște efectul nociv al undelor radio”. Popa Daniela, cea cu asemenea
știin�ă și șia mobilizat colocatari care să sus�ină asemenea nerozie, a luat măsuri ca șefă
de Asocia�ie de locatari (că altfel nimeni no băga în seamă) să fie sechestrat obiectul,
adică antena care are 29 de centimetri (lungimea de undă) și „pilonul” care ocupă o
suprafa�ă de 321 cm. patra�i, greutate circa 13 kg. A�i citit bine, 321 cm. patra�i, din
suprafa�a de pe planșeul proprietarului.

Dar, nu e totul: deși antena pentru postul de radio Unison are toate autorizările
legale, inclusiv ale CNA, și primărie, mândra doamnă părăsită de so�, cere – după aproape
25 de ani, iarăși subliniem, 25 de ani – plată pentru… lipsire de folosin�ă?!!

Încă nu e totul: șia găsit un oarecare „expert” Tăzlăoanu, care calculează această
chirie la 3,5 Euro pe m.p. pe planșeul blocului, unde nimeni în lumea asta na construit
ceva. Și ca totul să fie la porunca madamei, pune în socoteală spa�iul dintre cele 3 sârme
de O6 care sprijineau șarampoiul să nu cadă de vânt, drept care suma e considerabilă.
Tăzlăoanu nare rușine, vădana nare știin�ă.

Nici acum nu e totul: sa găsit și o avocată pe măsură, Fră�iman (care numai
prostii lea învă�at pe acele biete femei) care să „pledeze” că pe planșeul blocului se putea
ridica scara la cer pe care președinta cu �igle lipsă pe casă o tot voia construită. Bineîn�eles
că nu sa inten�ionat, organizat, plănuit, nimic, dar Popa și restul… cred că judecătoarea e
oarbă și le va da niscaiva parale pentru acest motiv.

Și nici acum nu e totul: Popa D. își pune persoane din bloc să facă scandal, să
nuși recunoască semnăturile date cu 24 de ani în urmă, să jignească pe oricine ar fi îm
potriva lor.

Ca Fră�iman să aibă pentru ce le cere bani pentru că le reprezintă, Popa Daniela
– președintă, Boboc contabila asocia�iei, au interpretat cum au vrut hotărârea comitetului
de bloc cel care a aprobat „ini�ierea  procedurilor” și nu CHEMAREA ÎN JUDECATĂ,
care presupunea adrese, medieri, contacte și nicicum eforturi penale pentru falimentul pos
tului de radio.

Drept care, cu cheile în mână, cu intrările puse sub lacăt, nu permit sub nici un
motiv întrebuin�area spa�iului comun numit spălătorie, nu permit accesul pe planșeu pentru
a fi reparat acoperișul, deși plouă în apartament.

Din păcate, dacă Popa pare a avea probleme cu capul, sunt și alte câteva persoane
plătite din banii asocia�iei 16 careo sus�in și care nu știu că vor intra la plata abuzurilor
pe care le tot fac.

Oricât e de bine inten�ionată judecătoarea, tot trebuie să le asculte abracadabran
tele cereri. Că, iată, orice om are dreptul să se adreseze justi�iei. 

D.V.M.

BIBLIOTECA DE STRADĂ,
LA VASLUI

În strada Frunzelor nr. 2, pe estrada de la intrare, sa deschis prima
„BIBLIOTECĂ PUBLICĂ DE STRADĂ” din România.

Primul dintre cititori a fost scriitorul Ilie Serediuc din Iași, pe care lam surprins
cu aparatul fotografic. Încă nu luase loc pe scaunul de alături.

Îi invităm pe to�i cei care vor, de pretutindeni, să poposească pe la noi, unde să
citească ori să împrumute o carte, un ziar, o revistă…

O ac�iune care să marcheze și împlinirea celor 30 de ani de la înfiin�area 
Televiziunii Vaslui, cu Licen�a 001/TV, din România.

Dumitru V. MARIN
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AU APĂRUTAU APĂRUT

LA TREABĂ!
LUNGANI – IAȘI

Reporter: În biroul primarului de Lungani este un șemineu pe
care îl remarcăm de câte ori intrăm aici. Când am venit, biroul era plin
de oameni care au șterso pentru că lau lăsat „la bătaie” pe primar.
Domnule primar, bine vam găsit. Lunganii cel de toate zilele la avut
în anii trecu�i, de la trecerea în nefiin�ă a primarului Gheorghe Pricopie,
la conducere, pe Virgil Corobu�ă în func�ia de viceprimar cu atribu�ii
de primar și acum îl are primar cu putere legislativă tot pe Virgil
Corobu�ă. Va�i scuturat de frigurile campaniei? Va�i luat concediu?

Primar: În primul rând, bine a�i venit, domnule profesor.
Miam luat concediu până pe data de 24 dar la chemarea doamnei
contabil a trebuit să vin să semnez niște cecuri și niște documente
financiare.

R: Și a�i semnat ca primarul? Adică fără să citi�i?
P: Nu avem cum, aici trebuie să fim aten�i, să știm ce acte

am eliberat, avem o responsabilitate chiar dacă func�ionarii sunt
cinsti�i.

R: Sunte�i sprijinit de personalul de la primărie? Aș putea găsi
un negativist, pe cineva care să vă critice, să fie nemul�umit de activi
tatea dumneavoastră?

P: Aparatul primăriei ma sprijinit și mă sprijină. Suntem
în rela�ii foarte bune, suntem un colectiv foarte unit și avem datoria
de a ajuta cetă�enii comunei Lungani. De asta suntem aici. Pentru
că ei sunt oameni neștiutori. Ei trebuie îndruma�i către biroul unde
au de rezolvat problemele. Dacă cineva a fost trimis de la un birou
din domeniul social la mine, deja a uitat, pe drum, de ce a fost
trimis la mine.

(Interviul integral în numărul viitor)
Dumitru V. MARIN

RAMONIA… DEPUTATA
Dacă nu ști�i, pe o listă cu vreo 5 candida�i, cam pe la coadă, e și Fefeleaga de Vaslui.
Dacă nu ști�i că poetul Vasile Alecsandri îi numea pe politicieni „oameni seci cu inime sterpe/lega�i

de cârma �ării cuncolăciri de șerpe” și asta i se potrivește și Ramonei Mocanu, mare trezorier la un partid și
maaaremaaare directoare la Muzeul jude�ean Vaslui. Inculta asta a ajuns în acest post pentru rela�iile speciale
cu mărimile jude�ului, nu pentru vreun merit știin�ific.

Dacă nu ști�i, cucoana din Muzeu a încercat să dea afară dintro manifestare publică chiar pe unul
dintre întemeietori… realitate crudă, sfidătoare, ac�iune de om tâmpit. Fefeleaga de Vaslui are grijă să se tot
răzbune, că nici un bine nu e în stare să facă.

Chiar de ști�i, una bucată de animal, adică ea, tare mult vrea să vă facă ferici�i așa că sa angajat la
lupta cea mare pentru scaunul de deputat. Dacă politica e curvă… de ce sa avântat în politică?

Despre Ramona… când va fi ceva de bine?
D.V.M.

Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (în latină 
Praesentatio Beatae Mariae Virginis) este o sărbătoare închinată
Fecioarei Maria, celebrată în Biserica Catolică și în Bisericile
Ortodoxe la data de 21 noiembrie.

Tradi�ii precreștine
Ovidenia, obrejania sau vovidenia (termen ce provine

din slavonă, în care „văvedenie” înseamnă intrare) este vechea
denumire a sărbătorii din calendarul ortodox, corespunzătoare cu
Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, prăznuită pe 21 
noiembrie, în săptămâna de după începutul postului Crăciunului.

Sărbătoarea Ovideniei sa suprapus pe ritualurile
precreștine deschizătoare de iarnă, marcate de puterea luminii, a
focului, a vederii și a viziunii. În folclor se îmbină numeroase
tradi�ii păgâne, precum cele care sus�in că în noaptea respectivă
comorile ascunse ard cu flacără albastră, cerurile se deschid, iar
fetele „văd” chipul ursitului în fântână, la lumina albă a unei
lumânări. Oamenii de la �ară petreceau noaptea cu lumină,
lumânări și focuri aprinse și făceau previziuni asupra vremii și

rodului noului an. Exista supersti�ia conform căreia în această noapte vrăjitoarele ar „vedea cel mai bine”,
motiv pentru care fac farmece, descântă, ghicesc viitorul. De Ovidenie femeile dădeau de pomană „lumină
de veci”, pe motiv că lumânarea din această zi, dată de sufletul mor�ilor, mai ales pentru cei mor�i fără
lumânare, dar și pentru cei vii, nu se va stinge niciodată pe lumea cealaltă.

Sărbătoarea de Ovidenie marca împreună cu Filipii de toamnă, Noaptea strigoilor, Sântandrei
(Sfântul Andrei) și Sânnicoară (Moș Nicolae, Sfântul Nicolae) perioada de sfârșit de noiembrie și început de
decembrie, un scenariu ritual de înnoire a timpului. 

21 NOIEMBRIE � INTRAREA ÎN
BISERICĂ A MAICII DOMNULUI 



În prima parte a săptămânii
este nevoie să te ocupi de tre

burile gospodărești și de rela�iile cu
cei dragi. Sunt posibile discu�ii
aprinse cu membrii familiei, pe
seama faptului că ești foarte ocupat
la serviciu, iar pentru acasă nu mai
ai timp și resurse vitale. Depune
eforturi să echilibrezi atât latura
familială, cât și pe cea profesională.
Antreneazăi pe cei dragi în activită�i
recreative.

Ocupăte serios de un hoby!
Sunt zile bune pentru a�i

reorganiza programul cotidian, astfel
că sunt șanse să aloci zilnic mo
mente necesare sufletului tău pentru
a se bucura și relaxa totodată. Cei
dragi nu�i vor �ine isonul, deci tu
implicăte numai în treburile tale.
Dinspre segmentul profesional apar
provocări mai ales din partea șefilor.
Colegii te ajută destul de pu�in în
această perioadă.

Este mult de lucru la servi
ciu, dar și acasă te

așteapată treburi restante. Selectează
priorită�ile și la nevoie cere sprijinul
cuiva drag și de încredere să�i ofere
o mână de ajutor. Sănătatea este
vulnerabilă, fiind nevoie să mergi la
controale medicale de specialitate.
Totuși vei găsi ca prin minune
remedii binefăcătoare ce te vor ajuta
multă vreme de acum încolo.
Acceptă și  alte variante.

Rela�iile parteneriale se
reconfigurează începând

cu această săptămână. În umbră
există detalii ascunse privitoare la
inten�iile partenerului de via�ă sau la
inten�iile colaboratorilor. Fii prudent
și re�inut fa�ă de aceste persoane!
Apar cheltuieli urgente pe taxe și
facturi. Cei dragi pot apela la spri
jinul tău material. Mai întâi rezolvă
priorită�ile tale și apoi ia în calcul și
nevoile celorlal�i.

Este nevoie să acorzi timp și
resurse achitării facturilor,

taxelor sau altor tipuri de datorii.
Rela�ionare cu specialiști în finan�e
bănci este binevenită, pentru că po�i
afla informa�ii pre�ioase referitoare la
bunul mers al investi�iilor tale. Pe de
altă parte, sunt zile bune pentru a
lămuri aspecte financiare comune cu
partenerul de via�ă, rudele sau colab
oratorii. Planuri de călătorii
îndepărtate și de studii pe termen lung.
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H O R O S C O P
19 noi. 2020 –  25 noi. 2020

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)

Apare șansa de a călători
în străinătate fie de agre

ment, fie pentru studii sau pentru a
munci. Este bine să planifici orice fel
de călătorie pentru următoarele patru
săptămâni, deoarece gândindule
acum în amănunt se vor putea mate
rializa foarte bine la momentul
potrivit. Discu�ii și reuniuni profe
sionale cu șefi și cu reprezentan�i
oficiali ai unor institu�ii. Se vor
lămuri îmbunătă�irile ce trebuie
aduse la unele sarcini de lucru.

Berbec (21 mar - 20 apr)
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LIBERĂLEASA SIMONA, 
E CEA CU TIMONA

Cam rău a ajuns pologul de liberali după ce, prin activitatea
fostului senator David și a plăcintarului Dan Marian, sa sub�iat
binișor aderen�a lor la public. De o bucată de timp la timona liberalilor
se află familia Polak, mama și fiul, care direct ori indirect
direc�ionează inclusiv activitatea dr. Nelu Tătaru.

Oarecari explica�ii: după David, au plecat de la liberali o
sumă de trădători care sau înnădit la butoiul cu miere: unii primari și
mai ales caracuda cea numeroasă. USL a fost un moment de foarte
proastă inspira�ie. Pentru distrugerea bazei PNL, vinovatul, Dan 
Marian na plătit nici un sfan�, ba mai mult, acum a ajuns
vicepreședinte la Consiliul jude�ean pe baza unui alt partid defunct:
ALDE care sa și desfiin�at. Acestai destinul lui Marian, să distrugă
tot ce poate (acum, îl are în piept pe muntele Buzatu…).

La PNL au rămas și primari destoinici și câ�iva consilieri
care iau tot înfruntat activ (inclusiv pe pesediștii vopsi�i) ca Viziteu,
Iacob, Bobârnat. Dar lea venit în grabnic ajutor „mersul vremurilor”
legat de o proastă a partidului conducător și de cârti�a Victor Viorel,
dar mai ales de schimbarea vânturilor politice care au dus la im
punerea în prim plan a prudentului medic de la Huși care a respectat
la virgulă în�elegerea cu Buzatu. Mai mult, dr. Nelu Tătaru a devenit
cel mai important personaj din �ară în bătălia cu Covid19. Alegerile
locale au confirmat trendul spre liberalism. Tot în aceste alegeri 
fasciculele de lumină sunt pe tânărul Polak, bine ghidonat de măicu�a
lui, Simona Polak, cea cu aranjamentele pe sub masă și aflătoare la
pungu�a cu bănu�ii organizării. E clar, Simona Polak este azi în plin
centrul aten�iei ca influen�ă și putere, pe care le aruncă servil în cârca
lui Tătaru.

Dacă Tătaru e omul politic al zilei, Simonica cea bogată e
deșteapta zilei și nu se face de rușine fiind și om de afaceri. Bunerele
le are, așa cum în partidul fost Brătienist, poate striga la oricine. Se
prea poate săi tot meargă. Cel pu�in o vreme cât îi va fi fiul iubit 
deputat și cine mai știe ce. Oricum Polakii sunt astăzi la putere în
jude�ul Vaslui. Și dacă Tătaru care, oricum e la mâna lor, pleacă în
Parlament bucătăria rămâne pe mânu�ele lor, și după cum se vede știu
săși ron�ăiască prada.

Hai, Simona!
Dumitru V. MARIN

FORMULARE NOI 
PENTRU 

ȘOMAJUL TEHNIC

În Monitorul Oficial nr. 1073 din 13 noiembrie 2020 au fost
publicate noile documente necesare pentru obtinerea sprijinului finan
ciar conform OUG nr. 30/2020 modificată prin OUG nr. 32/2020 pre
cum şi lista cu activităţile restricţionate de Guvern. 

Ultimele modificari au fost introduse prin Ordinul nr. 1600
care modifică anexa nr. 1 la Ordinul ministrului muncii si protectiei
sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor pre
vazute la art. XII alin. (1) din OUG nr. 30/2020. 

Documentele modificate sunt: 
 Cererea pentru acordarea sprijinului financiar conform

OUG nr. 30/2020 modificată prin OUG nr. 32/2020;
 Declara�ie pe propria răspundere cu obiectul de activitate

supus restric�iei;
 Lista persoanelor salariate ce beneficiază de indemniza�ie

pentru șomaj tehnic decontat din bugetul fondului de șomaj;
 Tabelul cu activităţile restricşionate în condiţiile Legii nr.

55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea
efectelor pandemiei de COVID19, cu modificările şi completările
ulerioare.

Formularele noi necesare obţinerii sprijinului financiar con
form OUG nr. 30/2020 modificata prin OUG nr. 32/2020, conform
OMMPS 1600/2020 se pot descarca de pe siteul Agenţie Naţionale
pentru Ocuparea Forţei de Muncă: www.anofm.ro secţiunea – Per
soane juridice – Formulare.

Pentru o bună func�ionalitate a formularelor PDF vă rugăm
să nu utiliza�i browserul pentru deschidere ci să le descărca�i și să
folosi�i aplica�ii dedicate (ex: ultima versiune Adobe Reader).

După completare acestea se transmit pe adresa de email
vaslui@anofm.gov.ro



Foarte importante sunt dia
logurile cu prietenii și cu

sus�inătorii din segmentul sociopro
fesional în care activezi. Ideile ve
hiculate în preajma ta, te vor inspira
să creezi adevărate opere de artă fie
la nivel de obiecte, fie la nivel men
tal de genul un plan extraordinar de
afaceri sau de creștere a veniturilor
dintro activitate dragă sufletului tău.
Rela�iile sentimentale încep să se
stabilizeze.

O săptămână cu multă
forfotă în plan socioprofe

sional. Discu�ii cu șefii, schimbarea
statutului tău în cadrul unui grup de
lucru, participarea la diverse reuni
uni profesionale. Însă și acasă, mem
brii familiei te solicită pentru
treburile gospodărești. Este nevoie
să găsești un echilibru între înda
toririle profesionale și cele personale
fa�ă de casă și familie. Prietenii î�i
sunt alături cu sfaturi și idei bune.

Ești plin de energie în
această săptămână și

hotărât să schimbi multe și mărunte
în via�a ta. Segmentul paretenerial
necesită îmbunătă�iri și vei știi foarte
bine ce ai de făcut. Se închid cicluri
importante de via�ă în doi sau de
lucru în diverse echipe de lucru. In
stabilitatea în rela�ii mai durează
pu�in, însă deja se conturează direc�ii
noi. Fii pregătit pentru schimbări și
pentru a primi în via�a ta oameni noi.

Sunt zile bune pentru a sta
de vorbă cu tine însu�i. Este

nevoie să schimbi câte ceva în filo
zofia de via�ă și apoi în planurile per
sonale și profesionale. Sănătatea se
îmbunătă�ește vizibil, dar încă nu
for�a nota. Vulnerabilizarea corpului
fizic persistă. Ar fi bine să�i reorga
nizezi programul cotidian, astfel
încât să alternezi regulat orele de
odihnă cu orele de relaxare. Planifică
ședin�e de înfrumuse�are.

Aspectele financiare din
segmentul locului de muncă

își deschid săptămâna. Poate fi vorba
despre primirea salariului, a unor
cadouri sau favoruri substan�iale.
Totuși, ceva te nemul�umește fie că
este vorba despre răsplata eforturilor
depuse, fie despre ambientul profe
sional, care din când în când, se
animă prin conflicte serioase. Este
vremea discu�iilor cu șefii referitor
la îmbunătă�irea salarizării tale.

O săptămână în care ești
înconjurat de multă lume.

Ai multe de rezolvat, atât în plan
personal, cât și în plan profesional.
Totul este să�i ordonezi priorită�ile
și să evi�i implicarea în treburile al
tora. Intreresant este faptul că gân
durile tale sunt focalizate pe idei
măre�e și nobile. Comunicândule și
celorlal�i vei reuși să vezi și alte
fa�ete ale realită�ii înconjurătoare.
Membrii familiei au nevoie de sprijinul.

www.tvv.ro actualitate 5
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)
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H O R O S C O P
19 noi. 2020 – 25 noi. 2020 Locuri de muncă

în Vaslui
– SC LCL ROMANIA SRL 9 confec�ioneri
– Fabrica de carne MORANDI 28 operatori abatorizare păsări
– S.C.BICO INDUSTRIES SRL 10 operatori �esere, 10 

operatori apretori, 5 muncitori necalifica�i, 1 inginer constructor
– S.C. OLIADI PROFIRE CONSTRUCT SRL 11 muncitori

necalifica�i  construc�ii
– S.C. VIDPRO CONSTRUCT SRL 11 muncitori

necalifica�i  construc�ii
– S.C. KALBYLAR SRL 5 lucrători în confec�ii
– S.C. LUCALUCA AUTO SRL 4 muncitori necalifica�i
– SC CONFECTIA SA 5 confec�ioneri, 5 muncitori necalifica�i
– S.C. BRC COMPANY SRL 5 tâmplari, 2 muncitori neca

lifica�i ambalare produse, 2 muncitori necalifica�i ambalarea pieselor,
1 operator CNC, 1 economist

– SC VLAGETEX SRL 10 confec�ioneri, 4 ambalatori
– S.C.  AROMA DESERT SRL 1 ajutor bucătar, 1 bucătar,

1 barman
– S.C. AUDIOSAN SRL, 2 asisten�i medicali generaliști, 2

chimiști, 2 biochimiști, 2 biologi, 2 infirmieri, 1 bucătar, 2 ambulan�ieri
– S.C. TREND&MORE SRL 10 opereratori prelucrare,

lemn, 2 centraliști, 2 paznici, 2 finisorilăcuitori
– S.C. PANISOF S.R.L. 10 brutari, 4 patiseri, 2 contabili, 1

administrator, 1 director comercial, 1 inginer economist, 4 șoferi
– SC PROFI ROM FOOD 1 casier, 1 vânzător, 1 lucrător

comercial
– SC DARIESEM SRL 2 manipulan�i marfă, 1 șofer – mare tonaj
– S.C. FOR DADY VET SRL 1 medic veterinar, 1 tehnician

veterinarm, 1 asistent veterinar
– SC LCL ROMANIA SRL 5 confec�ioneri
– LUCA G.ZAMFIRACONTABIL AUTORIZAT 1 contabil
– SC KALBIM PROD SRL 1 muncitor necalificat
– SC IMOB SRL 5 tâmplari, 5 finisori mobilă, 5 tapi�eri, 10

muncitori necalifica�i în tâmplărie
– SC GC&RB TRANS INTER SRL 3 bucătari, 2 mecanici

auto, 2 tinichigii auto, 1 vopsitor auto
– S.C. BIACASIBEN 1 muncitor necalificat
– S.C. VASCAR 1 func�ionar administrativ, 1 laborant, 1

electrician, 2 manipulan�i, 1 electromecanic, 1 zidarrosar
– S.C. RODAV 1 mecanic auto, 1 sudor, 1 vopsitor, 1

pregătitor vopsitor
– S.C. DABHAUS 1 barman
– S.C. AMBIENT 1 pizzer, 1 barman
– S.C. FLEISCHPARTY 5 manipulan�i marfă
– S.C. UNGUREANU TRANS 10 muncitori necalifica�i
– S.C. ALFA SECURITY SERVICE 1 tehnician sisteme și

instal. alarmă
– I.I. Cazacu Artenie Stefan 1 gestionar, 1 agent pază, 1 îngrijitor
– S.C. ADALY EXCLUSIV 2 montatori schelete canapele

Locuri de muncă
în Bârlad

– ALODIUM SRL 2 manipulan�i mărfuri
– AQUAVAS SA 1 electrician de între�inere și repara�ii,2 în

casatori și cititori contoare de energie electrica, gaze, apă, 1 instalator
apă, canal, 1 lăcătuș mecanic, 1 vidanjorcură�itor canale

– AUSTRAL NEO S.R.L. 1 călcătoreasă lenjerie
– CASIGAZ SERV SRL 1 inginer instala�ii pentru

construc�ii, 2 instalatori încălzire centrala și gaze, 1 sudor manual cu
flacără de gaze

– COMPACT ENERGY STEEL SRL 1 sudor
– Directia Administrare pie�e, parcari, cimitire Bârlad 1 elec

trician de între�inere și repara�ii, 2 gropari
– DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI ȘI PODURI

IAȘI 1 mecanic auto
– FABRICA DE BUCSE SRL 1 operator la mașiniunelte

cu comandă numerică
– ROMOLD SECURITY SRL 4 agen�i de securitate
– SC REMARDO SRL 1 lucrător comercial
– SC RULMENTI SA 1 inginer ecolog, 1 inginer economist,

2 laboran�i determinări fizicomecanice, 3 menajere
– SC TALDENS SRL 1 tehnician dentar
– SIANMI AUTO SRL 1 electrician auto, 1 inginer mecanic,

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

– STASFORM CONSULT SRL 10 muncitor necalificat
la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faian�ăa, gre
sie, parchet

– TOPROM SRL 3 șoferi de autoturisme și camionete, 2 vânzători
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Săgetător  (22 nov - 20 dec)

USR�IȘTII VENETICI, 
S�AU ÎNVĂ�AT LA ȘORICI

La tăiatul porcului, graba către șoriciul proaspăt și fraged e
justificată.

Apărut de la capătul pământului „omul cu desaga”, un oare
care Mihai Botez, se află în mijlocul trioului propus pentru depută�ia
Vasluienilor. Dar au găsit la Senat unul deai noștri (fugar de mult,
cu probleme penale), pentru că Botez are legătură cu vasluienii cât
avem noi înrudire cu Papa Pius.

Așa că pripășitul deputat „de Vaslui” un oarecare cu crasă
incultură, se zbate să ob�ină voturi, deși nu le merită câtuși de pu�in.
Nu spun că to�i ceilal�i chiar le merită, dar ăsta chiar nu merită să fie
votat, nare nici pentru ce, nici de ce. Am impresia că nici nu știe să
citească bine…

Nam nimic dea face cu nici un userist.
Dar când vezi un „chelegos” ca acesta că e mare, mare 

întro parcare goală, parcă nu e prea normal. Ar fi bine să existe 
alternative la partidele mari, dar cu Botez, po�i boteza ceva? Nici o
capră râioasă, cred.

Botez e la mâna noastră în presa jude�ului. Cât naiba ia
aceasta săl tot pună în ramă pe acest neisprăvit?

D.V.M.
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Întrebările dumitale mi le pun zilnic, stimate domnule prof. dr. Dumitru V. Marin
și dacă pornesc de la ideea conservării „tezaurului nostru”, forma cea mai trainică fiind
scrierea cuneiformă care a rezistat până azi, pe care nu suntem în stare să o descifrăm ca
lumea, atunci afirma�iile mele despre dumneavoastră pot fi dăltuite în piatră  mai e timp
și încap pe o tabletă de marmură ca scrierea literaturii noastre de până acum va dispărea în
avantajul erei digitale AI (Inteligen�a Artificială). În următorii zece ani se va trece la o nouă
formă de comunicare și manifestare a existen�ei speciei umane. Noi emo�ii și concep�ii,
percep�ii revolu�ionare fizice și spirituale întro lume nouă multidimensională. Va fi doar o
trăire în prezent și spre înainte. Specia umană a ajuns la stadiul de sinucidere, așa cum au
sfârșit și civiliza�iile dinainte. Urmează o altă fază în evolu�ia conștiin�ei. Omenirea ar
trebui să convoace o adunare interna�ională în care să hotărască soarta literaturii de azi, a
tezaurului scris care va fi înghi�it împreună cu cel conservat din subsolurile Vaticanului de
noul conștient. O altă Bibliotecă a Alexandriei va fi incinerată de astă dată de către noua
formă de civiliza�ie. Cartea, așa cum o știm de mii de ani va dispărea, la fel se va întâmpla
și cu știin�a omului de a trăi literar, de a o descifra. La fel vor pă�i și celelalte ramuri ale
gândirii tridimensionale. Dacă în o mie de ani cineva va reuși să ob�ină un roman de
dragoste scris în secolul XX, poate că va descifra cuvintele și legătura dintre ele în frază,
însă niciodată poezia și însemnătatea ei, a iubirii și libertă�ii dăruite acum două mii de ani
de un Fiu născut în iesle. Întâlni�ivă cu tinerii entuziaști din Valea Siliconului și cere�ile
să vă explice viitorul. Așa cum îl văd ei. Pentru că, dacă nu o facem, vom descoperi că
batem apa în piuă cu scrisul și ne ardem conștiin�a în neant. Dintro dată gigan�ii literaturii
universale vor fi arunca�i la gunoi. Ve�i descoperi că tinerii ingineri nu au acces la emo�iile
dumneavoastră. Ei au fost depriva�i de ele inten�ionat ca să nu facă parte din algoritmul
noii orânduiri. Scriitorul de azi este redus la eticheta de Activist/Prestator de servicii publice,
cum afirma actorul și regizorul Dan Puric întrun interviu. Ești redus la nivelul activistului
de partid comunist din vremurile ceaușiste.

Scriitorii scriu despre mediul și timpul pe care îl trăiesc fără a se gândi că ei sunt
activiști reduși la serviciul guvernului local, la serviciul sistemului. Func�ia, mai bine zis
meseria scriitorului azi este redusă la femeia de serviciu care mătură prin curtea primăriei,
o comoditate. Scriitorul azi este considerat un tip care trăiește între festivaluri scriitoricești
și lansări de carte sau liste de vânzare. Lumea de azi este preocupată de clasificări, codifi
carea și punerea oamenilor în căsu�e separate, pe categorii cantrun depozit alimentar, bază
de aprovizionare.

Menirea și totodată datoria scriitorului este să fie „un popular”, un exemplu de
condei în apărarea adevărului, să stea singur în picioare, să apere via�a și credin�a nu ca ac
tivist, ci ca în�elept cu cinste și exemplu de onoare mai mult ca niciodată azi, când suntem
puși în fa�a unor schimbări radicale și particulare plină de suferin�a întâmpinată vreodată
de omenire: INTELIGEN�A ARTIFICIALĂ și efectul încrucișării ei cu cea UMANĂ, A
CONEC�IEI LA CREIERUL OMULUI. Că se anun�ă de pe acum capabilă să scrie
Capodopere literare, să execute opera�ii de chirurgie mai precise decât omul fără greșelile
generate de om și oboseala lui. Omul își va pierde încrederea în el nefiind sigur ce e mai
bine să fii, uman sau sintetic, ne spune scriitorul indian Arundati Roy. Cu suflet divin sau
tehnologic. Ce e mai adevărat, virtualul sau natura? Omul va fi scos la pensie mai devreme
precum mașinile japoneze la 40 de mii de kilometri (să crească vânzările) și exportate în
alte �ări precum Australia sau aruncate la gunoi. Dar, noi românii „ne descurcăm”, cum
bine zice la iUmor Teo, o să vindem „parts”  că am eu un băiat care se pricepe. Sa lăsat
de școală și acum vinde cipuri în scara blocului. Omul va fi în plus pe pământ. Nu va mai
fi parte din procesul de produc�ie. Va suprave�ui? Cum? Carne de consum pentru că�elușii
și pisicu�ele celor boga�i și conecta�i la inteligen�a artificială pentru că au bani și își permit.
Clasele sociale vor fi foarte departe unele de altele. Poate chiar în spa�iu. Specia dominantă
când ajunge aici, se spune că în fiecare civiliza�ie când se ajunge la stadiul de sinucidere,
ea dispare – se autodistruge.

Dacă nu suntem aten�i, asta urmează. Aici se simte lipsa de educa�ie și respect
pentru sufletul și conștiin�a omului în școlile generale, pentru istorie, credin�ă și tradi�ie
na�ională. Literatura este mediul de a comunica cu păr�i din adâncul sufletului nostru. Este
o comunicare și întâlnire intimă dintre scriitor și cititor care îi conectează pe cei doi,
folosind literatura ca punte de întâlnire. Povestea nu moare, însă modul, puntea de întâlnire,
efectul dispar, fiind înlocuite cu altele. Cuvântul scris literar nu comunică dintro dată cu
cititorul așa cum o face imaginea sau muzica. Literatura este singura formă care recrează
imaginea în ochiul și mintea cititorului în acord cu bagajul lui educa�ional și experien�a
vie�ii sale și folosinduse instrumentele și experien�ele trăite, acumulate. Imaginea creată
devine unică cititorului. Arta creativă literară se petrece în creierul cititorului – în unul e
de premiat, în altul poate fi doar acomodată sau trece prin ea ca ra�a râul. Dacă o mie citesc
cartea și vizionezi imaginile create în creier de ei, vei vedea cu interes o mie de filme cu

același titlu, însă realizate în �ări diferite și actori diferi�i. Unirea inteligen�ei creierului cu
cea artificială ne va da această posibilitate foarte curând. Dar să nu uităm că literatura 
dea lungul miilor de ani a dat voce celor asupri�i și săraci, celor neputincioși, bolnavilor
și suferinzilor, pacii și iubirii, legăturilor dintre oameni.

Primul Cyborg din lume, că așa se numesc cei conecta�i la inteligen�a artificială
prin cip implantat în creier, Kevin Warwick, profesor de cybernetics la universitatea CRU
din America ne spune că se poate comunica cu o altă persoană fără a folosi cuvinte, ci
folosinduse de inteligen�a artificială. Când omul descoperă noi căi de comunicare se aruncă
mai lacom decât virusul sau plaga să se răspândească. Asta vor să facă celulele creierului
să comunice, să răspândească informa�ia. Elon Musk folosește un cip în experimentele sale
făcute pe porci cu mii sau chiar milioane de conec�ii pe creier controlate prin telecomandă.
Ce se întâmplă în creier când este unit cu inteligen�a artificială? Omul este foarte limitat în
gândire azi în compara�ie cu posibilită�ile pe care i le oferă creierul și poate prin această
conexiune cu inteligen�a artificială, cu tehnologia să descopere noi căi de cunoaștere, noi
căi de în�elegere și de comunicare a capabilită�ilor noastre. Pe lângă faptul că vom putea
corecta anumite stângăcii, malfunc�ionări, defecte, îmbunătă�i și perfec�iona anumite
func�iuni ale corpului nostru – chiar vom putea, de exemplu programa să cântăm perfect la
pian Beethoven  Moonlight Sonata, să executăm exerci�iile Nadiei Comăneci la paralele,
însă fără emo�iile lor  ci va fi totul mecanic. Terapeutic să ne corectăm tremurăturile de
Alzheimer sau Parkinson, să le depistăm înainte de a ne îmbolnăvi de ele și trata. Multe
din bolile omului vor fi vindicate fără pastile. Creierul func�ionează prin trăiri/reac�ii chim
icoelectrice, iar medicina doar prin chimicale, deci șansele de vindecare sunt foarte mari.
Prin această unire vom cunoaște lumea în care trăim mult mai bine. Trăim întro lume
tridimensională, DAR SPA�IUL REAL NU ESTE TRIDIMENSIONAL. Spa�iul e doar
spa�iu. Cu inteligen�a artificială po�i crea un număr nelimitat de dimensiuni și prin această
conec�ie a creierului la tehnologie vom descoperi cu adevărat care este destinul omului în
această via�ă. Vom în�elege și vom comunica cu universul în mai multe dimensiuni decum
îl cunoaștem acum și această schimbare ne va ajuta să călătorim în alte col�uri ale univer
sului cât ai clipi. În dimensiunea tridimensională avem nevoie de mii de ani lumină să
ajungem la prima stea, dar în alte dimensiuni, 2030 de dimensiuni po�i ajunge întro clipită.
Conștiin�a umană e diferită de conștiin�a artificială și prin unirea lor vom putea ob�ine oa
meni mai eficien�i în toate domeniile de func�ionare a societă�ii. Filmele cu eroi știin�ifico
fantastice realizate sunt ca să ne obișnuiască și să ne convingă să ne dorim să fim ca ei
eficien�i executan�i pe când vor sosi globaliștii tehnocra�i. Reci și mecanici, dar rapizi.

Yuval Noah Harari, istoric și profesor israelian spunea întrunul din seminarele
sale de pe you tube că numai oamenii boga�i se gândesc să ob�ină astfel de schimbări și
puteri adăugate persoanei lor și, atunci, desigur că vor apărea diferen�e mari între clasele
sociale. Cei care își vor putea permite un astfel de lux se vor distan�a de clasa săracă și cea
de mijloc. Vor fi oameni care vor comunica prin hipnoză tehnologică și oameni care vor
rămâne la comunicarea înceată, limba vorbită și codată digital simbolic. Elon Musk ne
grăbește să ne unim cât de repede creierul cu inteligen�a artificială ca să putem deveni
civiliza�ie de gradul unu în univers. Adică civiliza�ie care își extrage resursele energetice
dinafara planetei pentru supravie�uire, altcum vom dispărea. Și tot Harari spunea că trebuie
săi educăm pe cei din Valea Siliconului că omul mai are și etică și emo�ii de care și ei tre
buie să înve�e înainte de a lua în considerare anumite decizii vitale viitorului omenirii.

Corpora�iile sunt interesate doar ca să facă profit din oportunită�i cum este și cea
a covidului. Omenirea trebuie să genereze compasiune, generozitate și în�elepciune. Să
împăr�im știin�a și să ne ajutăm în rezolvarea problemelor care bântuie civiliza�ia pentru a
nu fi conduși doar de profit. Dezvoltarea rela�iilor bune dintre oameni vor duce sigur la re
zolvarea viitorului existen�ei și din această criză pandemică să fim conduși să avem o lume
mai bună. Viitorul speciei noastre depinde de felul cum ne comportăm unii cu al�ii.

Planeta este azi împăr�ită între aproximativ 200 de state suverane care aderă la
legile interna�ionale și e adevărat că pandemia, Covidul ne poate extermina și, cu toate
acestea cele trei mari pericole ale lumii rămân, bomba atomică, climatul și inteligen�a
artificială și nici una dintre aceste trei nu poate fi rezolvată de o singură na�iune ci doar
prin cooperare cu celelalte. Din păcate unii dintre politicienii noștri frânează sau pun be�e
în roate rezolvarii acestor probleme, bagă râca între na�iuni,  spunând că na�ionalismul nu
poate coopera cu globalizarea sau că nu este compatibilă. Ba chiar, unii îi scuză pe
războinici, cum a făcuto pe scena din Melbourne filozoful Canadian  Jordan Peterson, afir
mând că fără violen�a din istorie nu am fi avut progres și că progresul numai așa cară
civiliza�ia înainte. Deci, omenirea nu a evoluat de la mentalitatea de pira�i și mafie foarte
deghizată în oaie. Eu zic să nui mai scuzăm pe criminali și să certificăm necesitatea
violen�ei în fa�a copiilor noștri. Nu mai râde�i, domnilor guvernan�i că brânzai pe bani,
zice o vorbă românească! Ii dai in cap omului, ii iei agoniseala și pamantul și cleimuiești
că ai progresat.

Ca să întărim cooperarea globală ne trebuie un plan de sănătate global pentru
eradicarea pandemiei, un plan compus din oameni de știin�ă și doctori recunoscu�i ca �ările
să poată coopera între ele. Ca să unești na�iunile, spunea președintele Ronald Reagan la
ONU ne trebuie un inamic comun care să ne atace din afara planetei, niște alieni, o spunea
el în glumă. Iată că inamicul a sosit și e serios și ne poate extermina repede dacă nu ne
trezim. Specia poate dispărea în următorii 20 de ani.

Criza jurnalismului, necesitatea de a avea o presă liberă și independentă, scriitori
recunoscu�i și îndreptă�i�i înseamnă dăinuire, sănătate, prosperitate, securitate și pace. Dic
tatura ascunde adevărul și îl lasă să apară când e prea târziu ca săl mai evi�i. De aceea sunt
războaie și în astfel de societă�i. Adevărul este dureros, dar trebuie spus. Cine luptă pentru
adevăr, luptă săl cunoască pe Dumnezeu.

Să ne întâlnim, deci, și să hotărâm împreună viitorul! Să ne conservăm.
Ben TODICĂ – Sydney, Australia

BENULE CE SE ÎNTÂMPLĂ CU TEZAURUL MEU?
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UNUI GUVERN POSTCRIZĂ
(după Topîrceanu, în amfibrah)
Când ţara e în demolare
Şin jur sunt dureri şi suspine,
,,Eu nu ştiu limanul spre care"
Porniva Guvernul ce vine!

GUVERNĂRI DEZASTRUOASE
(după Topîrceanu)
,,Astfel turmă după turmă"
Cu partide de corupţi,
Vin şi pleacă, iar la urmă,
Pantaloniin fund nis rupţi.

GUVERNĂRI DEZASTRUOASE
(Variantă)
(după Topîrceanu)
,,Astfel turmă după turmă"
De partide cu golani,
Vin şi pleacă, iar la urmă,
Punga ţăriii fără bani.

UNIUNE POLITICĂ
Aflând de Uniuneaccidental,
În mintemi comparaţii năvălesc,
Gândind lacel moment proverbial,
Când tusea şi cu junghiul sentâlnesc.

Mihai HAIVAS

SPERANŢA CAPULUI FAMILIEI
(privind tăierile din venituri)
Guvernul, cuacest ultim pas,
Cuaşa tăieri o so mai moaie
Fiindcă ce mia mai rămas,
La ce lear folosi sămi taie?!

SOLUŢIILE ANTICRIZĂ
La cât de marei handicapul,
În depăşirea crizei, paşii
Au fost profund gândiţi cu capul
Cu care... şiau creat urmaşii.

NOI VENITURI LA BUGET
Propunem ca acest Guvern
Să ia impozit în natură
Din tot produsul brut intern
Cei scos... din ceam băgat în gură!

AMENDAMENT LA LEGEA
IMPOZITĂRII
O nouă cotă de impozitare
Să fie motivată textual,
Prin faptul că poporul, bună stare
Obţine şi din ... actul sexual.

Gheorghe BĂLĂCEANU

UNUI  ŞOFER
Circulând în mare vervă,
Ghinionul nui exclus:
Ai o roată de rezervă
Însă nu şio viaţăn plus! 

Vasile  LARCO

FRAGILITATEA
ALIANŢELOR  
POLITICE ROMÂNEŞTI
Protocolul ceau semnat
Îi cuplează impecabil...
După ce sau înjurat,
Se despart... irevocabil!

Aurel BAICAN

DECIZIE ISTORICĂ
Azi guvernul cu prestanţă
Ia corupţia la horă,
Însă ce mai discordanţă:
El minor şi ea majoră!

Eugen DEUTSCH                   

VIRTUALĂ
Când coboară lunan plete
Unduirea ei cea nouă,
Eu plusez, şi nam regrete,
Cu un like sau poate două.

Că e traficul intens
Şiadoraţii multe, multe
Ia profilul ei imens
Comentarii cât mai culte.

Şii on line mereu, nebuna,
Iar eu tremur, sunt şocat,
Soarele iaş da şi luna,
Dar mă simt, aşa, blocat.

Frumuseţeai pedalează,
Toate zilelei sunt faste,
Faţa io remodelează
Joculeţul sfânt de taste.

Şi măntreb, ca prostun dungă,
După orentregi, firesc
Ar cam trebui sajungă
Cât cu ea, eu ,,cetuiesc’’.

Dar mie dragostea cumplită
Şi dear fi să se oprească,
Aş jura că mă evită
Cu vreun altul să vorbească.

Mie mieste drag de ea
Pe tabletă, telefon
Creşte dragostea şiaş vrea
Să îi cânt, dar sunt afon.

Când credeam că totui vis
Împlinit, căzui în boală,
Căşi postă, cum a promis,
Poza veche, cea reală.

Şi aflai, ce chin, ce jale,
Nu e EA, ci e bărbat,
Dracu’ mi la scos în cale,
Pe deasupra şinsurat!

Any DRĂGOIANU

INVOCA�IE BAHICĂ
Cântă zeiţă licoarea ceaprinde în inimă dorul,
Patima prinsă din zarea ceadună în suflet fiorul
Focului sacru ce arde în cupa cu stropii de soare,
Visuri ce strânsen cocarde seadună ca sfinte odoare,
Vraja ţesutăn lumina închisă în boabelestele,
Aurul scurs din stupina ceaţâţă să dănţuie iele,
Zborul sfidând infinituri ascunse în frageda clipă,
Sursa de noi răsărituri lansate pea vremii aripă
Când se porneşte iar cântul pe lira cu strune dearamă:
Darul pe care pământul ‘loferă în nobila cramă…

Cântă zeiţă Cotnarul, licoarea cu iz de poveste
Ce, înecând tot amarul, te urcă în zbor peste creste,
Când unduind în pocalul cu magica sa bucurie
Vesel invită la balul ceoferă în dar fantezie.

Eugen DEUTSCH

UMOR 
Un bărbat se plimbă prin padure și vede un semn în fa�a unei case vechi, care spune  „Câine care

vorbește de vânzare”.
Sună la sonerie și apare proprietarul care ii spune ca gaseste in curte câinele.
Tipul intră în curte și vede un Labrador frumos, așezat acolo.
„Tu vorbesti?” îl intreaba.
„Da”, răspunde Labradorul.
După ce tipul se recuperează din șocul de a auzi câinle vorbind, intreaba „Deci, care e povestea ta?
Labradorul se uită în sus și spune: „Ei bine, am descoperit că pot vorbi când eram destul de tânăr.

Am vrut să ajut guvernul, așa că am spus celor de la CIA. În cel mai scurt timp, mau pus să merg din �ară în
�ară, așezat în încăperi cu spioni și lideri ai lumii, pentru că nimeni nu se gândea că un câine ar putea trage
cu urechea.

Am fost unul dintre cei mai valoroși spioni ai lor timp de opt ani. Dar am obosit cu adevărat și știam
că nu devin mai tânăr, așa că am decis să mă stabilesc. Mam înscris pentru un loc de muncă la aeroport
pentru care fac niște securitate sub acoperire, rătăcind pe lângă personaje suspecte și ascultând. Am descoperit
câteva rela�ii incredibile și mia fost acordat un lot de medalii.

Mam căsătorit, am avut o grămadă de că�eluși, iar acum sunt doar pensionar”.
Tipul este uimit. Intră înapoi și îl întreabă pe proprietar cat vrea pentru câine.
„Zece dolari”, spune tipul.
„Zece dolari? Acest câine este uimitor! De ce îl vinde�i așa de ieftin?”
„Pentru că este un mare mincinos. Nu a făcut niciodată nimic din ce spune.”


Azi diminea�a am vazut o vecină vorbind cu pisica ei. Era evident ca ea credea că pisica o poate

în�elege. Când am ajuns acasă iam povestit câinelui meu. Am râs amandoi.
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Revista noastră interna�ională de care suntem tare mândri, are

șase 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 628 de colaboratori.
 Profilul Meridianului  Cultural  RomânescMeridianului  Cultural  Românesc este de departe cel

mai atractiv din Moldova și ocupă „sectorul” dinspre jurnalismul cul
tural.

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

D.V.M.

UN SIMPOZION INTERNAŢIONAL ÎN SISTEM ONLINE 
A UNIT DIN NOU MALURILE PRUTULUI

Ediţia a XVa a Simpozionului Interna�ional „Cucuteni 5000 REDIVIVUS: știin�e
exacte și mai pu�in exacte” a avut loc pe 2324 octombrie 2020. 

La ședin�a Comitetului de organizare din 19 august 2020 la propunerea domnului
academician Nicolae Dabija sa luat decizia ca acest eveniment, programat iniţial în 
Republica Moldova, să se desfăşoare în sistem online, datorită pandemiei de coronavirus 
Covid 19, după cum a informat domnul Valeriu Dulgheru, din Chișinău. 

Organizatorii manifestării au fost Universitatea Tehnică a Republicii Moldovei;
Forul Democrat al Românilor din Moldova (FDRM); Universitatea Tehnică „Gheorghe
Asachi” Iaşi; Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău; Universitatea „Ştefan cel Mare”,
Suceava; Academia de Ştiinţe Tehnice din România (ASTR); Muzeul Serviciului Vamal al
Republicii Moldova; Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi Bucovina; Complexul Muzeal
Naţional „Moldova” Iaşi.

A fost editat şi o Culegere de lucrări, pe cuprinsul a 256 pagini, la „BonsOffices”,
din Chişinău. 

Comitetul de onoare al evenimentului a fost alcuit din nume importante ale culturii
diplomaţiei, administraţiei şi ştiinţei din dreapta şi stânga Prutului, dar şi din Uniunea
Europeană, după cum urmează: Prof. univ. dr. hab. Viorel Bostan, Rector, Univ. Tehnică a
Moldovei; Daniel Ioni�ă, Ambasadorul României în Republica Moldova; Acad. Ion Bostan,
Universitatea Tehnică a Moldovei; Acad. Ion Tighineanu, Academia de Știin�e a Moldovei;
Prof. univ. dr. ing. Lorin Cantemir, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi, D.H.C.
al Universităţii Tehnice a Moldovei; Acad. Nicolae Dabija, poet naţional, Preşedintele 
Forului Democrat al Românilor din Moldova; Prof. univ. dr. ing. Alexandre Herlea, 
Universitatea Tehnologică Belfort, Franţa, Preşedintele Casei Române din Paris; Prof. univ.
dr. Alexandru Mironov, exministru al Tineretului și Sportului, scriitor, România; Prof.
dr.ing. Dumitru Palade, exministru al Cercetării, România; Prof. univ. dr. ing. Peter Lorenz,
Universitatea din Saarbrucken, Germania; Prof.univ.dr.ing. Vasile George Puiu, Univ.
„Vasile Alecsandri“ din Bacău, vicepreşedinte al Asociaţiei Culturale „Pro Basarabia şi 
Bucovina”; Prof.univ.dr.ing., Nicolae Seghedin, prorectorul Universităţii Tehnice „Gh.
Asachi” din Iaşi; Dr. Lăcrămioara Stratulat, Director Complexul Muzeal Naţional
„Moldova” Iaşi; Prof. univ. dr. ing. Radu Munteanu, Universitatea Tehnică din Cluj 
Napoca, D.H.C. al Universităţii Tehnice a Moldovei; Prof. univ. dr. ing. Adrian Graur, Uni
versitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava, D.H.C. al Universităţii Tehnice a Moldovei; Acad.
Gheorghe Ghidirim, Universitatea de Stat de Medicina şi Farmacie „N. Testemi�eanu”,
Chișinău; Petru Costin, directorul Muzeului Serviciului Vamal al Republicii Moldova; 
Gheorghe Diaconu, director Complexul Turistic „Costești”; Mihai Tun, exprimar de 
Cucuteni; Ion Dolganiuc, primar sat Colibași, raionul Cahul; Natalia Petrea, exprimar co
muna Costești, raionul Ialoveni; Tudor Grigori�ă, șef sec�ie Cultură, rnul Ialoveni; Daniel
Soroiu, primar comuna Cașin, jud. Bacău, România; Constantin Tudose, Cașin, jud. Bacău,
România; Şoimaru Vasile, dr.prof., Academia de Studii Economice din Moldova. 

În cadrul evenimentului, intervenţiile participanţilor au fost structurate pe mai
multe capitole, precum: Civilizaţia Cucuteni; Din istoria artelor; 80 ani de la răpirea 
Basarabiei de către URSS; Din istoria tehnicii şi învăţământului românesc; Portrete în timp;
Prezentări de carte; 

Cuvintele de salut au fost adresate participanţilor de către domnii profesori şi 
academicieni Viorel Bostan, Florin Teodor Tănăsescu, Nicolae Dabija, Vasile George Puiu,
Lorin Cantemir.

În discursul domniei sale, domnul Vasile George Puiu, prof. univ. dr. ing. la 
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, vicepreședinte al Asocia�iei Culturale
„ProBasarabia și Bucovina”, membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, scri
itor şi poet, a menţionat: 

„Stimate Domnule Rector!
Stimaţi Oaspeţi!
Dragi universitari, dragi prieteni!
Este extrem de important să afirm astăzi că această manifestare ini�ial știin�ifică

„Cucuteni 5000 REDIVIVUS: ştiinţe exacte şi mai puţin exacte” a devenit un fenomen

cultural. Un fenomen cultural, care ne unește sim�irile noastre na�ionale de pe cele două
maluri de Prut. Și dacă încă mai discutăm așa vreau să vă spun că în cronologia desfășurării
evenimentului au apărut foarte multe modificări în bine. Vă aduce�i aminte, unii dintre
Duimneavoastră, care era�i în sală pe atunci, că după ce am rostit niște versuri închinate
Basarabiei și Bucovinei din volumul „Discurs pentru memoria Prutului”, care na apărut
în 1989 când a fost scris, spuneam că: „Și tu Basarabie, ori Sfântă Bucovină / Sunte�i ca și
cum României îi lipsește o mână / Șiau puso să cerșească tâlharii / La poarta bisericii să
stea / Duminica nemaifiind sărbătoare în Patria mea!”. Iar mai târziu, așa printro inspira�ie
divină cum spunea prietenul nostru Nicolae Dabija, poetul nostru na�ional, am avut o
interven�ie de moment cu două versuri în care spuneam: „Oricât ar fi de sărbătoare / Ceva
la inimă mă doare”. Iată că nu mai este obligatoriu acest pașaport. Se poate trece cu 
buletinul. Este încă un pas înainte. Și cred că și ac�iunea noastră de unire spirituală va duce
în final la Unirea Neamului. Vă multumesc foarte mult!”. 

Au fost prezentate mai multe cărţi în cadrul manifestării culturale din octombrie
2020, prezentările fiind făcute de Valeriu Dulgheru, Nicolae Dabija, Dumitru Olaru. Vol
umele prezentate au fost: „Prima dragoste e întotdeauna ultima”. Autor: Nicolae Dabija;
„Fenomenul Cucuteni în culturile neolitice din spa�iul geografic locuit de români”. Autor:
Radu Adrian;  

Prezentare căr�i de poezie 2020. Autor: Victor Cobzac: artist plastic şi poet;
„Basarabie răstignită”, vol. 16. Autor: V. Dulgheru; „Istoria Tehnicii şi a Industriei
Româneşti”. Coordonator: Dorel Banabic; „Repere”. Autor: prof. univ. dr. ing. Vasile
George Puiu; „Ion Valuţă: biobibliografie (voca�ie, exigen�ă, ra�iune)”. Autori: V. Dulgheru
şi E. Plăcintă. 

Ultimul volum menţionat beneficază de un motto din opera regretatului poet 
Grigore Vieru, după cum urmează: „Dacă trecutul este nu din vina noastră împrăștiat, el
trebuie cules, înmănuncheat și așezat ca o comoară de aur înaintea copiilor și tinerilor întru
înăl�area noastră în ochii lumii ca neam vrednic și sănătos”. 

În final, profesorul Vasile George Puiu, care şia făcut studenţia la Iaşi, acolo unde
a fost redactor şef adjunct (alături de Dan Teodorescu) la revista "Viaţa Politehnicii" şi 
realizator de emiuni la Radio Iaşi în anii '70, nea declarat: "Acest Simpozion Internaţional
se desfăşoară anual, odată în Republica Moldova şi odată în România. Din păcate, anul
acesta, din cauza pandemiei, el a avut loc doar online, dar bine că a avut loc! Poate pe viitor
vom putea şi fizic să ne reîntâlnim cu fraţii noştri de peste Prut!". 

Dan TEODORESCU
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Jurnaliștii de la Business Insider au publicat o listă cu 19 dintre
cele mai scumpe lucruri din lume.

19. Trufele albe
Un gram de trufe albe costă 5 dolari. Aceste ciuperci sezoniere

pot fi rase peste paste, friptură, ouă sau orez.
18. Șofranul
Șofranul se vinde cu circa 11 dolari gramul. Planta medicinală

se folosește pentru tratarea mai multe afec�iuni de la depresie la 
probleme menstruale.

17. Caviarul iranian de beluga
Un gram din această specialitate costă în jur de 35 de dolari.

Aceste icre se mănâncă în general reci sub formă de aperitive.
16. Aurul
Gramul de aur costă aproape 40 de dolari. În afară de fabri

carea bijuteriilor, aurul se folosește pentru proprietă�ile sale de conduc
tor de electricitate sau pentru rezisten�a sa la coroziune.

15. Rodiul
Un gram de rodiu valorează în jur de 45 de dolari. Elementul

chimic se folosește cu precădere în industria auto, pentru a reduce
emisiile de carbon ale autoturismelor.

14. Platina
Costul platinei este de 48 de dolari pe gram. Platina se

utilizează pe post de catalist pentru experimente știin�ifice, la bijuterii
sau în produc�ia de medicamente pentru tratarea cancerului.

13. Cornul de rinocer
Un gram de corn de rinocer se ridică la 55 de dolari. În 

Vietnam se crede că acesta poate ajuta la vindecarea cancerului.
12. Creme de la Mer
Un gram din această cremă costă 70 de dolari. Aceasta se

folosește pentru a preveni îmbătrânirea pielii.
11. Heroina
Heroina de bună calitate poate ajunge și la 110 dolari pe gram.
10. Metamfetamina
Aceste droguri costă în jur de 120 de dolari pe gram.
9. Cocaina
Cea mai potentă formă de cocaină poate costa 600 de dolari

gramul.
8. LSD
Aceste stupefiante pot ajunge până la 3.000 de dolari pe gram.
7. Plutoniu

Gramul de plutoniu costă 4.000 de dolari. Acest element chimic se
folosește pentru reactoare sau arme nucleare.

6. Taaffeite
Taaffeite este o piatră pre�ioasă care costă între 2.500 și 20.000

de dolari pe gram. Se crede că aceste pietre de culoare mov ar fi de un
milion de ori mai rare decât diamantele.

5. Tritiul
Un gram din acest izotop costă în jur de 30.000 de dolari. El

este folosit, spre exemplu, la semnele de ieșire.
4. Diamantele
Aceste pietre pre�ioase pot ajunge chiar și la 65.000 de dolari

gramul.
3. Painite
Un gram din această piatră pre�ioasă, considerată a fi cea mai

rară din lume, costă 300.000 de dolari. Ea se folosește în scopuri 
decorative.

2. Californiu 252
Acest element chimic este folosit la dispozitivele care pot de

tecta straturi de petrol sau apă în scoar�a pământului. Costului unui gram
este de 27 de milioane de dolari.

1. Antimateria
Antimateria ar putea fi folosită pe viitor drept combustibil pen

tru navetele spa�iale. Costul poten�ial ar fi de 100 de mii de miliarde de
dolari pe gram, notează jurnaliștii.

19 CELE MAI SCUMPE
LUCRURI DIN LUME
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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
50 locuri de muncă disponibile la 18.11.2020

– SC ALDELIA SRL 3 confec�ioneri articole
din piele și înlocuitori, 1 muncitor necalificat industria
confec�iilor de încăl�ăminte

– ASOCIA�IA FILANTROPICĂ ORTODOXĂ
HUȘI 1 bucătar, 1 îngrijitor la domiciliu, 1 șofer de
autoturisme și camionete

– BARKOL PATRIK SRL HUSI 1 vânzător
– SC AUTOROM  SRL 1 zidar
– SC BIRDOSHOES S.R.L. 3 muncitori neca

lificat în industria confec�iilor
– CARISAB SRL 1 muncitor necalificat la

spargerea și tăierea materialelor de construc�ii
– FOXHALL SRL 1 vânzător
– LINUX SRL 1 spălător covoare înnodate
– NASTIMARI SRL 3 ucenici
– ROMILARICIP SRL 1 conducător auto

transport rutier de mărfuri
– SC BRANISIM SRL 1 muncitor necalificat la

spargerea și tăierea materialelor de construc�ii
– SC BUXAUTOMARKET SRL 1 inspector

tehnic,  2 mecanici auto, 1 femeie de serviciu, 1 medic
stomatolog

– SC REIAda SHOES SRL 10 confec�ioneri ar
ticole din piele și înlocuitori, 10 muncitori necalifica�i
în industria confec�iilor, 1 șef sec�ie industrie prelu
cratoare

– SPIDERFLUX SRL 3 spălători vehicule
– VAGAM SRL 1 croitor
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PREMIERĂ ÎN ROMÂNIA
MUZEU VIRTUAL ŞI BROSURĂ 

pentru Cimitirul Eternitatea Iaşi
www.cimitiruleternitatea.ro

Începutul lunii noiembrie înseamnă, dincolo
de criza sanitară, şi realizarea unei premiere pentru
Iaşi dar şi pentru România – primul muzeu vir
tual al cimitirului Eternitatea
(www.cimitiruleternitatea.ro), cu variante în limbile
engleză/francează, dar şi prima broşură de prezentare
a acestui cimitir (istoric, personalită�i înhumate, arta
monumentelor funerare, trasee de interes turistic,
harta cimitirului cu localizarea monumentelor
personalităţilor, harta monumentelor memoriale des
tinate eroilor, publicaţie ce va fi distribuită gratuit
turiştilor si vizitatorilor.

Atât muzeul virtual cât şi broşura cimitirului
au fost realizate în cadrul proiectului Călătorie
virtuală în Panteonul orașului, de către Asociaţia
Art and Soul, în parteneriat cu Societatea de Studii
Istorice din România, cu finanţarea Primăriei Iaşi.

Folosind tehnica imaginilor 360 grade,
vizitatorul online poate vedea nu numai monumentul
cât şi vecinătăţile, având astfel posibilitatea de a se
plimba pe alei beneficiind de indicaţii pentru trasee,
de informaţii despre marile personalităţi care îşi 
odihnesc eternitatea aici, dar şi de fotografii sau
intervenţii video inedite ale unor istorici.

Cimitirul Eternitatea este al doilea cel mai
important „spa�iu al memoriei” din �ară, după cimi
tirul Bellu din București şi, din 2019, pe lista monu
mentelor istorice din România. 

Oamenii de oriunde, de pe orice device, pot
vedea monumentele unor mari scriitori precum Ion
Creangă, Barbu Ștefănescu Delavrancea, Garabet
Ibrăileanu, George Topârceanu, Otilia Cazimir,
Cezar Ivănescu sau Emil Brumaru. Vizitatorii vor
putea, de asemenea, privi „de aproape” monumentele
funerare ale unor foarte mari artişti precum Eduard
Caudella, Sabin Bălașa, Miluţă Gheorghiu sau 
Teofil Vâlcu. O plimbare, chiar şi virtuală, prin 
cimitirul Eternitatea echivalează cu parcurgerea unei
căr�i de istorie a literaturii, artelor și știin�ei. Aici sunt
marii deschizători de drumuri, creatorii de școală, o
întreagă pleiadă de mari personalită�i care au intrat
deja în memoria colectivă na�ională  Petre Andrei,
Petru Poni, Vasile Conta, Ștefan Procopiu, Mihail
Kogălniceanu, Vasile Pogor,  Alexandru Phillipide,
mari familii boierești precum Ghika, Catargiu,
Șutu, Ghica, Moruzzi, Mavrocordat, Balș, Rosetti,
Tăutu, Racovi�ă sau Sturzu.

În muzeul virtual, pot fi vizitate şi monu
mentele destinate omagierii eroilor căzuţi pe front,
fie că vorbim despre ostași români, ruși, francezi
sau germani căzu�i în Războiul de Independen�ă
din 18771878, precum și în cele două războaie
mondiale.

Cimitirul Eternitatea din Iaşi este cu
adevărat muzeu în aer liber ce relevă evolu�ia 
stilurilor și orientărilor estetice care definesc sculp
tura și arhitectura românească, de la neoclasic la
baroc sau neogotic flamboiant. Busturile, altore
liefurile, monumentele funerare, obeliscurile 
realizate de sculptori mai mult sau mai putin
cunoscu�i alcătuiesc o colec�ie de artă integrată în
natură. 

Şi, pentru că orașul Iași are şi o moștenire
culturală franceză veche de peste 250 de ani, 
websiteul www.cimitiruleternitatea.ro cuprinde şi
traseul monumentelor personalităţilor franceze înhu
mate în cimitir.  Atât muzeul virtual cât şi
broşura de prezentare a cimitirului Eternitatea
reprezintă un demers necesar deoarece promovarea
cimitirelor, ca parte fundamentală a moștenirii
umanită�ii, se înscrise în mișcare culturală sus�inută
de Consiliului European în ultimii 20 de ani. Ruta
europeană a cimitirelor semnificative, care cuprinde
peste 80 de obiective din Spania, Fran�a, Italia, 
Suedia și până în Cehia, Polonia, Rusia generează
anual peste 5 milioane de vizitatori. 

Prin activită�ile sale, proiectul „Călătorie
virtuală în Pantheonul orașului” recuperează o
parte a memoriei cumunită�ii întro manieră ușor
de accesat, folosind noile instrumente media.
Cimiterele sunt por�i către trecut, dar și pun�i
către realitatea prezentului. Implicarea istoricilor
 membri ai comunită�ii academice – în activită�ile
proiectului întăresc credibilitatea informa�iilor
oferite publicului şi stimulează intereseul oame
nilor pentru informa�ii legate de trecutul comuni
tar şi patrimoniul cultural. 

Lansarea muzeului virtual a avut loc pe 7
noiembrie 2020, la Cimitirul Eternitatea, printro
serie inedită de tururi printre monumente ghidate de
criticul de artă Maria Bilaşevschi, ghidul cultural
Irina Tacu, şi de către istoricii Ovidiu Buruiană şi
Cătălin Botoşineanu. 

A doua zi, pe 8 noiembrie 2020, organiza
torii au pregătit un alt tur inedit  Turul Francez, re
alizat de către istoricul Florea Ioncioaia. Traseul
istoricului a marcat monumente precum Capela
Catolică, Victor Place, Obeliscul Francez, familia 
Rivalet sau Petit. 

Din păcate, pandemia şi scenariul roşu au
făcut ca evenimentul să aibă loc fără public în
cimitir însă cei de acasă lau putut urmări online,
întro transmisiune LIVE pe pagina de facebook
a evenimentului. CALATORIE VIRTUALĂ ÎN
PANTEONUL ORAŞULUI. 

COL�UL 
CU POEZIE

am întrebat şi soarele şi luna:
de ce îşi strînge Ţarantotdeauna
la pieptul ei – copiii desţăraţi,
prin pribegia timpului…uitaţi ?

din piscuri svelte miau răspuns Carpaţii:
cândva…peaici…au plugărit sarmaţii,
din care sa născut poporul dac,
viteaz  statornic – şi bogat…sărac.

peaceste ţărmuri neam croit hotare
din Nistrun Tisa… Dunăre, la Mare;
peaceste plaiuri neam numit – popor
şi am dat Ţării doinele de dor…

celor rămaşi strădincolo, spre Nistru,
printrun blestem al timpului sinistru,
vă spunem: aveţi poduri mari de flori;
veniţi acasă…fraţi cutezători !

treceţi hotarul roşu şi politic.
veniţi în graiul nostru mioritic,
sănfăptuim în imnul triumfal
visul marelui rege – DECEBAL.

haideţi acasă – fraţi basarabeni.
la Prut vaşteaptă buni samariteni.
purtaţi cu voi florile dorului;
hai în grădina MaiciiDomnului!...

George FILIP – Montreal, Canada

HAI ACASĂ – FRAŢILOR
– Marianei PĂDURARU,

surioara  de peste PRUT

�ARA�N CARE 
M�AM NĂSCUT

În ţaran care mam născu
Prezentul ei mă doare,
Ea nu mai are un trecut,
Nici viitor sub soare.

Pe mâini străinea încăput
Ceo duc înspre pierzare.
În ţaran care mam născut
Prezentul ei mă doare.

Dar va veni nou început,
Când toţi, cu mic cu mare,
Neom strânge braţele sub scut
Şiom face sărbătoare

În ţaran care neam născut!
Mihai CABA – Iași


