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

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

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

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

(15 iulie, 2018)

De peste 5 decenii oamenii aceștia se cunosc, se respectă, se 
întâlnesc și… creează, fiecare în direc�ia predilectă dar cu deplin 
profesionalism.

De 3 decenii acești formatori de opinii și de cultură mult peste
nivel local,  împletind uneori actul creator cu impulsul politic, au ajuns
embleme ale localită�ilor în care trăiesc (excep�ie Pricop și Tudosie,
deceda�i)...

De la Revolu�ie încoace D.V. Marin a ajuns cel mai mare jurna
list vasluian din toate timpurile, Ion Mâcnea este fără îndoială cel mai
de seamă poet, monografist și infuzor media din Vetrișoaia natală,
Toader Dima, dr. inginer agronom, fost parlamentar a ajuns primar
și promotor al agriculturii performante, prof. Ion Gheorghe Pricop 
sa afirmat ca mare scriitor, poet și aleasă personalitate locală, iar dr.
ing. academician AOȘR Avram D. Tudosie, a adus în lume Busuioaca
de Bohotin și peste 20 de căr�i.

Coeficientul comun maximal:  MUNCA, PERSEVEREN�A, 
PASIUNEA, TALENTUL prezen�a lor în prim planul bătăliilor
concuren�iale în folosul comunită�ii, sus�inute chiar și în confruntări
na�ionale. Se adaugă cel pu�in câte o bucată de suflet…

Diferen�ierile rămân de ordin strict profesional: unul a devenit
reputat om  de presă (de 62 de ani prezent în cea scrisă și massmedia),
al doilea după încercarea de a deveni mic întreprinzător a ajuns 
primar în Vetrișoaia lui, azi pensionar, unde a realizat un muzeu 
etnofolcloric unic (Popasul Spiritului) dar și un grupaj de 13 statui
consacrat marilor personalită�i ale culturii na�ionale – absolut unic și
interesant, carei asigură dăinuirea peste acest veac, al IIIlea a 
publicat câteva romane și alte câteva volume de poezii carel consacră
ca talent pe deplin afirmat, totul din Duda, sat din care na plecat decât
săși editeze operele…, Toader Dima, după acele numeroase ini�iative
depuse în Parlamentul României pe teme de sprijinire a agriculturii
(după ce a reușit să men�ină cea mai productivă asocia�ie agricolă
„Agroind” de pe toată Valea Prutului, dacă nu cumva și din �ară), a
candidat și a reușit să ajungă primarul uneia dintre cele mai impor
tante comune din jude�ul Vaslui, Berezeni, iar Avram D.Tudosie a fost
un oenolog rarisim, agronom și viticultor de excep�ie, creatorul unui
Muzeu al vinului la Huși.

Vom mai scrie de multe ori, că aceste adevărate personalită�i, 
oamenii aceștia, sau respectat, sau consultat și comunicat, au format
separat dar și împreună o entitate culturală reprezentativă și durabilă
pentru o suprafa�ă de aproximativ 7000 de km pătra�i din România,
pe lunca Prutului (Vaslui – Huși – Duda Epureni – Vetrișoaia –
Berezeni). 

(Continuare în pagina 2)
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DE LA COTUL DONULUI…

Continuarea interviului cu Voiculescu
Gheorghe, veteran de război 

V.GH.: Neau făcut plutoane – câte 40, câte 40 – că eram mul�i
care am venit acolo, era trenul plin. Garnitura era plină de ostași.
„Merge�i până în cetatea lui Ștefan cel Mare.” De unde a trecut trenul
Nistrul, am trecut așa, neam dat jos. Eram încolona�i pe plutoane. Lua
unul comanda, unul doi trei, câ�i eram acolo. Și „Merge�i în cetate.” Am
mers, am mers vreun kilometru până unde era cetatea. Nu se vedea nici
o cetate. Am ajuns la o pădurice de salcâmi – nu erau salcâmi bătrâni și
când am ajuns, așa era      întrun loc unde te lăsai la subsol pe scări. Ni
sa zis: „Intra�i în cetatea lui Ștefan cel Mare.” Era mai în pământ, așa.
Cetatea lui Ștefan cel mare, așa am văzuto acolo – în pământ, pe malul
Nistrului. Am intrat acolo în pământ. Cazarmă era – cetatea asta.
Lumină electrică. Neo deparazitat de cum am intrat. Dezbrăca�i până la
piele, băgat hainele în centură și la gât aveam matricola. Ca să cunoști
pachetul. Nu știu ce fel de etuvă era, că au ieșit hainele ude. Umede oleacă
erau, ca să po�i să te îmbraci. Neor tuns din cap până… Bărbierit și după
aceea am trecut și neau dat pachetele de haine, neam îmbrăcat și după
aceea neau dat direc�ia fiecare la unită�ile noastre în �ară. Am venit cu
trenul, da nu știu, la Bârlad am venit direct. Neam împăr�it cu trenul
fiecare la unită�ile la care apar�ineam.

R: Și aici vau organizat din nou și vau adus pe linia frontului
IașiChișinău.

V.GH.: Asta era în iarna lui ‘42 spre ‚43.
R: În iarna lui ‘43, după retragerea frontului de Sfântul Vasile,

știi, unde erai?
V.GH.: Acasă. Nea dat, îmi aduc aminte – nu știu cum era lumea

aceea atunci, ce vă spui vă spui un adevăr. La unitatea de atunci sa
hotărât să ne dea o permisie de 45 zile. Și neo dat permisie de     neam
dus la �ară. Cum neau deparazitat, domnule profesor? Hainele aveau
lângă rever păduche lângă păduche. Dar erau mor�i. Și neau dat drumul
acasă, mă gândesc că atât de înapoiată lumea asta. Cel pu�in maicămea
sa speriat că erau păduchii unul lângă altul, deși erau mor�i. Și
cusăturile, toate. Aveam două surori, fete mari și lea pus și au ras cu
cu�itele păduchii aceia. Dar nu știu cum leo dat drumul de la unitate cu
păduchii aceia. Și neau cură�at acasă și neam întors la unitate.

R: Te aștepta cineva acasă în afară de mamă și surori?
V.GH.: Mai aveam un frate. Nu eram căsătorit. Însă am fost trei

fra�i pe front. Unul mai mare ca mine a fost jandarm și unul tot în
unitatea de 12 Doroban�i. Eu am fost întâi în compania de mitralieră și
apoi de branduri și el a fost la pușcași. Trei fra�i am fost. Din război am
fost câte trei acum amândoi sunt mor�i, numai eu sunt în via�ă.

VA URMA
Fragment din cartea „JALE ȘI EROISM ROMÂNESC LA COTUL

DONULUI… ȘI DUPĂ!”, Editura Pim, Iași, 2019, 274 p.
Dumitru V. MARIN

(Continuare din pagina 1)

Un volum cu titlul (aproximativ) de mai sus, poate da o imagine
a zbaterilor îndelungate dar și cu rezultate adesea spectaculoase ale
unui grup din acel Curent Cultural Informa�ional Vasluian (CCIV)
care a semănat credin�ă în biruin�ă o întreagă genera�ie, întro epocă
istorică în mare frământare, în urma căreia se făurește o altă cultură
existen�ială pentru toată omenirea, pentru românism, pentru oamenii
locului.

O încercare menită să sensibilizeze și pe cei care mereu vin, care
vor avea totuși nevoie de modele oricum ar arăta istoria acestor
plaiuri, încă românești…  

Succesul „social” în reminor pe muzica poetului Ion Mâcnea
Vetrișanu, acompaniată de trilurile păsărilor din Luncă adunate de
Toader Dima, repovestite de to�i în acorduri de  suflet și entuziasm la
o Zghihara de Huși, ar putea fi „varianta” jurnalistică finală, pe care
noi o recomandăm ca MODEL. 
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Trofeul pentru care sunt nominaliza�i primarii din Primării. 
Dintre aceștia doar câte unul va fi desemnat „câștigător” și anun�at în

primul număr pe 2020.

 Bobul de aur: Băl�a�i, Lungani, Berezeni, Grajduri, Coroiești,

 Premiul de eficien�ă: Le�cani, Deleni (Iași), Lipovă�,

 Ciulinii… BAHLUIULUI: Tomești. Banca, Drăgușeni, Balș,

 Ariciul spinos: Negrești, Arsura, Bogdăni�a, Cre�ești, Erbiceni,

 Comunistul cu aur: Ipatele, Lespezi, Răducăneni, Scânteia, Scobin�i, 

 Tembelismul Administrativ: Schitu Duca, Tg.Frumos, Valea Lupului,

 Legea de aur – absen�a: Comarna, Cotnari, Dagâ�a, Prisecani, Șipote,

 Mincinosul din Primărie: Pădureni, Pungești, Vinderei, Popricani,

 Molâul de pe vale: Stănilești, Trifești, Grozești,

 Săgeata cu apă: Dodești, �ibana, Voinești,

 Paharul cu frică: Poienești, Miroslava, Valea Seacă, Heleșteni,

 Iepurele curajos: Deleni (Vaslui), Ferești, Blăgești,

 Scleroza administrativă: Gherghești, Ibănești, Munteni de Jos,

 Prin�esa… în scaun: Zorleni, Albești, �ibănești. 
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Revista noastră interna�ională de care suntem tare mândri, are

patru 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 556 colaboratori.
 Profilul Meridianului  Cultural  RomânescMeridianului  Cultural  Românesc este de departe cel

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

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

D.V.M.

LA LUNGANI… E ADEVĂRAT PRIMAR
Ambi�iosul Virgil Corobu�ă, viceprimar cu atribu�ii de primar după moartea foarte regretatului nostru prieten Gheorghe Pricopie, se dovedește mult

mai mult decât așteptam de la el. E activ, hotărât, „alergător” pentru interesele comunei, a prins repede cum să se achite de sarcinile edilului, șia consolidat
o bună și valoroasă echipă în jur cu care defilează cum trebuie.

Interviul (pe fugă) realizat cu el furnizează principalele sale rezultate, dar și ambi�iile de viitor. Cum nouă ne plac teribil oamenii muncitori, care se
ridică prin meritul muncii lor și prin alergătura (uneori inspira�ia) necesară, zicem chiar convinși, că Ioan (toată lumea îl știe de Virgil) Corobu�ă șia
descoperit un loc unde „se făurește” ca primar, cetă�ean de frunte, gospodar și… administrator orientat, chiar îndrăzne�.

Materialele publicate până în prezent nu dovedesc nicicum altceva.

Reporter: Am văzut că se lucrează, se încarcă, se mișcă lumea în curte și am mai văzut
gardul din fa�ă, dar am în�eles că dumneata ai făcut gardul, în întregime, la Primărie.

Primar: Da, am făcut gardul de jur împrejur al Primăriei, la stradă lam făcut din
beton și fier forjat, și împrejur din plasă sudată. Acum am în curtea Primăriei un camion cu
care am început să facem cură�enie pentru că ninsoarea poate veni oricând și nu vrem să
acopere mizeria.

R: Acum, în preajma sărbătorilor, ce noută�i ave�i la Lungani?
P: Mam implicat și am căutat anumi�i sponsori, pentru a bucura copiii de la școala

Zmeu, Crucea și Lungani. Avem în jur de 1500 de copii.
R: Cât o să le asigura�i pentru pache�ele?
P: Un pachet va valora în jur de 10 lei. Importantă este bunătatea.
R: Ve�i avea un program artistic?
P: Sigur că da, în seara de Revelion până la ora 18:30 vor fi to�i tinerii din comuna,

cu obiceiuri, la 18:30 vom avea artificiile și avem de gând să găsim sponsori pentru a aduce
o forma�ie să cânte muzică populară, pentru 2 ore. Totodată, vreau să spun că am îmbunătă�it
iluminatul stradal, pe unde am fost, am mai completat cu câte o lampă, am pus ghirlande în
fiecare sat component  al comunei Lungani și așteptăm cu mare drag sărbătorile.

R: În curtea Primăriei ve�i pune brad?
P: Nu, nu putem pune un brad, dar e posibil să punem când vom avea primăria nouă.
R: Când spera�i să se reînnoiască această Primărie?
P: Să sperăm că vara viitoare vor începe lucrările.
R: A�i făcut contract, a�i primit finan�are?
P: Da, 600.000 euro. Avem două proiecte depuse pentru gaz metan, unul pentru

reabiltare drumuri sătești și unul pentru moderizare.
R: Deci mai asfalta�i niște km.
P: Sigur, în fiecare sat.
R: Ve�i duce mai mult în satul dumneavoastră, în Zmeu?
P: Nu, vom asfalta toate satele. Chiar dacă mă leagă mai multe de acel sat, trebuie

făcut în primul rând centrul comunei.
R: Sa încheiat asfaltul între dumneavoastră și Brăești?
P: Nu, acolo dintro eroare care a fost făcută de altcineva, acum am depus proiect și

pentru cei 840 m și sperăm să asfaltăm.
R: Na�i pus piatră? Nu se poate trece.
P: Nu putem, pentru că atâta timp cât noi am depus proiectul pentru asfalt, asta ar

însemna ca acel om care câștigă licita�ia, să nu mai investească bani. Dacă nu o să avem
norocul să ob�inem finan�are, o săl ducem la bun sfârșit prin pietruire.

R: Va�i preocupat de drumuri, de școli, le da�i cadouri la copii, organiza�i festivitate de
sărbători, ar trebui să vă întreb și de bani, dar presupun că deja va�i orientat, ave�i cu ce.

P: Da, vreau să vă spun că sa făcut și necesarul pentru banii de navetă pentru
cadrele didactice,  să vedem cât near trebui, e vorba despre aproximativ 11.000 de lei.

R: Dacă va�i achitat și datoriile, și ratele, este bine.
P: Sigur, nu intrăm cu datorii în anul 2020.

R: Mai ave�i pentru anul acesta un consiliu local de întrunit?
P: Da, mâine avem o ședin�ă de consiliu local extraordinară și vineri, pe data de 13

avem ședin�a ordinară. 
R: Aia extraordinară e pentru buget, așa e?
P: Da, sigur, pentru buget.

R: Oamenii nu se mai duc și ei în concediu, nu au cerut să plece de sărbători?
P: Nu, se duc cei care au dreptul la concediu, avem 2 cereri, e normal săși ia zilele

pe concediu care leau rămas pe 2019.
R: Sta�i bine cu încadrarea?
P: Foarte bine. 
R: Ce ve�i urmări în primul rând anul viitor?
P: Am de gând să fac un corp de școală în satul Crucea, unde este necesar, pentru că

avem copii foarte mul�i și încă vor intra de la toamnă, deja înva�ă în 3 schimburi. Nu au
spa�iu, și avem nevoie, asta e pe primul loc.

R: Grădini�a din satul Zmeu a�i terminato?
P: Am terminato în propor�ie de 98%, așadar în aproximativ o săptămână vom avea

recep�ia. Deocamdată nu o putem da în func�iune, deoarece nu avem mobilier. 
R: Haide�i să ne alăturăm și să spunem „La mul�i ani” pentru toată lumea, și pentru noi.
P: Eu le urez la mul�i ani tuturor locuitorilor comunei Lungani, un Crăciun fericit și

un an mai bun și cu mai multă sănătate, pentru că dacă ai sănătate, le po�i face pe toate. 
Dumitru V. MARIN



Este rost de călătorii
îndepărtate, cel pu�in la nivel

de plan. Lucrurile se pot răsturna
datorită unor prieteni sau datorită
unor persoane din anturajul profe
sional prin demersurile sau vorbele
lor. Se recomandă pruden�ă la aceste
persoane și evitarea dialogurilor
contradictorii. Este bine să iei
propriile tale decizii, după o analiză
atentă a situa�iei socioprofesionale
în care te afli. Dialoguri și reuniuni
importante cu șefi și autorită�i.
Există animozită�i.
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Berbec  (21 mar - 20 apr)

Taur   (21 apr -  21 m a i )

Gemeni  (22 mai  -  21 iun)

Rac (22 iun - 22 iul)

Leu (23 iul - 22 aug)

Fecioară (23 aug - 22 sept)

H O R O S C O P
12 dec. 2019 –  18 dec. 2019

Săptămâna debutează cu
aspecte financiare, mai ales

cu cheltuieli pentru cele necesare
traiului cotidian. Suprizele pot fi de
propor�ii la sec�iunea câștiguri din
munca proprie. Primești bani, însă și
cheltuiești mult. Se recomandă
pruden�ă, deoarece min�ile și limbile
oamenilor sunt îngreunate, existând
riscul ca una să se gândească și alta să
se vorbească.

Sunt zile bune pentru schim
bări personale. Rezervă mo

mente și gândeștete cum anume
dorești să se desfășoare via�a ta de
acum încolo, ce anume vrei să reali
zezi concret și ce fel de rela�ii ai
nevoie să dezvol�i. Chiar dacă stările
tale de spirit sunt oscilante, cu pu�in
efort și bunăvoin�ă vei depăși totul cu
bine. De mare ajutor �iar fi un dialog
cu cineva din anturajul apropiat. Se
conturează un final la locul de muncă.

Rela�iile cu prietenii sunt
dinamice și destul de obosi

toare. Temele principale de dezbatere
se referă în mod special la
personalitatea ta și la felul în care
rela�ionezi cu ceilal�i, plus proiectele
comune cu persoanele din anturajul
profesional. Traversezi o perioadă în
care gândurile și comunicarea sunt
umbrite, îngreunate, existând riscul
să strici gratuit rela�ii și situa�ii bune.
Evită dialogurile ample, ascultă mai
mult și vorbește mai pu�in, lasă
deciziile majore și promisiunile.

Ai nevoie de odihnă în
primele zile ale acestei

săptămâni. Se pot eviden�ia afec�iuni
vechi, de aceea fii prudent și
îngrijeștete pe îndelete. Pe de altă
parte, sunt posibile dialoguri tăinuite
cu persoane de încredere din antu
rajul apropiat. Informa�iile ob�inute
acum pe căi neconven�ionale î�i vor fi
de mare ajutor întrun viitor apropiat.
Pruden�ă și discre�ie! Evită să�i
divulgi planurile de viitor.

Ești foarte solicitat de către
șefi și autorită�i. Atât la

serviciu, cât și acasă în mediul
familial se conturează reuniuni și
discu�ii importante pe teme financiare
și patrimoniale. Dar, în culise există
detalii ascunse, inten�ii defavorabile
�ie mascate bine cu vorbe dulci. Sunt
aspecte de care ar trebui să �ii cont.
Vocea ta interioară, te anun�ă când
este bine să te retragi dintro
conversa�ie sau dintro interac�iune
cu ceilal�i. 
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BĂCEȘTI, JUD. VASLUI

Am plecat din Vaslui, spre Roman pe întuneric dar și pe o cea�ă so
tai cu cu�itul. Am obosit, pur și simplu până la Băcești, drept care am încercat
să adorm în mașină, la poarta Primăriei, cam de pe la ora 7 și ceva. Gândul
ascuns era să observ cum se mișcă treaba pe acolo.

Era gardianul de serviciu care mia asigurat liniște unui somn fugar,
când sau prezentat niște cetă�ence brunete să ceară, nu știu ce. Nimeni nu știa
cine sunt.

Printre primii sosi�i a fost viceprimarul, câ�iva func�ionari și primarul
Hora�iu Cărăușu a cărui siluetă și freză am văzuto în curte, în timp ce
fotografiam monumentul eroilor și afișierele. Lam pierdut din vedere pentru
că a plecat imediat undeva, așa că am schimbat câteva vorbe cu cetă�eni veni�i
la Primărie, cu câteva doamne angajate aici, am fotografiat ce am vrut… și am
gândit:

– Face el ce face acest jr. Hora�iu Cărăușu, căci în urma lui se vede
ceva palpabil. Acum am fotografiat „sistema de mașini” din curte, am
observat cură�enia și liniștea.

– De curând am remarcat noua Grădini�ă și „Centrul de patriotism”
din aceeași clădire nouă.

– Școala este încă în reabilitare, dar sunt vizibile elementele de
progres. Îmi vine să cred că va fi dată repede în folosin�ă.

– Dacă de la prima oră func�ionarii și angaja�ii primăriei sunt la
lucru, înseamnă că… e bine!

Am aflat și cu alte ocazii despre dezvoltarea infrastructurii și lucrul
intens la aduc�iunea cu apă. Ceam văzut la Vovriești, chiar a fost o plăcere.
Ce plănuiesc oamenii aceștia să realizeze în centrul vechiului târg Băcești e
chiar de toată lauda.

Oare, chiar se va întâmpla minunea ca cei care muncesc în
străinătate, dar șiau făcut palate aici… să se întoarcă acasă?

Mai e mult de muncă, dar cred că e posibil.
Tot la muncă, stimate domnule Primar Hora�iu Cărăușu!

Dumitru V. MARIN
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PREMIILE REVISTEI 
MERIDIANUL 

CULTURAL 
ROMÂNESC

După ample consultări cu membrii Comitetului de
Redac�ie, conducerea Revistei interna�ionale Meridianul
Cultural Românesc a hotărât acordarea următoarelor
Premii și Diplome pentru activitate de excep�ie:

 Premiul Revistei M.C.R „MARIN DUMITRU”
pentru poezie, poetei Gabriela Ana Balan, din comuna
Alexandru Vlahu�ă, jud. Vaslui.

 Premiul Revistei M.C.R. „ALEXANDRU IONESCU”,
doamnei Mihaela Băbușănu, Bacău.

 Premiul Revistei M.C.R. „DUMITRU BRĂNEANU”,
pentru activitatea culturală, doamnei Viorica Ghenghea,
Bârlad.

 Premiul Revistei M. C. R. „VALERIU  LUPU”, pentru
corectură, redactare, tehnoredactare, ziaristului Cătălin
Sîmpetru, Vaslui.

Premiile sunt în bani și sau acordat, de către titularii
men�iona�i. Diplomele au fost acordate de către conducerea
revistei Meridianul Cultural Românesc în ședin�ă festivă, pe
24 oct. 2018.

Sau acordat Diplome de Excelen�ă și Diplome de
merit, personalită�ilor culturale prezente și Diplome de
participare profesorilor și educatorilor participan�i.

Sau acordat de asemenea Diplome de mul�umire
pentru sprijinul acordat constant domnilor: Ben Todică
(SydneyAustralia), Georg Barth (PassauGermania),
George Filip (MontrealCanada), Daniela Straccamore
(RomaItalia).

Tuturor, mul�umirile noastre!
Director,

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

Scorpion (23 oct - 21 nov)

Săgetător  (22 nov -  20 dec)

Capricorn (21 dec -  20 ian)

Vărsător (21 ian - 20 feb)

Peşti  (21 feb - 20 mar)
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Se conturează cheltuieli
comune cu al�ii și discu�ii

aprinse privitoare la moșteniri, par
taje, venituri suplimentare din
activitatea profesională desfășurată.
Cumva, tema financiară principală
vizează segmentul profesional și
condi�iile de lucru care atrag mai
mult sau mai pu�in câștiguri
substan�iale. Datorită anturajului
profesional este posibil să cheltuiești
sume importante. 

O săptămână focalizată pe
rela�iile cu ceilal�i și pe ceea ce

po�i realiza alături de ei. Tenta�ia de a te
baza mult pe ceea ce spun sau ce fac,
partenerul de via�ă, colaboratorii, rudele
este păbugoasă. Sunt posibile surprize de
propor�ii din partea altora, mai ales din
partea partenerului de via�ă și a
colaboratorilor. Și la serviciu ai multe de
făcut, însă vei depăși totul cu bine. În plan
financiar se întrezărește finalul unei etape
de câștig de la și prin al�ii.

Săptămâna începe cu
multă muncă la serviciu.

Ambientul profesional este
tensionat, existând riscul să intri în
conflict cu toată lumea. Fii prudent
și controlează�i reac�iile, deoarece
sănătatea poate avea foarte mult de
suferit. Pe de altă parte, este rost de
sarcini de lucru noi și de mare
anvergură. În rela�iile parteneriale se
conturează finalul unei rela�ii de
cuplu sau finalul unor colaborări
vechi. Este vremea să te orietenzi
spre alte parteneriate.

Debutul săptămânii î�i aduce
în aten�ie rela�iile sentimen

tale. Sunt posibile răsturnări de
situa�ie spctaculoase. Pruden�ă și
răbdare! Ai mult de lucru la serviciu,
mai ales că se conturează venituri
suplimentare și asta te mobilizează
rapid. Selectează priorită�ile,
întrucât sănătatea este vulnerabilă și
chiar sunt posibile neplăceri
serioase. Rela�iile colegiale sunt
deficitare, datorită salarizării și a
condi�iilor de muncă. Pruden�ă și
răbdare! 

Rela�iile familiale și
treburile domestice î�i atrag

aten�ia și eforturile în primele zile
ale săptămânii. Se pare că este
nevoie de reluarea unor discu�ii cu
cei dragi, despre subiecte vechi
referitoare fie la rela�iile de cuplu,
fie la colaborări profesionale.
Pruden�ă și răbdare, deoarece se pot
isca discu�ii aprinse. Este dificil de
men�inut un dialog echilibrat, pentru
că mentalul tuturor este umbrit. Nu
lua de bun chiar tot ce auzi acum,
dar nici nu ignora ce este important.

Călătoriile pe distan�e
scurte și dialogurile cu per

soanele din anturajul apropiat sunt
frecvente în prima parte a
săptămânii. Pe lângă rezolvarea
chestiunilor personale și ale celor
dragi, vor intra în sfera ta de interes
și unele demersuri profesionale
restante. Ai nevoie de liniștea și
confortul casei. Rezervă momente
pentru a te ocupa de treburile
gospodărești, pentru a dialoga cu
membrii familiei sau pentru a vizita
unele rude. 

Locuri de muncă
în Vaslui

Locuri de muncă
în Bârlad

– AUSTRAL NEO SRL 2 operatori confec�ioneri industrial
îmbrăcaminte din �esături, tricotaje, materiale sintetice

– BACANIE CU TAIFAS SRL 1 operator confec�ioner industrial
îmbracaminte din �esături, tricotaje, materiale sintetice

– BIOCIS SRL 3 muncitori necalifica�i la ambalarea produselor
solide și semisolide

– BUBSERVCON SRL 3 fierari betoniști, 4 muncitori necalifica�i la
demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faian�ă, gresie, parchet,
2 zidari restauratori

– BUBTELLSERV SRL 3 tehnicieni re�ele de telecomunica�ii
– CASIGAZ SERV SRL 3 instalatori încălzire centrală și gaze
– CLUBUL SPORTIV  DE DREPT PUBLI 1 lucrător la amenajarea

terenurilor sportive (amenajator bază sportivă)
– CONFECTII BIRLAD SA 10 muncitori necalifica�i în industria

confec�iilor
– DIMIR SRL 1 frizer
– HEMDCONF SRL 5 muncitori necalifica�i în industria

confec�iilor, 5 operatori confec�ioneri industrial îmbrăcăminte din �esături, tri
cotaje, materiale sintetice

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

– MUZEUL VASILE PARVAN BARLAD 1 desenator artistic (studii
superioare)

– PRIMARIA MUNICIPIULUI BIRLAD 7 casieri, 1 șef serviciu
– ROMENERG ENERGIE SRLD 2 electricieni în construc�ii, 2

muncitori necalifica�i la spargerea și tăierea materialelor de construc�ii
– ROMOLD SRL 3 agen�i de securitate
– SC CONSERO BUSINESS GROUP SRL 4 zidari rosaritencuitori
– SC HPC ZONE CONDTRUCTII SRL 6 muncitor necalificat

la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet
– SEEDSNACK SRL 1 inginer în industria alimentară
– UNIVERSAL AUTOSERVICE SRL 1 inginer autovehicule

rutiere, 1 subinginer mecanic automobile
– UP SO GO WHEELS SRL 1 administrator societate comercială, 1

asamblor biciclete
– VLAD AUTOMOTIVE SRL 1 șofer de autoturisme și camionete

– Fabrica de carne MORANDI 1 manipulant, 1 instalator, 1 electri
cian, 1 sudor, 1 gestionar depozit, 1 mecanic între�inere reparara�ii, 20
operatorI abator păsări

– SC MEMCOM SRL 9 ospătari, 7 barmani
– SC RODAV SRL 1 asistent rela�ii publice
– SC UDI  PANIF  2001 SRL 10 brutari
– SC IMAGINE PERFECTA SRL 1 ospătar, 1 bucătar
– SC EMSAN HALLAL CONTROL SRL 2 contabili, 10 măcelari
– SC ANDSUR SRL 2 muncitori necalifica�i
– SC MORIANDUS  SRL 1 măcelar
– I.I. STEFANITA LAURENTIU 1 lucrător gestionar
– SC CTM  VISION  SRL 1 femeie serviciu
– SC TOTAL COMPUTERS SRL 1 tehnician electronică
– SC ADRIAN TRANS SRL 2 mecanici auto, 1 electrician auto
– SC WYLMOB  HOUSE SRL 1 tâmplar
– SC RITZA PRODSERVCOM SRL 1 gestionar
– SC VERIDIN GRUP SRL 1 vânzător
– SC CONFECTII SA 3 confec�ioneri, 5 muncitori necalifica�i în

confec�ii
– SC HARIVAD TRANS SRL 1 șofer autoturisme și camionete
– SC LEGNOROM SRL 5 fasonatori mec. ind. lemnului, 3 tâmplari
– SC CABLE SRL 1 casier
– SC BELMAX SRL 2 coafeze, 1 cosmetician, 1 manichiurista
– SC FINANCIAR URBAN SRL 5 șoferi (permis conducere categ.

C), 5 lucrători operativi autocampactor
– SC BRICONS PROIECT SRL 1 sudor
– SC TRADISERV  HAIDUCII  SRL  1 vânzător, 1 șofer
– SC DARIENSEM SRL 1 manipulant mărfuri, 1 șofer
– SC CELMEMIS SRL 1 manipulant mărfuri
– SC MID RENT A CAR SRL 1 mecanic
– SC STASFORM CONSULT SRL 2 muncitori necalifica�i
– SC TUTOAUTO SRL 3 spălători auto
– SC BURINST GAZ SRL 1 sudor autogen, 1 instalator
– SC POSTAGRO SRL 1 șef fermă agricolă, 1 tractorist
– SC ZUGRADEC SRL 2 zugravi
– SC LIVADA ORANGE SRL 2 manipulan�i mărfuri
– SC CVESTOR CONSULT SRL 2 ospătari
– SC LOTEX GENERAL SRL 1 fochist
– POLITIA LOCALA Vaslui 2 femei serviciu
– SC BRICONS  PROIECT SRL 1 muncitor necalificat
– I.I. PARGARU IONUT FLORIN 1 tehnician agronom
– SC HANTARU PAVEL CONSTRUCTOR SRL 1 conducator

activitate de transport rutier
– SC VASCAR SA 1 mecanic între�inere, 2 ingineri industria

alimentară, 1 medic veterinar, 4 manipulan�i
– SC ECOMM TERRA MADRE SRL 1 agent vânzări

SMÂNTÂNĂ UMFLATĂ
LA TG. FRUMOS – IAȘI

Instructivă cât se poate și o simplă trecere prin diverse localită�i
moldovene; în mare parte se vede bunul sim� și încercarea de a realiza 
FRUMOSUL cu mijloace cât mai simple… după buget și inspira�ie.

Păi, frumosul de la Tg. Frumos e de o urâ�enie care poate purta
numele primarului vătămat. Așa zișii Moș Crăciun, nus nici măcar Moș
Gerilă ci niște clăbuci imenși de săpun suprapuși în formă de gogoși burtoase,
albe și cu o tichie îngustă pe cap. Seamănă mai mult a treabă mare
supraetajată. Sunt DOUĂ asemenea „simboluri”(!?!) prin fa�a cărora trec
multe, multe mii de turiști, și măcar unii se întreabă, ceo fi gândit primarul
VĂTĂMANU să achizi�ioneze, să plătească asemenea sperietori?

Ar fi de apreciat faptul că a inten�ionat să atragă aten�ia că acolo se
află primăria în care calcă din când în când. „	ac	ac” șio fi zis când i sau
înfă�ișat cei doi ardei umplu�i, dar albi și smântânoși, încât îi taie cheful de
pâine nu numai de cozonac acelui care privește această înfă�ișare de Revelion.

Îl cunoaștem relativ bine pe primarul care nu mai stă de vorbă cu
presa, mai ales de când a fost presat cu niște dosare. Ne permitem dar, săi
sugerăm primarului de Tg Frumos să refacă ce mai poate din gogoșile astea
să nu mai sperie trecătorii. Că e păcat să fie așa de urât la Tg Frumos.

D.V.M.
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PENTRU VASLUIPENTRU VASLUI

OMUL PRIN FAPTELE LUI, LA DELENI, IAȘI

Pentru cine na fost cel pu�in 3 ani prin această localitate, cam totul i se pare uimitor. Case
noi, arătoase, multe cu etaj, grădini și amenajări florale în fa�a locuin�elor, cură�enie, cură�enie,
cură�enie.

În faptul unei dimine�i de săptămâna trecută am crezut că sunt în Sinaia Nordului, notând
și fotografiind pe ruptele pentru a argumenta  această sintagmă.

Nu uit nici un moment că ec. Dumitru Prigoreanu, primarul a fost de mai multe ori inter
locutorul meu și filmul stă mărturie că omul acesta are ce spune, e o minte foarte limpede și
organizată, chiar foarte lucid, fără să se fi plâns vreodată că el, liberalul, na primit nici un fel de spri
jin de la Consiliul Jude�ean pesedist.

Concluzia e de pe acum: a știut săși chivernisească foarte bine fondurile avute la dispozi�ie,
a avut programe pe fonduri europene, a ob�inut procente mari la taxe și impozite. Concret:

– Școala de lângă primărie e o bijuterie;
– Grădini�a și Biblioteca impresionează prin design și frumuse�e;
– Centrul Cultural e de fapt o Casă de Cultură cu toate utilită�ile necesare și…cu activitate

în ea, despre care și noi am scris.  Și atunci, și acum suntem încânta�i de cum arată:
– Primăria e veche dar mereu înnoită cu câte ceva, drept care arată cum și este O CLĂDIRE

DE PATRIMONIU.
De această dată, ec. Dumitru Prigoreanu nea refuzat interviul: „parcă Dvs. nu vede�i, ce să

vă mai spun eu…”.
Desigur, îl provocăm în continuare pe acest adevărat specialist în economie și administra�ie,

la câte mandate de primar are, să mai împărtășească și altora mai ales despre eficien�a muncii sale
(cum a făcut), despre preocuparea neîntreruptă pentru to�i ai lui din comună, că mia spus odată că
de to�i are grijă. Totdeauna convorbirile noastre au avut miezul ideatic și esen�ă dîn rezolvarea pro
blemelor.

Așa că… trec ele și sărbătorile, și iată, avem teme, avem cu cine discuta.  Deocamdată să
zicem cu to�ii La mul�i ani, România, La mul�i ani, Deleni, și…

La mul�i ani ec. Dumitru Prigoreanu!?!
Dumitru V. MARIN
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GOSPODARUL ÎN AC�IUNE

Reporter: Vă fac o destăinuire: lam prins greu pe Costel Iosub, primarul comunei Tătăruși
din jude�ul Iași, pentru că aleargă mult omul acesta. Mia pus condi�ie să vorbim doar 10 minute.
Bună ziua, domnule primar!

Primar: Bună ziua, domnule profesor! Dacă sunt aici, sunt datorită Măriei sale,
cetă�eanul comunei Tătăruși. Vin sfintele sărbătorile ale Nașterii Domnului nostru Iisus 
Hristos, și suntem în febra pregătirilor pentru acest eveniment deosebit pentru creștinătate. 

R: Am fotografiat oamenii care întind fire, pun becuri, dar bradul nu lam văzut.
P: O să vede�i și bradul, Tătăruși, Bucovina mică e primenită de sărbătoare și își

așteaptă tătărușenii care sunt pleca�i în alte orașe ale �ării, și peste hotare și îi așteptăm cu
mare drag să revină. Mai mult de atât, anul acesta vom avea un eveniment inedit și mai aparte
pentru că pe lângă festivalul pe care îl așteptăm, de pe data de 27, sâmbătă pe 14 decembrie,
începând cu orele 17:00 vom aprinde lumini�ele de Crăciun la Tătăruși, vom avea un 
spectacol cultural artistic, cu artiști na�ionali dar și artiști locali care ne vor încânta cu colinde,
cântece și joc popular și de asemenea, cei aproape 600 de copii din Tătăruși îl așteaptă pe Moș
Crăciun. 

R: Cât le oferi�i din partea primăriei?
P: Un pache�el valorează până în 15 lei, însă nu asta contează. Lucrul important este

acel gest și acel lucru pe care copiii îl așteaptă. Mai mult de atât, facem acest eveniment în 
centrul satului și îl facem de 20 de ani, așadar nu e prima dată. Anul acesta vom deschide

pentru prima oară un târg de Crăciun la Tătăruși, deja am pregătit la Centrul cultural
„Alexandru Vasiliu”, la parc, va fi un eveniment care va demara pe data de 14, dar în fiecare
seară ne dorim să avem evenimente, vrem să creăm acea atmosferă și spiritul Crăciunului să
se simtă mai mult la Tătăruși decât în alte locuri, pentru că și tătărușenii, dar în special cei
pleca�i în străinătate,  revin cu mare drag acasă, în special în perioada sărbătorilor de iarnă,
iar noi îi așteptăm pe to�i pentru a gusta din acest eveniment împreună, pentru bucuria și 
sufletul nostru. Eu, viceprimarul, toată echipa, suntem ultimii care ne bucurăm de acest 
eveniment. Dacă se bucură copiii, cetă�enii comunei Tătăruși, ve�i vedea pe fe�ele noastre

mul�umire, bucurie și satisfac�ie. 
R: Cam câ�i oameni mai sunt în Tătăruși? 
P: Comuna Tătăruși are 5.600 de locuitori, și aproximativ 2.000  sunt pleca�i peste

hotare. 
R: Domnule primar Iosub, o să mai fac o mărturisire celor care ne aud, ne văd și ne vor citi:

ne cunoaștem de ani buni, vam respectat tocmai pentru spiritul de ini�iativă, iar acum aproape că  nu
mă mai uimi�i pentru că eram pregătit să aflu și noută�i. Văd că vre�i să vă întinde�i în mica Bucovină
de pe 14 până pe 31. Ambi�ie mare, nu?!

P: Nu o pot numi ambi�ie, cred că aceste sărbători de iarnă merită din plin să fie 
gustate mai mult ca altădată de tătărușeni și de cei care ne calcă pragul.

R: Dar de ce mai mult ca altădată?
P: Pentru că 2019 este anul omagial al satului românesc și vrem să se păstreze și să se

transmită tradi�iile, portul popular, dansul, cântul.
R: Câ�i ani are satul?
P: Tătăruși este atestat documentar la 2 Iulie 1398, deci peste 620 de ani și ca unitate

administrativteritorială ca și comună, fiin�ează din 1864, odată cu reformele lui Alexandru
Ioan Cuza. Așadar, Tătăruși a fost dintotdeauna aici, are o istorie, are o poveste frumoasă și
noi suntem aici pentru ca această poveste să fie și mai frumoasă și sperăm că odată cu trecerea
anilor, Bucovina mică va fi și este deja, un reper și un exemplu pentru zonă, pentru jude�ul Iași
și pentru cei din apropiere.

R: Ave�i un preot foarte vrednic. Mia plăcut foarte mult slujba. 
P: Sunt 5 preo�i. În fiecare sat avem biserică, parohie, îi respect pe to�i 5 pentru că

dacă oferi respect, primești respect. Mă bucur foarte mult că toate bisericile din Tătăruși sunt
primente de sărbătoare, sunt primitoare și mă bucur atunci când văd copii și tineri în biserică,
și în toate institu�iile publice de altfel, pentru că trebuie să recunoaștem că întotdeauna am
spuso, momentul în care aprobăm bugetul și începem investi�iile, începem cu școala pentru că

știm foarte bine că este investi�ia cea mai bună pe care trebuie să o facă o comunitate.
R: Îi ve�i determina să rămână aici, domnule primar?
P: Au început să se întoarcă în Tătăruși și este un lucru îmbucurător. Mul�i vor să 

lucreze în �ară, să fie alături de familie.
R: Ave�i o infrastructură de poveste. Ave�i asfalt, ave�i energie verde.
P: Este un proiect pe care lam îmbră�ișat de la prima propunere care va avea o 

autonomie de func�ionare de peste 90%, așadar va fi energie verde, asta înseamnă încălzire,
iluminatul se va face cu panouri solare și centrala care este acolo, este cu pele�i, cu energie
regenerabilă. Este un proiect venit și propus, eu am fost singurul din jude�ul Iași care am avut
deschidere, Este finan�at integral de la Uniunea Europeană și ini�iatorul acestui proiect este un
renumit profesor universitar, Hagiu. Mai mult de atât, zilele următoare vom face recep�ia la
un alt proiect  inedit și mult așteptat, vom da în folsin�ă un after school. 

R: Ave�i și cântăre�i, pe un cântăre� de aici lam înregistrat în vara asta în vreo 2 – 3 locuri.
Ave�i și fetele alea grozave, cred că le vom vedea la spectacol.

P: Codru�a și Georgiana, sunt prezentatoarele, sunt nelipsite. Îi vom vedea pe Cristina
Aiordăchioaie, Ionu� Sârbu, Mădălina Avădănii, Oniceanu Andreea, Poiană Andreea, și mai
sunt multe fete, lista este mare. Tătărușenii mai aduc al�i interpre�i valoroși și alte personalită�i
de seamă. Codru�a Filip se va căsători cu cel care este un interpret de marcă al folclorului
românesc, Valentin Zanfira care va veni și ne va cânta și încânta la Festival, pe 27. 

R: Domnule primar, a�i crescut valori, ve�i avea valori. La munca asta chiar că vă pricepe�i,
mă bucură acest lucru,  pentru că sunt oameni în jude�ul Iași care nu fac nici măcar ziua comunei și
voi face�i 3 și mai face�i și festivalul acesta.

P: Lucrurile astea nu le facem la concuren�ă cu cineva, este o necesitate, pe lângă
administra�ie, pe lângă rutina zilnică, munca zilnică, oamenii trebuie să guste și din activită�ile
cultural artistice și sportive, pentru că avem și o bază sportivă deosebită unde tinerii copii vin
și fac sport. Sport de masă aș vrea să facem  pentru comunitate, pentru ași petrece timpul
liber, pentru a se dezvolta armonios din punct de vedere fizic și intelectual.

R: Chiar e mica Bucovină aici, un plai frumos și ales. 
P: Este adevărat iar pentru asta trebuie să îi mul�umim bunului Dumnezeu, pentru

ceea ce suntem și ceea ce avem, pentru că nea așezat întrun col� de Rai iar vrednicia
cetă�enilor de aici și a noastră a făcut ca acest col� să arate mai bine și să ofere oamenilor care
trăiesc aici, condi�ii de via�ă decente și normale pentru anul în care suntem noi și anul ce va
veni, 2020.

R: Vă felicit pentru ceea ce face�i în comună și sper să stăm de vorbă și la Festival, și în afara
acestuia, ca întotdeauna cu plăcere. 

P: Vă aștept cu mare drag! Totodată, vreau să urez  tătărușenilor, să avem parte cu
to�ii, să ne bucurăm de sfintele sărbători, să ne vină rudele acasă, copiii, și să trăim din plin
aceste sărbători pentru că merităm acest lucru și să ne dea Dumnezeu sănătate și speran�ă de
mai bine.

R: Domnule primar, observ că și la dumneavoastră, ca la to�i cei care fac ceva notabil în
via�ă, speran�a este un minunat izvor de putere. La mul�i ani!

P: Este adevărat! La mul�i ani!
Dumitru V. MARIN

De multe ori am fost în localitatea de naștere a unui mare folclorist, învă�ătorul Alexandru Vasiliu Tătăruși și când îmi pregăteam teza de doctorat și
de când alerg pentru presă.

De destule ori nu lam găsit pe primarul cu multe mandate.
De câte ori lam găsit era în treabă și îmi trebuia răbdare săi în�eleg bine preocupările, ac�iunile, visurile. Chiar e un om tare muncitor. 
Asta și explică realizărileunicate, transformarea comunei, autoritatea conferită locului numit MICA BUCOVINĂ pe carel reprezintă sigur și 

autoritar. Costel Iosub e primarul care are harul de a face.

TĂTĂRUȘI – IAȘI
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ISUS ŞI TÂLHARII
Când lumea de păcateşi vede
Şi răutăţi din pricini varii
Să ne convingămi vinea crede
Cau reuşit mai mult tâlharii.

CA LA ŞAH
Reginan turn cată Olimpul
Cun nebun ceo face mat
Căci regelei pe cal tot timpul
Şi nici gând nare de pat.

CONSTATARE
Spun foarte sincer, nu rezişti,
Să te uimeşti, să râzi de pici,
Când vezi că mari epigramişti
Încap în oameni foarte mici.

RUGĂ CU PAHARUL DE
COTNARI ÎN MÂNĂ
Ne scoate, Doamne, Tu, din tină
Şi din necaz ori din nevoi,
Păzeştene pre noi de noi,
Sfinţiţi cu aceastăagheasmă fină.

CONFESIUNE
O femeie măritată
Cu amanţi peste tot locul
Se plângea, vărsânduşi focul
Căi puţin împrăştiată.

Mihai BATOGBUJENI�Ă

BĂTRÂNE�E HAINE GRELE
Eun proverb ca toate cele,
Asta e a noastră soartă :
Nu sunt hainele prea grele,
E slăbit cel ce le poartă!

Ioan MAFTEIBUHĂIEȘTI

EPIGRAMA
Aşa cum pentru o reţetă
Dozezi atent în eprubetă,
Doctoria,
Tot astfel şi în epigrame
Să torni cu grijăn miligrame
Ironia.

PetrePaul DIMITRIU 

UNEI SOŢII
Când soţul gura ţio sărută,
Tu te gândeşti căi de plăcere.
Dar nu, metodai cunoscută:
Dea te reduce la tăcere!

UNUI VÂNZĂTOR DE VINURI
Spunea că două sorturi are
Şi nul pot face să priceapă,
Că au perfectăasemănare
Ca două picături de apă!

GeorgetaPaula DIMITRIU

DIFERENŢĂ ÎNTRE
GENERAŢII
Ne daţi azi sfaturi desuete
Căci, vai, un lucru voi uitaţi:
Aveaţi tăbliţă cu burete
Noi suntem computerizaţi

MOŞ CRĂCIUN
Cadou sub brad am căutat
Dar am cam aşteptat în van
Ceva el totuşi mia lăsat
Cam mai crescut cu încun an!

Marius TIBA 

CONCERT
Conglomerat de sunete frumoase,
Armonizate întrun mod plăcut,
De un compozitor ce a avut
Un har cu care Domnul înzestrase.

Posibil ca mul�i ani să fi trecut,
De când pe portative înșirase,
Frânturi de dor, ori clipele duioase,
Sau uneori imagini cea văzut. 

Ni lea transmis șiau răzbătut la noi
Prin violoncele, flaute, oboi,
Când discutau vioara și cu pianul

Dar prinși de vraja măiestriei știm,
Că niciodatăn gând nui mul�umim
Aceluia ce a compus, sărmanul. 

Georgeta Paula DIMITRIU

Rondoul sonetelor

DIN NORI SĂI ŢEŞI…
Din nori săi ţeşi o bluză diafană
Acelei ce tear îmbarca peo navă
Ţintind să te lanseze către slavă
Chiar dacă na putut ieşi din dană,

Căci neavând o singură potcoavă
Ce cailor putere prinşi în goană
Lear da imbold, eşti prins întro capcană,
De muza care se dădea grozavă.

Dar cum şi raiul poateavea pavajul
Din mari intenţii, în poveşti măiestre 
Transformăţi, de eşti inspirat, mirajul…

Deci, acceptând că nava voastrăi vană,
Sprea naviga spre zări extraterestre
So porţi în zbor, încălecaţi peo pană.

SO PORŢI ÎN ZBOR… 
So porţi în zbor încălecaţi peo pană,
Cempodobeşteun Pegas iluzoriu,
Râvnind mereu a deveni notoriu
Mai mult decât vestitai amazoană.

Pornind pe un traseu aleatoriu,
Punctat de câteo tainică şicană,
Veţi reuşi, cu fata ta morgană,
Satingeţi mult visatul purgatoriu…

Acolo, amintinduţi şi de Dante,
Petrarca, şialte suflete celebre,
Vizând semeţ succese galopante

Deai scăpăra deun miez de stea chibritul
Poţi încerca salungi mai  vechi tenebre
Sculptând din miez de noapte răsăritul.

Eugen DEUTSCH

RONDELUL
PAPUGIULUI  

Nicicând nu este prea târziu
Când ai să faci un binen lume
Sunt vorbe vechi și nu sunt glume
Ce se transmit din tatăn fiu.

Așai la to�i cei cu renume
De la cel blond la tuciuriu:
Nicicând nu este prea târziu
Când ai să faci un binen lume.

Dar este câteun papugiu
Ce areo datorieanume
El o și trece la  „postume”
Aflând de fapt ce to�i o știu:

Nicicând nu este prea târziu.   
Vasile LARCO

DRAGOSTE
(EXAGERAT DE)

OARBĂ...
Iubito, santâmplat un lucru rar:
aseară – ai cuvântat ...ca un birjar!
De se va repeta încă o dată,
rişti să te dea birjariin judecată...
(pentru un plagiat destul de clar
din ...elevatul lor vocabular).

Dar dragostea e oarbă, draga mea,
nu te jena, deci nu te ruşina:
orice ai spune, muză erudită,
în ochii mei no să te compromită.

Vorbeşte cât de plastic, tu, comoară:
tot te ador, stea universitară!
(căci replicile tale caremi plac,
sunt cele ce majută, iar, să  tac...).

Bogdan ULMU

POETUL DE
DUZINĂ

În legea lui scorneşte versuri,
De bună seamă, când se scoală,
Recomandaten caz de boală,
În insomnii, precum şin stresuri,

El, după cea trecut prin şcoală,
Importă vorbe, schimbă sensuri,
În legea lui scorneşte versuri,
De bună seamă, când se scoală.

Mai facen caz extrem, demersuri,
Ces redactate doar peo coală,
Când ia rămas punguţa goală
Şin drum spre alte universuri...

În legea lui scorneşte versuri.
Aurel BAICAN

FEMEILOR
Fără voi, fiinţe sacre,
Zilele near fi confuze,
Căci am fi lipsiţi de muze,
De neveste şi de... soacre!
Constantin Ostap

PROMISIUNE ELECTORALĂ
Cum naveţi bani tractorul săl
plătiţi,
Un bou la plug var prinde foarte
bine;
Aceia care boul vil doriţi,
Îl veţi avea... de mă votaţi pe mine!

Gheorghe BĂLĂCEANU

Vine un om la doctor cu un cui înfipt în cap.
Doctorul:

– Dacă ai 100 euro, scot cuiul, te cos si ești ca
nou!

– Nu am așa bani domn’ doctor!
– Cu 50 euro, scot cuiul, te dau cu iod și va trece

rana în timp!
– Nici așa bani nam domn’ doctor!
– Da ce ai măi omule?
– Păi eu sunt asigurat la casa de sănătate, domn

doctor!
– Bă, băiatule, pe asigurarea ta pot să îndoi

cuiul, ca să nu te încurce când îţi pui căciula!
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Centrul „Mihai Eminescu” Bȃrlad și Asocia�ia Bibliotecarilor din RomȃniaFiliala Vaslui
au organizat ȋntrun mod inedit, elegant și discret sărbătorirea Zilei Na�ionale a Romăniei și
ȋmplinirea a 101 ani de la ȋnfăptuirea Marii Uniri. Sub acest titlu preluat din scrierile politice ale
marelui nostru poet national Mihai Eminescu, Geta Modiga, bibliotecara Centrului „Mihai
Eminescu” Bârlad a organizat manifestarea având următorul con�inut:

– prezentarea unor evenimente istorice privind formarea poporului romăn, definirea unor
no�iuni precum patria, patriotismul, na�ionalismul, politica statului privind na�ionalită�ile
conlocuitoare, rela�iile noastre interna�ionale, importan�a apartenen�ei noastre la Uniunea
Europeană, lupta pentru men�inerea na�ionalului culturii, limbii și tradi�iilor ȋn contextual Uniunii
și al globalizării și multe alte detalii referitoare la ȋn�elegerea aprofundată a no�iunilor amintite.

Invita�ii de seamă ai dezbaterii temei și ai sublinierii importan�ei Zilei Na�ionale a a fost
domnul profesor, scriitor și critic literar de notorietate Gruia Novac și domnul doctor ȋn medicină
și om de cultură vasluian Valeriu Lupu.

Programul manifestării a mai con�inut și o prezentare a realizărilor Asocia�iei
Bibliotecarilor Jude�ului Vaslui și a grijii acordate pentru produc�iile artistice de seamă ale oame
nilor creatori din teritoriu. Pentru acest moment al manifestării, cuvintele doamnei Lumini�a
Ludmila Zuran, președinta Asocia�iei, au avut sonorită�i vibrante și profunde pentru tot ceea ce
cuprinde no�iunea de crea�ie artistică.

La sfȃrșitul ȋntregii manifestări, așa cum era prevăzut ȋn program, domnul profesor
Gheorghe Alupoaei șia prezentat ȋn fa�a publicului volumul V al căr�ilor sale „Semne grafice de
recunoștin�ă”, ȋncercȃnd să motiveze prezentarea pe coperta a unor „măre�e umbre” ale istoriei
neamului care au contribuit la ȋnfăptuirea dezideratului multisecular al romȃnilor, unirea tuturor
provinciilor neamului nostru ȋntrun stat unitar.

Moderatorul activită�ii a fost ca întotdeauna, bibliotecara Centrului „Mihai Eminescu”,
Geta Modiga, o personalitate marcantă a vie�ii culturalartistice în municipiul Bârlad.

La această frumoasă manifestare privind sărbătorirea Zilei Na�ionale a României a
participat un public select și avizat format din recunoscute figuri de intelectuali bȃrlădeni și invita�i
din Vaslui. Au participat la dezbateri Valentina Lupu, Maria Leonte, Mihaela Savuc, Elena
Varlam, Mihai Gheciu, Georgeta Strat, Eugenia Acatrinei, Ștefana Carabaș, Nicu Brașoveanu,
Ghi�ă Cristian, Neculai Ghe�ău, Dorin Filichi, Elena Cartas  și al�ii.

Ȋn deschidere au fost ȋmpăr�ite cocarde cu semnifica�ia Zilei de  1 Decembrie. 
Așa cum stă bine romȃnului, la sfȃrșitul unei sărbători, ȋși manifestă bucuria cȃntȃnd și

servind o gustare tradi�ională.
Maria LEONTE, Mihaela SAVUC,

Lumini�aLudmila ZURAN, președinta A.B.R. – Filiala Vaslui
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A APĂRUT 
CARTEA DE VIZITĂ A
JUDE�ULUI VASLUI –

101 VASLUIENI PENTRU 100
DE ANI

Editura PIM, IAȘI, 434 p.

E . . .  1 9 ,  v i n e  n r.  2 0 / 2 0 1 9
Revista noastră interna�ională de care suntem tare mândri, are

peste patru 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 556 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.

ACADEMICIANUL VASILE TĂRÂŢEANU 
A DEVENIT CETĂŢEAN DE ONOARE 

AL MUNICIPIULUI IAŞI

În sala mare de consiliu "Vasile Pogor" din cadrul
Primăriei Municipiului Iaşi, în ziua de sâmbătă, 7 decem
brie 2019, în cadrul unei ceremonii organizate în prezen�a
mai multor oameni de cultură, printre ei fiind şi membrii
Ligii Scriitorilor Români  Filiala Iaşi  Nord Est, primarul
Mihai Chirica ia oferit academicianului Vasile Tărâţeanu,
din Cernăuţi, titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului
Iaşi.

Acordarea acestui titlu a fost votată în şedinţa
ordinară a Consiliului Local din 29 noiembrie 2019.

Poetul din Bucovina de Nord, astăzi în Ucraina,
Vasile Tărâţeanu, un român mult mai român decât mulţi
români din România, este membru corespondent al Acad
emiei AmericanoRomâne de Ştiinţe şi Arte, este membru
fondator al Societăţii pentru Cultură Românească „Mihai
Eminescu” din Cernăuţi, este membru al Uniunii Scriito

rilor din Republica Moldova şi al Uniunii Scriitorilor din
România  Filiala Iaşi, dar mai este şi membru de onoare al
Academiei Române şi director al Centrului Cultural 
Eudoxiu Hurmuzachi din Cernăuţi.

Născut pe 27 septembrie 1945 în satul Sinăuţii de
Jos, raionul Hliboca, Regiunea Cernăuţi (Ucraina), Vasile
Tărâţeanu are la activ multe distincţii primite cu diferite
ocazii festive, după o operă poetică şi activitate culturală
impresionantă.

În cadrul manifestării de sâmbătă, de la Palatul
Roznovanu, acolo unde este sediul Primăriei ieşene, au
vorbit despre omul Vasile Tărâţeanu şi despre opera sa
literară primarul Mihai Chirica, acad. Mihai Cimpoi, Cass
ian Maria Spiridon (preşedintele USR  Filiala Iaşi), 
scriitorul Daniel Corbu (care a şi moderat evenimentul),
ing. Cezar Puiu (fiul pictorului Visarion Puiu, unchiul lui
Vasile Tărâţeanu), istoricul Ion Muscalu, prof. Mihai
Baciu, Aurica Ichim (directoarea Muzeului Municipal
"Regina Maria" Iaşi), Printrun mesaj video, Bogdan
Simioescu, preşedintele Academiei Române din Iaşi a făcut
şi domnia sa un "laudatio" pentru Vasile Tărâţeanu. Au
rulat apoi şi două fulme documentare despre Cernăuţi.

În cuvântul său, acad. Vasile Tărâţeanu a
menţionat: "Eu mă simt şi mă consider ieşean, prin
dragostea mea faţă de Iaşi, care are acelaşi act de botez ca
şi oraşul Cernăuţi. Când am venit prima dată în România,
am venit la Iaşi, acolo unde a stat uncheşul meu, care a
făcut 12 ani puşcărie! Feciorul meu, Alexandru, este 
absolvent al Conservatorului George Enescu din Iaşi, este
cetăţean român şi ucrainian şi astăzi a plecat la un festival
muzical la Ruga. Eu am să mă consider ieean până la
sfârşitul vieţii!".

A doua zi, pe 8 decembrie 2019, la Casa de
Cultură "Mihai Ursachi" a Municipiului Iaşi, întro mani
festare denumită "Unire prin Literatură", care a fost
moderată de poetul Daniel Corbu (de la Asociaţia Culturală
"Feed Back"), acad. Vasile Tărâţeanu şia lansat cartea de
poezii "Vânzătorul de iluzii" (editura Princeps Multime
dia), structurată pe trei capitole: Crochiuri, Iluminări şi
Vânzătorul de iluzii. ultimul capitol dând şi titlul volumu
lui.

A urmat apoi şi un concert de muzică folk,
susţinut de binecunoscutul canautor Andrei Păunescu.

Dan TEODORESCU



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

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

* Vând apartament 3 camere cu centrală termică în loc.

Huşi. Modernizat, zona centru (Romarta) Telefon:

0785/698.299.

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

gresie, faianţă, termopan, sau schimb cu garsonieră +

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

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

tel:  0724/ 074.009.

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

039.

* Vând apartament 2 camere cu centrală termică pe gaz,

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

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

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

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

Săptămânal editat de grupul de presă CVINTET TERA Vaslui, tel./fax. 0235 361 236

Director general: prof. dr. Dumitru V. MARIN  0744 231.380 (email: marintvv@gmail.com)

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

Conducerea ziarului nuşi asumă răspunderea pentru 
articolele semnate de redactori.

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

Tipărit la Tipografia                        Abonamentele se pot face la sediile 
“Albina” Iaşi                                      redacţiilor din Vaslui şi Bârlad           

www.tvv.ro aannuunn��uurr ii

Str. Frunzelor nr. 2, Vaslui cod 730158

rechizite

manuale

cărţi de specialitate

vizavi de Liceul 
„M. Kogălniceanu”

Librăria 
CASA CĂRŢII

Meridianul, joi, 12 decembrie 2019

Televiziunea Vaslui on line 
Tel/fax 0235/361.236, 
email: cvintet_tera@yahoo.com

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

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

sc A, telefon 0371/ 073989, 0235/481720
90 locuri de muncă disponibile la 11.12.2019

– ALDELIA SRL 5 muncitori necalifica�i la asam
blarea, montarea pieselor

– ALEGEO S.R.L. 2 ajutor ospătar
– ASEM COMERŢ SRL 3 vânzători
– AUTOROM SRL 1 zidar rosartencuitor
– BROMJOVICER S.R.L. 1 muncitor necalificat în

industria confec�iilor
– CHENCOS SRL 4 muncitori necalifica�i la asam

blarea, montarea pieselor
– CIDOTEX SRL 1 muncitor necalificat în

industria confec�iilor
– CODRINTEXPROD SRL 1 contabil
– IMPECABIL GEORGIA S.R.L. 1 operator

universal – spălător textile și cură�itor chimic
– IOLEA MARGARETA ÎNTREPRINDERE

INDIVIDUALĂ 1 vânzător
– PANTOCIM SRL 1 confec�ioner articole din piele

și înlocuitori, 2 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor

– PETAL SA 5 muncitori necalifica�i la ambalarea
produselor solide și semisolide, 5 operatori la mașini
unelte cu comanda numerică, 2 paznici, 2 șoferi
autocamion/mașina de mare tonaj

– PRODCYP IMPEX SRL 1 bucătar, 2 carmangieri
– RADU EDUARD ÎNTREPRINDERE

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

– RIVEXROM SRL 1 administrator
– SC BUCUROSII SRL 1 gestionar depozit
– SC EDICIMMIM SRL 4 muncitori necalifica�i în

industria confec�iilor
– SC JUCARII DE LEMN SRL 2 confec�ioneri

jucării
– SC LIDL DISCOUNT SRL 3 vânzători
– SC REIAda SHOES SRL 4 confec�ioneri articole

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

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

– SC VERAMIR AUTO SRL 1 instructor auto
– SC VERAMIR AUTO SRL 1 profesor în

învatamântul profesional și de maiștri
– SPIDER FLUX FRESH SRL 1 ospătar (chelner)
– SPIDERFLUX SRL 1 spălător vehicule
– STOENESCU PRESTCOM  SRL 20 muncitori

necalifica�i la asamblarea, montarea pieselor
– VASEA SRL 1 agent de vânzări

Angajez lucrător la fermă
legumicolă, cu experienţă în domeniu. 

Se asigură cazare în apartament.
Relaţii la telefon: 0744.528441

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

Relaţii puteţi obţine la telefon
0744.231380

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

Telefon: 0744.231380 

Vând teren în Vaslui situat
lângă KAUFLAND.

Rela�ii la telefon: 0744.231380
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CRISTEȘTI � IAȘI… ȘI PRIMARUL SĂU!�

Un reporter adevărat nu poate săși anun�e vizita în orice punct de prin �ară ar ateriza, că
ar fi ca pisica aceea cu clopo�ei. Dacă este vorba de vreo carte, e altceva.

Am fost curioși cum se pregătește lumea din cea mai nordvestică localitate din jude�ul
Iași, drept care, cu noaptea în cap am bătut la ușa primarului Constantin Bolohan și văzând că nu
răspunde lam sunat. Era în drum spre Iași, să semneze niște contracte, deci neam intersectat pe
traseu.

Să ne uităm ce putem vedea și fără primar neam zis.

Am văzut bradul de Crăciun în fa�a primăriei, frumușel, de altfel, și am întrebat dacă pen
tru elevii comunei sau alocat niște sume pentru darurile de Sărbători. Interlocutoarea noastră, dna
Mihaela, consiliera primarului nea oferit și alte informa�ii care să ne întărească nouă convingerea
că la această PRIMĂRIE  MODEL se lucrează conștient și eficient. Elevii vor primi un pachet în
valoare de aproximativ 15 lei, ei vor fi atrași să prezinte un program artistic, MOȘUL va fi cu tolba
la vedere, atmosfera va fi cu adevărat de sărbătoare, mai ales pe 22 decembrie curent.

Tot ca sărbătoare aparte va fi și pentru cei de la 416, chiar dacă sunt 22 de dosare, cu
aproape 60 de oameni careși vor primi ajutoarele.

Pe deplin sărbătorească va fi întâlnirea cu echipa din primărie, a primarului ec. Constantin
Bolohan.

Văzând eu că infrastructura este aproape complet pusă la punct, am luato prin comună și
am surprins atmosfera de la Școală, cu copii gălăgioși în pauză, semn de sănătate și voioșie, am
văzut cum concetă�enii atârnă lumini și ghirlande, și păstrează o cură�enie de tot dragul. Miam zis
că așa se vede interac�iunea cu oamenii a primarului, atunci când totul merge ceas și în lipsa lui.

Am zis eronat „lipsa” pentru că edilul era în deplasare rapidă tot pentru rezolvarea tre
burilor comunei.

Am întrebat vreo câ�iva locuitori (de fapt 2 femei și un bărbat) dacăl cunosc pe primar:
– Cum să nul cunoaștem, nu noi lam ales ?
– Dar, ce a făcut de la�i reales ?
– Da, ce na făcut, vede�i asfaltul spre Homi�a, vede�i aduc�iunea de apă, vede�i ordinea și

disciplina din comună…? El și cu ai lui sunt de vină(!). Mia plăcut subtilitatea afirma�iei prin care
femeia I.P. ia adus laude recunoscătoare primarului. Nu mia dat voie săi reproduc numele, cică
„să nu fie acuzată de vreo ceva”.

Pentru că în cartea mea „Jale și eroism românesc la Cotul Donului… și după” am scris
despre apărarea românilor înainte de prăbușirea frontului de pe aliniamentul IașiChișinău, adică
despre amplasarea trupelor prin pădurile de pe dealurile Homi�a – Valea Seacă, am întrebat dacă se
mai știe ceva despre luptele de acum 75 de ani.

– Apăi, nu pre, că acii mai bătrâni sau dus, tinerii pleacă, iar copchiii nu mai înva�ă despre
ace istorie, răspunde bărbatul.

Oricum a fost instructiv să fotografiez casele noi atât din Cristești cât și din Homi�a, dar
și una veche și părăsită: parcă, iată, o lume nouă care o elimină pe cea veche.

Asfaltul mă scoate din comună prin pădurea spre Tătăruși.
Gândurile fotoreporterului rămân la oamenii aceștia harnici, respectuoși, primitori și tare

de treabă.
Mă gândesc sincer: e bine să ai un primar adevărat dintre cei ai comunei, care să alerge

pentru ei, să se zbată pentru cultura lor, pentru terenul de sport (au o bază sportivă model), pentru
bunăstarea lor.

Mai gândesc ceva: să treci prin atâtea întâmplări grelegrele, ca el, (nu vi le spunem, să nu
vă înduioșăm) și să rămâi activ, energic, preocupat de problemele comunită�ii, e nevoie de un 
caracter ales, puternic. 

Acum de Sărbători, să le spunem tuturor locuitorilor: La mul�i ani!
La Mul�i Ani, Costache Bolohan!

Dumitru V. MARIN


