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„Un om care șia depășit prin valoare timpul
său, prin operă pe contemporani, prin revistă graniele
ării, prin muncă mereu sa depășit pe sine însuși.
Am scris mereu că fără prof.dr. D.V. Marin –
jurnalistul, despre Vaslui nu sar fi auzit mai nimic, fără
omul de televiziune nici atât, fără aciunile sale publice
locul și valorile ar fi fost mult mai sărac ilustrate. Fostul
Președinte al României, Emil Constantinescu observa
că a avut, și are spun eu, harul „de a face”! Și face bine
ceea ce face în Pantheonul culturii naionale și
universale!
Dan TEODORESCU
Președintele LSR  Filiala Iași  Nord Est, membru
UZPR, APSR și AJRP
Iași, Romania  20 decembrie 2021

VALOARE ȘI… NIVELURI
CULTURALE, ÎN JUDEUL VASLUI
a. Nume și meniuni.
Nu e greu pentru un observator dintrun jude să vadă
cel puin 4 niveluri de afirmare și promovare literarculturală
în raport de complexitatea și importana domeniilor abordate.
Vom spune de la început că: 1. Cele mai importante
personalităi culturale ale momentului, care se impun și în plan
naional sau chiar mai mult, mai ales în domeniul jurnalismu
lui cultural rămân în ultimă analiză pe criterii stricte, doar
două: Valeriu Lupu și Dumitru V. Marin.
De ce doar ei? Printrun fel de comparaie: să vedem că
întro cameră există un loc de încălzire, soba, unde ar fi locul
unui reputat critic literar, Theodor Codreanu, e un loc, dar
unul singur (intimitatea laboratorului său); există împrejur
mai multe rafturi bine garnisite cu opere „aurifere” ale unor
condeieri absolut remarcabili: poeii Petruș Andrei, Gabriela
Ana Balan, Dorina Stoica, prozatorii Val Andreescu, Vasile
Chelaru, istoricii Costin Clit, Vicu Merlan, Laureniu Chiriac,
ziariștii Valeriu Lupu, D.V. Marin, de curând Jenică Rusu.
Camera este încălzită, parfumată și însufleită pentru public
de un ziar cu pagină de cultură și o revistă internaionalizată
conduse de D.V. Marin, cu rol de promotor zonal. Urmează
celelalte niveluri.
Încurajăm fără rezerve orice încercare de a aduce un
strop de cultură, nu în plus, cât de calitate, în aceste vremuri
de atacuri pernicioase la însăși existena limbii române,
ameninată cu dislocarea sau… dispariia. Iam publicat întot
deauna în Meridianul Cultural Românesc pe toi acei care
sau înscris în bătălia pentru LIMBA ROMÂNĂ. Nu prea ne
ocupăm de smângălitorii, aplaudacii sau pupincuriștii de ser
viciu, după cum nici de analize ample, ocuparea timpului
nostru fiind prin manageriatul grupului de presă, recordurile
mondiale și naionale în jurnalism, încurajarea valorilor care
se iau la trântă cu nemurirea.
(Continuare în pagina 2)
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(Continuare din pagina 1)

Valerian HRISCU primarul comunei LIPOVĂ
Venerabilul primar din comuna Lipovă, (cam pe unde sau
strecurat cei din oastea lui Bogdan, viitor vodă, pe lângă pârâiaș, spre
înfruntarea de la Podul Înalt) intrase mânios în primărie când am deschis
și eu ușa. Cred că omul acesta pe carel cunosc de vreo 40 de ani, șia
pus tot sufletul pentru oamenii din comuna sa. Să precizez, iarăși, că
nu suntem prieteni, dar preuirea reciprocă există de la prima întâlnire.
Acum era necăjit că nui ajung banii pentru niște lucrări, că
trebuie să termine aduciunea de gaz, căl așteaptă vremuri grele cu pus
tia asta de inflaie. Nam stat liniștii de vorbă pentru că erau oameni
prin primărie și avea de rezolvat mai multe pricini. Am luat la cunoștină
de mai multe realizări din ultima perioadă, iar la plecare am observat
ce bine arată strada principală cu trotuarele pavate și curate.
Oricum, Valerian Hriscu e la treabă.
Dumitru V. MARIN

CULTURA
CA VALOARE UMANĂ
Ca orice om să aibă o valoare în societate trebuie să aibă
OPERĂ și ceva AVERE, prima ca dovadă de talent, cealaltă ca o
condiie a independenei și libertăii de creaie. Desigur mai sunt și alte
elemente, dar acestea sunt eseniale.
Opera înseamnă eforturi suplimentare pentru creaii folositoare
mulimilor fie că acestea sunt comunităi compacte, fie unor popoare
întregi; ieșirea întrun „exterior” face parte din afirmarea în Agora. Di
versitatea operei ine de câte domenii ale vieii sociale există în con
temporaneitate, ba chiar și altele noi. Din conceptul de „cultură” nu pot
fi excluse creaiile literare (de orice fel), jurnalistice, istorice, cercetări
știinifice și, până la urmă, orice folosește progresului uman.
Averea ine de origine familială dar mai ales de priceperea de
a aduna ban cu ban, de a construi pentru producie, de a obine plusva
loare prin angajai, de a valorifica roade ale inteligenei, talentului,
darurilor naturale (câi interprei de muzică populară sau ușoară, ca să
nu mai vorbim de tot felul de modele, de scamatori, chiar hoi de
meserie, nau reușit să adune averi substaniale). O discuie aparte este
legată de oamenii de afaceri. Averea nu creează talent dar talentul este
sursă pentru avere.
Pentru că cele două mari merite sociale sunt rare, și purtătorii
acestora sunt rari, uneori unici, înzestrai cu suferina creaiei și cu put
erea de a lupta pentru idealurile lor. Cei fără aceste calităi ratează, sau
pur și simplu dispar.
Dumitru V. MARIN

Participăm, uneori, și la manifestări publice în care actori
de pe scena căminului cultural din Pocreaca de Vaslui, deci de
liga a IVa, se dau car fi de… Teatrul Naional. Recent iam
văzut pe unii care, ca împăritori la poștie, chiar ei înșiși, își
rezervă un loc în eternitate. Din toate cele 4 straturi culturale.
Nam nimic cu acei „foști” careși văd bucuroși numele
și menionată vreo valoare (adesea ipotetică) pentru o activi
tate publică demult trecută pentru că ei doar că șiau îndeplinit
sarcinile de serviciu de atunci: consideraia că vreun gornist
al PCR ca Elena Condrea, Gheorghe Cârjă, Constantin
Tămășanu, Gruia Novac și încă vreo duzină, au drepturi „în
eternitate” mi se pare afirmaie total nejustificată! În planul
valoric socialcultural, nu ca oameni. Că muli și foarte muli
dintre ei au mișcat condeiele pe la Securitate și au făcut prea
mult rău, ca acesta să fie uitat.
Cred că cel mai cunoscutrecunoscutdescoperit și activ
a fost profesorul bârlădean atât de contestat astăzi, Gruia
Novac, cel dovedit cu acte că a fost colaborator de nădejde nu
numai la spectacolele comunistpatriotice ci și în urma unor
sarcini speciale de după. Că omul a avut condei… se știe.
De mult numi mai place octogenarul Gruia, căruia la
înfiinarea postului de radio Unison la Bârlad (anii 90) iam oferit
postul de director (în detrimentul fiului meu) scoândul în
priveliște exact atunci când lumea scuipa în urma lui pe stradă
(cine credei că ma trădat constant?). Lam evideniat în
cările mele pentru cât a contribuit la afirmarea literaturii
vasluienilor, dar niciodată nam putut trece peste lingușirile
tare groase pentru diferii, inclusiv pentru mine (un discutat
„encomion”). La o lansare recentă, toată „lumea bună” care
sa tot lăudat unul pe altul, tot de pensionari a fost alcătuită.
Tinerele talente cu capetele pleșuve sau părul alb, nau primit
printre ei nici măcar un tânăr, sau un elev. Măcar unul, care,
evident nar fi stat în tot timpul celor peste 3 ore cât
participanii descopereau câte merite au și nu leau știut. Noroc
mare de un lingare.
Scriam și altădată, că putem descoperi cele 4 niveluri de
cultură și creaie printre vasluieni (de rând sau cu pensii tare
mărișoare). Dacă nar fi fost pomenii în carte nar fi venit nici
unul, că la „Omagiu cării și culturii vasluiene” (8 ediii…) nu
iam văzut. Li sa deșteptat cultura în cap după alcătuirile
super ale „îngrijitorului”.
(Va urma)
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Romeo IFTENE primarul comunei ALBEȘTI
Reporter: Stimai prieteni, sunt la Albești și stau de vorbă cu primarul acestei co
mune. Bine team găsit, domnule primar.
Primar: Bine ai venit.
R: Aș vrea să facem acest material ca și când nam mai fost niciodată în comuna
dumneavoastră. Câi locuitori are comuna Albești la această dată?
P: 2850 de locuitori.
R: Iar primarul comunei este?
P: Romeo Iftene.
R: Secretar?
P: Simona Golie.
R: Și contabil?
P: Georgeta Filip.
R: Stimate domnule primar. Ai mai bine de doi ani ca primar, ai fost și viceprimar,
deci cunoști comuna ca pe propriile buzunare, cum sar zice. Cum decurge treaba în comuna
Albești?
P: Lucrurile sunt cât se poate de normale după timpurile actuale.
R: Ce însemană „după timpurile actuale”.
P: Păi după cum este situaia naională și cea internaională.
R: Dar pe voi, la Albești, vă interesează războiul din Ucraina?
P: Nu direct, dar indirect ne interesează ceea ce se întâmplă din punct de
vedere economic din cauza acestui război. Vedei și dumneavoastră că preurile cresc
de la o zi la alta și, cred eu, acest lucru e și o consecină a acestui conflict. Începi astăzi
o lucrare cu un pre și peste două săptămâni te trezești cu un act adiional de creștere
a costurilor.
R: Ce investiii avei la Albești?
P: Am primit acum o finanare pentru aduciune cu apă și canalizare. Avem
finanare pentru camere de supraveghere. Măsurătorile spaiale, adică GISul (Sis
temul Informaional Geografic) pentru intravilan.
R: E vorba de cadastrare?
P: Da. Cadastrare pentru intravilan care este diferit de ce este cadastrul ge
neral.

Noul dispensar de la ALBEȘTI
R: Eu am fost cu ochii pe dispensarul acesta de pe lângă primărie. E frumos tare.
Lai pus în funciune?

P: Am făcut recepia, urmează să notific medicul de familie pe care îl avem
și care a funcionat până acum întro școală. Avem contract și cu un medic dentist.
Este și o farmacie cu care trebuie să discutăm condiiile, să facem contractele pentru
că se schimbă suprafaa, sa modernizat și poate până la sfârșitul anului o să fie și
farmacia.
R: Cei care vor funciona acolo sunt navetiști sau sunt de aici din sat.
P: Sunt de la Vaslui. Avem asisteni din comună.
R: Și au curse regulat sau le asigurai transportul.
P: Sunt 5 sau 6 curse pe zi.
R: Înseamnă că și cadrele didactice fac naveta.
P: Unii vin cu mașinile personale, alii cu transportul în comun. Se
decontează.
R: Deci învăământul se desfășoară normal.
P: Da, se desfășoară normal. Nu avem probleme.
R: Câi copii avei aici?
P: 240 de copii.
R: Cu sectorul zootehnic cum stai? Populaia de vaci cum se prezintă?
P: Este în scădere cam ca peste tot, nu numai la noi. În comună nu știu dacă
mai sunt 5060 de capete.
R: La oi cum stai?
P: La oi ne meninem, avem cam 3500 – 4000 în toată comuna.
R: Despre infrastructură ce ne putei spune?
P: Avem în jur de 24 de kilometri în toată comuna pe care avem asfalt. Și mai
avem vreo 34 km, nu știu exact acum, pe care îi avem pietruii. Foarte puine ulie au
rămas pe care să nu ajungem să punem piatră.

Primăria comunei ALBEȘTI
R: Cum vă descurcai cu scumpirile acestea?
P: Am modernizat iluminatul public pentru a reduce din costurile la curent.
Acum folosim iluminat cu LED și după un an jumătate am redus la jumătate costurile
de dinainte. Nu am avut până acum nici o factură exagerată. Nu consumăm exagerat.
Avem în plan ca la instituiile publice să punem panouri solare. Ne documentăm să
găsim soluia cea mai acceptabilă.
R: Despre partea sportivă?
P: Lucrăm acum să terminăm un teren de fotbal cu gazon sintetic. Anul viitor
am în plan să facem jos în Crasna unul cu gazon natural. Apoi poate facem și o echipă
de fotbal.
R: Refernt cultural avei?
P: Avem bibliotecara care se ocupă și de organizarea activităilor culturale.
R: Gaz metan avei?
P: Suntem întrun stadiu avansat. Avem societatea concesionară care trebuie
să lucreze. Am terminat studiul de fezabilitate. Trebuie să facem și licitaia pentru
execuie.
R: Și de unde vă racordează?
P: De la Crasna, de jos. Am stabilit deja.
R: Iată, la Albești, este o trupă puternică și activă.
P: Evident că suntem o echipă. Nu poate primarul să facă totul singur.
R: Vă mulumesc și sper să ne revedem curând.
P: Mulumesc și eu. O zi bună.
Dumitru V. MARIN
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LA OLTENEȘTI,
E UN MOLDOVEAN HARNIC

Constantin Galeru nu e chiar ușor de găsit pentru că trebuie să umble în mai multe sate, are treburile de
primar dar și de gospodar întrun sat de oameni harnici.
Lam întrebat ce caută în satul Zgura (în ziua vizitei noastre), că doar nu mai e nimeni astăzi dintre
meșterii olari (și artiști în lemn) de odinioară, care au participat la Sibiu – capitală a culturii europene…
– Regretăm cu toii, și pe cei care sau dus cu Domnul și pe cei care sau dus la domnii din neagră
străinătate după o bucată de pâine. După cum știi nici mămăliga locului nu șio mai pot asigura în prezent,
chiar dacă au mai rămas câiva în sat.
– Mai știe cineva că la Curteni a aterizat primul avion biplan, pilotat de primul aviator vasluian Agarici?
– Cinstit, nu cred căși mai amintește cineva.
– Ce ne spunei despre modernizarea localităilor?
– Păi avem destule de spus, începând chiar cu infrastructura…
Și fostul meu elev începe să enumere destule, dintre care unele leavem în interviul alăturat. Și e sfătos,
primarul…
sa dat startul în ceea ce privește infrastructura pentru că am în
ceput în anul 2020 cu asfaltarea unui kilometru și anul acesta am
continuat cu asfaltarea a aproximativ 3,5 km înșirat în cele trei
componente ale comunei: Târzii, Oltenești și Curteni. Fiecare din
cele trei sate a beneficiat de douătrei străzi asfaltate.

www.tvv.ro
HOROSCOP
24 noi. 2022 – 30 noi. 2022
Berbec (21 mar - 20 apr)

Este nevoie să acorzi timp
și resurse achitării fac
turilor, taxelor sau altor tipuri de da
torii. Relaionare cu specialiști în
finanebănci este binevenită, pentru
că poi afla informaii preioase
referitoare la bunul mers al
investiiilor tale. Pe de altă parte,
sunt zile bune pentru a lămuri as
pecte financiare comune cu
partenerul de viaă, rudele sau colab
oratorii.
Ta u r ( 2 1 a p r - 2 1 m a i )

Relaiile parteneriale îi de
schid săptămâna. Sunt zile
bune pentru a stabiliza atât o relaie de
cuplu cât și o relaie de colaborare sau
de afaceri. Totuși, pe fundal în planul
partenerial există animozităi de care
ar fi bine să ii cont. Apar cheltuieli ur
gente pe taxe și facturi. Cei dragi pot
apela la sprijinul tău material. Mai
întâi rezolvă priorităile tale și apoi ia
în calcul și nevoile celorlali. Se des
chide un nou capitol financiar.
Gemeni (22 mai - 21 iun)

Este mult de lucru la servi
ciu, dar și acasă te aștea
ptă treburi restante. Selectează
priorităile și la nevoie cere sprijinul
cuiva drag și de încredere săi 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. Fii
foarte atent la ceea ce se petrece.
Rac (22 iun - 22 iul)

Constantin GALERU
primarul comunei OLTENEȘTI
Reporter: Stimai prieteni mă aflu la Oltenești și stau de vorbă
cu primarul Constantin Galeru, un primar aflat la al doilea mandat.
Bine vam găsit, domnule primar.
Primar: Bine ai venit, domnule profesor.
R: Ce făceai în satul Zgura, acolo unde vam găsit?
P: Ca de obicei unul din satele componente ale comunei
trebuie vizitat zilnic de către primar. Astăzi era în program satul
Zgura. Este un sat foarte micu, departe de centru, în pădure. Am
fost pentru audiene pentru că iam învăat pe locuitorii comunei
ca întro anumită zi să mă găsească în satul lor. De asemeni trebuie
să mai vedem ce mai fac și cum o duc bătrâneii noștri, ce probleme
sociale mai întâmpină.
R: Pentru cei care nu știu trebuie să spunem că Zgura era un
sat cu mari meșteri în ale olăritului și sculptatului în lemn. Mai sunt
meșteri în zilele noastre?
P: Au rămas numai urmele pentru că meseriașii sau dus.
R: Cum stai cu infrastructura în comună?
P: La nivelul comunei Oltenești trebuie să spunem că abia

Primăria comunei OLTENEȘTI
R: Domnule primar, miemi place cum este aici la Oltenești
organizată treaba la primărie, cum arată aceasta. Îmi place parcul
acesta în spate caremi place. E cam trist acum că nu prea mai e
activitate. Comuna ia startul spre o nouă etapa de dezvoltare, îneleg
eu.
P: Da, la momentul de faă pare totul trist. Dar așa este
toamna mai ales că este o zi ploioasă și mohorâtă. Noi am multi
plicat acest parc, după cum ai văzut în spate. Am construit un
teren multisport, cu gazon sintetic, de care se bucură toi copiii și
tot tineretul.
R: Să numi spui că aleargă și primarul.
P: Particip și eu dar numai cu vederea și asta pentru că
mă bucur să văd tineretul cum face sport.
Dumitru V. MARIN

Ocupăte serios de un
hobby în primele zile ale
săptămânii! Sunt zile bune și pentru
ai reorganiza programul cotidian,
astfel că ar fi bine să te gândești la
noi planuri personale și profesionale.
Relaiile sentimentale sunt umbrite
și ar fi bine să le lași așa deocamdată.
Dinspre segmentul profesional apar
provocări noi. se conturează o nouă
etapă la locul de muncă în ceea ce
privește activitatea de rutină.
Leu (23 iul - 22 aug)

În prima parte a săptămânii
este nevoie să te ocupi de
treburile gospodărești și de relaiile
cu cei dragi. Sunt posibile discuii
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 activităi
recreative
.
Fecioară (23 aug - 22 sept)

O săptămână în care ești în
conjurat de multă lume. Ai
multe de rezolvat, atât în plan per
sonal, cât și în plan profesional.
Totul este săi ordonezi priorităile
și să evii implicarea în treburile al
tora. Interesant este faptul că gân
durile tale sunt focalizate pe idei
măree și nobile. Comunicândule și
celorlali vei reuși să vezi și alte
faete ale realităii înconjurătoare.
Se deschide un nou capitol.
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Locuri de muncă
în Vaslui

24 noi. 2022 – 30 noi. 2022
Balanţă (23 sept - 22 oct)

Aspectele financiare de la
locul de muncă își deschid
săptămâna. Poate fi vorba despre
primirea salariului, a unor cadouri
sau favoruri substaniale. Totuși,
ceva te nemulumește fie că este
vorba despre răsplata eforturilor de
puse, fie despre ambientul profe
sional și condiiile de muncă.
Frecvent se animă conflicte serioase
la serviciu, mai ales din cauza
mentalităilor diferite.
Scorpion (23 oct - 21 nov)

Ești plin de energie în
această săptămână și
hotărât să schimbi multe și mărunte
în viaa ta. Segmentul partenerial
necesită îmbunătăiri și vei știi foarte
bine ce ai de făcut. Se închid cicluri
importante de viaă în doi sau de
lucru în diverse echipe profesionale.
Instabilitatea în relaii mai durează,
însă deja se conturează direcii noi.
Fii pregătit pentru schimbări și pen
tru a primi în viaa ta oameni noi!
Săgetător (22 nov - 20 dec)

Sunt zile bune pentru a sta
de vorbă cu tine însui.
Este nevoie să schimbi câte ceva în
filozofia de viaă și apoi în planurile
personale și profesionale. Sănătatea
se îmbunătăește vizibil, dar încă nu
fora nota. Vulnerabilitatea corpului
fizic persistă. Ar fi bine săi reorga
nizezi programul cotidian, astfel
încât să alternezi regulat orele de
odihnă cu orele de relaxare. Planifică
ședine de înfrumuseare.
Capricorn (21 dec - 20 ian)

Foarte importante sunt dia
logurile cu prietenii și cu
susinătorii 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 tipul un plan extraordinar de
afaceri sau de creștere a veniturilor
dintro activitate dragă sufletului tău.
Relaiile sentimentale îi pot atrage
atenia și eforturile.
Vărsător (21 ian - 20 feb)

O săptămână cu multă
forfotă în plan socioprofe
sional. Discuii cu șefii, schimbarea
statutului tău în cadrul unui grup de
lucru, participarea la diverse reuni
uni profesionale. Ambientul profe
sional este conflictuale pe fundal, de
aceea fii prudent. Însă și acasă,
membrii familiei te solicită pentru
treburile gospodărești. Este nevoie
să găsești un echilibru între înda
toririle personale și profesionale.

COMUNICAT DE PRESĂ
al ziarului
Meridianul de IașiVasluiBacău
După pronunarea Sentinei civile a
Judecătoriei din Vaslui, de pe 29 iulie curent,
din dosarul 8779/2020, vă comunicăm
următoarele:
Instana de judecată respinge cererea de
chemare în judecată a cetăencei Mocanu
Ramona, respinge reconvenionala formulată de
Dumitru Marin, respinge și alte cereri formu
late în dosar.
Desigur vom aduce la cunoștina opiniei
publice principalele elemente din motivarea
Instanei.
Dincolo de nuana procesului politic pe
care o poartă conducerea partidului de la putere
reprezentat de candidata la deputăie Ramona
Mocanu este interesant:
1. Încercarea de a pune pumnul în gura
presei na reușit;
2. Abuzul închipuitei directoare (că de
valoare… nu este) în adunări publice nu este
încă sancionat (om vedea în apel);
3. În loc să producă ceva pentru comuni
tatea care o plătește cu aproximativ 11000 de lei
lunar (!), Mocanu își arată colii sau preferinele
întocmai ca o aă din piaă, ocultând valorile
locale și sabotând munca și valorile produse de
puinii oameni capabili și gata de sacrificiu din
acest jude.
4. Cerem DEMISIA unui asemenea per
sonaj strecurat politic întrun post tare bine
plătit și unde nu onorează cu nimic, absolut
nimic, postura culturală.
În numele ziarului și al meu personal,
Prof. dr. Dumitru V. MARIN
cel mai important jurnalist vasluian
din toate timpurile.
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Peşti (21 feb - 20 mar)

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 materia
liza foarte bine la momentul
potrivit. Discuii și reuniuni pro
fesionale cu șefi și cu reprezen
tani oficiali ai unor instituii.
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– SC BICO INDUSTRIES SA 3 operatori apretori textile, 2
mecanici utilaj, 4 operatori la deservirea războaielor de esut, 2 opera
tori controlul calităii, 1 gestionar depozit, 2 manipulani marfă,
– CTM VISION SRL 2 faianari, 3 patiseri, 1 femeie servi
ciu
– SC CONFECTII SA 10 confectioneri, 10 muncitori neca
lificai
– SC VASCAR SA 1 consilier juridic, 2 electricieni, 1 mecanic
utilaj, 1 specialist achiziii publice, 2 muncitori în servicii de curăenie
igienizare, 1 vânzător
– SC TEHNOFOREST SRL 3 muncitori necalificai forestieri
– SC MIGMER SRL 2 patiseri, 1 lucrător comercial, 1 am
balator
– SC SAFIR SRL2 operatori mașină etichetat, 3 operatori
mașini unelte automate și semiautomate, 1 sortator produse, 3 operatori
prelucrare iniială păsări, 2 manipulani marfă, 1 gestionar depozit, 1
asistent manager marketing, 1 electrician întreinere reparaii, 1 fochist
cazane mici cu aburi, 1 operator la tratarea și epurarea apelor uzate, 1
operator fabricatie flux, 1 inginer industria alimentară, 1 îngrijitor
clădiri, 1 conducator auto transport mărfuri, 1 muncitor necalificat la
demolarea clădirilor
– SC LCL ROMANIA SRL 1 mobilier, 10 confecioneri
– SC C&A CONSULTING SRL 5 instalatori termosanitari,
5 muncitori necalificai
– SC FLEISCHPARTY SRL 2 ingineri industria alimentară,
2 ingineri mecanici, 2 mecanici întreinere utilaj, 5 manipulani marfă,
5 ambalator manual, 5 operatori la fabricarea mezelurilor
– SC SUPERBET BETTING &GAMING SRL 2 casieri
– FABRICA DE CARNE MORANDI 1 electrian, 1 instalator,
1 inginer mecanic, 1 medic veterinar
– SC MORANDICOM SRL 1 inginer zootehnist
– SC ILVAS SA 1 laborant chimist, 1 muncitor necalificat la
ambalarea produselor solide
– SC GOSCOM SA 1 auditor intern
– SC TIVAS IMPEX SRL 1 economist în gestiune economică,
1 lucrator comercial, 1 medic veterinar
– Fundatia SPURGEON Filiala Agape Romania 1 bucătar
– S.C. AQUAVAS 1 analist investiii
– S.C. APIPREST FOOD 1 Operator introd.,validaresi prelu
crare date
– S.C. TAIFASUL OAMENILOR 1 vânzător
– S.C.REVIC DESIGN 1 Tâmplar universal, Munc. Nec. La
asamblarea și montarea pieselor
– S.C. CATCARM S.R.L. 1 vânzător
– S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO 1 electrician
montare și reparare linii electrice aeriene, 1 săpător manual
– S C. SEBA CONSULTING S.R.L. 1 manager general, 2
șoferi autoturisme, gestionar depozit, 1manipulant mărfuri, 1 camerista
hotel
– S.C. ROXCOFY S.R.L. 2 receptioneri hotel
– SC AKTUNI SRL 1 șofer autoturisme și camionete
– SC CONDO AEDO SRL 2 constructori structuri metalice,
1 dulgher, 1 fierar betonist, 1 muncitor in construcii
– SC FANION SRL 2 îngrijitori animale, 1 sudor

A APĂRUT:

6

Meridianul, joi, 24 noiembrie 2022

actualitate

LUNGANI – IAȘI

SPERANELE TOAMNEI
Reporter: Stimai pri
eteni, sunt la Lungani și stau de
vorbă cu primarul Virgil
Corobuă. Cum vai pregătit pen
tru sezonul de toamnăiarnă la
primăria Lungani?
P:
Am
pregătit
instituia cât și școlile de pe raza
comunei cu necesarul de lemne
pentru anotimpul rece. De ase
meni am asigurat și centrele de
zi cu lemne. Avem lemne sufi
ciente cât să nu stăm cu grijă.
R: Vai încadrat la pla
fonul stabilit de Guvern, adică
leai luat mai ieftin de 600 de lei
metrul cub ?
P: Da, leam luat mai
ieftin. Leam luat din vară cu
Virgil COROBU Ă primar LUNGANI
400 și ceva metrul cub.
R: Eu am o mare ne
dumerire faă de clădirea nouă a primăriei. Ai pornit și familii numeroase și când se prezintă la un loc
în foră construcia ei și încă nu e gata. Care este de muncă și spun că sunt din Lungani, intră în
negaie, li se spune că nu este nici un loc. Atunci
explicaia pentru asta?
P: Explicaia este că materialele sau suntem nevoii să le facem dosare de ajutor social.
R: Totuși sunt multe case noi, asta însemană
scumpit. De la minister neau evaluat devizele de
două ori iar a treia oară nu neau mai arobat că au fost peste hotare?
P: Da. Au fost. Avem tineri care au ieșit,
diferena de bani. La început fierul a fost 2 lei kg,
spre exemplu, iar acum este 89 lei. Near mai tre au fost și au muncit în abatoare în germania, prin
bui vreo 200 de mii de lei să finalizăm această Frana în construcii, prin Spania. Nu sunt muli,
clădire și sperăm să facem rost pentru a ne muta dar totuși șiau făcut case bunicele, au un confort
cât de cât în acea casă.
în ea.
R: Anul 2022 a fost un an greu. A fost
R: Cam când preconizai că se va întâmpla?
P: Cu sigurană prin apriliemai eu zic că seceteă și voi, aici, la Lungani, ai fost lovii din plin.
va fi gata. Nici nu se pune problema să nu o Acum a venit și inflaia. Credei că vom ajunge ca
mai demult când pe timpul secetei lumea mânca doar
finalizăm dacă am ajuns aici.
R: Din punctul meu de vedere este foarte jir și troscot?
P: Nu, nu cred că vom ajunge acolo.
impunătoare.
P: Da, este o clădire frumoasă. Ea este Problema este că întradevăr avem de suferit toi.
construită în proporie de 95%. Noi avem munci Societăile care au lucrat terenul și au lucrat sute
tori care lucrează la interior și dacă va fi cald vor de hectare au investit mii de lei pe hectar. Un hec
tar – arat, discuit, semănat, ierbicidat, dat cu
continua să lucreze.
R: Cu informatizarea cum stai, vai luat îngrășământ – a costat peste 3000 de lei, aproape
4000 și ei au scos 400500600 kg de porumb la
măsuri?
P: Noi avem un proiect GAL în care avem hectar. Vă dai seama ce înseamnă asta. E o
prinși 70.000 de euro pentru dotări cu mobilier și pierdere foarte mare pentru ei. Noi avem foarte
muli fermieri. O parte șiau vândut animalele pe
calculatoare la sediul primăriei.
la abatoare.
R: Navetiști avei?
R: Credei că arendatorii vor da arendele
P: Aproape toate cadrele didactie sunt
cum sau îneles cu cei care leau dat pământul în
navestiste.
arendă?
R: Leai plătit naveta?
P: Nu cred. Dar cu sigurană vor ine cont
P: Leam plătit. Trebuie să le mai dăm o
diferenă de bani. Să vedem de unde. Este o mare la anul dacă va fi un an bun.
R: Credei că statul ar trebui să intervină în
problemă că trebuie să deconteze primăria
naveta. Ar trebui ca decontarea să se facă prin In vreun fel?
P: Da. Ar trebui. Noi am avut comisie
spectoratul școlar. Comuna Lungani e o comună
săracă. Avem familii cu 810 copii care au 3040 care a mers și a verificat situaia terenurilor
de mii datorie la bugetul local. De unde săi iei? oamenilor care au depus dosare pentru calamităi.
De unde să plătească omul ăla? Noi bugetul co Însă nimeni nu a primit încă nici un ban de la
Guvern până în acest moment.
munei îl facem din taxe și impozite.
R: Data trecută miai spus că a scăzut
R: Ce familii au cei mai muli copii?
P: Avem familii de tineri de 3540 de ani numărul de animale din comună. Credei că cei care
mai au vor reuși să treacă anul acesta așa greu.
care au și câte 1314 copii.
P: Da. Întradevăr nu mai este acel efectiv
R: Natalitatea la Lungani să îneleg că este
de animale, au mai redus din el dar tot mai au.
pe plus.
R: Oamenii din primărie vă sprijină?
P: Sigur că da.
P: Dintotdeauna. Pentru orice problemă
R: Suntei de o bună bucată de timp în
exerciiul funciunii aici la primărie, știi ce înseamnă ne strângem, o analizăm și căutăm soluii
inflaie. Toată lumea se plânge de creșterea aceasta a împreună.
R: În decembrie vei mai face festivalul obi
preurilor. Cum evaluai pentru viitor situaia? Ce
ceiurilor?
credei că se va întâmpla.
P: Sigur că da. Asta nu va dispărea. Nu
P: Nu pot eu să spun ce se va întâmpla,
dar să știi că omul de la ară este obișnuit. E mai se pune problema să nu facem. Tradiia trebuie
greu de cei care stau la oraș. Omul de la ară se meninută.
R: Eu vă urez succes.
poate limita. La oraș costurile sunt mai mari. La
P: Mulumesc.
noi e și greu săși găsească un loc de muncă pentru
Dumitru V. MARIN
că sunt muli neștiutori de carte. Foarte muli au

www.tvv.ro

CREDENIONALELE
LA 104 ANI DE LA
MAREA UNIRE.
ALE NOASTRE !!!

La 1 Decembrie 1990, o delegaie specială a judeului Vaslui
compusă din 79 de persoane reprezentând comunele și orașele judeului,
au depus în Sala mare din Catedrala Neamului, respectiv a Muzeului
Unirii, DELEGA IILE speciale, numite credenionale, semnate cu
mâna proprie, ca semn de credină faă de ară și marile ei idealuri. Era
moment de cotitură în istoria României care trebuia săși schimbe sis
temul social și să se depărteze de comunism.

Personal, mă consider un mare favorizat al soartei, pentru că
în 1990, împreună cu un grup măricel (79 de persoane din judeul
Vaslui), am avut ocazia să depun acele împuterniciri – Credenionale
(moderne) – în Marea Catedrală a Unirii neamului de la Alba Iulia: una
dintre cele 39 de contribuii fundamentale naionale.
Am scris și am tipărit mai multe materiale legate de acest
eveniment care va rămâne UNIC și o spun cu răspundere, pentru că
atunci, după Revoluie, chiar mai clocotea sentimentul patriotic pe
tărâm românesc. Cei care neam nevoit a depune acel angajament pen
tru dragoste de ară, am avut atunci entuziasmul patriotic necesar acelui
act, atunci, de mare înălare sufletească. Muli sau săvârșit între timp,
dar, cei în viaă sunt realmente copleșii de neapartenena istorică la
care sunt supuși, sunt nevolnici și detașai de acele idealuri, inclusiv
cel de libertate individuală. Valul globalizării ia devitalizat mai pe toi.
În ceea ce ne privește, ca luptători din prima linie pentru limba
română și neamul românesc nu putem nici să uităm, nici să abandonăm
românismul din noi, și în nici un caz să ne slăbim voina. Pentru că
Marea Unire au făcuto ROMÂNII în 1918, dar când am avut și noi
prilejul, am întărit ideea cea mai durabilă dintotdeauna „UNITATE ÎN
CUGET ȘI ÎN SIM IRI”.
DVM

Meridianul, joi, 24 noiembrie 2022

www.tvv.ro

actualitate

LA BOGDANA…
PRIMĂRIA NOUĂ A ÎNEPENIT !!!
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Vasilică BARBU primarul comunei BOGDANA
Zi de toamnă, după ploile din ultima vreme, cu multe frunze muiate alături de șosea, ori prin șanuri.
Este o șosea proaspăt asfaltată până în inima comunei, așa că e o plăcere să mergi pe vârful dealurilor, după
pădurea de la Lipovă, cu gândul la pădurile dese care acopereau oștile lui Ștefan cel Mare (1475). Pentru
cine nu știe, să precizăm că BogdanaBogdăniaBogdănești (comunele vecine) își au patronim pe Bogdan
Vodă (Chiorul), fiul domnitorului (încă nu era domn în 1475, dar a avut rolul crucial de a se arunca în luptă,
exact în momentul atacului lui Ștefan, când au rupt coloana de vreo 17 km în două și au hotărât soarta luptei).
„Cănălăria” și cortul lui Bogdan erau lângă cișmelele care se mai păstrează și astăzi în partea vestică a co
munei iar la momentul hotărât au atacat pe caii lor rădăueni pe apa Bârladului.
Am privit interesat mișcarea câtorva cetăeni prin apropierea Bibliotecii comunale, cu ușile deschise,
am fotografiat pe îndelete „clădirea nouă” adică zidurile parterului, la roșu, așa cum îl știu de câiva ani:
mam gândit că poate fi și din vina primarului.
– Cum de nu mai dai înainte, domnule primar?
– Era greu și înainte de pandemie, că sau tot schimbat constructorii, dar acum cu inflaia asta
e și mai greu. Nu prea găsim antreprenori, am tot scos la licitaie, mai scoatem, om scoateo noi la
capăt, până la urmă.

A apărut nr.31/2022
Revista noastră internaională de care suntem
tare mândri, are șapte ani de la apariie.
Rezultate și realizări:
 Se difuzează în 4  patru  continente.
 Cele peste 150 de pagini sunt întro realizare
grafică deosebită.
 Înregistrăm peste 871 colaboratori.
 Profilul M e r i d i a n u l u i C u l t u r a l R o m â n e s c
este de departe cel mai atractiv din Moldova și ocupă
„sectorul” dinspre jurnalismul cultural.
 Fie și doar după atât de puin timp, susinerea
noastră
este
numeric
și
mai
ales
valoric
EXCEP IONALĂ.
D.V.M.

– Cu veniturile cum stai ?
– Cred că dvs. știi mai bine ca noi. Rău și greu. Numai cu sperana stăm cel mai bine.
Vasilică Barbu are niște ani (muli) de când e primar, are și cu ce se lăuda ca edil, nu uită să se
mândrească și cu echipa lui din primăria Bogdana, o clădire asemănătoare (și ca vechime) cu primăria veche
din Băcești.
Să aflu mai multe am purtat o discuie cu „omul cu portofelul” adică doamna contabilă Mioara
Teodora Hondru care mia făcut o impresie cu adevărat deosebită, ca profesionistă. Cred că mă năpădea cu
tot felul de cifre, planuri, proiecte.
În sinea mea nu miam reinut o părere: oamenii aceștia, toată echipa, se îneleg și se ajută. Dacă
omul cu economia, contabilul e bun, toate merg.
Ca semn de aleasă consideraie iam făcut cadou o carte cu autograf, mai ales că doamna are și copii,
sfătuindo să nu cedeze în faa greutăilor. (Mia răspuns pe dată că nu trebuie să am grijă…).
Dacă oamenii din Bogdana sunt optimiști, eu nam plecat de acolo în aceeași stare. Zidurile roșii
ale visatei primării noi parcă erau dinii unei sărăcii nepotrivite pentru un loc înzestrat cu ape, codri, oameni,
care să trăiască mult mai bine.
Dumitru V. MARIN

Dumitru V. MARIN
Darul pictorului Gheorghe LETEANU
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Odată, târziu sau devreme,
Discutau două… pene!:
Pana de gâscă… toantă,

Semnate de mine,
Prin… reprezentanţi valoroşi,
Străbunici, mătuşe şi moşi!

Zise unei pene de… hârleţ
Harnic, dar… nătăfleţ:
─ Sunt pana cea mai… importantă!
Tu? Roabă! Sub opincăori… cizmă;
Nobleţe eu am şi carismă!
Pentru că… toate
Vechi ale lumii tratate
De pace, dreptate
Sau nu, libertate,
Coduri de legi, edicte,
Letopiseţe, pline de fapte,

Ascultând a hârleţului pană,
Care muncise o sută de ani,
Cu trei generaţii de ţărani,
Ca o simplă… şicană,
Întrebă insolent:
─ Dar… în prezent,
După amarul acesta de ani,
Dă cineva pe tine… doi bani?

Finalul marilor conflicte,
Literatură, ştiinţă, idei,
Au fost… în fine,

Morala:
Când nu eşti bun la nimic,
Nu pretinde cinste şionoare,
Fiindcai avut un… stră... străbunic,
Om de mare valoare?!
Val ANDREESCU

SONETUL ÎNCURAJĂRII
Prietenii ‒ aceia care ştiu
Cam publicat în cărţi sau în reviste
Diverse înjghebări avangardiste ‒
Mau sfătuit mereu să nu mai scriu.
Miau spus că versurilemi sunt prea triste,
Că nam talent, ba chiar caş fi bocciu
Şi prin urmare cred, nu prea târziu,
Că vor primi şi zvonuri alarmiste.

Încât, fiind deruta mult prea mare,
Aştept, plivindumi de greşeli parcela,
Şi de la cititori... ONCURAJARE!
Mihai HAIVAS

UMOR

E p i gr a m e
CRITICA
UNEI UNIUNI POLITICE
Nai să poţi să fiţi eroul
Fără noi, în tot ce faci,
Che mai trebuie şiun boul
La căruţa cu doi vaci!

Mi sa prezis că se scufundă barca,
Iar viitorumi nu va fi acela
În care eu mă şi vedeam Petrarca.



UN ZÂMBET CU NICOLAE VIZITEU

FABULA PENELOR
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 Bade, cât mai bei pe zi?
 Cât îmi cade bine, dom' doctor.
 Bine bade, cam câte pahare?
 Apăi...dom' doctor, ios beutor, nu contabil.
Tatăl citește ziarul.
La un moment dat, ochii îi cad pe un titlu cu litere mari: "Gică Hagi a semnat un contract de 4 mil
ioane de dolari".
Privindul gânditor pe fiul său care se chinuia săși facă tema la matematică, ii spuse:
 Gata, ajunge cu matematica asta! Ia dute pe afară să bai mingea cu băieii.
O femeie de la ară se duce la ginecolog
– Dom’ doctor, am o puzderie de copii, și cum nasc, cum rămân gravidă din nou…
Ce mă sfătuii să fac să nu mai rămân însărcinată?
– Păi, cel mai sigur ar fi să nu te mai culci cu bărbatul o perioadă.
– Am încercat, dom’ doctor, dar cu atâia copii pe cap, toată ziua muncesc, iar seara cad ruptă de
oboseală și adorm de cum pun capul pe pernă, iar bărbatumiu se strecoară lângă mine fără săl simt de obosită
ce sunt și…
– Atunci, dacă așa stau lucrurile, te duci și cumperi un borcan de zece litri, iar seara când te culci,
bagi picioarele în borcan și ai scăpat de necaz!
Femeia nu prea pricepu ce vrea doctorul să spună și întreabă:
– Cum în borcan, dom’ doctor?
– Așa bine! Te culci cu picioarele în borcan și ai să vezi că nu mai rămâi gravidă. Metoda este
garantată 100%.
După câteva luni bune, femeia vine din nou la doctor, “cu burta la gură”. Când o vede, doctorul o
întreabă mirat:
– Ai rămas iar gravidă? Nu se poate! Cum santâmplat? Ai cumpărat un borcan de zece litri, așa
cum iam spus, în care să bagi picioarele când te culci?
La care, femeia zice:
– Am cumpărat, dom’ doctor, dar nam găsit borcan de zece litri și am luat două de cinci…

PRECAUŢIE
LA ACCEPTAREA ROMÂNIEI
ÎN SHENGEN
Neau amânat, de bună seamă
Căi drept să fie circumspecţi:
Pe hoţi îi prind, dar le e teamă...
Căi invadează... cei deştepţi.
CINE FURĂ AZI UN OU…
Să fureun prăpădit de ou,
Greşesc profund cei careau spus
Că se pretează doar un bou…
Un bou aspiră mult mai sus!
Gheorghe BĂLĂCEANU
UNUIA CARE SE CREDE
POLITICIAN
Thalestris no săl ispitească
Șii greu sajungă maren stat,
Căci nare os de brav bărbat...
Șii prea târziu ca săi mai crească.
PESAJ SOCIAL
Sunt ierni din ce în ce mai grele
Și cerul vieii, tot mai tern,
E plin de reci zăpezi și rele...
Mai mari, ce vin de la Guvern.
GENERALUL IARNĂ
Bate comandani vestii,
Fie ei franuji sau nemi,
Dar ai noștris renumii...
Muli din ei sunt impoteni...
Constantin PROFIR

AVANTAJUL IZOLĂRII
Dușmanii mei sunt norocoși
Că nau contact cu mine:
Ar deveni toi ofticoși
Aflând co duc chiar bine!
FILOZOFIE INCOMPLETĂ
Zisau cei ai lui Socrate
Proștilor, să dăm dreptate,
Dar nau spus dei rău sau bine
Să te contrazici pe tine!
ÎNTREBARE NEROADĂ
Cum lumea e tot mai nebună,
Întreb pe deștepi ca sămi spună:
Va fi sănătate mintală
O boală mai grea, socială?
STRATEGIE ELECTORALĂ
Cum putred e de interese,
Flămând, partidul, de ciolan
Azi șia ales un nou slogan:
Cui chiar nui pasă... să nui pese!
ACTUALITATE
ROMÂNEASCĂ
Nori negri sunt pe firmament
Șiaduc necazul permanent;
Clocii fiind în pandemie,
Se mută în economie.
Dumitru IVAS
LA VOT
La vot, cum sa recomandat,
Mam dus co mască protectoare
Şiatunci măntreb: Nu cumva, oare,
Şi votul meu a fost... mascat?
Mihai CABA
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BEN TODICĂ – ALPINIST AL DEVENIRII ȘI DESĂVÂRȘIRII
„Să fim sinceri și să spunem adevărul până la capăt”.
(Ben Todică)
Întrun proiect al Bibliotecii Judeene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui din anul
2008, neam propus identificarea confrailor români cu rădăcini moldave (vasluiene),
personalităi marcante ale culturii, artei, literaturii și spiritualităii, purtători de cuvânt ai
neamului românesc pe toate meridianele globului. Pentru identificarea acestora, una dintre
modalităi a fost corespondena via email cu diferite persoane deja cunoscute și cu diverse
instituţii ale românilor din străinătate, printre care ambasadele și consulatele românești. Ca
răspuns al solicitării noastre, iată ce răspuns am primit din îndepărtata Australie: „Stimată
Doamnă, Vă mulţumesc pentru mesaj. Vă asigur că lam retransmis către toate persoanele
de origine română aflate în baza noastră de date, cu rugămintea de a fi făcut cunoscut de
către toţi cei care ar putea fi interesaţi. Va urez mult succes în proiectul dumneavoastră.
Cu cele mai bune urări, Marius Dragolea – Consul General al României la Sydney”
Nu mică nea fost bucuria atunci când am primit primul mesaj de la unul dintre vasluienii
noștri: „Dragă doamnă Vasilica Grigoraş, Mă simt onorat pentru propunere, mă simt un om obişnuit ca
să mi se dea o astfel de onoare lângă mari OAMENI ai neamului, dar dumneavoastră și domnul director
al Bibliotecii, prof. Voicu Gelu Bichineţ ştiţi cel mai bine ce aveţi în minte cu acest plan  SUNT MULTE
VALORI TĂCUTE, ÎN MOLDOVA! Vă ataşez datele mele personale în limba engleză (cred că sunt uşor
de înţeles. Nu am făcut CVul în limba română pentru că nu a fost nevoie până acum). Încerc să caut o fo
tografie mai pe placul cerinţei dumneavoastră dar nu e uşor pentru că fotografii, tip „Portofoliu”, nu am.
Dacă mai doriţi şi alte informaţii, nu ezitaţi! Numai bine, Ben (Benoni) Todică [Australia]”
Încântai de veste, lam contactat imediat, și astfel am închegat o frumoasă și
durabilă prietenie, timp în care Ben Todică a cunoscut și a inut legătura cu multe persoane,
personalităi din municipiul și judeul nostru.
Viaa omului, în general, a emigrantului, în special, nu poate fi trăită și nici explicată
decât de propria persoană. Această afirmaie este o axiomă. Cu atât mai mult și mai bine o fac
cei cu har și înclinaii spre exprimări culturale, artistice, literare... Sinceri cu ei înșiși și cu
ceilali își deschid sufletul și se „mărturisesc” public prin ceea ce scriu și realizează prin toate
faetele culturii și artei pe care leau îmbrăișat. Consultând cu atenie asemenea surse, vom
găsi argumente personale solide pentru a susine afirmaia de mai sus. Așa se explică și faptul
că oriunde sa aflat, Ben Todică a trăit, simit, gândit și sa exprimat românește.
Cine este Ben (Benoni) TODICĂ? Este românulaustralian născut pe 23 noiembrie
1952 în satul Iezer, comuna Puiești, judeul Vaslui, care la vârsta fragedă de 34 anișori a
plecat împreună cu părinţii (Aurica și Gheorghe) în Banat. Acolo a petrecut o copilărie care
a rămas pururea verde în inima sa, a urmat cursurile primare din Ciudanoviţa, Școala
profesională UCMMA din Bocşa, apoi Liceul de matematică din Oraviţa. În această
perioadă șia descoperit pasiunea pentru film, (realizând câteva filme, unele premiate) și i
se dezvoltă gustul pentru teatru, jucând în echipe de amatori, stimulat şi de faptul că pe
scena teatrului din Oraviţa a păşit cândva şi Mihai Eminescu. Urmează cursuri și seminarii
căpătând abilităi și competene de operare echipament de filmat şi fotografic, echipament
de înregistrare şi editare sunet, procesare film și gramatica limbajului de film.
În anul 1979 emigrează în Australia. Aici îşi continuă pregătirea teoretică şi practică.
A urmat mai multe școli, cursuri, universităi prin care a acumulat cunoștine temeinice și de
prinderi în diferite domenii, cum ar fi: regie, management, legislatie, documentare, media, in
ginerie de sunet, utilizarea echipamentelor de studio, producie de film etc.
În întreaga sa viaă a îmbrăișat mai multe profesii, a practicat mai multe îndeletniciri:
artist independent (cineast, regizor, producător TV, broadcaster, inginer de sunet, etc.); scriitor,
editor, fotograf, jurnalist, artist. Harnic și priceput a îmbrăișat și profesii existenţiale: sudor,
electronist, director de cinematograf, mecanic maşinist maşini extracţie, operator TV etc. Are
și mai multe hobbyuri: electronică, fotografie, muzică, tenis şi plimbare prin natură.
În vâltoarea unei viei pline de solicitări, Ben Todică sa raportat permanent la
România, la istoria și spiritualitatea neamului. Printrun „triumvirat” în sensul de înelegere
proprie a ipostazelor personalităii sale (cineast, ziarist și scriitor) cu scopul exprimării și
impunerii pe arena artei, literaturii și jurnalismului a devenit în timp un „alpinist al devenirii
și desăvârșirii”. A învăat să urce continuu pe drumul, de cele mai multe ori abrupt, al
cunoașterii și creaiei, a escaladat înălimi demne de admirat asemenea unui campion.
Pasionat de film din copilărie, a realizat în timp peste 300 de filme de lung și scurt
metraj, nenumărate videoclipuri. Întro zi toridă de vară (23 iulie 2015), un număr însemnat
de iubitori de artă și frumos din Bârlad, Huși, Negrești și Vaslui au venit la Vaslui pentru a
viziona filmul „Drumul Nostru”, realizat de Ben Todică. A fost posibil acest lucru întrun
duplex VasluiMelbourne, RomâniaAustralia, invitat de onoare fiind Ben Todică.
Vizionarea filmului a fost o adevărată încântare pentru public, întrucât, tehnic vorbind, fil
mul este o îmbinare fericită între călătoria în România, străbătând cu emoie și uimire dru
muri cunoscute și bătătorite cândva și pasaje filmate de cineast în perioada când locuia în
Ciudanovia și lucra la mină. Este un film muzical și impresionează prin alternana în timp
a imaginilor. Reprezintă o întâlnire de suflet cu prima iubire (locurile copilăriei), este un
cântec de leagăn, o mângâiere. Secvenele din film sunt asemenea unor coarde de instru
ment, pe care auzindule inima vibrează la maximum, emoiile clocotesc.
Din anul 1993, pe lângă un loc de muncă stabil, a lucrat o perioadă îndelungată
ca inginer de sunet, producător, crainic la postul de radio etnic, cunoscut şi ca 3 ZZZ, 92.3
FM. O muncă pe bază de voluntariat întro activitate de teren, călătorii, filmare, producere
de interviuri pe diverse subiecte în Melbourne. Ben Todică este șiun neobosit colaborator
la Radio România Cultural și alte posturi de radio din România, este un consecvent cola
borator la ziarele și revistele românești din ară și ale românilor din întreaga lume. Un an
mai târziu are bucuria de a fi producător/regizor ARCTV CH31, Televiziunea comunităţii
româneşti, Melbourne, Victoria. O activitate tot pe bază de voluntariat, care se desfăşoară
pe segmentele: filmarea, producerea şi regizarea programului săptămânal de o oră, produ
cerea programului de reclame în funcţie de cerinţele sponsorilor, călătorii şi întâlniri pentru
documentare, interviuri pentru programele TV în diverse locaţii din Australia. În anul 2004,
la Festivalul naţional al posturilor TV comunitare, programul românesc realizat de Ben
Todică sa clasat între primele cinci emisiuni, ca Best Arts Program, din totalul celor 506,
câte sau înscris în competiţie. Din 2006 este membru în Consiliul de regizori la TV 31

Melbourne, Australia.
Încă de când trăia în România, Ben Todică a iubit statornic și cu ardoare literatura.
A participat la cenacluri, concursuri şi seri de poezie, lansări de carte și întâlniri cu reputaţi
scriitori şi poeţi din diferite colţuri ale lumii, conferinţe și recitaluri de poeme, schimburi
de idei și impresii. Descoperindui talentul literar, scriitorul Artur Silvestri îl îndeamnă să
scrie, asigurândul de încrederea și susinerea sa. La Melbourne urmează, timp de trei ani,
cursuri de Creative Writing şi de editor (de film) profesionist, la Monash University, Open
Chanel şi Australian and Television School din Melbourne. Cursul de Creative Writing îi
trezeşte gustul pentru scris.
Venind din sfera jurnalismului, în scris a îmbrăișat arta interviului și eseistica. În
această idee se înscrie și publicarea unor cări dea lungul timpului: În două lumi,
Timișoara, Editura Atticea, 2009; Roman, Editura Mușatinia, 2012; Între două lumi,
Târgoviște, Editura Singur, 2011; ed. a 3a la Roman, Editura Mușatinia, 2012; Cu braele
aripi, Iași, Editura PIM, 2020; Căutând după mere, Un dialog amical cu Pavel
RătundeanuFerghete, vol. I, Craiova, SITECH, 2018; Căutând după mere, Un dialog
amical cu Pavel RătundeanuFerghete, vol. II, Craiova, SITECH, 2022.
În paginile cărilor sale transpare smerenia, modestia și demnitatea românului.
Autorul, nu numai că apreciază și promovează adevăratele valori, dar sesizează și mi
nusurile oamenilor și ceea ce se întâmplă nefiresc în ară și în lume. Ben Todică iubește
oamenii, nu are nimic cu nimeni, ci cu faptele unora care nu au respect și iubire faă de se
meni, ară și neam. Se revoltă faă de nedreptate, rea voină și, mai ales, necredină. În dis
cursul său literar adoptă o gamă largă de atitudini: sobrietate, gravitate, îngăduină,
înelepciune, încurajare…
Primele două cări publicate au fost lansate și la Biblioteca Judeeană din Vaslui
în activităi duplex. La sfârșitul unei întâlniri, autorul afirma: „Am simit o dragoste
milenară izvorâtă ca un poem din adâncuruile culturii neamului nostru, rod al istoriei
strămoșești. Orânduirile trec, însă noi rămânem în credina noastră și vom dăinui precum
păsările din înaltul cerului așa cum nea dorito Marele Voievod Ștefan, energizai de Eter
nul Eminescu.” Ce mărturie mai înălătoare a românismului din sufletul lui Ben Todică
poate fi mai frumoasă decât aceasta?
Cările lui Ben Todică nu se uzează din cauza trecerii timpului, adică nu suportă
acea uzură morală despre care se vorbește în lumea cărilor, ci dimpotrivă coninutul de
idei și maniera de tratare a subiectelor abordate vor rămâne valabile și demne de urmat
acum și de generaiile viitoare.
Măreia sufletului său și valoarea operei sale au fost recunoscute de românii din
ară și din diaspora. În anul 2012, un grup important de personalităi culturale, artistice,
literare, spirituale, dar și prieteni din copilărie și din întreaga viaă au colaborat la alcătuirea
și apariia unui volum aniversar la împlinirea vârstei de 60 de ani „BEN TODICĂ  Am
basador onorific al românismului”, Roman, Editura Mușatinia. Mam bucurat și simit
onorată să fiu coordonator al resurselor cării.
În anul 2022, cu ocazia împlinirii unei noi vârste rotunde (70 ani), a apărut volumul
de autor „Din ABIS în DIVIN și invers”, Iași, Editura PIM, cu o prefaă pertinentă și de
osebit de elaborată, intitulată „GLASUL UNUIA CARE PREDICĂ ÎN PUSTIU?”,
semnată de remarcabilul om de cultură, prof. univ. dr. docent Nicolae Mătcaș, lingvist,
cercetător știinific, publicist, poet, ministrul Știinei și Învăământului din Republica
Moldova în perioada 19901994.
Ben Todică este un consecvent căutător și descoperitor, iar ceea ce a aflat, învăat
și creat a oferit cu dragoste și altruism semenilor. Scriitorul indianist George Anca îl
numește pe bună dreptate „SISIF CULEGĂTOR”, iar prof. dr. Petre Iosub afirmă: „Iubind
cu patimă tot ceea ce este curat și frumos în viaă, Ben Todică – creatorul se dăruiește
total oamenilor, considerânduși astfel existena, prin cări și filme, pentru a oferi și celor
din viitor un exemplu de demnitate și bună purtare.”
În primul său volum publicat, B. Todică afirmă: „Demnitatea și identitatea sunt
valorile supreme ale omului, oriunde sar afla. Acestea dau sens și rost vieii, ne dau
dragostea pentru comunitatea în care trăim.” Însă, cel mai important lucru pentru autor este
ca în căutările și aflările, demersurile și împlinirile ori eșecurile noastre „să fim sinceri și
să spunem adevărul până la capăt”. Acest îndemn ia fost far călăzitor și temelie ziditoare
vieii și întregii sale activităi. Acest mesaj mobilizator a fost transmis permanent prin cările
sale, dar a ajuns la un apogeu în recenta carte apărută. Explicaia este simplă. În ultimii ani
societatea umană se află întro degringoladă accentuată, natura umană se sălbăticește, oa
menii devin fiare care distrug cu bună știină creaia Domnului – viaa omului, natura…
Eseistul Ben Todică numește, cataloghează această stare de lucruri, situaie ca fiind o
oscilaie brutală, periculoasă, trecere iraională… „Din Abis în Divin și invers”. Un titlu
exprem de sugestiv pentru vremurile noastre. Dacă totul este creat de DUMNEZEU prin
CUVÂNT în LUMINĂ, viaa omenirii și a planetei ar trebui să fie minunată, superbă,
admirabilă, încântătoare…, însă prin intervenia nesăbuită, nechibzuită a omului ne adâncim
în prăpastie, în genune. În această grea misiune, „Nu, scriitorul și polemistulmaestru Ben
Todică nu predică în pustiu. Nici măcar la marginea pământului. El se află în vâltoarea
evenimentelor reale sau improvizate pentru a avea cu ce (și cu cine) polemiza, ba chiar în
epicentrul lor. Și nu e deloc singur. Are, prin diseminarea eseurilor sale prin revistele din
ară și din lume care apar în format scris sau online, zeci, sute, mii de cititori și susinători.
Are și tovarăși de crez, de credină și de scris tăios…”. (Nicolae Mătcaș)
Mulumim cineastului, jurnalistului și scriitorului Ben Todică, model de spirit
multicultural, pentru prietenia de care dă permanent dovadă, pentru încrederea cu care ne
onorează prin colaborarea pe plan literar, editorial și cultural, pentru promovarea Vasluiului,
Moldovei, Banatului și României, a personalităilor și instituiilor acestora, pentru susinerea
multor proiecte, pentru cările oferite bibliotecilor din ară, Republica Moldova și Ucraina.
Lista de mulumiri este cu mult mai lungă, însă mă opresc aici, urândui vasluianului
bănăean, românuluiaustralian, Ben Todică,
La muli ani, frumoși, buni și rodnici alături de cei dragi!
23 noiembrie 2022,
Vasilica GRIGORAȘ
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ALĂTURI DE CEL MAI MARE
JURNALIST VASLUIAN!
Cu puin timp înainte de un eveni
ment marcant în cultura judeului Vaslui am re
alizat această fotografie, după ce domnul
profesor doctor Dumitru V. Marin mia spus că
cel puin doi din invitaii de la prezidiu vor uita
pentru ce au venit la eveniment și întâi vor
vorbi despre dumnealui... de rău. Știind că
domnul profesor doctor Dumitru V. Marin are
un umor fin am zâmbit, spunândui că îmi vine
greu să cred că și aici vor face astfel de lucruri,
fiind la o oarecare distană de Vaslui. Exact așa
sa întâmplat.
Nu este prima oară când cei doi își
încep discursurile de oameni nesănătoși la cap
cu aluzii la adresa domnului profesor doctor
Dumitru V. Marin când îl observă în mijlocul
oamenilor. Parcă prezena dumnealui îi
ștrangulează, iar eliberarea o obin doar prin
critică și vorbire de rău, inventând tot felul de
lucruri ciudate, minind sfruntat și altele.
Ce uită asemenea necioplii este fap
tul că de regulă la asemenea evenimente
participă constant oameni care îi datorează
domnului profesor doctor Dumitru V. Marin
formarea profesională de scriitor sau
jurnalist, chiar și în alte domenii, fiindcă dea
lungul timpului ia încurajat și îndrumat pe
muli spre diferite profesii, susinândui, per
soane care iam studiat și îi cunoaștem în de
taliu activitatea de scriitor, jurnalist, om de
cultură.
Cu modestie, afirm că mă număr și eu printre cei care am studiat cu multă atenie cările domnului
profesor doctor Dumitru V. Marin, fiindcă biblioteca de la biroul dumnealui de presă este deschisă oricărei
persoane care își dorește un asemenea studiu, inclusiv a lucrării dumnealui de doctorat.
Dacă ar mai exista un singur jurnalist vasluian cu titlul de doctor, dacă ar mai exista un singur jur
nalist vasluian care să activeze dea lungul a peste cinci decenii, dacă ar mai exista un singur jurnalist vasluian
care să aibă 57 de cări tipărite, reviste, ziare, să fi avut tv/ radio și despre care să existe vreo dovadă că a
făcut presă până la vârsta de 80 ani și lista ar putea continua...ca să îi pot compara activitatea jurnalistică a
acelui jurnalist cu cea a domnului profesor doctor Dumitru V. Marin aș fi scris și despre acel jurnalist. Evident,
nu există.
Așa că pentru mine OMUL profesor doctor Dumitru V. Marin rămâne jurnalistul vasluian REPER.
Zilele trecute am participat la o activitate unde am văzut din nou cum două persoane lipsite de etică,
una din Vaslui și alta de la Iași, bine cocoai de altfel pe funcii, lau ironizat/jignit/apostrofat pe domnul
jurnalist profesor doctor Dumitru V. Marin, care efectiv se afla în sală, pe un scaun, stând și ascultând liniștit
ce vorbeau invitaii din prezidiu, nu mai spun că au avut un limbaj suburban și la adresa altora de acolo,
insinuând lucruri greu de imaginat și la adresa altora. Sunt lucruri pe care nici în glumă în cercuri restrânse
nu trebuie afirmate la adresa celorlali, dar la asemenea evenimente culturale.
Când au terminat cei din prezidiu de susinut alocuiunile, fiindcă sa acordat tuturor celor care
doreau posibilitatea de a vorbi, domnul profesor doctor Dumitru V. Marin sa ridicat și a vorbit strict la subiect,
cu un limbaj cultural înălător, motivant, plin de respect faă de toi cei prezeni, inclusiv faă de cei doi
necioplii.
La întoarcere din acea localitate spre Vaslui alături de domnul profesor doctor Dumitru V. Marin, în
mașină, mia relatat despre cât de mult au de suferit asemenea manifestări culturale din cauza unor asemenea
nulităi care coboară standardul bunului sim la asemenea activităi, vin cu un limbaj suburban, evident din
cauza lipsei de educaie, cultură neavând sub nicio formă, chiar dacă aceștia afișează un aer de atotcunoscători.
Dacă le atragi atenia cu privire la comportament sau neștiină sar ca arși și tot ei se dau victime. Ce
impostori.
Stiu, există o regulă nescrisă ca omul educat să suporte comportamentul inadecvat al celor mai
necioplii. Dar, oare, cât să mai supori așa ceva?!
Spre deosebire de acești necioplii, domnul profesor doctor Dumitru V. Marin stă onorabil în orice
circumstană, în apărarea dumnealui fiind bunul sim, elocvena, educaia, rezultatele a 60 ani de reputat
jurnalist și scriitor, recunoașterea publică autentică din partea unor persoane de același rang intelectual și
cultural, așa cum de altfel toi ceilali cu bun sim îl respectă și îl preuiesc chiar dacă nu au studiile și rezul
tatele dumnealui, dar îi recunosc valoarea OMULUI jurnalist profesor doctor DUMITRU V. MARIN.
Chiar și după eveniment am aflat că au continuat în același stil și pentru că au mai fost câteva per
soane care am avut curajul să spunem la acel eveniment câteva cuvinte frumoase cu înelepciune despre dom
nul profesor doctor Dumitru V. Marin, nefăcând aluzii la ceilali, am aflat că am intrat și noi în malaxorul
neciopliilor.
Eu miam propus, când văd situaii ca cele mai sus expuse la adresa domnului profesor doctor
Dumitru V. Marin, să merg pe calea demnităii pe care CEL MAI MARE JURNALIST VASLUIAN  domnul
profesor doctor Dumitru V. Marin – merge cu onoare, OM de o demnitate fără egal de către contestarii
dumnealui.
Domnul profesor doctor Dumitru V. Marin rămâne și pentru mine, ca pentru muli alii care avem
valori bine definite, un EXEMPLU DE VIA Ă!
Jenică RUSU
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LA BOGDĂNEȘTI,
PRIMARUL DOROBANU:

Ion DOROBAN U primar BOGDĂNEȘTI
„La 1 Decembrie și noi sărbătorim ca toi românii Ziua
Naională. Gândul ni se întoarce înapoi cu mândrie pentru cei de
dinaintea noastră. Cred că trebuie să fie o zi de înălare sufletească”.
E bine dacă mai putem cultiva acest sentiment al respectului
pentru tot ce înseamnă istorie, muncă, viaă românească.
Am stat de vorbă cu toată echipa din această comună și mam
întors cu tolba de impresii plină. Dar… pe curând.
DVM

CAZ SOCIAL LA LIPOVĂ
Secretara generală a Comunei Lipovă, una dintre cele mai fru
moase și mai profesioniste doamne din câte cunosc, jr. Ionela Todirașcu
nea comunicat o situaie de o nemaipomenită răutate. Pe scurt:
Cetăeanul Gheorghe Galescu, din satul Căpușneni, în vârstă
de peste 88 de ani, sa trezit cu o amendă de aproape 10.000 lei (o sută
de milioane vechi) pentru că deși avea mască pe figură întro dimineaă
când a ieșit să cumpere pâine, sa întâlnit cu doi motocicliști, care iau
cerut declaraia pe proprie răspundere.
De unde să aibă omul hâroaga la el? Deci amendă cumplit de
greu de plătit pentru un ăran… și mai în vârstă.
Ce urmează e mai interesant: toată viaa lui, badea Gheorghe
a căutat să pună ban peste ban, măcar pentru sicriu. A adunat 9700 de
lei în Raiffaisen Bank. Când a mers săi scoată sa trezit cu poprire din
bancă. Prin urmare omul nostru a muncit o viaă pentru o hârtiuă în
faa unor nemiloși care sau dat aprigi împlinitori de lege în pandemie.
Pentru că Gheorghe Galescu na prea știut ce să facă, pentru
că nu are de unde, pentru că e o mare nedreptate, îi întrebăm și noi pe
cititori: cinel ajută cu un sfat?
DVM

UN AMĂRÂT DIN ALBEȘTI
E BĂTUT BINE BINE
PENTRU CĂ NU ARE
CINE L APĂRA
Prin oraș circulă un personaj de peste 60 de ani, cam fistichiu
la prima vedere și care, de regulă, vinde ziare. E modul lui de ași
dobândi niște bani pentru o pâine, pentru că de haine nu are de unde.
Sa prezentat la noi cu Certificatul medicolegal nr. 853 din
11 noiembrie 2022 cu concluziile: „Spânache Ioan prezintă leziuni trau
matice de tipul excoriaiei. Leziunile sau putut produce prin lovire cu
sau de corpuri contondente… pe 9 noiembrie”.
Lăsăm la o parte părerea medicilor că după 23 zile de îngrijire
medicală vânătăile i se vindecă.
Dar… ne întrebăm, ce fel de oameni sunt aceia care îl pot
umili, lovi, obijdui pe un om care se zbate săși asigure cinstit o bucată
de pâine?
DVM
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28 NOIEMBRIE 1918
ZIUA UNIRII BUCOVINEI CU ROMÂNIA I
Motto: „Cu sabia na fost luată însă nici Bucovina de austrieci,
nici Basarabia de ruşi, ci prin fraudă”.
Mihai Eminescu în ziarul Timpul (1 martie 1878)
După aproape un secol şi jumătate de ocupaţie străină,
Bucovina redevenea, la 28 noiembrie 1918, parte integrantă a
ţării din care fusese ruptă în 1775.
La acea dată, reprezentanţii Bucovinei au procla
mat Unirea cu ţara.
România îi datorează boierului Iancu Flondor fap
tul că Suceava şi mănăstirile lui Ştefan cel Mare se află
astăzi pe teritoriul său. A fost un moment istoric important în
făurirea statului naţional unitar român, alături de unirea
anterioară a Basarabiei, la 27 Martie şi de unirea ulterioară a
Transilvaniei, la 1 Decembrie 1918.
17751918: Bucovina sub ocupaţie habsburgică
Spre deosebire de Transilvania, mişcarea naţională din Bucovina a fost
fragmentată şi inegală. Pentru ardeleni, apartenenţa la Biserica Ortodoxă sau la Biserica
GrecoCatolică era o pavăză faţă de politica de deznaţionalizare dusă de autorităţile
maghiare. În Bucovina, presiunea germană era însoţită de beneficii economice şi prestigiu.
Boierul şi cărturarul Eudoxiu Hurmuzaki a fost guvernator al Bucovinei vreme
de 10 ani, iar Alexandru Petrino, ministru al agriculturii. Românii aveau acces în
administraţie. Pe de altă parte, Biserica ortodoxă era în aceeaşi măsură şi biserica ucraine
nilor. Decenii dea rândul, administraţia habsburgică a încurajat ascensiunea socială a aces
tora pentru a contracara tendinţele centrifuge ale românilor. Mutarea Mitropoliei de la
Rădăuţi la Cernăuţi, investiţia substanţială în ridicarea Palatului Mitropoliei de Bucovina
şi Dalmaţia, integrarea Bucovinei vreme de jumătate de veac în Galiţia la intersecţia
fluxurilor migratorii dintre Austria şi Rusia, încurajarea învăţământului mediu şi superior
în limba germană, au redus influenţa românească.
Iancu Flondor  liderul Partidului Naţional Român
În 1891, diferite curente politice au reuşit totuşi să se grupeze în Partidul Naţional
Român. Dintre moderaţi  centralişti şi federalişti  sa ridicat un curent naţional mai
puternic în frunte cu Iancu, devenit în urma studiilor de Drept de la Viena, cavaler de
Flondor.
Iancu Flondor provenea dintro familie foarte bogată de aristocraţi români. Tatăl
său a fost deputat la Viena vreme de 6 legislaturi în Curia, adică în Colegiul marilor pro
prietari de pământ. Fiul său, mare proprietar de asemenea, avea patru moşii, inclusiv aceasta
de la Storojineţ, a intrat de timpuriu în politică.
Cu scopul declarat ca limba română să fie folosită nu numai în şcoală, dar şi în
administraţie, trecea drept un radical. Ziarul pe care la finanţat începând din 1897, Patria,
era publicat cu ajutorul ziaristului ardelean Valeriu Branişte. După disensiuni, sciziuni şi...
în sfârşit, fuziuni, în preajma primului război mondial, Iancu Flondor a devenit preşedintele
Partidului Naţional Român din Bucovina.
19141918  Ocupaţii ruseşti şi austriece
Imediat după izbucnirea Primului Război Mondial, Bucovina a fost ocupată de
trupele ţariste. Austriecii au recăpătat teritoriul, ruşii lau recâştigat şi sperau să îl folosească
drept cap de pod pentru ocuparea Transilvaniei. Dar armata austroungară a lovit din nou
după ce Revoluţia democratică din Rusia a slăbit efectivele militare. Situaţia era suficient
de stabilă în august 1917 încât însuşi împăratul Carol I de Habsburg să viziteze oraşul
Cernăuţi.
Dar peste un an, în august 1918, situaţia era complet diferită. În Vest, forţele anglo
franceze sprijinite de Statele Unite câştigau victorii după victorii contra Germaniei şi Aus
troUngariei.
Ducatul Bucovinei, anexat de Imperiul Habsburgic în 1775, a avut multe de în
durat în timpul Primului Război Mondial, ca urmare a repetatelor operaţii militare
desfăşurate pe teritoriul său şi a ocupaţiei ruseşti din unele zone. Totodată, mii de tineri
români au fost înrolaţi în armata austriacă. Pe de altă parte, numeroşi preoţi români,
învăţători şi chiar ţărani simpli au fost ridicaţi de la vetrele lor şi trimişi în lagărele de con
centrare. Aflată la întretăierea intereselor austriece, ruseşti, ucrainene, şi mai ales, după
izbucnirea Revoluţiei din februarie 1917, au fost trasate numeroase planuri referitoare la
viitoarea situaţie a Bucovinei, notează volumul „Istoria românilor” (vol. VII, tom II,
Editura Enciclopedică, 2003).
1918  Lideri bucovineni pregătesc Unirea
La Cernăuţi, politicienii români calculau paşii până la Unirea cu România:
Dragoş Olaru  istoric şi activist în Cernăuţi: „Era spre sfârşitul războiului,
înaintaşii români bucovineni cât şi din celelalte teritorii ocupate de Imperiu şiau dat
seama că aveam cea mai mare şansă ca teritoriile să fie unite cu patria mamă. De aici
la Cernăuţi se concentrează mai multe forţe. Aş vrea să vă amintesc şi de Sextil Puşcariu
care se afla pe frontul din Italia şi a venit la Cernăuţi în luna lui iunie 1918, iar în
toamnă, cu prietenii lui cei mai apropiaţi cu Isidor Bodea, cu Vasile Bodnărescu, cu
Maximiliam Hackman, cu Ion Nistor, care era în ţară în România, se afla de fapt la
Chişinău, au început să facă adunări clandestine, în primul rând le făceau chiar la casa
lui Isidor Bodea, care se afla chiar la spitalul de copiii, el venise la Cernăuţi din Arad.
Şi acolo, în aceste şedinţe clandestine, ei puneau la cale unirea Bucovinei cu patria
mamă.”

În octombrie, după ce împăratul de la Viena, înfrânt în război, a propus fără succes
federalizarea Imperiului, situaţia din Bucovina sa precipitat.
1918  Concurenţă românoucraineană la Cernăuţi
La 16 octombrie 1918, împăratul Carol I de Habsburg trimitea manifestul intitulat
„Către popoarele mele credincioase” privind reorganizarea AustroUngariei întro
federaţie de şase state „independente” (austriac, ungar, ceh, iugoslav, polonez şi ucrainean).
Transilvania rămânea în continuare în componenţa Ungariei, iar partea de nordvest a
Bucovinei, cu oraşele Cernăuţi, Storojineţ şi Siret, urma să intre în Ucraina, potrivit volu
mului „Istoria României în date” (Editura Enciclopedică, 2003).
Răspunsul la această acţiune a venit la 19 octombrie 1918, când Adunarea de la
Iaşi a românilor emigraţi din AustroUngaria a adoptat, în numele lor şi „al fraţilor
subjugaţi de acasă”, o Declaraţie prin care nu se recunoştea Monarhiei dreptul de a se
ocupa de soarta românilor din Ardeal şi Bucovina. Românii ardeleni şi bucovineni îşi ex
primau hotărârea să lupte „prin toate mijloacele şi pe toate căile, ca întreg neamul româ
nesc să fie constituit întrun singur stat naţional şi liber, sub domnia Dinastiei române”
arată volumul „Istoria românilor” (vol. VII, tom II, Ed. Enciclopedică, 2003).
În aceste împrejurări, Consiliul Naţional Ucrainean a convocat, la Liov, Adunarea
Naţională Constituantă, care a proclamat la 19 octombrie, „independenţa” teritoriului
ucrainean în cadrul AustroUngariei, urmând ca acesta să înglobeze Galiţia orientală, Bu
covina nordvestică şi Rusia subcarpatică din nordul Ungariei. Proclamaţia de la Liov a
produs o mare îngrijorare în rândul românilor din Bucovina. La rândul lor, deputaţii români
din Parlamentul de la Viena au constituit Consiliul Naţional Român din Austria, iar la 29
octombrie 1918, venea declaraţia de răspuns a „Corpului voluntarilor transilvăneni şi bu
covineni” la manifestul amintit mai sus, în care, exprimânduse voinţa românilor, se
proclama dezlipirea provinciilor româneşti Transilvania, Banat, Maramureş şi Bucovina
de la AustroUngaria şi reunirea lor cu România.
La iniţiativa fruntaşilor bucovineni Iancu Flondor şi Sextil Puşcariu, în strânsă
legătură cu evoluţia evenimentelor din Imperiu, cu acţiunile întreprinse de români în
Transilvania şi faţă de ameninţarea politică şi militară a ucrainenilor, la 27 octombrie a fost
organizată, la Cernăuţi, o importantă adunare naţională, la care au participat deputaţii din
Parlamentul de la Viena, foştii deputaţi din ultima Dietă bucovineană, dar şi alţi
reprezentanţi ai populaţiei româneşti. A fost adoptată o Moţiune prin care reprezentanţii
poporului român din Bucovina se declarau „în puterea suveranităţii naţionale,
Constituantă a acestei ţări româneşti”. Adunarea Naţională Constituantă a Bucovinei a
decis: „Reprezentanţii poporului din Bucovina întruniţi astăzi, în ziua de 27 octombrie
1918, în capitala Bucovinei, se declară în puterea suveranităţii naţionale Constituantă
a acestei ţări româneşti; Constituanta hotărăşte unirea Bucovinei integrale cu celelalte
ţări româneşti întrun stat naţional independent şi va purcede spre acest scop în deplină
solidaritate cu românii din Transilvania şi Ungaria”, conform lucrării „Istoria României
în date” (Editura Enciclopedică, 2003).
A fost format un Consiliu Naţional, alcătuit din 50 de membri reprezentând diferite
pături sociale, „spre a conduce poporul român din Bucovina şi ai apăra drepturile şi
spre a stabili o legătură între toţi românii”. Preşedinte era Dionisie Bejan. Consiliul
Naţional a format Consiliul Secretarilor de Stat (cu caracter de guvern), compus din 14
membri şi un Comitet Executiv, prezidat de Iancu Flondor şi în componenţa căruia mai in
trau Dionisie Bejan, Doru Popovici, Sextil Puşcariu, Vasile Bodnărescu, Radu Sbierea şi
L. Tomoioagă.
Hotărârile Adunării Constituante au avut o importanţă deosebită în desprinderea
de Imperiul AustroUngar pe baza principiului autodeterminării naţionale, în vederea unirii
cu Ţara.
Abdicarea împăratului Carol I a aruncat întregul imperiu întro stare de anarhie,
teritoriul Bucovinei devenind locul de dispută între români şi ucraineni. În faţa acestei
situaţii, Consiliul Naţional Român a cerut guvernului de la Iaşi să trimită de urgenţă trupe
pentru a împiedica acţiunile ucrainenilor şi extinderea anarhiei bolşevice. Regele Ferdinand
a încuviinţat această cerere, iar la 11 noiembrie, trupele române comandate de generalul
Iacob Zadic au intrat în Cernăuţi. La 12 noiembrie, sa întrunit Consiliul Naţional care a
declarat că în virtutea hotărârii Constituantei din 27 octombrie, îşi impune autoritatea asupra
întregii Bucovine.
Solo ROTENSTAIN
(Continuarea în numărul viitor)
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PĂDURENI – VASLUI

URBANIZARE DAR AER CURAT

Temistocle DIACONU primarul comunei Pădureni
Reporter: Mă aflu la Pădureni și stau de vorbă cu primarul Temistocle Diaconu.
Bine team găsit, domnule primar.
Primar: Bine ai venit!
R: Spuneai, domnule primar, că trebuie să mergi să supraveghezi tăiatul lemnelor
la școli. Spune drept, ești ocupat sau vrei să pari mai ocupat?
P: Eu vă invit să ne însoii o zi să vedei că avem foarte, foarte multă treabă,
cu toate că avem un serviciu de gospodărire comunală. Cum ai spus avem de depo
zitat în magazii lemnele de foc pentru centralele termice din cadrul celor trei școli, la
cămine culturale, la Sala „Armonia”.
R: Sala „Armonia” e a primarului, dar școlile...?
P: Școlile șiau adus lemnele iar noi, primăria, îi ajutăm cu drujbe, cu
aparatul hidraulic de despicat. Nar putea școlile cu femeile pe care le au la întreinere
să depoziteze în magazii 150 de metri cubi cât au ei pe an.
R: Am văzut că toată vara ai fost ocupat cu activităile culturale și de recreere
oferite de comună, dar toamna cu ce vă ocupai?
P: Avem activităi permanente. Avem, de exemplu, întreinere drumuri. Avem
piatră în stoc, nisip, avem utilaje, autogreder, cilindru compactor, buldoexcavator și
mergem și ne întreinem drumurile cât vremea ne permite. Avem de lucrat multe în
atelierul de tâmplărie, la gaterul primăriei de tăiat bușteni, pentru că avem un gater,
în așa fel încât iarna putem lucra și în ateliere. La atelierul mecanic avem de proiectat
niște bănci pentru a completa în anumite locuri, la spaiile verzi. Totdeauna avem
ceva de întreinut, de lucru. Nu prea putem să luăm pauză pentru că avem și utilaje.
Avem reparaii la diverse. Avem reparaii la unele mașini, la cositoarele cu care
întreinem spaiile verzi.
R: Este o comună bogată comuna Pădureni?
P: Este oarecum bogată dar se poate și mai bine. Și asta pentru că noi am
creat niște servicii în domeniul culturii, spaiilor verzi, pentru evenimente din viaa
oamenilor, cazare care se închiriază. Cu piscina, de exemplu, realizată cu 150 de mii
de lei, satul de vacană, închirierea celor 6 terase pentru evenimente, Căminul cultural,
Sala „Armonia„ realizăm aproape 600 de mii de lei care reprezintă mai mult de

jumătate din ce realiza comuna Pădureni. Vom avea 160% de acum venituri proprii.
R: Avei atâia tineri, atâtea nuni să se justifice atâtea spaii de petrecere?
P: Da. Se fac programări. Și nu sunt doar din comuna Pădureni. Vin și din
orașe, din Huși, am avut și din Vaslui, vin și din comunele vecine. Am avut studeni,
dau exemplu de la teologie care au fost cazai aici o săptămână și care au închiriat
terasa pentru evenimente, am avut Federaia Internaţională a Comunităţilor Educa
tive, aici, o săptămână, am avut aniversări a unui număr de ani de la absolvirea
facultăii organizate aici. Noi când am gândit aceste spaii leam gândit să se
autofinaneze și să creeze și un venit.
R: La o primărie care se gospodărește în așa fel încât comuna prosperă, primarul,
în asemenea situaii, nuși depășește atribuiile?
P: Nu, deloc. Noi suntem administraia locală și administrăm tot ceea ce
înseamnă domeniul public. Vă dau exemple: avem 86 de kilometri de drumuri în
interiorul satelor și de legătură între sate. Numai să întreii acostamentele ar trebui
ca 170 de kilometri să mergi cu coasa în mână. Avem drumurile de exploataie agricolă
care tot în sarcina noastră cad, avem alimentarea cu apă, avem canalizarea pe care
noi le administrăm, avem 17,5 ha de spaii verzi amenajate în jurul instituiilor, avem
6 terenuri de sport, avem patru cămine culturale, avem 4 școli. Toate acestea cad în
sarcina noastră pentru întreinere.
R: Domnule primar, nai început să obosești?
P: Nu, nu, nu. Îmi place atât de mult ce fac în acest domeniu încât nu simt
oboseala. Tot ce fac fac din pasiune și atunci când pui pasiune în ceea ce faci ești în
stare și de sacrificii. Îmi doresc să am sănătate că în rest nu maș lăsa niciodată de
această activitate.
R: Cum se împacă această alergătură continuă cu viaa de familie?
P: Am neglijat mult acest aspect pentru că am fost nevoit să mă ocup mai
mult de primărie. Câteodată sunt niște remușcări pentru că numi dau seama când
miau îmbătrânit părinii, când miau crescut copiii mari.
R: Câi copii ai?
P: Doi. Un băiat și o fată și am și o nepoică.
R: La Pădureni, zic eu, sa nimerit să fie omul potrivit la locul potrivit și astfel
sa dezvoltat una dintre cele mai frumoase și interesante comune din jude.
P: Mulumesc pentru apreciere, mă bucur că vă place dar ceea ce am lucrat
noi am lucrat în echipă întotdeauna, pentru că suntem o echipă, consilierii locali
miau fost alături și ei întotdeauna. Eu am vrut să le dau satisfacie tuturor celor din
primărie urmărind totodată ca exigena să nu însemne absurditate. Exigena să
însemne săl ajui pe el să fie privit de cetăeanul din comună ca fiind omul potrivit la
locul potrivit. Cred că este cel mai mare câștig pe care poi săl ai ca primar, să lucrezi
în echipă.
R: Nui cam comunistă formularea asta.
P: Nu, deloc. Dacă nu poi să lucrezi în echipă ar trebui să fii singur în
primărie. Sunt proiecte europene, cu finaarea guvernamentală, cu finanarea
judeeană. Nu poi să faci totul de unul singur. Trebuie să ai în spate o echipă bine
sudată.
R: Care este cel mai îndrăzne vis pe care îl ai la ora aceasta?
P: Să terminăm modernizarea drumurilor și alimentările cu apă prin ADIV
în satele mici. Mai sunt încă trei sate de alimentat. În rest să văd în continuare
îmbunătăit aspectul peisagistic și curăenia. Aici voi fi exigent și voi îndemna oamenii
pentru că orice ai avea și oricât de frumos ar fi dacă nu este curăenie este egal cu
zero.
R: Facei un sediu nou la primărie?
P: Deocamdată nu a fost necesar pentru că accesul oamenilor, în primul rând,
este atât de ușor, birourile sunt suficiente pentru o comună de gradul doi și ce servicii
avem, deci, nam dus lipsă de spaiu, nu suntem înghesuii, ci dimpotrivă. La nivelul
zilei de astăzi lucrează nouă oameni în primărie iar restul de 19 sunt servicii de
gospodărire comunală.
R: Mult succes în continuare și vom mai reveni la Pădureni.
P: Mulumesc.
Dumitru V. MARIN

PREMIILE ANUALE ALE ZIARULUI NOSTRU
Înștiinăm pe toi cititorii, abonaii și colaboratorii noștri că și în acest an acordăm PREMIILE ziarului, pentru cate
goriile anunate.
Estimativ premiaii din anul 2021, au deja unele avantaje în faa noilor concureni.
Cu ocazia primului număr festiv din 5 ianuarie 2023, vom publica și clasamentul și premiile oferite.
Rugăm primarii să ne trimită informaii care săi situeze cât mai aproape de fruntea clasamentului, iar pe colaboratori
să fie cât mai constructivi.
Director general,
Prof. dr. Dumitru V. MARIN

