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Cultura vasluiană ar fi în aleasă sărbătoare din cauză că
de câteva zile am trecut de cei 8 ani de apari�ie, deci, călcăm
pe 9. Dacă �inem cont că atât revista, cât și ziarul (peste 26 de
ani), posturile de radio și mai ales TVV care a trecut cu 2 luni
peste 32 de ani de la înfiin�are, grupul nostru de presă unic în
jude� și chiar în România (că în lume, nu cunoaștem) poate
intra liniștit în Cartea Recordurilor.

Am călcat pe 9 ani de la apari�ia unei publica�ii de mare
particularitate în lume, care acoperă cu succes nișa 
JURNALISMUL CULTURAL, cu rezultate dea dreptul spec
taculoase: 900 de colaboratori din 32 de �ări, de pe 4 conti
nente. O spunem de la început, să pute�i pricepe ușor, meritele
pe care le avem și cu care ne mândrim. Fie și dacă va mai
apărea doar un singur număr, tot ANUL IX de apari�ie sun
tem.

Poate vreun analfabet func�ional să se întrebe, „ei, și
ce!?”

Poate că vreun oarecare să nu realizeze performan�a
intelectuală și doar să întrebe de nr. de pagini, adică 32 nr. X,
160 p. ar face peste 5000 de pagini conducătorul publica�iei
citind și selectândule din cel pu�in 20.000. Adică muncă!

Necesar a se re�ine: o muncă intensă, continuă 53 de ani,
neplătită cu bani sau titluri, pentru că vremurile au favorizat
incultura și pe oamenii interesa�i de ban. A fost vremea
îmbogă�i�ilor de război care sau năpustit asupra  afacerilor
(nicicum întotdeauna cinstite) beneficiind de instalarea unei
noi culturi existen�iale, bazate pe beneficiile globalismului:
telecultură, computerizare și comunicare peste necesită�i.
Re�elele de socializare au contribuit, ca și mijloacele de mai sus
la modificarea ba chiar înlocuirea limbii române, istoriei și a
poporului român.

Ca „batailleuri” în acest front, adică în bătălia pentru
limba română, credem că am adus o contribu�ie cu totul
notabilă pentru na�iunea română, cât va mai exista aceasta și
pentru neamul românesc dintre grani�ele limbii române, adică
(de) pretutindeni în lume.

Credem, dar, că sărbătoarea aceasta, ar fi în folosul 
întregii românimi.

„Un om care șia depășit prin valoare timpul
său, prin operă pe contemporani, prin revistă grani�ele
�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 ac�iunile 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 na�ionale și 
universale!

Dan TEODORESCU 
Președintele LSR  Filiala Iași  Nord Est, membru

UZPR, APSR și AJRP 
Iași, Romania  20 decembrie 2021
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DE 8 ANI, „DVM” ȘI „MCR” 

SUNT TOVARĂȘI DE DRUM PRIN
CULTURA UNIVERSALA!

„DVM” este de fapt Dumitru V. Marin, profesor de liceu cu doctorat
din Vaslui (România), astăzi un pensionar care munceşte cot la cot cu cei

mai tineri şi întotdeauan face mai mult decât toţi! Iar „MCR” este de
fapt revista de cultură de nivel internaţional „Meridianul Cultural
Românesc”, publicaţie fondată în urmă cu 8 ani chiar de „DVM”. 

În acest context, putem spune că prof.dr. Dumitru V. Marin a
înfiinţat în Vaslui o oază de cultură benefică unui frumos oraş moldav
şi a scos Vasluiul în lumea largă. Mai mult chiar, a pus Vasluiul pe harta
lumii, pe locurile din faţă!
Dumitru V. Marin nu tace niciodată, dar face întotdeauna lucruri fru

moase şi provoacă de multe ori invidie. Dar cu cât esti mai invidiat, cu atât
eşti mai valoros şi asta o ştiu din experienţa de peste ani!

Revista trimestrială „Meridianul Cultural Românesc” are rubrici extrem
de interesante, de critică literară, poezie, proză, istorie, educaţie, cronică culturală, tra

duceri şi recenzii de carte, iar ea se difuzează pe patru continente, având şi numeroşi şi valoroşi colaboratori
în ţară şi străinătate. 

Este o publicaţie de top în sfera revistelor profesioniste din România, iar la 8 ani de viaţă putem
spune că a pătruns adânc pe piaţa massmediei naţionale şi internaţionale, fiind solicitată de mulţi oameni
care iubesc cultura de bună calitate. 

La un moment dat, prof.dr. Dumitru V. Marin, mentorul şi creatorul acestei publicaţii ne spune: 
„Revista de fa�ă urmărește nu să distrugă vise, ci să le creeze! Nu greșim niciodată, visând.”

Sunt mândru, că de 8 ani, visez şi eu alături de „Meridianul Cultural Românesc”! Şi sunt vise fru
moase!

Dan TEODORESCU
Preşedintele Ligii Scriitorilor Români  Filiala IaşiNord Est şi 

Vicepreşedintele Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România  Filiala Iaşi, 
Membru Senior al Asociaţiei Presei Sportive din România şi al 

Asociaţiei Literare Păstorel Iaşi, 
Redactor Şef al publicaţiei "Vocea Ta", de la Nürnberg (Germania). 

6 februarie 2023
Iaşi  România 

CURSURI DE CALIFICARE, 
ORGANIZATE DE DAJ

VASLUI PENTRU VIITORII 
FERMIERI EUROPENI

Tinând cont de faptul cã, pentru accesarea fondurilor europene
de cãtre fermieri si tinerii fermieri din judetul Vaslui sunt necesare cur
suri de calificare, Directia pentru Agricultura a judetului VASLUI
anuntã orgnizarea unor astfel de cursuri.

Astfel, cei interesati pot obtine, la sfârsitul cursurilor, diplomã
pentru lucrãtor în cultura plantelor, lucrãtor în cresterea animalelor,
apicultor, legumicultor, pomicultor si tractorist agricol. De retinut este
si faptul cã un astfel de curs se desfãsoarã în baza unui contract încheiat
între institutie si solicitant pe o perioadã de 3 luni de zile si reprezintã
un cumul de activitãti de instruire teoreticã si practicã agricolã, plani
ficate în 360 ore, respectiv 120 de ore alocate teoriei si 240 orelor de
practicã. Astfel, pentru înscrierea la cursurile de calificare derulate prin
D.A.J. Vaslui, sunt necesare o serie de documente, precum: document
de identitate CI/BI solicitant, ultima diplomã care atestã studiile –
minim 8 clase, certificat de nastere, certificat de cãsãtorie (dupã caz). 

De asemenea, este mentionat si faptul cã la aceastã datã, prin
Compartimentul de formare profesionalã, promovare si elaborare
proiecte din cadrul Directiei pentru Agriculturã Judetene Vaslui, au fost
deschise cursurile de instruire pentru specializãrile: apicultor28 
cursanti, având ziua de curs luni, ora 15:00, pomicultor – 6 cursanti, zi
de curs marti, ora 15:00, legumicultor – 15 cursanti, zi de curs miercuri,
ora 15:00, tractorist agricol – 19 cursanti, sâmbãta, ora 9:00. Activitãtile
teoretice de instruire au loc la sediul institutiei, situat în strada Eter
nitãtii, nr. 1, Vaslui, iar pretul este de 600 lei/curs.

ANUN	ANUN	
Ziarul Meridianul de IașiVaslui

Bacău primește abonamente pentru se
mestrul unu al anului 2023. Noi vă
oferim cele mai relevante știri despre
via�a comunelor Moldovei și din via�a
culturală a jude�ului, știri din întreaga
zonă a Moldovei. 

Suntem alături de dumneavoastră
de trei decenii. Noi vă oferim o
perspectivă sintetică asupra spa�iului
politic și sociocultural în care trăi�i.

Abonamente pe str. Frunzelor, nr.
2, Vaslui sau telefonic la unul dintre nu
merele 0744.231.380, 0758.361.236 sau
0235.361.236, de luni până vineri între
orele 09.00 – 16.00.
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LUNGANI... PE HARTA TURISTICĂ

Reporter: Stima�i prieteni, mă aflu la Lungani și stau de vorbă cu primarul Virgil
Corobu�ă. Bine team găsit, domnule primar, acum, la început de an.

Primar: Bine a�i venit, domnule profesor!
R: Dacă ar fi să vorbim despre Lungani ca despre o comună cu poten�ial turistic,

care ar fi principalul punct de atragere a turiștilor, aici, în comună?
P: În comuna Lungani avem patru monumente istorice: Biserica din 

Lungani, avem acest conac Boieresc în care suntem acum și func�ionează Primăria,
avem clădirea din Goești care a apar�inut lui Barbu Ștefănescu Delavrancea, cu acel
copac, este un parc dendrologic acolo cei poartă numele scriitorului și mai avem 
Biserica din Goești care este monument istoric.

R: Dacă, dau un exemplu, avem traseul IașiPodu IloaieTârgu Frumos, câ�i 
kilometri ar trebui să se abată cineva?

P: În jur de 2,5 kilometri.
R: În clădirea aceasta istorică, conacul acesta boieresc, în care este Primăria, ce

ve�i face când vă ve�i muta în noua clădire?

P: Aici vom face un muzeu.
R: A�i început să aduna�i obiecte?
P: Avem oameni care se ocupă. Avem și biroul boierului, îl avem jos.
R: A�i rezervat din bugetul anual o sumă pentru muzeu?
P: Nu, încă nu. Avem oameni din comună care se implică și care vor veni cu

anumite obiecte vechi.
R: Ști�i ce nume o să poarte muzeul?
P: Încă nu.
R: Biserica de ce este declarată monument istoric?
P: Nu știu să vă spun. Cineva a cercetat acest lucru și astfel au fost declarate

monumente istorice biserica din Goești și cea din Lungani.
R: La Goești ave�i un Parc dendrologic pe care lam văzut, de un hectar, între

biserică și școală. Ave�i specii rare de copaci în acest parc? 
P: Avem un salcâm la umbra căruia a scris Barbu Ștefănescu Delavrancea

opera literară „Apus de soare”.
Dumitru V. MARIN

(Interviul integral îl pute�i citi în numărul viitor)

Virgil COROBU
Ă primarul comunei LUNGANI

Primăria comunei LUNGANI (conacul boieresc)

Noua clădire a primăriei LUNGANI



Săptămâna începe în for�ă, cu
elanul de a rezolva treburile

restante. Cu toate că stările tale de
spirit sunt fluctuante, vei reuși să te
strecori printre evenimentele acestor
zile. Sănătatea este vulnerabilă și
bine ar fi să ai în vedere un plan de
tratamente specifice. Sunt posibile
cheltuieli majore, dar și acumulări
importante de bani sau de bunuri,
informa�ii deosebite legate de
salarizarea locului de muncă. 

Capitolul financiar pare că
te preocupă la începutul

săptămânii. Sunt zile bune pentru
cheltuielile cotidiene. Poţi primi
cadouri, mici recompense sau veşti
interesante legate de salarizarea şi
condiţiile locului de muncă. Timp de
patru săptămâni vei avea ocazia 
să�i redefinești personalitatea, să�i
revizuiești rela�iile și planurile per
sonale și profesionale. Se anunţă
călătorii pe distan�e scurte.

Primele zile ale săptămânii
vor eviden�ia călătorii pe

distan�e scurte și dialoguri cu per
soanele din anturajul apropiat.
Informa�iile aflate ar trebui re�inute
sau chiar notate întrun jurnal,
deoarece î�i vor fi utile la momentul
potrivit. Temele de fundal vor fi casa
și familia. Rudele te pot convoca la
un dialog aprins legat de patrimoniu
sau de problemele de sănătate ale
cuiva drag.

Pentru începutul săptă
mânii, astrele îţi transmit

mult spor şi chef de treburi
gospodăreşti. Îţi sunt favorizate
curăţeniile generale, reparaţiile
curente sau reamenajările interioare.
Va fi o perioadă bună și pentru
învă�are, asimilare de cunoștin�e
utile atât în plan personal, cât și în
plan profesional. Sunt probabile
discu�ii aprinse cu cei dragi.
Pruden�ă și discernământ.

Copiii sau persoana iubită
sunt temele propuse de astre

la începutul săptămânii. Replicile
aprinse şi controversele vor fi
frecvente, iar de aici va rezulta şi un
nivel crescut de emotivitate. Ar fi bine
săţi orientezi eforturile către un alt
domeniu profesional în care săţi va
lorifici mai mult talentele. Sănătatea
este vulnerabilă. Nu sunt recomandate
consultaţiile, analizele medicale şi
intervenţiile chirurgicale.
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H O R O S C O P
9 feb. 2023 – 15 feb. 2023

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)

Domeniul profesional este
vizat de astre la începutul

acestei săptămâni. Se vor eviden�ia
sarcini de lucru noi, se animă
rela�iile colegiale iar șefii vor depune
eforturi serioase pentru a îmbunătă�i
atmosfera de lucru și a impulsiona
oamenii să fie mai eficien�i în munca
lor.Se recomandă pruden�ă și dis
cernământ, pentru că este multă
iluzie în toate tipurile de rela�ii. Se
anun�ă dispute cu partenerul.

Berbec (21 mar - 20 apr)„CUTREMURUL ROMÂNESC” � CEL DIN 1977
Pe 4 martie 1977 a avut loc cel mai impor

tant cutremur de pe teritoriul României, după cel din
noiembrie 1940. În 1940... nu existam, dar pe cel din
1977 lam trăit din plin, pentru că abia venisem de
la București și, înregistrând oarecari abateri ale
unuia dintre fii, mă pregătem săi aplic niște curele
pentru „învă�ătură”. Îi iubeam tare pe copii, nu
aveau nevoie de corecturi fizice, dar acum se părea
că mijlociul trebuia să treacă proba fizică (de altfel
era un sportiv de excep�ie).

Numai că trebuia săl ascult, de ce și 
dacăși recunoaște greșeala; cu cureaua în mână.
Deodată, vuiet, pocnituri și plafonul apartamentului
care făcea unghi ascu�it cu peretele dinspre sud. 
Miam dat imediat seama, iam luat pe to�i în bra�e
și neam refugiat în spa�iul mic dintre camere și
baie. Doar unul plângea, ceilal�i erau tare
înspăimânta�i, iar eu nu știam cum săi mai liniștesc.

A durat circa 45 de secunde, o veșnicie, ni sa părut, când căr�ile de pe rafturile bibliotecii, vasele, paharele, alte obiecte se rostogoleau spre
mijlocul camerelor cu zgomot și fără oprire. Vecinii de pe scară au ieșit buluc afară, unul chiar în pielea goală (din baie), era cam ora 21.00,
dar am stat în chichine�a aia crezând că suntem mai apăra�i. Era un huruit puternic și mișcarea oamenilor pe scara blocului cu 5 etaje, apoi au
pocnit �evile de apă de la baie, evident cu inunda�ie în apartament. 

După ce vuietul sa liniștit, imediat sau întrerupt apa, curentul electric, legăturile telefonice. Am apucat să vorbim cu rudele din
București care erau tare îngrozite, apoi, ceva mai târziu am deschis televizoarele, radioul: din capitală nu se mai putea  afla nimic.

La București:
În diminea�a acelei zile fusesem cu scriitorul și marele caricaturist Neagu Rădulescu la cofetăria Casata, unde mia dat cartea „Napoleon

fugea repede”, cu autograf, și a plătit înghe�ata. Acolo i sa înregistrat moartea, în același loc și timp cu marea cântărea�ă Doina Badea și marele
actor Toma Caragiu.

Ceam văzut apoi la televizor ma îngrozit, dărâmături, moarte și jale, mai ales un miros de cadavru în putrefac�ie care a durat multe
zile...

La Vaslui, a căzut doar o cărămidă peste un om aflat în spa�iul comercial din centru, unde era o alimentară. Nu știu de alte pagube.
Dezastrul din Turcia depășește cu mult orice închipuire bazată pe această experien�ă suportată pe viu.

Dumitru V. MARIN

ATEN	IE MAXIMĂ LA UTILIZAREA SOBELOR, 
CENTRALELOR MURALE ȘI A INSTALA	IILOR ELECTRICE

Măsuri de siguran�ă în exploatarea sistemelor de încălzire 
Încă de la debutul sezonului rece, dar și pe toată perioada

acestuia, Inspectoratul pentru Situa�ii de Urgen�ă „Podul Înalt” al
jude�ului Vaslui a transmis comunicate și mesaje preventive, privind
măsurile de siguran�ă pe care utilizatorii trebuie să le aplice la 
exploatarea sistemelor de încălzire. 

Nerespectarea acestora a dus la izbucnirea a numeroase 
incendii în gospodăriile și locuin�ele unor vasluieni. Din păcate, pe
lângă pagubele materiale consistente, de la începutul sezonului rece
au fost înregistrate și victime cu arsuri sau cu atacuri de panică.

În ultimele 72 de ore, pompierii militari vasluieni au 
intervenit pentru localizarea și lichidarea a trei incendii de locuin�e,
precum și la o hală metalică din localitatea Vârlezi, comuna Vârlezi,
jude�ul Gala�i. Toate acestea au izbucnit din cauza coșurilor de fum
defecte, necură�ate sau neizolate corespunzător fa�ă de materialele
combustibile din apropiere 

Suntem alături de popula�ia civilă și continuăm să 
transmitem mesajul institu�ional, preventiv, care poate ajuta cetă�enii
să preîntâmpine evenimentele nedorite. Pentru a evita izbucnirea unor

incendii vă rugăm să respecta�i următoarele reguli:
Coșuri pentru evacuarea fumului:
– coşurile, burlanele şi canalele vor fi curăţate obligatoriu cel

puţin o dată pe an;
– în podul casei, coşul de fum va fi obligatoriu tencuit, pentru

a nu prezenta fisuri prin care scânteile să se răspândească şi să 
constituie surse de aprindere;

– coşurile, burlanele şi canalele de fum vor fi izolate faţă de
elementele combustibile ale pereţilor, planşeelor şi acoperişurilor.

Sobe cu şi fără acumulare de căldură:
– sobele vor fi obligatoriu verificate, curăţate şi reparate de

persoane specializate şi autorizate;
– pardoseala combustibilă din faţa uşilor sobelor va fi

protejată cu o tablă de dimensiunile 50x70 centimetri, asigurând astfel
protecţia faţă de căderea accidentală a jarului sau a lemnelor aprinse;

– focul din sobe va fi supravegheat în permanenţă;
– nu lăsaţi copiii să alimenteze soba;
– evitaţi supraîncălzirea sobelor;
– nu se va încărca soba cu lemne pe parcursul nopţii.
Instalaţii electrice:
– se vor utiliza întrerupătoare, prize sau cabluri electrice fără

defecţiuni sau improvizaţii;
– se vor utiliza numai siguranţe omologate în tablourile 

electrice;
– evitaţi suprasolicitarea instalaţiilor electrice.
Instalaţii de încălzire:
– aprinderea focului la aragaz sau în sobele alimentate cu

gaze naturale se va face pe principiul „gaz pe flacără”;
– cenuşa şi jarul provenite de la sobe vor fi depozitate 

întrun loc special amenajat şi se vor stinge cu apă;
– verificarea etanşeităţii buteliei de aragaz şi a instalaţiei de

alimentare cu gaze se va face numai cu emulsie din apă şi săpun;
– pentru încălzirea camerelor de locuit se vor utiliza numai

aparate electrice omologate.
Vă rugăm să trataţi aceste recomandări cu maximă seri

ozitate pentru a vă proteja şi pentru a vă transforma locuinţa în
cel mai sigur şi confortabil loc, atât pentru dumneavoastră, cât şi
pentru întreaga familie.



La începutul săptămânii
sunt zile bune pentru aţi

achita facturile, taxele, impozitele
sau pentru a te ocupa de relaţiile cu
instituţiile financiare. Sunt posibile
neînţelegeri, întârzieri legate de
obţinerea banilor sau documentelor,
însă cu puţin efort şi bunăvoinţă vei
reuşi să rezolvi totul cu bine.
Rela�iile cu străinătatea sunt dificile
și cu greu se poate ajunge la un con
sens.

Relaţiile parteneriale îţi
vor atrage atenţia încă

din primele zile ale săptămânii.
Sunt posibile dialoguri aprinse,
reconfigurări de poziţie în cadrul
unui parteneriat sau chiar o co
laborare se poate încheia. Ceva
legat de banii și bunurile co
mune cu partenerul de via�ă,
rudele sau colaboratorii, va duce
la tensiuni serioase în rela�iile cu
ceilal�i. 

Începând din această
săptămână se deschide o

etapă nouă pentru rela�iile cu
străinătatea, pentru studii și pentru
călătorii. Cu toate că demersurile
privitoare la călătorii îndepărtate sau
la lucrul cu persoane străine sunt în
greunate sau chiar blocate, este bine
să planifici aceste situa�ii pe termen
lung și să ai răbdare pentru a se ma
terializa la momentul potrivit. Se vor
remarca și rela�iile cu șefii.

Relaţiile cu străinătatea sunt
distorsionate în primele zile

ale săptămânii. Dacă se pune pro
blema învăţării în cadrul unui curs
sau susţinerea de examene şi probe,
bine ar fi să te pregăteşti riguros,
pentru că există posibilitatea reluării
acestor secvenţe. Segmentul finan
ciar primește influxuri astrale de
osebite, asta însemnând că se
deschide o etapă de câștig și
folosin�ă a unor bunuri materiale.

Săptămâna î�i este deschisă
de către prieteni. Vor avea

loc discu�ii importante pe teme per
sonale și profesionale. Se deschide o
perioadă favorabilă segmentului pro
fesional, eviden�iinduse mai ales
rela�iile cu șefii. Sunt posibile
ob�inerea unui post de conducere,
sarcini de lucru care te vor propulsa pe
o altă coordonată profesională, plus o
nouă imagine publică și un alt loc în
cadrul unui colectiv de lucru. 

Tu eşti foarte discret în
peisaj la începutul săptă

mânii. Tendinţa de a te izola este
accentuată şi bine ar fi să profiţi de
această ocazie pentru aţi analiza pe
îndelete viaţa şi a face corecturile
necesare. Sunt posibile conflicte la
serviciu atât cu şefii, cât şi colegiale.
Depune eforturi de a evita pro
vocările celorlalţi şi ocupăte doar de
îndatoririle tale. Sănătatea este
vulnerabilă. 
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Scorpion (23 oct - 21 nov)

Capr icorn (21  dec -  20  ian)

Vărsător (21 ian - 20 feb)

Peşti  (21 feb - 20 mar)
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H O R O S C O P
9 feb. 2022 – 15 feb. 2022

Săgetător  (22 nov - 20 dec)

Locuri de muncă
în Vaslui

– SC  MORANDICOM SRL 1 medic veterinar, 1 inginer
zootehnist

– SC CONFECTII SA 10 confectioneri asamblori articole tex
tile, 10 muncitori necalifica�i industria confec�iilor

– SC FABRICA DE CARNE MORANDI  SRL 1
consilier/economist, 5 operatori abatorizare păsări, 1 stivuitor, 1 sudor,
1 inginer industria alimentară, 1 electrician

– SC C&A CONSULTING SRL 2 ingineri de sistem în
informatică, 10 instalatori instala�ii tehnicosanitare, 20 muncitori
necalifica�i la spargerea și tăierea materialelor de construc�ii, 5 sudori

– SC PARAXIAL ZU SRL 2 cosmeticieni
– SC APIMUNT SRL 1 operator mașini de multiplicat, 1 elec

trician între�inere, 1 facturist, 1 lăcătuș mecanic
– SC VASCAR SRL 5 manipulan�i mărfuri, 1 mecanic utilaj,

2 șoferi autoturisme, 1 specialist achizi�ii
– SC EUROLUX SRL 1 barman, 2 ajutor bucătar
– SC BELMI TRADE SRL 1 pizzar
– SC RADICAL GRUP SRL 2 operatori introducere, validare,

prelucrare date, 3 șefi depozit, 1 contabil șef/director financiar, 3
manipulan�i mărfuri, 1 mașinist la mașini de prelucrat și turnat beton

– SC DARIENSEM SRL 2 manipulan�i mărfuri
– SC LUKO MARKET SRL 1 casier, 1 operator introducere,

validare, prelucrare date, 3 vânzători
– SC BUCATARUL  RAC SRL 1 vânzător la domiciliul clien

tului
– SCFLEISCHPARTY SRL 1 lăcătuș mecanic
– ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR. 17 1 femeie de ser

viciu
– SC SAMISOL INVEST SRL 1 lucrător bucătărie
– SC TELELUS  IT SRL 1 tehnician telecomunica�ii
– SC GOSCOM SA 1 îngrijitor câini în adăposturi, 10 îngri

jitori spa�ii verzi
– SC BICO INDUSTRIES SA 4 mecanici utilaj, 5 operatori

apretori textile, 6 operatori la deservirea războaielor de �esut
– SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VASLUI 1 autop

sier, 1 șef forma�ie pompieri, 1 bioinginer medical, 1 referent speciali
tate, 1 auditor

– FUNDA�IA NA�IONALĂ PENTRU TINERET 2 con
silieri pentru tineret, 2 lucrători de tineret

– SC ILVAS SRL 1 operator robo�i industriali, 1 șofer auto
turisme, 1 inginer automatist, 1 mecanic utilaj

Locuri de muncă
în Bârlad

– SC ALFA SECURITY SERVICE SRL VASLUI 1 tehnician
pentru sisteme de detectie, supraveghere video, control acces

– ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA HUŞI 1 îngri
jitor batrâni la domiciliu

– SC BELMI TRADE SRL IAŞI 3 lucrători comerciali, 4 pi
zzari

– SC BERLIN SRL  BÂRLAD 3 cofetari
– SC CIPRISNEJ SRL VASLUI 3 lucrători comercial
– COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A IN

FRASTRUCTURII RUTIERE SA  DRDP IAŞI  SDN BĂRLAD 
PUNCT DE LUCRU BĂRLAD 1 asfaltator

– SC CONFECTII BIRLAD SA BÂRLAD 35 muncitori
necalifica�i în industria confec�iilor, 49 operator confectioner industrial
îmbracaminte din tesaturi, tricotaje, materiale sintetice, 1 operator in
troducere, validare și prelucrare date

– SC GEOELLA EXCHANGE SRL BÂRLAD 1 casier va
luta

– KAUFLAND ROMANIA BUCUREŞTI 5 lucrători comer
ciali

– SC MEGPRODPAN SRL BÂRLAD 1 vânzător
– SC NEOSTIL SRL BÂRLAD 1 barman
– SC PRISCOM SRL BÂRLAD 1 manipulant mărfuri
– SC PRODOMUS SRL BÂRLAD 2 muncitor necalificat la

demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie,
parchet

– SC RULMENTI SA BÂRLAD 2 forjori mecanic, 1 inginer
mecanic

– SC MATIX POWER SRL BÂRLAD 1 mecanic utilaj
– SANDU C. COSTICĂ PERSOANĂ FIZICĂ

AUTORIZATĂ ZORLENI 1 maseur de întretinere si relaxare
– SC KREDIANIS SRL BÂRLAD 1 casier, 2 facturiști, 1 ges

tionar depozit, 3 lucrător comerciali, 1 manipulant mărfuri, 1 șofer de
autoturisme și camionete

– SC SOCIETATEA DE TURISM TUTOVA SA BÂRLAD 1
bucata

POLI	IA VASLUI, 
NU FACE NIMIC
Cu câteva numere înainte am semnalat nenorocirile și dis

trugerile provocate de o femeie, probabil isterică și nesănătoasă, 
Andreea Zaharia, de loc din Valea Mare, comuna Dumești. Aceasta a
fost în stare să fure mobila din 3 camere, diverse obiecte din gospodărie,
dar mai ales să fărâme cu toporul, începând de la geamuri, uși, mobilă,
orice ia ieșit în cale. Chemată la fa�a locului, poli�ia Vaslui, doar a 
legitimato și a lăsato să plece.

După aproape 2 luni, fapta a fost pe 15 decembrie 2022,
poli�iștii vasluieni nu au luat măcar declara�iile de martor și nau efec
tuat perchezi�ia la domiciliu, femeia circulând liberă, după o pagubă de
circa 300.000 lei.

Întrebăm... când își fac cei de la poli�ie treaba? 
(DVM)
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PRIETENII... ÎN NIȘTE RÂNDURI �II�
CORNEL GALBEN, UN PRIETEN VECHI CÂT GÂNDURILE NOASTRE

Or fi vreo 50 de ani de când am avut prima
convorbire telefonică, eu aflând că cercetătorul și cre
atorul băcăuan lucrează la o istorie a culturii re
gionale. Telefonic neam în�eles din prima clipă, așa
cum, imediat, a răspuns cererii de colaborare la
publica�iile vasluiene. Așa că în�eleptul bărbos de
astăzi, un om de o rară cultură, face parte din porto
foliul meu sentimental și ca un model dintre valori.

Să în�elegem că reușitele din domeniul cul
turii moldovene, istoriei propriuzise, managementu
lui, nu pot fi prea curând egalate, nici ca valoare, nici
ca întindere, nici ca muncă aplicată. Ziarul zonal și
M.C.R. rămân dovezi peremptorii pentru abnega�ia și
competen�a sa, triplate de un profesionalism de mare
clasă.

O istorie tipărită prin migăloasă alcătuire a
altor istorii consacrate numelor importante dintrun

areal na�ional și nu numai. Dic�ionarele sale sunt cele mai sigure instrumente de lucru, 
Cadranul cultural = o publica�ie de reală valoare ca o expresie a preaplinului său sufletesc.

Om de o modestie și rară introspec�ie, Cornel… Galben na ajuns bogat deși a
dezvoltat și o editură și a publicat atât de mult, dar e printre cei dintâi din România ca
număr de prieteni.

Cum gândurile noastre străbat multe decenii, le înso�im întotdeauna cu afec�iune,
stimă și pre�uire.

VICU MERLAN, DE LA HUȘI, DR. ÎN ȘTIIN
E
Până mai zilele trecute când neam întâlnit la un Simpozion pe teme apicole, nu

știam că prof.dr. Vicu Merlan a fost nevoit de mai
multe ori să plece ca pălmaș în străinătate, ca să facă
fa�ă nevoilor casei și… celor editoriale. Pentru că
Vicușor e foarte mare cercetătorarheolog, e un istoric
adevărat (bazat pe căr�i, multe, nu glumă), e un fervent
conducător de  revistă (Lohanul împlinește curând 2
decenii), dar și un profesor de excep�ie la o școală
generală din Pădureni. Omul care a descoperit prin
săpături arheologice, vestita diademă scitică e doar 
titular la o școală cu mai pu�in de 200 de elevi, de la
�ară, deci face naveta la Huși. Când atâ�ia al�i
nechema�i au fost promova�i politic, un om de aseme
nea valoare trebuie să se între�ină ca profesor de �ară.
Îndemn cititorii să descopere valoarea umană, 
capacitatea creativă și de cercetare a  tipului mărun�el
care strânge sute și sute de colaboratori din toată �ara
și din diaspora între paginile Revistei Lohanul, iar el

tipărește miile de pagini cu cercetările și cugetările sale, din fonduri personale.
Vicu Merlan e un alt mare cercetător și un maremare nedreptă�it al acestui timp

când, pe timpul, pe banii, pe neglijarea familiei, pe via�a lui, trebuie să le sacrifice pe toate
pentru a demonstra o clară valoare na�ională cu reverbera�ii pretutindeni.

Prof.dr. Merlan reușește acolo unde nimeni nici măcar  nu încearcă, nu visează.
Este prietenul meu.

COSTIN CLIT
Profesorul de liceu hușean își drămăluiește timpul personal de mul�i ani, pentru a

cerceta arhive, a descifra documente, ași scrie căr�ile,
a scoate o revistă locală. Născut în comuna Dimitrie
Cantemir, urmează și el calea marelui cărturar, deși,
ca mai to�i intelectualii timpului, nu este sprijinit 
financiar. E ușor de bănuit că are o familie admirabilă.

E un istoric de mare for�ă și combativitate,
chiar cu plăcerea de ai descoperi pe plagiatorii cei
tare iubitori de argin�i, dar mai ales dezvăluind
genera�iilor care vin documente de mare importan�ă
despre istoria acestor locuri. E și un prieten statornic
între atâ�ia „neimportan�i”. 

Este demn de alegerea sa între cei mai
importan�i creatori ai acestui timp tocmai pentru că se
situează mereu în actualitate deși valorifică docu
mente din timpuri trecute. Orașul dintre vii, comuni
tatea, episcopia, învă�ăceii adolescentini, îi vor
rămâne pururi îndatora�i.

Prin contribu�iile sale știin�ifice și el face parte dintre cei care înnobilează spiritual
creator vasluian.

GABRIELA ANA BALAN CHIAR E POETA REPREZENTATIVĂ A MCR
O ziaristăpoetă, de fapt, mai mult, o mare poetă…
Sa înscris printre colaboratorii MCR  repede și fără preten�ii. Noi am văzut și

mai repede fiorul poetic, marea capacitate de sugestie
a versurilor, adâncimea sim�irii și… iato, azi, poeta
reprezentativă a acestei publica�ii cu caracter enci
clopedic, reprezentând jurnalismul cultural. Gabriela
Ana Balan a devenit în acești 8 ani un nume în poezia
românească deși a pornit de la statutul de ziaristă pe
la Sibiu.

Este și unul dintre oamenii de sprijin pentru
apari�ia „la ceas” a MCR, Găbi�a făcând o punte
excep�ională cu debutan�ii de pe oriunde, dar mai ales
cu Grupul Scriviamo din Italia, unde sunt prieteni de
mare nădejde, sute pe carei întâlni�i și în cele 5.100
de pagini cu care ne prezentăm în fa�a lumii.

Volumele sale tipărite, premiate de noi sau în
�ară, exprimă ca o mare creatoare de metafore, de
atmosferă, de visare, de speran�ă.

Gabriela Balan este o fărâmă vie din existen�a noastră zilnică.

D. STOICA POETĂ CU RELIGIA EI
Naș zice că Dorina din Bârlad trăiește numai pentru poezie, dar cred că este una

dintre creatoarele chemate în acest domeniu.
Naș zice că mă dau în vânt după poeziile sale

religioase, declarândumă adesea în imposibilitate de
a le în�elege, pentru că am cunoștin�ă, de câteva
decenii, despre versul său „civil”, cu excep�ionale
sugestii despre dragoste. Cred că poeta sfioasă și
mofturoasă este de o mare complexitate sufletească
și cunoaște perfect tehnica de al cuceri pe cititor,
chiar dacăl îmbie mai mult către duhul sfânt decât
spre via�a practică. Toată poezia pe care io cunosc
își păstrează un inefabil pentru care o invidiez și o
pre�uiesc.

Dorina Stoica este, astăzi, cea mai mare poetă
a Bârladului, prin poezie publicată și nu prin numărul
de volume (multe), nici prin activitate de
îndrumătoare de cenaclu (că e). Dacă fiin�a încearcă
să fie cât mai discretă, poeta e uneori agresivă, tot

deauna liniștitoare, comunicativă și… impunătoare.
Prin împlinirile sale literare Dorina este parte a elitei culturale din jude�ul Vaslui.

DAN TEODORESCU… FACE!
Dan e de toate: și poet, și scriitor, și maremare comentator sportiv (o grămadă de

volume) și organizator de excep�ional merit pentru
complexitate, con�inut, semnifica�ii și stimulent, mai
e un manager cultural cum Iașul nu mai are. Mă în
treb cum de mai reușește atâtea, dar… le vedem. Nu
că se bagă în multe ci că le reușește, drept care adesea
lam găsit tovarăș cu mine la capitolul ini�iative și
realizări. E un foarte loial coleg și prieten.

Ar trebui multe pagini să schi�ez măcar 
activitatea unui asemenea om cu aproape 40 de 
volume tipărite, cu manifestări publice complexe, cu
difuzarea culturii autentice și valoroase în tot spa�iul
moldovean, ba, tot tinzând să le difuzeze și în lume
(v. „Vocea ta”), că patriotismul nui poate lipsi. 
Cultivarea legăturilor cu Basarabia îi face cea mai
mare cinste.

CĂTĂLIN SÎMPETRU – TOVARĂȘ, PRIETEN, FIU…
Copilul acesta sa legat cu toate firele sim�irii sale de Radio Unison, de TVV, de

ziarul zonal Meridianul de IașiVasluiBacău, de 
revista interna�ională M.C.R. După întemeietor, el
este părtaș la tot ce a reușit cultural, jurnalistic, 
tipografic, și difuzare online în acești ani. E omul cu
designul cam la toate, deci și un excelent cunoscător
al limbii române. E meseriașul perfect și sfătuitorul
de valoare.  

De fapt Cătălin fuge de orice fel de laude, dar
face tot ce trebuie fără mofturi și foarte adesea prost
plătit, cu pasiune și corectitudine.

Din păcate toată comunitatea vasluiană
moldoveană și na�ională (cu reverbera�iile ei
interna�ionale) nul prea știe, dar, trebuie săi fie

recunoscătoare pentru munca sa aproape neștiută, complexă și absolut calificată. Omul din
rândul doi al luptei pentru limba română este mereu conștiincios la datorie.

VA URMA
Dumitru V. MARIN
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Dumitru V. MARIN
Darul pictorului Gheorghe LETEANU

A  a p ă r u t  n r.  3 2 / 2 0 2 2
Revista noastră interna�ională de care suntem

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

grafică deosebită.
 Înregistrăm peste 900 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.

WWW.TVV.RO

PROGRAMUL
SIMPOZIONULUI INTERNA	IONAL 

„OMAGIU CĂR	II ȘI CULTURII VASLUIENE”, 
EDI	IA A XI
A,

VINERI, 28.04.2023.
SEC
IUNEA I, diminea�a, Vaslui, Biblioteca jude�eană.
Ora 10:
– Prezentarea personalită�ilor și delega�iilor;
– Întocmirea expozi�iilor de carte, reviste, ziare, picturi, sculpturi, car

icaturi;
– Alte momente organizatorice, fotografii, socializare.

Ora 11:
– Cuvânt de deschidere
– Prezentarea M.C.R. și a unor opere ale invita�ilor;
Prima parte: Vaslui și vasluieni
Parte a IIa:
– Iașul  și ambi�ioșii săi valoroși
– Bacăul, USR, UZPR, LSR și al�i invita�i.
Moment special pentru Basarabeni
– Ora 13: Moment artistic
– Ora 14: Masa.   



Organizatori cu minte, inimă și literatură:
– UZPR, președinte Sorin Stanciu
– U.S.R. Bacău, președinte Dumitru Brăneanu
– L.S.R. Iași NordEst, președinte Dan Teodorescu.
– ALPI Iași – președinte Mihai BatogBujeni�ă
– Filiala Vaslui a U.Z.P.R., președinte prof. dr. D.V.Marin.
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BANCURIBANCURI
Poli�ia oprește în trafic o "puștoaică" de 80 și ceva de ani:
– De ce vă grăbi�i așa?
– Ca să nu uit unde merg!


So�ia, nemulţumită:
– Mulţi din cei pe care iam refuzat când mam căsătorit cu tine, sunt astăzi mult mai bogaţi decât

eşti tu!
Soţul:
– Păi, daia sunt!


– Ce faci, frumoaso, vrei să ieșim la o cafea?
– Vedem, când ies de la muncă!
– La ce oră?
– Deocamdată sunt în șomaj!


Aseară, am fost cu so�ia la un bal mascat, cu tema „jefuitori de bănci".
Și bineam făcut. Nevastămea a stat toată noaptea în mașină, cu motorul pornit.

VINUL ROŞU
Privind la vinul roșu cum curge în pahar,
O lavă sângerie dintrun ocean în foc, 
To�i ochii din celule se a�intesc, pe loc,
Săi prindă rubiniul, la piept, în buzunar.

Nus multe clipen via�ă, cu un așa noroc,
Să po�i gusta divinul, sentâmplă tot mai rar,
Să�i curgă în fântână, dumnezeiescul har
Dea semăna iubirea, în oricare loc.

Sengemănează raza cu fibrele din piatră
Își strânge toată vlaga ca să formeze UNU
Ce va porni năvalnic, pea viului cărare.

Seaprind în case stele, cresc mugurii în pom,
Se acordează strune pe sute de viori

Încet – încet lumina, se cuibăreșten om.

Constantin PROFIR

Pe pajiştea scăldată în bronz şi soare
Pe drumul dintre Zlata şi Cahul,
Venea un bou voinic şi mare
Şi era ferice şi sătul

Dinspre hârtoape pe hăul de lumină,
Umbrind cu trupui schilav tot platoul,
Un biet măgar, venind înspre colină
Se întâlneşte nas în nas cu boul.

– Cei cu tine mutră pirpirie, 
Întreabă boul. Ce mai este nou?
Şi ia răspuns măgarul:  Ce să fie?
Deocamdatăi rău stimate bou.

De când mă ştiu, mă lupt cu disperarea
Întruna stors de vlagă, fără rost,
Stăpânii mă tot bat demi rup spinarea
Şi în urmă, mai descoperă căs prost.

Şi uite aşa îmi târâi biata humă,
Şimi deapăn visul, trudnic şi plăpând
De jalea mea toţi oamenii îşi fac glumă
Şi rabd şi tac şia pururea flămând.

– Sărmane măgar, ce soartă imbecilă...
Hai vinoncoa, căci am porumb şi mei
Şi grâu... îngână boul plin de milă
Hai vino şi mănâncă tot ce vrei!

Te va servi, pe întinsul de verdeaţă
Cu fân mirositor crescut pe dreapta
Cu apa de izvor, cu iarba creaţă,
Chiar vaca, drăgălaşa mea nevastă.

Întradevăr, în liniştea opacă
Măgarul sandopat cu frenezie,
Apoi privind cu ochi tâmpiţi la vacă
Îşi spuse în gând:  Ce vacă durdulie!

Ce languroşi sunt ochii ei ... cum zburdă
Cu coapsele şi sufletumi adapă
Ce fină e, ce nostimă şi durdă
Încât parol cămi lasă gura apă!

Şi întocmai ca un frate din Granada
Ia sărutat copita săi complacă,
Ea îi zâmbi, făcândşi vânt cu coada
Şi el ca un măgar sa dat la vacă.

Când se întoarce boul pe coline,
Văzând şi el ce coarne mari purta.

MORALA:
Când eşti bou, ia seama bine
Să nu chemi măgari la masa ta.

Ion AGÂRBICEANU

EEpp ii gg rr aammee
UNUIA CARE BĂNUIA CĂ 
ŞTIU SĂ CÂNT LA CHITARĂ
Amice eu te pun în gardă
Că ce afirm nu e minciună;
Am mai ciupit eu câteo coardă

Dar fără ca săi cânt în strună!

RUGĂ
Eu nu vreau func�ii și nici bani,
Chiar deoi avea mai mul�i
dușmani,
Ci  vreau pu�in, atâta cam…

Cât îmi doresc să am și nam!

CONFESIUNE  BAHICĂ
Gândul despre băutură
Mil abat spre larga zare,
Nu beau mult, ci cu măsură…
Dar cu una foarte mare!

Vasile LARCO

PREFIX BIVALENT
Etnon faţa lui grafie,
Pe popoare le descrie.
La „botanice”,în faţă,
Degradeazăun om pe viaţă.

PREFERINŢĂ UMORISTICĂ
 Duduie,spune,eşti o amatoare
Să guşti mereu şi bancuri şiaforisme?
 Eu? Nu! Sunt o profesionistă care
Devoră doar subtilele truisme!

Mihai STANCU

EPIGRAMĂ CULINARĂ
Epigramai prăjitura
„Dulce” ca un şfichi de bici,
Căreia îi faci glazura
Din esenţă de urzici!

Dan Teodor DĂNILĂ

PARADOXUL BEŢIVILOR
Băgând atâta vin în burtă,
Sunt paradox necontestat,
Căn timp ce vinul ia umflat,
Sus�in cu to�ii că sunt ... turtă.

A TRĂI PENTRU PENSIONARI
Suntem la vârste cam ciudate,
Când verbul nostru “ a trăi”,
Îl mai conjugă cine poate
Sajungă pânăa doua zi.

Neculai DONŢU

MAMA
Deșii „izvorul omenesc”
Și un simbol de referin�ă,
Prea mul�i urmași o pomenesc
Doar când ajung în suferin�ă!

ROMÂNUL
Eun om amabil, șugubă�
Și analist, cam cât cuprinde,
Neîntrecut e la ospă�,
Când e de treabă… o întinde!

Aurel BAICAN

UNOR SO
I 
Le place mult căsătoria, 
Sunt plini de dragoste și zel, 
Ea esteades topitoria, 
Când el se crede de o�el! 

VIA
Ă DE PENSIONARI 
Stau mai multă vremeacasă, 
Dar au și "petreceri"dese: 
Dupănmormântare, masă, 
Vin, priveghiuri pe alese. 

Angela PISTOL
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PREMIILE ANUALE ALE ZIARULUI NOSTRUPREMIILE ANUALE ALE ZIARULUI NOSTRU

Înștiin�ăm pe to�i cititorii, abona�ii și colaboratorii noștri că și în acest an acordăm PREMIILE
ziarului, pentru categoriile anun�ate.

Estimativ premia�ii din anul 2021, au deja unele avantaje în fa�a noilor concuren�i.
Vom publica și clasamentul și premiile ce vor fi oferite în cadrul simpozionului „Omagiu

căr�ii și culturii vasluiene” ed. a XIa ce se va desfășura în luna aprilie 2023.
Rugăm primarii să ne trimită informa�ii care săi situeze cât mai aproape de fruntea clasa

mentului, iar pe colaboratori să  fie cât mai constructivi.
Director general,

Prof. dr. Dumitru V. MARIN

MAGNA DIVINUS
O găină era alergată de o pasăre de pradă. Găina alerga iute și sări prin fereastra

mică  în cote�ul în care fermierul își �inea găinile pentru ouă. În picaj, uliul intră în cote�
lovind lantetele care �ineau fereastra deschisă și se trezi blocat înăuntru. Găina tremura
îngrămădită întrun col�. Undeva în India un leopard flămând alerga să prindă un câine
care, ca să scape sări repede întrun veceu de stradă și tot prin acea gaură de aerisire întră
și leopardul. Acum câinele ședea smerit așteptânduși soarta. Văzânduse prins în capcană,
leopardul începu să alerge neliniștit în interiorul veceului ca să scape cumva, însă ușa era
bine închisă, pentru că nimeni nu putea să intre înăuntru fără să plătească. Văzând acest
lucru, leopardul tăcut se așeză în col�ul opus câinelui în așteptare. Știrea a ajuns în media,
iar oamenii de știin�ă sau grăbit să studieze fenomenul. To�i se întrebau de ce leopardul nu
a mâncat câinele și sa ajuns la concluzia că atunci când o fiin�ă își pierde libertatea, 
eliberarea devine prioritatea întâi chiar și înaintea foamei. Emo�iile dispar și domină 
instinctul eliberării. Organele cu protec�ia animalelor au împușcat leopardul cu un glon�

tranchilizant și lau dus în pădure unde iau dat drumul în libertate. La fermă, pentru că se
însera, �ăranul a deschis cote�ul pentru ași numera găinile și a găsit pasărea de pradă moartă
cu penele smulse, plină de sânge și ciocul zdrobit. Găina stătea pironită în același loc însă
întreagă. �ăranul a luat uliul și la îngropat, apoi a închis găinile ca de obicei peste noapte.
Seara în jurul focului împreună cu baba și copiii au concluzionat că pasărea a alergat
con�inuu prin cote� căutând să iasă afară, sa zgâriat de pere�i, cuie și sârmă ghimpată până
a murit. No mai interesa găina.

Existen�a noastră este pusă azi sub semnul întrebării. Inteligen�a artificială
invadează spa�iul creativ al omului. Un artist crează un portret în care pune experien�a unei
întregi vie�i, a lui, a străbunilor și a învă�ătorilor săi. Experien�a fiecărui individ e unică.
Pe când un calculator crează o piesă în câteva secunde. Această invadare creativă artificială
are loc în toate domeniile societă�ii chiar și în literatură. Ce experien�ă are un calculator?
Nu mai multă decât dibăcia programatorilor săi. Un calculator nu va fi capabil niciodată să
înlocuiască experien�a originală a individului decât doar să ob�ină plagieri și varia�iuni ale
programatorilor săi. E adevărat și faptul că varia�iunile vor fi infinite, însă nu originale. Ne
întrebăm: oare, de ce?

Pentru că noi nu cunoaștem complet natura. Noi credem că știm totul, însă ce știm
sunt doar lucruri, informa�ii superficiale. Acestea sunt speculate de înfumura�i și profitori
care înrobesc adevărul. Aparen�ele înșeală și sunt păcălitoare. Noi credem că știm de ce
iubim și ce este iubirea. Totul e vibra�ie în jur. Acea vibra�ie capturată pe celuloid întrun
film nu va putea fi reprodusă în digital. La fel cum nici audio digital nu o poate face cum
o făcea înregistrarea analogă. E adevărat că ele crează noi stări și emo�ii, însă în realitate
ele sunt un perete între noi și natură. Ele ne transformă și ne alterează matematic. Ne de
scompunem divinul și devenim mașini din carne vie. Vă recomand să viziona�i filmul
„Ryan’s doughter” a lui David Lean pe ecran panoramic în copie originală de 70 mm film.
Scrie�i experien�a și apoi să vede�i filmul tot pe panoramic, însă copie digitală și din nou
scrie�i ce sim�i�i. Compara�i eseurile. Filmul digital devine un fel de desen animat. Sunt 
elemente pe care celuloidul le înregistrează incapabil de imaginea digitală care e doar o
imita�ie de culori și contur. Ce sim�i instinctiv la analog dispare în digital. Filmul o săl
accep�i doar RA�IONAL ȘI DICTAT DE TEORII. Acest adevăr este ignorat din motive
comerciale însă fără să în�elegem că toate acestea duc la înrobirea naturii din noi, a

divinită�ii. Omul va deveni corp viu.
Această sculă, MINCIUNA este folosită să înrobească dintodeauna. Digitalul a

intrat acum și înlocuiește banul care ne va reduce la un simplu simbol numeric. Banul îl
înlocuiește și pe creator și devine el însuși Dumnezeu. Banul o sculă în tolba omului ca și
celelalte: ciocan, creion, metru, greutate etc. a fost transformat în instrument de tortură și
înrobire. În loc să rămână lângă celelalte scule ajutătoare ca săl servească pe om precum
coasa sau lopata, banul a fost ales de escroci să speculeze și să distrugă societatea. De ce e
nevoie să ai milioane de ciocane în tolbă, când e suficient unul sau două dacă ai angaja�i.
Unde e respectul pentru societatea care tea ajutat să creezi. Bancherul a ajuns să interzică
restului lumii săși exercite dreptul prin naștere de a trăi, starea pentru care a fost creat. 
Nimeni nu mai are dreptul să creeze ci doar ei, un număr restrâns de OBRAZNICI.

De câ�iva ani încoace lumea a început să se schimbe și în loc să încetinească 
ritmul, ea accelerează cu viteză împotriva zidului din fa�ă. Parlamentele nu ne mai servesc
doar schimbă legile și ne schimbă felul de a fi în ciuda dorin�ei noastre naturale. Și o fac
cu o asemenea viteză încât nu ai timp să te dezmeticești. Suntem conduși de oameni care
nu simt nimic pentru neam și �ară. Sunt aleși doar pentru slăbiciunile lor emo�ionale și
păcate. Ca să poată fi manevra�i. Dacă am fost o na�iune suverană și nea�i invitat să facem
parte din Europa, de ce ne discrimina�i prin privare de drepturi egale. Ne jupui�i, dar în
Schenghen nu ne primi�i. Cine fură pe cine? Ca și boierul pe vremuri lasă cartoful pe câmp
ca să mănânce și văduva sau nevoiașul. Nu crede�i că ve�i intra întro capcană precum uliul
sau leopardul, însă în cazul leopardului, sigur spera�i să vă salva�i. Așa au sperat și naziștii
lui Hitler. Unii au fost salva�i și duși în pădurile americilor. Leoparzi boga�i sau inteligen�i.

Schimbarea genului și concep�ia naturală a selec�iei naturale a cine ești sau ce ești,
bărbat sau femeie sau amândouă unde duce? Chiar dacă 80 la sută din popula�ie nu e de
acord cu voi, legea este trecută și votată. De cine? De ce fac ei toate astea în ciuda voin�ei
oamenilor. Libertatea cuvântului ne este luată. Vor să ne ia mașinile cu explozie internă și
să le introducă pe cele cu baterii și să ne izoleze în orașe cu diametrul de 15 km ca să ne
obișnuim fără mașină și pe bicicletă. Vor să ne modifice alimentele, să ne îndoape cu 
insecte. Să renun�ăm la carne și produse lactate. Prevăd ăștia un război nuclear în care vor
rezista doar gândacii de va trebui să ne hrănim cu ei de pe acum? Mie mie groază de o
singură muscă prin casă darămite să gătești și să crești por�ii de 6o de mii de gâze pentru o
por�ie. Imaginează�i când întreaga fermă de gândaci va exploda de la bășinile lor și vor
împânzi orașul sau natura. Păi  invazia lăcustelor e floare la ureche. Vom fi mânca�i de vii
sau întregile orașe vor fi incediate pentru a ne salva. Cu ce vom hrăni și crește aceste 
insecte? Cu cadavrele noastre? Suntem descuraja�i să ne încălzim sau să mai zburăm odată
pe an în concediu în timp ce ei zboară în avioane private fără jenă de poluare. Pe vremea
comunismului se zbura mai mult în lume decât azi în epoca globalizării. Mă întreb, la ce
mai folosește Constitu�ia în Democra�ie dacă nu o respectăm. Mai e valabilă? Ar trebui să
ni se clarifice. Ne mai păzește drepturile că pentru asta a fost creată. Constitu�ia spune că
poporul hotărăște soarta destinului �ării. De ce nu ne spune�i voi aleșii, voi cei ce ocupa�i
locurile adevăra�ilor patrio�i și iubitori de �ară și neam. Care legi sunt mai importante? Cele
ale naturii sau ale voastre votate în parlament? Este realul adevăr sau este minciună? Ce
este drept și ce este nedrept? După care logică ne conducem? Legea existen�ei e a naturii
și te naști cu ea. Este legea universului, legea fizicii. Ce este greșit, defect și ce este normal?
Nici un guvern nu are dreptul să ne modifice starea naturală pentru că ne anihilăm și murim
cum a murit uliul și leopardul nu a mai fost leopard decât în mediul său natural. Cine declară
că el e legea e un OBRAZNIC și trebuie pus la col�. Când Clinton a fost prins în act cu
Monica trebuia automat scos din pozi�ia de președinte. Nu trebuia să fie lăsat un om vinovat
de crimă să comită crimă în continuare și astfel ar fi fost oprit un lan� de războaie comise
de atunci. O Magna Carta despre care se vorbește tot mai mult prin guverne azi și sigilată
de un rege analfabet ar trebui predată obligatoriu în toate școlile lumii ca să se înve�e că
noi oamenii suntem suverani.

Ben TODICĂ



logodna mea a fost trădare!
am dat o mie de femei
pentru o muză călătoare
prin fluviile pantharei.

băteau iubirile la poartă
dar eu o toamnă am ales
şi mam dat, pârguit de soartă,
acelei care…ma cules.

zeiţele iau zis Maria.
un nume pur, un nume sfânt
care aduce veşnicia
şi naşterile  pe pământ.

şi pârguit miam pus cununa
şin plină toamnă mam nuntit
pentru vecii dentotdeauna;
părinţii noştri nau venit…

erau în cer demult părinţii
şi ne priveau din leruiler.
erau frumoşi şi puri ca sfinţii
şi pe aici…mijea a ger.

mândri eram ca toţi creştinii;
ca nunta vreo zidire nui.
sorbeam din cupa raţiunii
şi asta nui e dat oricui.

…azi punem câteun lemn pe vatră.
la stâna noastră este cald.
visele cântă…lupii latră
şi clipelen cădelniţi ard…
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poezii de George FILIP

Montreal, Canada

ARD CLIPELE
Motto: iubirea este cam importantă.

caii sau încins la drum.
satul a rămas în urmă.
de prin hornuri urcă fum.
viforniţa…nu se curmă.

Dorm copacii degeraţi,
mugurii mijesc sub coajă.
Caiis zei înaripaţi,
zoriin zori se scaldăn vrajă.

vântul şuieră haihui.
sania  stârneşte norii,

ducen lumea nu ştiu cui,
zdraveni, teferi  vânătorii.

lupii…nu ies pe cărări.
nus flămânzi cantotdeauna;
ierinoapte lea plâns în nări
dolofană…blândă  Luna.

de prin hornuri urcă fum.
viforniţa nu se curmă.
caii sau încins la drum.
tinereţeai mult în urmă…

PASTEL HIVERNAL
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MMEERRIIDDIIAANNUULL.. .. ..
acum 20 de ani

– …sau, chinegheticos –
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8 FEBRUARIE
ZIUA MONDIALĂ A RÂSULUI ŞI A FERICIRII

(Ziua în care zâmbeşti şi te îmbogăţeşti)
Ai auzit o glumă bună sau te confrunţi cu

situaţii foarte amuzante? E timpul să râzi în hohote şi
să fii fericit! 8 februarie este Ziua Râsului şi a Stării
de bine, a sentimentului care te face să radiezi prin
toţi porii şi să trăieşti la intensitate maximă fiecare
moment.

Iniţiativa de organizare a acestui eveniment,
îi aparţine doctorului indian Madan Kataria, care a
constatat ca râsul sporeşte capacitatea de concentrare
şi rezistenţa la efort, creşte încrederea în propria
persoană şi îmbunătăţeşte relaţiile cu cei din jur, fapt
publicat în 1995, când savantul a scris un articol inti
tulat „Laughter, the Best Medicine” („Râsul, cel mai

bun medicament”).
Explicaţia constă în faptul că râsul favorizează în mod natural respiraţia, ca şi cân

tatul, tuşitul şi strănutatul, care împinge expirarea dincolo de limita respiraţiei de bază, pro
ducând o inspirare mai profundă, cu o pauză de respiraţie mai lungă decât în momentele
de relaxare, iar expiraţia este prelungită, contribuind la buna oxigenare a tuturor ţesuturilor
din corp.

Râsul este foarte sănătos, şi nu, nu îngraşă! Astăzi este momentul să îţi iei zâmbetul
la purtător şi să îi cucereşti pe toţi. Motive pentru a zâmbi şi a fi fericit trebuie să găseşti
zilnic, să te bucuri de lucrurile frumoase care ţi se întâmplă şi să vezi partea bună din fiecare
clipă.

Să zâmbim, să fim bine crescuţi, să fim amabili cu cineva complet străin, să fim
fericiţi fiindcă avem în viaţa noastră cel puţin trei motive serioase pentru asta, să iubim, să
ne îmbrăţişăm zilnic cu cei dragi, să îi sărutăm şi multe alte aspecte pozitive din viaţa
noastră ar trebui exersate zilnic.

Ar trebui să râdem mereu, dacă vrem să fim sănătoşi şi să trăim cât mai mult.
Psihologii spun că, din nefericire, traversăm vremuri deloc uşoare şi mulţi români

se plâng toată ziua de probleme.
Râsul şi zâmbetele sunt rezultatul interacţiunii cu cineva. Sunt un rezultat minunat

şi benefic al socializării. Chiar dacă acea interacţiune e văzută întrun film, auzită întrun
banc, citită întro carte ori remarcată întro caricatură. Râsul se naşte în cutia toracică, dar
îl vedem pe feţele oamenilor. Şi da, râsul poate avea o mie de feţe. Dar oricare ar fi ele,
râsul arată fericire.

Ce ne face fericiţi? Diferă de la om la om şi de la generaţia la generaţie. Un copil
ne promite că o să descopere secretul fericirii. Lui nu îi e greu pentru că lucruri simple,
uşor de întâlnit, îl pot face fericit.

Proverbul care spune că râsul este cel mai bun medicament, probabil exagerează
puţin, dar cu siguranţă râsul poate fi, de multe ori, un mijloc terapeutic cu efecte puternice.

Sunt nenumărate motive pe care le precizează specialiştii, pentru care trebuie să
ai parte de porţii copioase de râs.

1. Un râs sănătos te poate ajuta la diminuarea presiunii arteriale. Prin urmare, fii
mereu vesel şi cu zâmbetul pe buze, iar riscul unui atac cardiac se va diminua.

2. Stresul va fi de domeniul trecutului, iar buna dispoziţie va creşte la cote
nebănuite.

În timpul râsului, creierul eliberează substanţe care reduc stresul şi ajută organis
mul să facă faţă provocărilor. Înconjoarăte de oameni amuzanţi şi deschişi la job, iar locul
de muncă nu şi se va mai părea stresant sau extrem de solicitant.

3. Nu doar că te binedispui, dar îţi lucrezi şi muşchii abdomenului. Râzi cu poftă
iar muşchii stomacului se vor întinde şi se vor contracta, pentru un abdomen lucrat ca la
sală!

4. Fericirea se trăieşte la cote maxime atunci când râzi, iar inima ta îţi va mulţumi.
Râsul funcţionează ca un exerciţiu cardio şi e benefic atunci când nu ai prea mult timp pen
tru sală.

5. Trebuie să îţi reamintim că râsul eliberează endorfine. Ele sunt direct
răspunzătoare pentru starea ta de bine. E simplu, râzi mai mult şi vei fi fericit. Râsul şi feri
cirea merg mână în mână.

6. Nu doar starea ta de bine va fi influenţată de râs, ci şi cea a partenerului. Relaţia
va funcţiona mai bine atunci când ambii parteneri sunt fericiţi. Râsul te ajută să te relaxezi,
să îţi încarci bateriile şi să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat.

Atunci când se gândesc la fericire, românii îşi doresc, în primul rând să fie
sănătoşi, apoi să aibă bani, o familie şi un loc de muncă. Doar 5 la sută sunt foarte mulţumiţi
de traiul lor, în timp ce 19 la sută sunt total nemulţumiţi.

Oricât de grea ar fi viaţa, psihologii ne recomandă să ne bucurăm de orice lucru
bun din jur şi să râdem de câte ori avem ocazia. Nu ne costă nimic dar ne oferă atât de mult.
Trăieşte în fiecare zi cu entuziasm, iaţi o porţie mare de râs şi molipseştei pe toţi din jurul
tău.

Nu aştepta să fii fericit ca să râzi, căci sar putea să mori fără să fi râs vreodată.

Citez un banc simpatic, care sperăm că vă va aduce un zâmbet pe buze, de Ziua
Râsului:

„Înmormântarea unui cardiolog.
Toate erau în formă de inimă: florile, coroanele, jerbele, groapa, sicriul.
Când să bage mortul în groapă, un tip din mulţime începe să râdă în hohote. 
Preotul se opreşte din cântat şi îl întreabă:
Bine domnule, acum tea găsit şi pe dumneata râsul, tocmai în acest moment?
Tipul îi răspunde:
Nu vă supăraţi, dar mă gândeam la propria mea înmormântare, pentru că eu sunt

ginecolog!“

Epilog: „O zi in care nu ai râs, este o zi pierdută”  Charlie CHAPLIN 
Solo ROTENSTAIN
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TRADI	II ȘI OBICEIURI ÎN ZIUA ÎN
CARE SE PRĂZNUIEȘTE 

SS FF ÂÂ NN TT UU LL   HH AA RR AA LL AA MM BB II EE

Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe 10 februarie pe Sfântul Haralambie. Acesta a fost unul dintre
cei mai mari făcători de minuni și tămăduitori de boli grave. Rugăciunile către Sfântul Haralambie au făcut
minuni și în zilele noastre.

Sfântul Mucenic Haralambie, pomenit în calendarul creştin ortodox la 10 februarie, a trăit în timpul
împăratului roman Septimiu Sever (193211) şi a suferit moarte martirică în timpul persecuţiilor împotriva
creştinilor declanşate de acesta.

În timpul primei perioade a lui Septimiu Sever la conducerea imperiului, după câţiva ani de linişte
pentru creştini, persecuţia împotriva lor a izbucnit violent.

Sfântul Haralambie este unul dintre cei mai vârstnici mucenici dintre cei cunoscuţi de Biserică, avea
113 ani atunci când a fost chinuit pentru credinţa în Hristos. A fost episcop al cetăţii Magnezia din Asia Mică
şi şia închinat viaţa lui Hristos şi îndrumării credincioşilor.

Prin fapta şi cuvântul său a adus mulţi păgâni la creştinism, motiv pentru care a atras mânia prigo
nitorilor. În ciuda vârstei înaintate, Sfântul Haralambie a fost arestat, torturat şi în final condamnat la moarte
prin decapitare.

Şia dat însă sufletul său în mâinile lui Dumnezeu înainte de a fi lovit cu sabia, iar ostaşii însărcinaţi
cu execuţia au spus că acesta a murit fără tăiere de sabie.

Moaște ale Sfântului se găsesc în biserica Mănăstirii Miclăușeni, din Iași, la Mănăstirea Râșca, la
Catedrala episcopală din Gala�i, la bisericile bucureștene „Sfântul Dumitru (Poșta), “Sfin�ii Arhangheli
(O�elari), “Sfântul Stelian, la Mănăstirea Sfin�ii Arhangheli Mihail și Gavril – Stavropoleos, la Biserica
“Nașterea Maicii Domnului” – Mărgeanului din București.

Tradi�ii și obiceiuri în această zi sfântă
Tradi�ia spune că de Sfântul Haralambie, oamenii cer preotului să facă aghiasmă la biserica, care

apoi este băută pentru sănătate. Această se mai folosește la stropitul gospodăriilor a vitelor și a pomilor.
Tot la biserica oamenii obișnuiesc să ducă în această zi colivă și colaci, pentru a le sfin�i preotul.

Colacii și colivă se dau persoanelor bolnave. Se fac turte și se împart pe la vecini.
Tot de Sfântul Haralambie se fac pomeni pentru cei care au avut o moarte grea.
Orice om care �ine ziua de Sfântul Haralambie prin post și nelucrare, va fi sănătos tot timpul anu

lui.
Bătrânii spun că Sfântul Haralambie �ine ciumă ( Moartea) legată în lan�. Când oamenii nu respectă

ziua lui atunci îi da drumul.
Dacă plouă în ziua de Sf. Haralambie, plouă apoi după aceea patruzeci de zile la rând.
În Transilvania, oamenii duc în această zi la biserica, mălai, grăun�e și sare. După ce sunt binecu

vântate de către preot, le dau că hrană animalelor din gospodărie, pentru a fi sănătoase tot anul. Se păstrează
însă o parte din această hrană a vitelor, că leac pentru eventuale boli ale acestora.

Tradi�ia spune că dacă plouă în această zi, timp de 40 de zile vremea o să fie ploioasă. Credincioșii
din anumite zone ale �ării fac un colac pe care îl rup și în aruncă în cele patru puncte cardinale. În anumite
zone, femeile aleargă dezbrăcate în jurul casei, de trei ori pe zi: dimineaţa, la prânz şi seara. Se spune că așa
vor �ine duhurile şi spiritele rele departe.

TRUCURI PRIN CARE SĂ
Î	I PROTEJEZI MAȘINA 

PE TIMPUL IERNII

Orice masina are nevoie de protectie pe timpul iernii. Frigul
ne poate trimite autoturismul in service daca nu sunt respectate cateva
reguli care iti protejeaza atat masina, cat si pe tine. Iata ce te sfatuim sa
faci:

Evita sa folosesti frana de mana
In cazul in care autoturismul ramane stationar afara, nu actiona

frana de mana, intrucat gerul si umiditatea puternica pot intepeni cablul
in propriul manson, iar placutele se pot lipi de discurile de frana. Bracati
rotile spre trotuar si mutati levierul in viteza I.

Verificarea nivelului fluidelor
Inainte ca temperaturile sa scada sub 0 grade trebuie sa veri

ficati nivelul fluidelor si sa cumparati lichide rezistente la inghet pentru
a spala parbrizul.

Conduita rutiera potrivita cu vremea
Pentru a conduce corect si conform condiilor de drum este in

dicat sa protejati autoturismul pe vreme rea. Este recomandat ca sofatul
sa fie cat mai bland, fara accelerari rapide sau frane bruste.

Debransati bateria
Daca autoturismul stationeaza mai multe ore in frig, bateria se

poate descarca. In cazul in care detineti un autoturism vechi, nu trebuie
sa ezitati sa o debransati, iar daca aveti un autoturism mai nou, este in
dicat sa porniti motorul periodic.

Atentie sporita necesita si inchizatoarele masinii. 
Acestea trebuie unse cu solutii speciale pentru lubrifiere, dar

si pentru evitarea inghetului. In plus, pentru mai multa siguranta este
indicat sa cumparati un spray pentru ca geamurile sa se dezghete mai
usor.

Combustibilul cu care alimentati automobilul trebuie sa
fie cel recomandat pentru sezonul rece. In plus, este indicat sa ali
mentati rezervorul cu mai mult combustibil decat de obicei. In acest
fel, se va evita formarea brumei pe suprafata rezervorului si veti evita
momentele in care ramaneti fara combustibil din cauza blocajelor
cauzate de drumuri cu zapada sau gheata.

Verifica instalatia de climatizare
Daca instalatia de climatizare nu functioneaza bine, va exista

un consum crescut al bateriei. Astfel ca, va trebui sa verifici daca masina
are rezistente de incalzire si daca functioneaza cum trebuie. In plus, nu
trebuie sa lasi instalatia sa functioneze atunci cand motorul este pornit
la relanti intrucat iti va consuma din baterie.

Nu in ultimul rand, nu uita sa verifici masina intrun service
auto cat mai des!


