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Tare erau aglomerate zilele acelea de ianuariefebruarie
2015.

Tare eram preocupa�i să culturalizăm jude�ul mereu hulit
și ajuns ca răul de referin�ă na�ională. Eram și aglomera�i la
ziar cu tot felul de materiale literare. Iam chemat și de la Iași
pe câ�iva prieteni, dar a venit doar scriitorulprietenul
conducătorul de la ALPI, comandorul Mihai Batog Bujeni�a
împreună cu consoarta sa, doamna Cornelia Ursu. Evident era
prezent prietenul și colaboratorul meu, Val Andreescu, un 
jurnalist, un poet mare și mare scriitor.

Bănuiam noi... ce rezultate vom avea după 8 ani de
apari�ie?

Astăzi Val e foarte grav bolnav, eu ajung la 82 de ani,
Bujeni�a e cu o operă impresionantă, dr. Lupu e antrenat în
muncă la fel ca la 50 de ani, colaboratori imedia�i nu găsim,
dar ne poartă spre alte realizări cei 900 de colaboratori din cele
32 de �ări din toată lumea, care ne trimit mereu materiale și
încurajări.

CORNEL GALBEN, un prieten vechi cât gândurile
noastre

Or fi vreo 50 de ani de
când am avut prima convor
bire telefonică, eu aflând că
cercetătorul și creatorul
băcăuan lucrează la o istorie a
culturii regionale. 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 portofoliul meu sen
timental și ca un model dintre
valori.

(Continuare în pagina 2)

„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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Să în�elegem că reușitele din domeniul culturii
moldovene, istoriei propriuzise, managementului,
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 cul
tural = 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 Sim
pozion 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 edito
riale. Pentru că Vicușor e
foarte mare cercetătorarhe

olog, 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 asemenea 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 tim
pul, pe banii, pe neglijarea familiei, pe via�a lui, tre
buie 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 tim

pul 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 intelectu
alii timpului, nu este spri
jinit financiar. E ușor de

bănuit că are o familie admirabilă.
E un istoric de mare for�ă și combativitate,

chiar cu plăcerea de a 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 
documente din timpuri trecute. Orașul dintre vii,
comunitatea, episcopia, învă�ăceii adolescentini, îi
vor rămâne pururi îndatora�i.

Prin cercetările sale, prin revista Prutul, prin
elevii pe careI îndrumă spre cercetare, dar și prin
curajul său civic, profesorul de liceu Costin Clit este
de drept unul dintre cei 7 cei mai importan�i oameni
de cultură ai jude�ului Vaslui (Codreanu, Costin
Clit, Vicu Merlan, D.V.Marin, Valeriu Lupu, Dorina
Stoica, Gabriela Ana Balan).

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

(VA URMA)

TRECEM PE 9 ANI: M.C.R.
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IGNATIE MUREȘANUL, EPISCOPUL CĂRTURAR
De vreo 5 ani Eparhia Hușilor este păstorită de un evlavios conducător, dar mai ales de un om cu carte, și nu mă refer la număr cât mai

ales la valoarea căr�ilor semnate de P.S. Ignatie Mureșanul, episcopul Hușilor. Vineri, 10 februarie 2023, mia acordat peste o oră pentru o
discu�ie și un interviu  (filmat) cu o tematică foarte diversă și densă. Vă pute�i închipui ușor că near mai fi trebuit alte ore să dezbatem fie și
o temă pe mai multe păr�i, P.S. fiind un om de adâncă medita�ie și cugetare. Mam bucurat mult de spiritul său pătrunzător, de valabilitatea
afirma�iilor, de un anume vizionarism bazat pe percep�ia asupra rosturilor lumii și mai ales a credin�ei ortodoxe.

Vă amintesc de faptul că am realizat interviuri cu Papa Ioan Paul al IIlea, P.F. Teoctist, P.F. Daniel, cu mai mul�i mitropoli�i și episcopi
(mare mândrie: cu P.S. Cassian, Montreal, 2012), dar discu�ia recentă (că am mai realizat și alte materiele video cu dumnealui) a fost o încântare
și o mare satisfac�ie personală: Ignatie Mureșanul este el însuși o institu�ie culturală de prim rang în jude�ul Vaslui, ca să nu mai vorbim de
rolul unită�ii bisericești pentru vasluieni.

Și Domnia Sa a luat la cunoștin�ă de o parte a activită�ii mele în perioada bătăliei pentru reînfiin�area Episcopiei (împreună cu PS
Ioachim Vasluianul), despre activitatea mea publicsocială, despre căr�ile mele, dar și eu am rămas impresionat de tomurile impunătoare (de
amplă cercetare) izvorâte dintro erudi�ie notabilă.

Să se în�eleagă: notele acestea nu sunt nici mieroase (a�i citit și criticile formulate în ziar, sper), nici menite să exacerbeze meritele cuiva.
Am afirmat adesea că chiar sunt un om liber (cf. Withman), nu primesc ajutor de la nimeni, deci nu sunt dator la nimeni, dar în acest caz sunt
pe deplin conștient de rolul bisericii și al slujitorilor săi pentru păstrarea limbii române și existen�ei poporului român, în slujba căruia am pus
revista interna�ională M.C.R. și toată via�a mea. Cum să nu fiu bucuros când alături de mine se mai găsește o mare personalitate?

Ora dimpreună cu PS Ignatie, adunată la alt moment de comunicare, devine un moment semnificativ pentru cel menit să fie mereu unul
contra multora.

Vorbitorii de limbă română, românii adevăra�i chiar așa de risipi�i, to�i cei dintre grani�ele limbii române (adică tot globul) au nevoie
și de cuvântul Domnului, așa cum îl transmite, fericit, P.S. Ignatie Mureșanul, episcopul de Huși.

Reporter: Mă aflu la Episcopia Hușilor și stau de vorbă cu Preasfin�ia Sa, Părintele
Ignatie, Episcopul Hușilor. Bine Vam găsit.

PS Ignatie: Doamne ajută și bine a�i venit.
R: Sunte�i de pu�ină vreme la Episcopie, putem vorbi de ceva succese ale

dumneavoastră?
PS Ignatie: Am un alt fel de abordare și de a vedea lucrurile în ceea ce

privește întrebarea dumneavoastră în sensul că, așa cum Hristos ne spune în 
Evanghelie, noi, slujitorii bisericii, nu facem decât ceea ce suntem datori să facem.
Adică, să fim datori voca�iei, menirii noastre de a fi în slujba lui Dumnezeu și în slujba
oamenilor. Trebuie să recunosc că am un oarece disconfort în a vorbi despre ceea ce
am făcut în cei peste cinci ani de zile de când am venit aici, în Episcopia Hușilor. Cel
mai bun mod de evaluare cred că poate fi făcut de către credincioși, cei care sunt aten�i
la via�a spirituală, culturală și filantropică a Episcopiei Hușilor. Cu toate acestea aș
sublinia un aspect asupra căruia împreună cu consilierii, împreună cu preo�ii din
Episcopia noastră, am încercat să ne aplecăm, săi dăm un anumit contur și anume
grija fa�ă de cei sărmani – activită�ile socialfilantropice. Biserica, evident, nu trebuie
să se transforme întrun furnizor de servicii sociale. Menirea ei este de a transmite și
de a îmbiba �esutul vie�ii sociale cu modul de via�ă în Hristos. Aceasta este menirea
noastră, de a transmite un anumit mod de via�ă!

R: Vorbim de un suport psihologic și nu neaparat material?

PS Ignatie: Naș spune neaparat psihologic cât Evanghelic, spiritual, un 
anumit mod de a în�elege via�a, menirea noastră pe acest pământ. Aceasta este una
dintre responsabilită�ile bisericii. Sigur, nu putem neglija partea filantropicăsocială
asupra căreia noi neam luat angajamentul.

R: Vă referi�i la tânăra genera�ie sau la cei mai vârstnici?
PS Ignatie: Indiferent de vârstă. Activită�ile Episcopiei Hușilor sunt adresate

tuturor categoriilor de vârstă. Începând cu cei mici, prin activită�ile pe care le
organizăm an de an, cu regularitate, au o anumită ciclicitate, începând cu Caravana
„Dar de Crăciun”, în preajma nașterii Mântuitorului Isus Hristos. Apoi, este vorba
despre proiectul pe care îl avem în fiecare an de 1 Iunie și, desigur, centrele sociale pe
care le avem în Episcopia Hușilor, centre prin care ne propunem ca, cei mici, cei care,
poate, din varii motive, nu reușesc să prindă dragul acesta de școală, de carte, să aibă
această posibilitate prin serviciile sociale: o masă caldă, întâlnirea cu un psiholog,
activită�i recreative – noi ne dorim să iubească școala. Eu am o deviză în care cred
foate mult: „Prin educa�ie se scapă de sărăcie!” Astfel, încercăm săi facem pe acești
copii să nu abandoneze școala! Aceste centre de zi sunt un fel de afterschooluri pe
care le are Episcopia Hușilor. Evident că sunt afterschooluri gratuite, nu se percepe
nici un fel de taxă.

R: Cam câ�i copii din jude� sunt în total? 
PS Ignatie: Peste 300 de copii. Centrele de zi pe care noi le avem sunt la

Fălciu, la Bârlad, la Ghermănești... avem vreo nouă centre de zi. Toate sunt destinate
copiilor, celor care provin din familii cu venituri mici. De asemenea avem un serviciu
de îngrijire la domiciliu a celor în vârstă, a bătrânilor. Avem voluntari, avem echipa
de la „Filantropia Ortodoxă Huși”, a Episcopiei noastre, iar tinerii noștri se duc cu o
masă caldă în fiecare zi, li se fac cumpărături.

R: Așadar merge�i în fiecare zi și la centrul acesta important pentru bătrâni de la
Huși?

PS Ignatie: Nu, acela este sub tutela direc�iei de asisten�ă socială Vaslui. Noi
ne îngrijim mai mult de cei care sunt singuri și nu îi caută absolut nimeni.

R: Următoarea întrebare este legată de o chestiune absolut contemporană. To�i
tinerii de astăzi stau cu ochii în telefoane unde văd diverse lucruri care nu le fac bine: crime,
oameni goi și altele. Crede�i că există un mijloc de combatere a nocivită�ii acestor
informa�ii?

PS Ignatie: Eu, vă spun foarte sincer, nu am o atitudine atât de critică în ceea
ce privește folosirea acestor mijloace.

R: Există o posibilitate ca biserica să contracareze asemenea influen�e negative?
PS Ignatie: Eu nu aș generaliza și nici naș face această asociere între tinerii

care folosesc mediile digitale sau re�elele sociale și o diminuare a aspectului vie�ii 
spirituale. Nu cred că există neaparat o coresponden�ă între cele două, nu am constatat
acest lucru. Cred că este nevoie de foarte multă responsabilitate. Sigur că e nevoie să
avem această libertate fa�ă de mediile digitale pentru că ele ne pot transforma în niște
sclavi. Am putea deveni un fel de „instrumente ale acestor instrumente”, cum se 
exprima cineva care analizează foarte bine lumea digitală în care noi trăim. Trebuie
să avem capacitatea ca în momentul în care noi costatăm că devenim sclavii acestor
instrumente, acestor deviceuri, să ne decuplăm și să ne activăm libertatea cu care
noi am fost înzestra�i de Dumnezeu. Nu aș merge pe linia generalizării efectelor 
negative. Sunt tineri foarte înzestra�i și extrem de credincioși care folosesc aceste 
instrumente. Vă pute�i închipui că aceste terminale sunt cele care ne ajută și să ne
rugăm. Un tânăr dacă nu are la dispozi�ia lui cartea de rugăciune întrun tren, 
întrun metrou poate deschide o pagină de pe un motor de căutare și se poate ruga.
Acel terminal poate să devină, folosind o metaforă, o sursă de liniște și de rugăciune
pentru el. Contează foarte mult cum folosește acel mijloc.

Dumiru V. MARIN



Se recomandă orientarea
eforturilor spre segmentul

domestic și spre rela�iile familiale.
Vor avea loc discu�ii importante, în
tâlniri deosebite cu neamurile, vi
zitarea locurilor natale și trasarea
planurilor de viitor. Fii prudent
vizavi de dialogurile cu membrii
familiei, pentru că există tensiuni.
Cei dragi au alte planuri domestice
și comunică asta destul de vehement.
Se poate ajunge la un consens.

Săptămâna debutează cu
aspecte sentimentale. O

rela�ie amoroasă se poate finaliza sau
cel pu�in își schimbă condi�iile și ter
menii de desfășurare. Diferen�a de
mentalitate dintre tine și ceilal�i mai
ales în plan afectiv poate duce la re
configurarea rela�iilor dintre voi.
Există detalii ascunse vizavi de acest
segment, care își fac sim�ită prezen�a
prin situa�ii bizare. Mult de lucru la
serviciu, dar și acasă.

Se conturează multă zarvă
la locul de muncă. Obser

vă atent ceea ce se petrece în prea
jma ta și evită luarea deciziilor
importante. Amestecul dulceamar
din domeniul profesional în care ac
tivezi te poate neliniști, dar cu pu�in
efort și bunăvoin�ă vei depăși totul
cu bine. Sănătatea este vulnerabilă,
bine fiind săi acorzi aten�ie și îngri
jiri corespunzătoare. Rela�iile parte
neriale sunt anoste.

Zile importante în plan
partenerial. Se finalizează

o etapă, asta însemnând desprinderea
de un partener de via�ă, desprinderea
dintro colaborare profesională
neprofitabilă sau reconfigurarea al
teia din toate punctele de vedere. De
mersuri financiare privitoare la
cheltuieli comune cu al�ii, achitarea
unor datorii, dar este posibil să și
primești ceva bani, bunuri sau fa
voruri deosebite. 

Schimbări în plan financiar,
la sec�iunea bani și bunuri

administrate și folosite în comun cu
al�ii. Este posibil să primești o sumă
de bani restantă, să reușești să achi�i
datorii vechi sau să lămurești chestiuni
privitoare la moșteniri și partaje. De
evitat investi�iile de anvergură și ai
lăsa pe al�ii să profite de pe urma ven
iturilor tale! Activită�i intelectuale,
planuri de călătorii, abordarea unei noi
filozofii de via�ă. 
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H O R O S C O P
16 feb. 2023 – 22 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)

Multe dintre concep�iile
tale se vor modifica în

cepând cu această săptămână. Te vei
orienta spre alte filozofii de via�ă și
spre a rela�iona cu oameni valoroși
și bine experimenta�i în ale vie�ii.
Activită�i intelectuale de anvergură,
planuri de călătorii, de studii și de re
luare a unor secven�e de învă�are
evaluare. Rela�iile cu străinătatea
sunt deosebite. Unele se finalizează,
făcânduse loc pentru altele. 

Berbec (21 mar - 20 apr)BEREZENI: ÎNTOTDEAUNA, LA POST,
TOADER DIMA

Pentru cine nu știe, localitatea Berezeni e... veche, mare,
frumoasă și bogată, cu oameni gospodari cam de când se știe. De o
bucată de vreme are noroc și de un primar cu har și cu o foarte bogată
experien�ă în diriguirea treburilor publice, precum și cu îndrăzneală și
ini�iativă. Vă aducem aminte că un timp a fost deputat de Vaslui în
Parlament, dar întotdeuna a fost un om al locului în care a crescut și 
sa stabilit.

Berezeni e o oază de liniște și muncă „chivernisită” (cu știin�a
experien�ei) în care se văd mai la fiecare pas dovezi de hărnicie și
ini�iativă atât ale locuitorilor cât și ale institu�iilor locale (despre in
dustrie, nu se poate vorbi).

Primarul poate vorbi ore întregi despre infrastructura realizată
(acum speră în asfaltarea șoselei spre Dimitrie  Cantemir – Hoceni,
care să înlesnească o mai bună legătură cu celelalte sate) și desigur că
mai are vreo fundătură prin care să se strecoare asfaltul. Poate vorbi
de politica generală actuală în deplină cunoștin�ă de cauză, știe ce tre
buie despre învă�ământ și cultura locului.

– Când inaugura�i, această adevărată Casă de cultură căreia
îi zice�i Cămin Cultural?

– Mai avem pu�in cu dotarea și cu organizarea spectacolu
lui festiv, dar e gata, deci foarte curând.

– De ce nu a�i lansat cartea „Mari prietenii de pe Valea 
Prutului” unde sunte�i personaj principal?

– A fost pandemie și pe la noi, dar va fi și asta.
– E iarnă, ave�i apă asigurată pentru popula�ie, pentru că cei

din comuna alăturată se plâng de colmatarea cu nisip, și apă
neconformă la pu�urile forate ale lor.

– Nu e cazul la noi. Pute�i vedea foarte simplu, deschide�i
un robinet de pe traseul dvs. La noi e bine. 

– Mai ave�i iriga�ii pe lotul acesta al berezinenilor de pe lângă
Prut?

– Dacă am men�inut noi pământurile la un loc, de ce să
nu avem și iriga�ii? Ce e drept trebuie extinse, și, în plus avem
nevoie de sprijinul statului, sperăm să fie. �inem cont că e războiul
pe aproape de noi.  

– Ce zice�i de un traseu turistic special pe această Vale a 
Prutului, mai ales în perspectiva deschiderii unei treceri la Bumbăta?

– De sar face cu adevărat ceva, că tare multe sperăm să
realizăm și noi. Dacă e vorba să sprijinim ini�iativa nu ne dăm
înapoi. Avem cu ce, ce, cum să ne prezentăm istoria, realită�ile și
frumuse�ile satelor noastre.

Cum discu�ia alunecă spre alte aspecte, politice, inclusiv
legate de apropierea necesară cu Republica Moldova (ce mare patriot
e acest Toader Dima !!!), mă opresc la cele consemnate, dar cu dorin�a
de a reveni cât mai curând.  

Dumitru V. MARIN

Toader DIMA primarul comunei BEREZENI

Primăria comunei BEREZENI
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Bacău primește abonamente pentru se
mestrul I, anul 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 socio
cultural în care trăi�i.

Abonamente pe str. Frunzelor, nr. 2,
Vaslui sau telefonic la unul dintre numerele
0744.231.380, 0758.361.236 sau 0235.361.236,
de luni până vineri între orele 09.00 –
16.00.

Rela�iile socioprofesionale
sunt foarte active pe tot par

cursul săptămânii. Discu�ii, întâlniri
la nivel înalt cu șefi sau cu
reprezentan�ii unor institu�ii oficiale.
Pruden�ă, întrucât există multe ne
cunoscute importante în acest seg
ment de via�ă, iar iluzia și
dezamăgirea sunt de propor�ii. Evită
să povestești multe și mărunte 
despre tine și despre planurile tale
personale de viitor. 

Săptămâna î�i aduce în
aten�ie segmentul profe

sional și rela�iile aferente. Se
conturează un final în privin�a
statutului socioprofesional.
Imaginea ta în ochi altora se va
modifica, depinzând numai de
tine cum și în cel fel. Este bine
să evi�i a povesti amănunte 
despre tine și planurile tale de
viitor, pentru că unii pot inter
preta greșit totul.

O perioadă importantă, în
trucât te ajută să finalizezi

treburi restante, să renun�i la obi
ceiuri proaste, să�i trasezi noi pla
nuri de viitor și să te orientezi spre
rela�ii de o mai bună calitate. Chiar
dacă, stările tale de spirit fluctuează
mult și sănătatea este vulnerabilă, te
po�i concentra pe ceea ce î�i este �ie
de folos acum. Revela�ii și informa�ii
valoroase ob�inute pe căi neobiș
nuite.

O perioadă care î�i aduce
informa�ii deosebite pe căi

neobișnuite. Discu�ii tainice cu oa
meni importan�i, mai ales privitoare
la segmentul partenerial. Este posibil
să decizi desprinderea de unii
parteneri, fie că este vorba despre
partenerul de via�ă, fie despre cei de
afaceri sau despre colaboratori.
Sănătatea este vulnerabilă și de aici
apar tot felul de stări fluctuante. Te
vei sim�i mai bine.

Este nevoie să te ocupi de
segmentul financiar în

primele zile ale săptămânii. Se
finalizează o etapă de câștig din
munca proprie, fiind astfel posibil să
te orientezi spre alte surse de venit.
Factorul necunoscut î�i poate crea
neplăceri când și cum te aștep�i mai
pu�in. Provocarea perioadei analizate
constă în a învă�a să gestionezi corect
banii și a�i remodela viziunea asupra
lor. 

Multe discu�ii și întâlniri
cu persoanele din anturajul

apropiat. Este bine să re�ii
informa�iile vehiculate în preajma ta
și subiectele pe care le discu�i cu
ceilal�i, întrucât î�i vor fi de folos la
momentul potrivit. Demersuri 
intelectuale, rezolvarea unor
chestiuni personale și profesionale,
multe călătorii pe distan�e scurte.
Acasă în familie sunt multe treburi
de făcut.
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Balanţă  (23 sept - 22 oct)

Scorpion (23 oct - 21 nov)

Capr icorn (21  dec -  20  ian)

Vărsător (21 ian - 20 feb)

Peşti  (21 feb - 20 mar)
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H O R O S C O P
16 feb. 2022 – 22 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

ION CHIRIAC…
60 (?)

Mihaela Manu, tovarășa de via�ă din ultimii ani ai lui Ion
Chiriac, ma vizitat și rugat să scriu ceva despre fostul meu elev (și
fratele său, Gelu), care ar fi împlinit pe 20 februarie 60 de ani, dacă
for�ele cele mai puternice nu lar fi răpit acum 2 ani. Mihaela vrea o
sărbătorire, și nu o comemorare, totuși.

Am scris despre moartea (și înmormântarea)  acestui vlăstar
al Ghermăneștilor, ajuns elev al meu la Liceul de chimie (nr. 4, de
astăzi) unde iam fost și diriginte, dar eu îi cunoșteam pe fra�ii Chiriac
cu câ�iva ani mai înainte, lansa�i în câmpul artistic de piesa Moartea
căprioarei, devenită repede un fel de șlagăr, mai ales că au fost accepta�i
în Cenaclul Flacăra, de Adrian Păunescu.
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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”.
R: Ce altceva le mai pute�i oferi celor care vin în vizită la aceste obiective turistice?

Ave�i aici și niște băl�i, ave�i stâne de oi.

P: Avem și stâne de oi, drumurile sunt foarte bune, sunt practicabile, se poate
circula pe orice timp. Cine vine în comuna Lungani are ce vedea.

R: Din câte știu ave�i și persoane de 100 de ani, aici, în comună.
P: Avem o singură persoană, domnul David. În rest sunt persoane de 8090

de ani dar singurul care are 100 de ani este cel despre care vam spus.
R: Primăria îi ajută pe cei mai în vârstă, ca dumnealui?
P: Da. Chiar lam ajutat când ia ars casa și a rămas fără. Iam aprobat și

noi o sumă de bani de la bugetul local, iam mai făcut și un dosar la Agen�ia Jude�eană
pentru Plă�i și Inspec�ie Socială Iași care iau mai dat și ei ceva bani și mai avem o
firmă care face prestări de servicii pentru iluminatul public împreună cu care iam
făcut un spa�iu de locuit ca să aibă cât de cât condi�ii. 

R: Am văzut de sărbători că ave�i multe forma�ii care să ducă tradi�iile și obi
ceiurile mai departe. Mai ave�i și alte forma�ii în comună, de dansuri, de exemplu?

P: Până în 1990 am avut taraful din satul Zmeu. Majoritatea muzican�ilor
din Ansamblul „Doina Moldovei” au plecat de la Zmeu.

R: Forma�ia asta se mai poate reface?
P: Foarte greu. Noi avem instrumente luate printrun proiect dar copiii care

au fost ajung la majorat și pleacă în străinătate. Nu mai au atrac�ia de a învă�a să
cânte la anumite instrumente.

R: Domnule primar, dumneata știi să cân�i la vreun instrument?
P: Din păcate, nu. Dar to�i fra�ii mei sunt muzican�i.
R: Dar ai învă�at să fii primar. Destul de bine, zic eu.
P: Să zicem.
R: Revenind la discu�ia noastră, pute�i să face�i un traseu turistic în comuna 

Lungani la capătul căruia să le oferi�i vizitatorilor un caș dulce cu o mămăligă ca la mama
acasă și, de ce nu, și un păhăru� de vin?

P: Oricând noi îi putem înso�i pe vizitatori, să le descriem comuna și să le
prezentăm obiectivele de interes. În comuna Lungani sunt oameni gospodari, oameni
cărora le place oieritul, oameni care trăiesc din creșterea animalelor. Avem în jur de
6070 de stâne. Avem, cred, peste 20.000 de ovine.

R: Dar cu vacile nu vă mai pute�i lăuda.
P: În satul Goești am avut foarte multe vaci dar nu știu dacă au mai rămas o

sută de vaci în Goești și 100150 în Lungani. Acum câ�iva ani de zile în astea două
sate cred că existau 1000 de vaci.

R: Stimate domnule primar Corobu�ă, eu î�i doresc să ai sănătate și să ai spor în
ceea ce întreprinzi. De ce nu, să face�i din comuna Lungani un punct de atrac�ie turistică.

P: Mul�umim frumos și multă sănătate.
Dumitru V. MARIN

Virgil COROBU�Ă primarul comunei LUNGANI, Iași

Primăria comunei LUNGANI, Iași

Noua clădire a primăriei LUNGANI, Iași
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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.

VETRIȘOAIA, CA PUNCT DE MAI
MARE INTERES. 

CORNEL STÂNGĂ: 
FACEM CE TREBUIE!

Tânărul primar de la Vetrișoaia e greu de găsit prin biroul său, pentru că ori e prins de diversele tre
buri ale primăriei, ori, are oareșice afaceri mai vechi pe care le „orientează” deși are o structură generală deja
construită. Ce numi place de loc la el, e că „fumează ca un turc” și asta înseamnă pericol pentru sănătate. Să
nu crede�i cumva că se străduiește să mi se facă plăcut în vreun fel...

– Discutăm 5 minute despre problemele comunei Vetrișoaia ?
– Un minut, că plec la o echipă mobilă pe teren.
– Ce zici de un traseu turistic special pe Valea Prutului, care să vă avantajeze ?
– Ar fi bun, avem și cu ce dar e cumplit de greu, din cauza hâr�ogăriei și a dezinteresului atâtor

organe publice. Am făcut demersuri pentru un monument istoric (biserică), pentru „Popasul spiritului”
și...nimic.

– Am auzit că ai fost ieri (9 febr.) la Bumbăta, să vezi ce e pe acolo, ce crezi ?
– Până acum,  chiar că nu e nimic, dar ar fi bine să  se realizeze, de fapt să se refacă legătura

cu basarabenii de peste Prut, în interesul tuturora. Cât vom putea vom sprijini și noi.
– Și, totuși?
– Nu de la turism ne îmbogă�im noi ci din munca noastră. Dar și în acest domeniu no să ne

facem de rușine.

Trebuie să vă spun că minutul cel acordat la ieșirea din sediul primăriei sa prelungit către 20, dar
am constatat că ideea ar putea avea rădăcini mai adânci și mai puternice și în această comună, unde moldovenii
noștri pot comunica peste Prut tot cu moldovenii noștri. Rămâne să vedem, curând.

Dumitru V. MARIN
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BANCURIBANCURI
– Bulă, ia ieși tu la tablă, că văd că nu ești atent. La ce te gândești?
– La gripa asta din China.
– Mai bine fii atent la învă�at.
– La ce să mai învă�, domnule profesor, că tot o să mor!
– Ca să nu mori prost!


O familie de tineri merge în vizita la niste prieteni mai în varsta.
Se aseaza la masa sa manance.
Batranul îi zice sotiei:
– Luceafarul meu, adu felul intai.
Dupa ce termina batranul zice:
– Frumoasa mea, adu felul doi.
Dupa ce termina, batranul îi zice sotiei:
– Iubirea mea, adu desertul.
Dupa masa femeile merg la bucatarie iar bărbatii raman singuri.
Tanarul il întreaba pe batran:
– Cum de reusesti dupa atatia ani sai mai spui cuvinte aşa frumoase?
–  Sa mor de mai stiu cum o cheama!


Barmanul:
– So�ia dumneavoastră e superbă ... ce dori�i de băut?
– Dămi exact ceai băut și tu!


– Iubito, în seara asta, aș fi în stare să î�i aduc Luna și stelele de pe cer!
– Du și gunoiul, dacă tot ieși!

ŞEDINŢĂ  CU  SENTINŢĂ
În colectivul societăţii „Sanchis S.R.L”, mare şedinţă de lucru. Directorul, în capul mesei, pentru

unii, capul tuturor răutăţilor, pentru câţiva, Capul Bunei Speranţe, pentru mulţi, cap de pod, pentru şi mai
mulţi, cap sec. Doar pentru şeful directorului, capul unui anume organ... de conducere a companiei. Sună
telefonul, răspunde, normal, „capo di tuti capi”, recte directorul. 

„Doamne, ce veste!”, rosteşte şi rămâne gânditor o clipă, îndeajuns să le treacă prin cap
participanţilor la şedinţă, fel de fel de gânduri:

Secretara – „Isuse, a aflat nevastăsa!”
Directorul adjunct – „În sfârşit, lau schimbat! Să mă pregătesc de directorat!”
Liderul de sindicat – „Dacă lau avansat, cu mine sa terminat!”
Contabilul şef – „Degeaba, tot navem bani!” 
Casiera – „Iar alte ştate, alţi bani, altă distracţie!”
Avocatul societăţii – „Dacăi de bine, iau bani, dacăi de rău, iau şi mai mulţi bani!”
Un consilier – „Înseamnă că ma ascultat!”  
Alt consilier – „Aşai trebe, dacă nu ma ascultat!”
Bucătarul şef – „Dei veste bună, masă copioasă, masă rotundă, de nu, are cineo face lată...” 
Un chefliu – „E clar, mă dă afară!”  
Un carierist – „A funcţionat pila! Mă promovează!”
Femeia de serviciu – „O fi vreun control. Cine ştie în ceau călcat, că la WC nam făcut curat!”
Directorul închide telefonul, se ridică şi spune: „Continuaţi şedinţa fără mine, mi sa spart acasă o

ţeavă, în baie. Nevasta nu se pricepe, zice că instalatorul ia băgato greşit, căi curge şi răsuflă pe undeva.
Merg la baie, să mio fac singur!”

Lumea din sală a răsuflat, şi ea, uşurată...
Ananie GAGNIUC

Ofteazadânc şi parcă în neştire
Cercetătorul, cembrăcat în frac,
Trudise cu elan aproapeun veac
Oprinduse, doar rar, ca să respire.

Mai mult, chiar renunţase la iubire
Baricadând intrarea în iatac,
Visând can schimb, lungit întrun hamac,
Să soarbă doar un strop de nemurire…

Elaborase deci un algoritm
Sofisticat, bazat pe logaritm,
Sperând că, azvârlinduşi masca

Va prinde adevărul absolut,
Amestecând în vasul său de lut,
Cun strop din vinul PĂSTOREL… Feteasca! 

Eugen DEUTSCH

EEpp ii gg rr aammee
DECLARAŢIE
Declar aici solemn şi răspicat
Căn anii – aceia (ştiţi şi voi, în fine)
Cu securiştii nam colaborat,
Ci numai ei colaborau cu mine.

EREZIE
Pe Eva şi Adam iai expulzat, 
Dar şarpele complice a scăpat, 
Grăitai drept, Înaltule Preasfânt: 
Precum în cer, aşa şi pe pământ! 

ROMANŢĂ LA ŞTRAND 
Te superi că admir splendoarea 
Atâtor trupuri tinereşti 
De fete brune ca cicoarea? 
Ei, da, mă uit că şi… uitarea 
E scrisăn legileomeneşti! 

George PETRONE

INVITAŢIE LA VINUL
„PĂSTOREL”
De vreţi lui Păstorel săi daţi onorul,
La Cramele Copou să faceţi plinul
Şi cum mereu iaţi tot gustat umorul,
Veniţi acum săi savuraţi şi vinul.

EPIGRAMIŞTII LA CRAMA
COPOU
Deşiau golit din plin pahare
Şi nau ţinut la număr seama,
Stau încă bine pe picioare ...
Şi mesele şi epigrama!

Gheorghe BĂLĂCEANU

CU  GÂNDUL  LA  PĂSTOREL
Triste�ea lirică ma prins
Șio trec cu nostalgien glas:
Pe strada Viilor sa stins
Dar printre vii, viu a rămas!

Vasile LARCO

EGALITATE POSTUMĂ
Când cu ani se umplu sacii,
Dorm la fel, dosi�i de vânt,
Și boga�ii și săracii
La doi metri sub pământ

Ioan MAFTEIBUHĂIEŞTI

UNUI CONFRATE CAREŞI
CITEŞTE PROST
CREAŢIILE
Nu vreau să umbluaici cu trucuri,
Daʼn ziuan care nu citeşti,
Amiceabia atunci te bucuri
Deaprecieri... prieteneşti.

Mihai HAIVAS

STATISTICELE DESPRE
ECONOMIA ROMÂNIEI
Sunt ca un costum de baie:
Se mulează ca o foaie,
Ascunzând, să nu se vadă,
Un organ cei bun... de nadă.

Aurel BAICAN

PREVIZIUNE „OPTIMISTĂ”
Românul sperăn tot mai bine...
Deşi e dezgolit în ram:
Se vambrăca doar din vitrine
Cu hainele lui... moş Adam!

Constantin PROFIR

SUSPUŞII DE OCAZIE
O dorinţă e firească,
Din motive elocvente:
Şapte vieţi vor să trăiască,
Însă toate... opulente.

Sorin COTLARCIUC 
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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

BUMBĂTA 	 AZI =
NIMIC!!!

După circa 20 de ani, iatămă pe malul Prutului, la Bumbăta,
unde și astăzi se mai păstrează piloni de lemn ai vechiului pod peste
care au trecut trupe române și nem�ești în noaptea de 21/22 iunie 1941.
Șoseaua pietruită de la drumul na�ional a fost făcută de nem�i, deci e
lucru serios,  dar satul Bumbăta mai are doar câteva case locuite, într
un fel de total făcut de proprietarul magazinelului de lângă dig,
Munteanu, cam de vreo 60 de persoane. Se mai păstrează clădirile fos
tului punct de pază grăniceresc, transformat întrun centru pentru
bătrâni de Consiliul Jude�ean Vaslui, azi, nelocuit.  

Basarabenii au făcut ceva, în această direc�ie: au drum asfaltat
până aproape de albia Prutului, iar în ziua vizitei noastre lucrau 3 esca
vatoare și un camion, să schi�eze o structură de rezisten�ă, probabil. 

La noi?
Nimic, decât o chicinetă cu copertină, probabil pentru cei

veni�i la vânătoare de iepuri, și un drumeag peste dig, în rest nimic,
nimic.

Proprietarul unei cârciumioare chiar lângă dig, Munteanu,
făcea un fel de socoteală a celor care mai sunt în sat, tot adunând
3+7+5… afirmând că și aceștia pleacă în Olanda la muncă, foarte
curând. Nu vedea cum ar fi să treacă spre România mul�i basarabeni,
„să dea Domnul” zice el.

Dumitru V. MARIN

MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC 	
LA A 8
A ANIVERSARE

În fiecare an, în primul număr al revistei ”Meridianul Cultural Românesc” încercăm o mică
sărbătoare aniversară pentru un fenomen cultural care marchează cultura vasluiană ca realitate locală și
cuprindere na�ională și interna�ională. Orice bilan� sar încerca, orice evocare sar intreprinde, orice evaluare
critică sar încerca, toate acestea nu ar putea trece peste cei patru vectori de for�ă care îi „forjează” existen�a
dea lungul anilor ce au trecut. Întâi de toate este aria culturală de mare cuprindere a revistei, oglindind cu 
fidelitate actul creator în domeniul artei și culturii; literatură, proză, poezie, umor, memorialistică, istorie,
filosofie, sociologie, etnologie, arte plastice etc.(peste 30 de rubrici). Această cuprindere a fost o constantă,
număr de număr, întrun volum impresionant, lărginduși și îmbogă�induși paleta, încât cercetătorul impar�ial
va constitui o oglindă fidelă a ceea ce înseamnă via�ă culturală în vechea urbe a Vasluiului.

A doua trăsătură o constituie numărul și calitatea contributorilor revistei care a atins impresionanta
cifră de 900, o cifră care arată prin ea însăși gradul înalt de deschidere al revistei pentru actul de crea�ie 
devenind în timp o adevărată tribună a actului de cultură. Aria de răspândire a revistei este o altă trăsătură,
care cuprinde practic cele mai importante centre culturale ale lumii: de la Sydnei la Toronto, de la Frankfurt
la NewYork, de la Paris în America de Sud, de la Ierusalim la Londra (32 de �ări și 165 orașe), „Meridianul
Cultural Românesc” a devenit astfel o punte culturală semnificativă.

Și poate nu lipsită de semnifica�ie este și o a patra trăsătură caracteristică, faptul că a devenit o
tribună culturală în diaspora, unde românii percep revista ca o pavăză împotriva dezrădăcinării.

Cine șiar fi închipuit acum opt ani, că visul unui truditor în ale cuvântului va fi depășit de realitate?
Este o întrebare care șio pune fiecare din cei care sau întrunit pentru al sprijini pe ini�iatorul proiectului,
prof. dr. Dumitru V Marin, pe care revista o păstrează în memoria sa; Mihai Batog Bujeni�ă, Val Andreescu,
Cornelia Ursu și semnatarul acestor rânduri. 

Gestul lor temerar sa dovedit a fi un mare succes, așa încât astăzi la ceas aniversar săi urăm revistei
via�ă lungă și realizări pe măsura prestigiului său deja câștigat.

Mul�i ANI revistei și colaboratorilor săi.
Valeriu LUPU   

RĂZVAN THEODORESCU, 
ACADEMICIANUL ISTORIC S
A

SĂVÂRȘIT…
După cum a�i citit în diversele mele căr�i, pe academicianul

Răzvan Theodorescu lam prezentat printre cei cu care am realizat ma
teriale de presă, ma pre�uit, lam pre�uit. Evoc numai un episod
„vasluian”: era nevoie de un președinte la Comitetul/sec�ia de cultură
a jude�ului Vaslui și iam dat un telefon să propun pe cineva. Ministrul
(care era atunci) mia spus căi pare bine că lam sunat, că mă cunoaște
și apreciază, drept care va încerca să mă propună pe mine șef la cultura
locală. Evident ma întrebat dacăs pesedist.

A revenit peste 2 zile sămi spună că cei din conducerea locală
(recte… D. Buzatu) nu sunt de acord șii pare rău…

Pentru pre�uirea de care mam bucurat și cuvintele pre�uitoare
pe care mi lea trimis în scris, pentru avizul de pornire din 10 decembrie
1990 a TVV,  lam păstrat printre prietenii mei dintotdeauna.

În cultura vasluiană, drept că nu sa mai realizat ceva notabil
de atunci, dar, iată, eu am reușit să ridic Vasluiul în cultura universală
(ziar, reviste, căr�i).

Academicianul Răzvan Teodorescu a plecat…dincolo…
Dumnezeu săl ierte.

Dumitru V. MARIN



că respiraţi departe sau aproape
purtaţi în suflet tainele fireşti.
şi ne aduceţi  peste mări şi ape
rodul desăvârşirii omeneşti.

de veci din slăvi aduceţi mărturie
pe lumea de pe terra noastră mare
că dragosteai un fruct de veşnicie
ce nu cunoaşte stavili sau hotare.

voi sunteţi stelele din Ursa Mare.
ce coborîţi din ceruri pe pământ,
voi, preacurate, vă scăldaţi în soare
iar noi vă punem dragostea  veşmânt.

pe câte una neo zidim în nume.
pe celelalte lempărţim la fraţi
şi tuturor – noi vă clădim renume
veghind în pragul vostru, ca bărbaţi.

mărite doamne… sfinte consfinţite,
veniţi spre noi precum un dor senin
şi înălţaţi legende infinite,
cu nunţi de basm…  în marele amin.

de Sfântul Valentin vă dăm iubire
e prea puţin  din an numai o zi.
poeţii dau sentinţan omenire
în ori ce anotimp…SĂ VĂ IUBIM!

actualitate      www.tvv.ro

Meridianul, joi, 16 februarie 2023

COL�UL CUCOL�UL CU

PP OO EE ZZ II EE
poezii de George FILIP

Montreal, Canada

SLAVĂ IUBIRII
– doamnelor noastre –

ţăranii României – aceşti oameni
trudesc pe glie de jdămii de ani,
căn Eden  Dumnezeu a vrut să aibă
nişte pălmaşi creştini – nişte ţărani.

fagorii limbii lor e o cantată,
un psalm adus de îngeri de prin cer,
e un colind pe carel spun românii
pe praguri, când umblăm cu leruiler.

eu îi cunosc din versuri pe ţăranii
ceau tras printre milenii la greul  jug
şi când au ars fruntariile Ţării
ei au plecat sub arme – de la plug.

îi cânt mereu prin versurile mele.
ţăranii ne dau pâine coaptăn stei.
aceşti îngeri frumoşi sunt nişte oameni,
Iar eu mă trag din unii dintre ei.

sămânţanţelepciunii e la ţară.
acolo sau născut poeţii mari
şi arhitecţii şi oştenii falnici
ces puşi în fruntea Ţării   temerari.

nişte ţărani...aşa neau fost străbunii.
În hore sencingeau ca nişte fraţi
şi în tării – ca şoimii privegheau pământull
Întins din Marea Neagră în Carpaţi.

neau mai pleznit din ceruri şi vântoase,
când bunul Dumnezeu nea pedepsit
şiatunci tot natul sanrolat la arme
şi viitorul Ţării noastr...na pălit.

aşa ne este scris în Sfânta Carte:  
când cadem în genunchi  să ne săltăm.
noi ştim de la străbuni cei demnitatea
şi pe bătrânii noştrii venerăm.

nişte ţăranii – în nouă sute şapte
au înfruntat gorilele de vânt
şiau inspirat poetul săncrusteze
poemuacela sfânt – NOI VREM PĂMÂNT.

ţăranii sunt izvor denţelepciune.
În graiul lor...chiar limba sa născut.
e Limba Românească maica noastră
şi profunzimea ei ne este scut.

Iar dacă azi sunt bardul de la Tuzla,
cu nume de român vâslesc prin ani
iar tulnicul din vers îi spune lumii:
aici mau semănat – NIŞTE ŢĂRANI...

NIŞTE  ŢĂRANI

WWW.TVV.RO

MMEERRIIDDIIAANNUULL.. .. ..
acum 20 de ani
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19 FEBRUARIE 	
ZIUA NA�IONALĂ „CONSTANTIN BRÂNCUȘI”

Motto: „Nimic nu e greu. Lucrurile nu sunt greu de făcut. 
Greu este să te pui în starea de a le face.” – Constantin BRÂNCUȘI

Constantin Brâncuși, „părintele sculpturii moderne”, cum a fost denumit prima
dată de America, sa născut pe 19 februarie 1876 în satul Hobi�a  Peștișani, jud. Gorj,
fiind cel deal șaselea copil al lui Radu Nicolae Brâncuși și Maria Brâncuși. Este considerat
unul dintre cei mai mari sculptori ai secolului al XXlea, având contribu�ii covârșitoare la
înnoirea limbajului și viziunii plastice în sculptura contemporană.

Opera sa a influen�at profund conceptul modern de formă în sculptură, pictură și
desen.

Ziua nașterii sale este sărbătorită în toată lumea și înscrisă în calendarul cultural
universal. 

Constantin Brâncuși nea dus în universalitatea lumii, făcând din na�iunea română
o mitologie. Printre cele mai cunoscute opere ale sculptorului se numără „Coloana fără
sfârșit”, „Poarta Sărutului”, „Masa tăcerii” și „Domnișoara Pogány”.

În noiembrie 2015 a fost promulgată legea nr. 305/2015 pentru declararea Zilei
Brâncuși drept zi de sărbătoare na�ională. Legea a fost creată ca o repara�ie morală fa�ă
de refuzul și umilirea lui Brâncuși de către statul român.

Prima clasă primară a făcuto la Peștișani, apoi a continuat școala la Brădiceni.
Fuge de două ori de acasă, prima dată la vârsta de 11 ani, a plecat la Târgu Jiu

unde sa angajat vopsitor de lână întro boiangerie. Contractul de angajare pe care îl
încheiase cu patronul spunea că „este primit pe trai, laolaltă cu to�i ucenicii, pe două rân
duri de �oale, de Paște și de Crăciun, și ceom mai vedea”.

Câteva luni mai târziu, fuge a doua oară de acasă, de data aceasta, mai departe, la
Slatina și la Craiova, unde lucrează ca servitor sau ca spălător de vase în diverse restaurante
și bodegi.

Copilăria ia fost marcată de lungi perioade de ucenicie în ateliere de boiangerie,
prăvălii și birturi, făcânduși cunoscută îndemânarea la lucrul manual, în timpul unei pe
rioade de ucenicie în Craiova, prin construirea unei viori din materiale găsite în prăvălie.

Găsinduse că ar fi de cuviin�ă să dezvolte aceste abilită�i, el sa înscris cu bursă
la Școala de Arte și Meserii din Craiova în anul 1898. Vine apoi la București unde absolvă
Școala de Arte Frumoase, în 1902, după care a primit post de profesor de caligrafie și
desen, în orașul Mizil, jude�ul Prahova. A refuzat postul și a revenit la Hobi�a.

Cu ajutorul doctorului Dimitrie Gerota, timp de doi ani, între 1900 și 1902,
realizează Ecorșeu, un studiu pentru reprezentarea corpului omenesc, lucrare căreia i se
atribuie o medalie de bronz. Precizia detaliilor acestei lucrări face ca Ecorșeul să fie folosit
în școlile românești de medicină, după ce sau făcut câteva copii.

În 1903 primește prima comandă a unui monument public, bustul generalului
medic Carol Davila, care a fost instalat la Spitalul Militar din București și reprezintă sin
gurul monument public al lui Brâncuși din București. Acest bust a fost comandat de un
consiliu format de fostul său profesor Dimitrie Gerota, pentru a îl ajuta pe Brâncuși să
plătească drumul până la Paris. Plata pentru monument a fost împăr�ită în două tranșe,
prima jumătate fiind plătită înainte ca să înceapă lucrul, iar a doua tranșă după ce Brâncuși
a terminat bustul.

Când a terminat lucrarea, aceasta a fost prezentată în fa�a consiliului, dar recep�ia
a fost nesatisfăcătoare, diferite persoane din consiliu având opinii contrarii despre carac
teristicile fizice ale generalului. Înfuriat de inabilitatea consiliului de a în�elege sculptura,
Brâncuși pleacă din sala de ședin�e în mirarea tuturor, fără a primi a doua jumătate a banilor
necesari plecării sale spre Fran�a, decizând să parcurgă drumul către Paris pe jos la vârsta
de 27 de ani.

Mai târziu Brâncuși a comentat acest incident astfel:
Ar fi fost o muncă ușoară, dar ca de prostituată, care miar fi adus cei câ�iva

bani cât îmi trebuiau ca sămi plătesc un bilet de drum de fier până la Paris. Dar ceva
care se înnăscuse în mine și pe care sim�eam că crește, an de an și de câ�iva în rând, a
izbucnit năvalnic și nu am mai putut răbda. Am făcut stângamprejur, fără nici un salut
militar spre marea panică și spaimă a doctorului Gerota, de fa�ă... și dus am fost,
pomenind de mama lor. 

Drumul din București spre Paris la dus mai întâi prin Hobi�a, unde șia luat rămas
bun de la mama sa. Șia continuat drumul, oprinduse în Viena pentru o perioadă, timp în
care a lucrat la un atelier ca decorator de mobilier. În Viena a început să viziteze muzee cu
opere de artă inaccesibile în România. Aici a făcut cunoștin�ă cu sculpturile egiptene care
iau influen�at opera mai târziu în via�ă.

În 1904, pleacă din Viena spre Munchen, dar după șase luni o pornește pe jos prin
Bavaria și Elve�ia și până la Langres, în Fran�a. În apropriere de Lunéville, capătă o pneu
monie infec�ioasă și, după perioada de recuperare întrun spital de maici, face cu trenul
restul drumului spre Paris.

În 1905, reușește să intre la prestigioasa École Nationale Supérieure des Beaux
Arts, unde lucrează în atelierul lui Antonin Mercie până în 1906, când părăsește școala ca
urmare a atingerii limitei de vârstă. Refuză să lucreze ca practician în atelierul lui Auguste
Rodin, rostind cuvintele devenite celebre:„Rien ne pousse à l’ombre des grands arbres”
(La umbra marilor copaci nu crește nimic).

În 1906, pe când avea 30 de ani, genialul sculptor expunea pentru prima oară în
Fran�a la Société Nationale des BeauxArts și la Salon d’Automne din Paris, iar un an mai
târziu, 1907, creează prima versiune a „Sărutului”, temă pe care o va relua sub diferite
forme până în 1940, culminând cu Poarta Sărutului parte a Ansamblului Monumental din

Târgu Jiu.
În același an, închiriază un atelier în Rue de Montparnasse și începe lucrul la

Rugăciunea, o comandă pentru un monument funerar ce va fi expusă în Cimitirul 
„Dumbrava” de la Buzău.

Până în 1914, participă cu regularitate la expozi�ii colective din Paris și București,
inaugurând ciclurile Păsări Măiestre, Muza adormită, Domnișoara Pogany, apoi deschide
prima expozi�ie în SUA la Photo Secession Gallery din New York, care provoacă o enormă
senza�ie. În același an, ministrul de interne al României respinge proiectul monumentului
lui Spiru Haret comandat cu un an înainte. Brâncuși va păstra lucrarea în atelier și o va in
titula Fântâna lui Narcis. În 1915, începe să execute primele lucrări în lemn, printre care
2 Cariatide și Fiul risipitor. 

La 30 noiembrie 1924, expune la Prima expozi�ie interna�ională a grupării „Con
temporanul” din București. Doi ani mai târziu, la Wildenstein Galleries, din New York, se
deschide cea dea doua expozi�ie personală a sa.

Activitatea creatoare a lui Brâncuși se manifestă în toată amploarea ei până în
1940, operele sale de seamă din ciclul Pasărea în văzduh, ciclul Ovoidului precum și
sculpturile în lemn datând din această perioadă. Muzeul Na�ional de Artă Modernă din
Paris (Centre Pompidou) are un număr important de lucrări ale lui Brâncuși, lăsate prin tes
tament moștenire României, dar acceptate cu bucurie de Fran�a, împreună cu tot ce se afla
în atelierul său, după refuzul guvernului comunist al României anilor 1950 de a accepta
lucrările lui Brâncuși după moartea sculptorului.

În epoca realismului socialist, în România Brâncuși a fost contestat ca unul dintre
reprezentan�ii formalismului burghez cosmopolit, însă, în decembrie 1956, la Muzeul de
Artă al Republicii din București sa deschis prima expozi�ie personală Brâncuși din Europa.
Brâncuși a fost „redescoperit” abia în 1964 în România drept un geniu na�ional și, în
consecin�ă, ansamblul monumental de la Târgu Jiu cu Coloana (recunoștin�ei) fără sfârșit,
Masa tăcerii și Poarta sărutului a putut fi amenajat și îngrijit, după ce fusese lăsat în
paragină un sfert de veac și fusese foarte aproape de a fi fost dărâmat.

Constantin Brâncuși trece la Domnul la 16 martie 1957 la vârsta de 81 de ani,
după ce se spovedise și se împărtășise arhiepiscopului Teofil, mărturisindui că moare „cu
inima tristă pentru că nu mă pot întoarce în �ara mea și voi putrezi în pământ străin, 
departe de fiin�a cea mai dragă, mama mea”. Este înhumat pe 19 martie la cimitirul 
Montparnasse din Paris.

Constantin Brâncuși a fost ales membru postum al Academiei Române.
„Un concept în care cred și pe care încercăm să îl aplicăm în strategia Institu

tului Cultural Român este acela de diploma�ie a artei. Arta poate fi un instrument de co
municare universal între artiști, între creatori și public, dar și între na�ii, în ansamblul
lor. Brâncuși este un nume care �ine de ceea ce se cheamă astăzi «brand de �ară».
Op�iunea de ai consacra operei sale o pozi�ie centrală la Europalia sa impus, așadar,
de la sine”, apreciază Liliana �uroiu, președintele Institutului Cultural Român. „Marele
sculptor Constantin Brâncuși întruchipează întreaga lume românească, în dimensiunile
sale materiale și spirituale, reușind să o proiecteze în universal, mesajul său, pornit de
la Hobi�a, izvorând din tot ceea ce are cosmic în el sufletul poporului român” afirmă
președintele Academiei Române, IoanAurel Pop.

„La MASA TĂCERII auzim piatra grăind cugetările dăltuite cu grijă. Din când
în când, răzbate prin timp sunetul lovirii de daltă, ca un plânset de durere. Durerea dorurilor
dusă pentru locurile natale, de care ai fost nevoit să te depărtezi. Alături e CUMIN�ENIA
PĂMÂNTULUI, o femeie ghemuită acoperită de valuri misterioase, ce vin de undeva din
începuturi. Scaunele în formă de clepsidră mai măsoară timpul încă. Contemplăm eternul
feminin. Undeva, întrun loc mai retras o RUGĂCIUNE, o femeie pătrunsă de smerenie
profundă și evlavie se reculege în genunchi.

Privim la POARTA SĂRUTULUI, o poartă care face trecerea spre o altă via�ă.
Motivul sărutului e prezent pe stâlpul por�ii, iubirea coboară în inimi. Și după moarte iubirea
rămâne. Lângă POARTA SĂRUTULUI o distingem pe DOMNIȘOARA POGANY,
învăluită de dragoste și pasiune, de o iubire nemărginită privind spre COLOANA INFINI
TULUI, aflată în depărtare. Privim și noi întracolo. Un stâlp către cer, parcă sprijină bolta;
o coloană fără sfârșit ce duce spre veșnicie. Zărim, îndreptânduse spre nemărginirea
coloanei, PASĂREA MĂIASTRĂ cu cântecul său nepământean, ce fâlfâie din aripile sale
și poposind pe ultima cioplitură a scris pe cer cu litere tricolore CONSTANTIN
BRÂNCUȘI. Prin sculpturile sale din categoria Păsările, sus�ine că întotdeauna a căutat
esen�a zborului. Un zbor spre nemurire.

Când spunem Brâncuși ne putem gândi la artă, esen�ă, în�elepciune, lumină, spa�iu.
A sim�it „ritmurile universale” în „piatră, în blocul ei mut”. A realizat opere valoroase pline
de semnifica�ii. A creat pentru a încânta și bucura oamenii.” (prof. Silvia Hodaș)

Ministrul Culturii Bogdan Gheorghiu afirma, întrun mesaj de „Ziua Brâncuși”,
că „universalitatea operelor sale, viziunea sa artistică, noul limbaj adus în arta plastică
au inspirat multe genera�ii”, subliniind că trebuie „să fim recunoscători pentru ce a lăsat
omenirii” marele sculptor român Constantin Brâncuși. 

Epilog: „Aș vrea ca lucrările mele să se ridice în parcuri și grădini publice, să
se joace copiii peste ele, cum sar fi jucat peste pietre și monumente născute din pământ,
nimeni să nu știe ce sunt și cine lea făcut, dar toată lumea să simtă necesitatea și pri
etenia lor, ca ceva ce face parte din sufletul naturii” (C. Brâncuși).

Solo ROTENSTAIN
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LUNCA BANULUI... LINIȘTEA MUNCII

Un popas cât de scurt la Primăria comunei Lunca Banului î�i întărește o convin
gere: aici se muncește temeinic, în liniște, disciplină și ordine. Te mai întâmpină și un covor
verde (artificial) care promovează ideea de vigoare și sănătate, pe carel calcă oricine
pășește în institu�ie.

Primarul Tofan poate lipsi din biroul său; toată lumea își caută de treabă, în curte
e cură�enie perfectă, totul pare la locul destinat pentru o muncă eficientă. Te mai întâmpină
și cele douătrei func�ionare mereu primitoare și zâmbitoare...

Domnule primar Tofan, ce cau�i gripat în primărie?
– Am auzit că a�i venit dvs. și nu mam îndurat să nu vă salut...
– Să știi că întotdeauna am admirat spiritul domniei tale de cură�enie, ordine, și...

libertate. Am impresia că aici se muncește cu plăcere.
– Mărturisesc: am o echipă foarte bună, profesionalizată cât trebuie, și ne

străduim cu to�ii să face fa�ă la sarcinile noi și vechi. Și, slavă Domnului, avem  de
muncă, pentru că nu e ușor întro primărie ca a noastră.

– Ce zice�i, să discutăm astăzi, despre un circuit turistic pe Valea Prutului ?
– Oricând, pentru că neam pregătit și pentru dezvoltarea turismului, deci și

pentru vremuri mai bune, dar nam uitat că pot veni și mai rele.
Ing. Dănu� Tofan, primarul, scoate un dosar gros de o palmă, cu tot felul de planșe,

tot felul de mărturii istorice (din care, lesne, se poate forma Monografia comunei), și ne
prezintă locuri și legende locale, ba și personaje de luat în seamă. Nu uită să scoată în
eviden�ă rolul istoric al satelor dimprejur și importan�a centrului de comună din această
perspectivă. Până la urmă reușește să ne creeze impresia că și acest aspect figurează pe
agenda primarului. Întrebat dacă deschiderea punctului de frontieră de la Bumbăta cu
basarabenii de la Leova ar fi un avantaj, formulează un răspuns cu numeroase îndoieli. Dar,
ar fi o altă speran�ă. Oricum ei au treaba lor.

– Cum vi se par precipita�iile din această iarnă? 
– Slabe și neîndestulătoare, dar nicicum nu putem să neglijăm fie vreo

cultură, fie vreo lucrare de sezon, fie alte nevoi împuse pentru asigurarea zilei de
mâine.

Desigur, discu�ia alunecă înspre probleme socialpolitice și culturale actuale, pri
marul cel dintotdeauna calm și cumpătat, uimindumă cu spiritul său de pătrundere. Am
mai scris: primarul de la Lunca Banului e un partener de dezbatere pe multiple teme ale
existen�ei, e una dintre plăcerile reporterului aflat pe Valea Prutului. Aici e locul unde
revenim întotdeauna cu mare interes, inimă și plăcere.

A... că azi era gripat...!!!
Dumtru V. MARIN

Dănu� TOFAN primar LUNCA BANULUI

Primăria LUNCA BANULUI


