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Adică de ziua lui și a limbii române, adică până mar�ea de 15
ianuarie 2018.

1. Alienarea dorin�ei de cultivare spirituală și culturalizare este
ușor de constatat. Luat ca punct de observa�ie Vasluiul a prezentat
două aspecte legate de educa�ie, respectarea înaintașilor, omagiu po
etului: La monumentul lui Eminescu din centrul civic, col.(rez.) Mihai
Focșa a organizat o depunere de coroană (la ora 10) cu pensionari
colegi, și fără nici un tânăr sau elev. La câ�iva metri distan�ă, la in
trarea la Inspectoratul de poli�ie era un grup de tineri, tot 22 la
număr, care se hlizeau privind la cetă�enii onorabili ascultândul pe
cantautorul Ion Chiriac interpretând melodia so�ilor Teodorovici.
(„ști�i ce comemorează oamenii ceia de alături”, întreb o domnișoară
în roșu, „iaca, de asta nu mai pot eu…”, „de Eminescu a�i auzit?” și
aproape to�i chicotesc amuza�i, că, adică, nici eu nam ce face…).

2. La Biblioteca Jude�eană  sunt în sala de studiu tot cam atâ�ia
copii de clase gimnaziale, unde Șefa de serviciu Liliana Moga, sus�ine
o lec�ie modernă despre M. Eminescu și opera lui, sunt și 4 cadre di
dactice, este și Gelu Bichine�, directorul. Atmosferă cu gra�ie…
poetică, copii mai mult sau mai pu�in aten�i, dar, observ că aici chiar
se face educa�ie pentru modelul suprem poetic. Dar dacă, dintre miile
de elevi ai municipiului, doar atâ�ia aud câte ceva despre poetul
na�ional, de ziua lui, mă gândesc la acel ceva, că înseamnă foarte
pu�in.

3. La Muzeul Jude�ean dr. Lauren�iu Chiriac și colegul său,
Marian Antoniu, au „desfășurat” o echipă de aleși oameni de cultură
din jude�ele Iași și Vaslui, în prezen�a câtorva maturi din târg (și de
la Tăcuta), a vreo 20 de elevi de clasa a XIa (iam întrebat la intrare
care dintre ei scrie câte ceva și mau tratat cu adâncă tăcere), a unor
oameni de presă. Ce leam spus citi�i, alături. Dar, prezen�a lui Mihai
BatogBujeni�a, Corina Gherman, Teodor Pracsiu, Vasile Larco, cei
care au vorbit despre căr�i la lansarea lor, adică despre autorii 
Viorica Șerban, Corina Matei Gherman, Calistrat Robu, plasa�i și ei
întrun prezidiu, chiar că a fost de un regal cu vorbe. Au recitat
Daniela Oatu, Dumitru Apostolache, am vorbit și eu, deci 2 ore pe
trecere intelectuală. (Desigur, mam întrebat cum și ce au gândit ele
vii…).

4. Mam uitat cam ce grupuri de elevi se mai mișcă… Nam
văzut. Bănuiesc de patriotism profesorii din școli care au organizat
câte ceva. 

5. La Iași un grup de scriitori au fost prezen�i la Teiul lui Emi
nescu, la Obeliscul din Copou. La ALPI – Iași, peste 70 de oameni  au
petrecut cu Eminescu, duminică, după ora 10, la Biblioteca
Jude�eană. În Bârladul intelectual sa mișcat câte ceva. Dar, dar, TOT
CU VÂRSTNICI, exclusiv cu VÂRSTNICI.

Deci:
Unde ni sunt visătorii??? Adică tineretul, elevimea, cei entuziaști

pentru metaforă, pentru sim�irea umană aleasă ?
Putem  ofta, ca și cronicarii moldoveni… „oh, oh, săraca �ară”?!

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

trăită – vorbită – scrisă, de după 1968 (când sa înfiin�at
jude�ul). Mereu a fost întrun plan prezent, martor și actant la
tot ce sa înfăptuit în municipiul,  jude�ul Vaslui sau chiar în
Moldova românească. El însuși nea lăsat multe volume de is
torie culturală, lucrări știin�ifice sau de înaltă jurnalistică. În
peste 6 decenii, prezen�a lui a fost mereu remarcabilă… Omul
și opera au intrat deja întrun patrimoniu.

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

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

(15 iulie, 2018)
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DE (PENTRU) EMINESCU (I)

Semnalăm unele ini�iative de toată lauda care sunt nu neapărat pentru omul total al limbii
române ci pentru sim�ire patriotică și poetică  întro comunitate. Și, chiar nu mimăm entuziasmul.

A. IAȘI,  Biblioteca Jude�eană, A.L.P.I. în adunarea lunară, după ora 10.
Clopo�elul lui Mihai Batog Bujeni�a le întrerupe socializarea celor prezen�i, bucuroși că se

văd  după un an de zile, destul de zgomotoși, ca între buni prieteni: zumzet, râsete, îmbră�ișări
(cineva îi șoptește Elenei… măi, da frumoasă muiere mai ești), atmosferă de sărbătoare.

Vreo jumătate de oră și Mihai, și celălalt Mihai (Haivas) , și Gheorghe Bălăceanu, chiar și
al�ii își expun preocupările administrative sau înștiin�ează despre premii, lansări, diplome,
decora�ii, gânduri de început de an.

… i se acordă cu deferen�a necesară, cuvântul lui D.V. Marin, care trece în revistă
realizările prin Revista interna�ională Meridianul Cultural Românesc, adică alt record mondial: 478
de colaboratori din toată lumea. Observă intrarea în al 23lea an a ziarului Meridianul de Iași
VasluiBacău, invită la expedierea materialelor cel târziu la începutul lunii februarie, mul�umindu
le tuturor.

Ceam spus eu ave�i alături.

Se trece la … EPIGRAMĂ, Rondel, alte crea�ii literare, printre care și men�iunea despre
„Focul din tălpi” a fostei vasluience Viorica Șerban.

Bătălie mare pentru afirmarea talentului și operei propunătorilor, dar nu înainte de a fi
ascultat cu un excep�ional moment Eminescu inginerul poet și eseist Mihai Caba. Mul�umim și
BRAVO, coane Mihai pentru ce neai făcut să sim�im, de la celălalt Mihai, cel Mare, Eminescu.

Am filmat și fotografiat pe to�i vorbitorii, asculta�i cu interes și comenta�i favorabil apoi.
Din păcate nu avem spa�iul să vă înfă�ișăm cuvântul fiecăruia, vă asigurăm, peste cota normală de
interes.

Concluzie: manifestare și dezbateri, ca la carte, printre căr�i, la Iași.

„La mul�i ani, stima�i prieteni. Îmi pare rău că nu pot fi întotdeauna aici, la aceste
întâlniri, unde am găsit niște oameni cu totul minuna�i, pe dumneavoastră. Vă simt perfect în
atmosfera aceasta creativă. 

Tocmai încerc să agă� niște „nebuni”, printre care sunt și eu, să scoatem o revistă.
Odată cu numărul 16 al revistei Meridianul Cultural Românesc am ajuns la 478 de

colaboratori. Cel pu�in aceștia o citesc, cu siguran�ă, măcar să vadă ce con�ine. De asemenea,
această revistă provoacă reac�ii pozitive în toate continentele unde este publicată. Nu că nar
exista și critici. Chiar am auzit o voce din Urziceni, a unui individ care nu a publicat încă nimic
până acum. Ca și cum ar zice „Dar cinei acesta până la urmă?”. Trebuie să fim cineva ca să
avem dreptul la cuvânt? Trebuie să fim cineva. Și noi ne adunăm aici tocmai pentru că vrem să
fim cineva, să fim recunoscu�i pentru produsul min�ii noastre. Vă invit sămi trimite�i materiale
pentru revistă, în lunile ianuariefebruarie, orice material pe care îl considera�i potrivit.

În afară de revistă eu am scos un volum: „Editoriale, articole și eseuri”. Cred că ar fi
interesant din mai multe puncte de vedere pentru că: tratează problemele legate de trilingvism,
limba Română în Canada și alte elemente etnologice. Pun cartea la dispozi�ia dumneavoastră.
Presupun că unii dintre dumneavoastră sunte�i însă interesa�i și de altă carte „77 de noduri
culturale și semne amicale”. Am �inut cont la felul cum am intitulat această carte și de sugestiile
comandorului și de alte propuneri și am ales dintre acestea cel mai atrăgător titlu. Prin această
carte, am situat grupul, împreună cu to�i cei 76 de membri ai grupului din Iași și Vaslui (și cu
mine 77, la cei 77 de ani ai mei), în câmpul literar global, în harta culturală a lumii. Pare
pompos ce spun, dar dacă răspund 76 de scriitori din toată lumea, înseamnă că acolo se
întâmplă ceva. Pentru cine vrea sau nu a primito mai sunt 34 exemplare. Inten�ionez, în zilele
următoare, să scot un volum intitulat „101 vasluieni”, apari�ia acestuia depinde de starea de
sănătate a tehnoredactorului. Vă invit sămi trimite�i material. Edi�ia va fi tipărită întrun for
mat de calitate. Vasluieni, adunarea!

Și acum câteva cuvinte despre noi și voi: dragii mei prieteni, ceea ce face�i voi aici este
unic și dacă eu aș putea să vă asigur perenitatea, aș face acest lucru. Dar nu putem decât să
marcăm momentul scriind despre faptele noastre. Booklookul vostru ne influen�ează și pe noi.
Bravo, pentru revista Booklook, dar și mai multe laude pentru MCR cu 478 de colaboratori. 

Stima�ii mei prieteni, sămân�a aruncată în pământ naște genul vegetal, sămân�a umană
aruncată în carne naște om sau alte fiin�e. Noi aruncăm din mintea noastră în carte ca să
perpetuăm mintea omenească, puterile noastre și, de ce nu, pentru că aspirăm către nemurire.
Nu știm dacă mai suntem după ce nu o să mai fim. Dar dacă nu facem acum acele eforturi ca
să „așezăm niște pietre pentru templul fiecăruia” (Blaga) ar însemna că nu facem ceea ce
trebuie. Faptul că to�i cei de aici sunte�i prietenii mei de suflet, mă face să mă simt fericit și vă
mul�umesc frumos. La mul�i ani, prieteni!”

Dumitru V. MARIN
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B. VASLUI, Muzeul Jude�ean Vaslui, începând  cu ora 11, Symposion.

ZIUA   CULTURI  NA�IONALE, manifestare culturalartistică organizată de Muzeul
Jude�ean, în Sala Multimedia, în organizarea prof. dr. Ramona Mocanu, muzeograf dr. Lauren�iu
Chiriac, muzeograf  Marian Antoniu.

a) Lansări de carte: Viorica Șerban, FOCUL DIN TĂLPI, Corina Matei Gherman Dialog
abstract, Calistrat Robu – Frumosul și urâtul în arta naivă românească, întrun fel de total circa 1000
de pagini de tot interesul. Dincolo de  prezen�a autorilor și căr�ilor lor a fost interesant până la
spectaculos ce și cum sa vorbit despre autori.

b) Expozi�ie de pictură cu lucrări de Viorica Șerban (talentată, această doamnă, fostă elevă
a mea) și Calistrat Robu (un ieșean curajos ci… consistent). 

c) Momente poetice: până la urmă „au vorbit în
poezie mai to�i”, dar Dana Oatu, mare poetă
contemporană (fostă elevă  și conducătoare la cenaclul
Mugurel 74) sa întrecut în valoare cu un alt consacrat
ieșeanul Vasile Larco și au creat suport poetic
eminescian combinat și cu tablourile de pe pere�i.

d) Ion Chiriac, un cantautor consacrat, știut (fostul
meu elev la Liceul de chimie) a avut presta�ii la mare
înăl�ime, atât la Statuia poetului din fa�a Muzeului cât și
în sala plină. Ion rămâne o prezen�ă artistică
impunătoare, chiar dacă unii îl consideră întrun con de
umbră. O demonstrează cântecele pe melodii proprii și
repertoriul curat, patriotic, antrenant.

Notă personală: închipui�ivă ce mare satisfac�ie am
înregistrat eu când sau produs valori consacrate,
plecate de sub mâna și mintea mea, activitatea mea de
profesor: Dana Oatu, Viorica Șerban, Ion Chiriac, iar în
sală mai erau și al�ii.

Altă eviden�iere: în sală sa aflat și Ștefan Șerban
(so�ul Vioricăi), un prieten de peste ½ secol, care a
servit cultura vasluiană răstimp de 30 de ani. Observa�i,

o genera�ie?! A fost  atâta vreme organizator eminent al actului și faptului cultural di jude�ul Vaslui.
A mai fost și nu vreau să omit, cel care a afirmat în volumul Marin70 că activitatea profesorului
dr. Marin rămâne unică în cultura română. Eu, însă, constat cu destul regret că Fane Șerban nu poate
fi înlocuit, nici la atâ�ia ani de la plecarea sa la Iași. Să trăiești Ștefan Șerban, ani mul�i, și pentru
cei cu care ai muncit și pentru prietenii tăi. Ba, și pentru doamna scriitoare Viorica Șerban și pen
tru familie.

Near trebui mult spa�iu să povestim ce sa consumat în această petrecere cu vorbe, cu
public divers, și cu ceva tineret școlar. Ca întotdeauna, prietenul și colaboratorul nostru la M.C.R.,
Mihai Batog Bujeni�ă, cu șarm, cu sinceritate, cu competen�a unui mare scriitor, a sus�inut aureola
eminesciană, a punctat valorile celor cu bunăvoin�a de ași prezenta operele. Chiar că acest
comandor în avia�ie este un om deosebit. Mam bucurat că a venit și so�ia sa , bârlădeancă de fel,
doamna dr. în știin�e, Cornelia Ursu, una dintre eroinele din „101 vasluieni, pentru 100 de ani”.

Alt prieten și colaborator ieșean, Vasile Larco, a înseninat atmosfera cu epigramele sale,
cu stilul mucalit de prezentare, cu prezen�a agreabilă, plăcută. Prof. vasluian Th. Pracsiu a fost în

rol cu o presta�ie peste rând, aș zice ca întotdeauna. Documentat, sobru, cu sim�ul și măsura umoru
lui, afectiv uneori, a prezentat operele celor două autoare. Nici dr. Lauren�iu Chiriac nu sa lăsat
mai prejos cu un eseu măsurat, realimpresionant despre cartea lui Calistrat Robu și arta naivă
românească.

Interven�iile scriitoarei și eseistei Corina Matei Gherman au repus de fiecare dată întro
cheie emo�ională receptoare necesară pentru un public asaltat de noută�i și expresii memorabile .
Erau acolo scriitori adevăra�i, nu ?

Moderatorul Lauren�iu Chiriac a fost mereu pe fază, în concordan�ă cu sim�irile publicului
mereu…ascultător.

Ce leam spus și eu, iarăși, ave�i alături.

Desigur nota maximă pentru această manifestare cultural artistică unde publicul (destul de
restrâns,totuși) sa bucurat de metaforă, umor trebuincios și de mare calitate, de muzica lui Ion
Chiriac, de picturile celor doi, Viorica și Calistrat, adică un spectacol de lumini, muzică și culoare.

Sunt și la Vaslui oameni adevăra�i cu evolu�ii spirituale corespunzătoare, și, așezarea
acestui loc pe harta culturală a lumii devine tot mai consistentă. M.C. R. vă stă la dispozi�ie.

Material realizat de Dumitru V. MARIN

DE (PENTRU) EMINESCU (II)

„Mul�i dintre cei valoroși azi, sunt foști elevi deai mei. Care dintre dumneavoastră n
ar fi oare mul�umit, ca după o via�ă de muncă (77 de ani, am) să aibă o poetă, o prozatoare și
o pictori�ă (privi�i numai câteva portrete din cele expuse), un cântăre� ca Ion Chiriac... 

Vă mărturisesc că îl pre�uiesc pe domnul acela care conducea avioane, dar acum con
duce mii de metafore – domnul comandor Bujeni�ă. Avem aici pe doamna Cornelia Ursu, de la
Bârlad – o salut. Nu mai vorbesc de domnul Pracsiu care ar trebui să fie prieten de o via�ă și
poate chiar este. Fănică, felicitări pentru doamna ta. Trebuie să vă spun și ceva din aceste
culise. Domnul Fănică Șerban zâmbește undeva în sală cu mutra lui blajină. Îl rog să se ridice
în picioare ca să îl salutăm. (aplauze) A slujit cultura vasluiană timp de peste 30 de ani. Iar
Viorica… iam găsit absolut întâmplător o lucrare de control de când era pe… băncile școlii. În
toată lucrarea aceea de control avea un dezacord! Ceva cu ca/că și o greșeală de ortografie. I
am dat numai 8 atunci. Acum văd că merită 10 și pentru pictură și pentru carte. Pentru că
„Focul din tălpi” este o carte a acelui sentiment de dragoste așezată, sim�ită, trainică, dătătoare
de via�ă. 

Am lăudato în repetate rânduri pe Dana Ouatu. A�i văzuto; mamă, ce de poezii îmi
scria. Dar și atunci cu valoare. Nu mă mir că a ajuns o poetă de rang na�ional. Și unul din „101
vasluieni pentru 100 de ani” – cartea pe care o scriu și care mai are câteva zile până la apari�ie.
Mă întorc la Viorica. Când era elevă era un pic mai visătoare, ca să zic așa. La un Cenaclu
literar mia răspuns un pic mai neprotocolar – nu eram eu obișnuit pe atunci – cu toate acestea
întro via�ă de liceu neam împăcat bine, dar când a ajuns în politică nu neam în�eles deloc.
Era Șefă la PRM. Vai de mine! Lupta cu to�i ceilal�i. A avut tărie de caracter și atunci, și mai
târziu când a început Deceniul dușmăniei, căci la Vaslui a fost un deceniu al dușmăniei, când
nu se mai cunoștea frate cu frate, când prietenul cel mai bun te turna, te desfiin�a în presă. Sa
nimerit ca cea mai mare grupare de presă să fie condusă de subsemnatul prin presă scrisă,
televiziune, radio și de curând – revistă, revista aceasta are după 4 ani 478 de colaboratori din
toată lumea, unul din cele 3 recorduri mondiale ale mele. Iam întrebat pe elevii care intrau: câ�i
dintre voi scrie? Nici unul nu mia răspuns. Nu se poate! Fără minte, fără învă�ătură, fără carte
nu se poate, najungi decât vreo slugă pe undeva prin vest sau ceva ceva pe la noi pe aici, adică
î�i pierzi materia cenușie. Adică pentru to�i cei pe care îi vede�i aici aș fi vrut să le spun un
cuvânt; despre domnul Robu, dar estetica pe care o analizează dumnealui nu este o estetică  a
urâtului cum este la Arghezi, ci o estetică a vizualului. Aș fi vrut să spun ceva și despre Corina,
despre Vasile Larco și mai ales despre Pracsiu. De ce? Pentru că în felul acesta, acum, aici,
ave�i ocazia să sta�i de vorbă cu niște oameni de cultură (de aici) care să înnobileze sufletul
vostru, al celor care îi aud și al celor care vor citi în ziar, în revistă sau pe Net. Am posibilitatea
să difuzez acest act de cultură, dar să și laud pe cel care a făcut această manifestare. Căci
merită toată aprecierea și respectul nostru pentru ceea ce a făcut.”

Dumitru V. MARIN

Daniela OATU
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Berbec  (21 mar - 20 apr)

Taur   (21 apr -  21 m a i )

Gemeni  (22 mai  -  21 iun)

Rac (22 iun - 22 iul)

Leu (23 iul - 22 aug)

Fecioară (23 aug - 22 sept)

H O R O S C O P
17 ian. 2019 – 23 ian. 2019

Săptămâna debutează cu
aspect financiare. Sunt po

sibile cadouri, recompense substan
ţiale sau implicarea în proiecte şi
colaborări care vestesc diverse avan
taje. Există şi varianta încheierii unor
acţiuni din care trebuiau să vină bani
şi au venit puţini sau deloc. Este o
perioadă bună de aţi verifica situaţia
veniturilor din munca proprie şi a
datoriilor faţă de alţii. Chiar dacă apar
nemulţumiri, depăşeşte momentul.

Săptămână este importantă la
capitolul personalitate. Te vei

face remarcat în anturaj prin forţă şi
farmec deosebit. Se pare că îţi vei
modifica modul de relaţionare cu tot
ce te înconjoară. Sinele tău va ieşi la
iveală complet schimbat şi cu noi
planuri de viaţă. Ești dornic de a te
implica în colaborări noi și chiar po�i
primi oferete viabile. Totuși, în umbră
există hibe importante referitoare la
orice parteneriat vizat acum.

Întreaga săptămână ai
foarte mult de lucru la

serviciu. Însă muncești cu plăcere,
sim�ind clar că se deschid alte culoare
profesionale, de foarte bună calitate și
pe termen lung. Intervin evenimente
deosebite în sectorul prietenilor şi al
protectorilor. Astfel, te poţi decide să
renunţi la unele relaţii de prietenie şi
să te orientezi către alte persoane pe
care leai ignorat. Poate apărea un
protector nou care îţi va fi pe termen
lung. În a doua parte a săptămânii,
sufletul tău are nevoie de odihnă. În
weekend te vei simţi mult mai bine.

Relaţiile parteneriale,
colaborările şi proiectele

sunt bine susţinute în această
săptămână. Activitatea din acest
sector îţi va crea o stare de bine, iar
oportunităţile de câştig sunt garan
tate. Disputele vor fi frecvente, poate
şi ceva reproşuri, mai ales din partea
partenerului de viaţă. Foloseşte
măsura în toate şi ascultă ce au de zis
ceilalţi. Recomandabil este să stai de
vorbă doar cu tine însuţi şi să fii cât
mai discret cu ceilalţi. 

Săptămâna î�i aduce contro
verse în plan socio

profesional. O etapă se sfârşeşte şi
începe alta nouă în care te vei raporta
altfel la tot ce ţine de mediul social în
care trăieşti şi îţi desfăşori activitatea.
Poţi dobândi faimă sau dimpotrivă,
numele tău să nu fie privit cu ochi
buni. Fii sincer cu tine însuţi şi
propuneţi direcţii noi de îmbună
tăţire a poziţiei sociale. Întâlniri, dia
loguri interesante, toate vin către tine
în avalanşă, pentru că ai nevoie de
sfaturi şi soluţii noi. 

La începutul săptămânii va
apărea o puternică dorinţă de

rafinare sufletească. Activităţile
culturale îţi pot oferi stări de spirit
deosebite. Călătoriile în străinătate
sunt susţinute, aşa încât este posibil
să pleci undeva departe sau să renunţi
la o călătorie. Pentru alţii se poate
pune problema unor cursuri pe ter
men lung. Mai ales în preajma datei
de 16 Ianuarie poţi susţine cu brio
examene. În a doua parte a săptămâ
nii eşti nevoit săţi îndrepţi eforturile
spre carieră. Este posibilă o mică
discuţie aprinsă cu un şef. 

CONFERIN�Ă – „CARIERA
LUCEAFĂRULUI ÎN LIRICA

EMINESCIANĂ”
LANSARE– „LUCEAFĂRUL”  ÎN REBUS, 

prof. Serghei Coloșenco

Muzeul „Vasile Pârvan” din Bârlad a sărbătorit Ziua Culturii
Na�ionale printrun dublu eveniment cultural care a avut loc mar�i, 15 ianua
rie 2019. Este vorba despre conferin�a „Cariera Luceafărului în lirica
eminesciană”, sus�inută de Luigi Bambulea, cercetător știin�ific la Muzeul
Na�ional al Literaturii Române din București și lansarea volumului
„Luceafărul în rebus”, semnat profesor Serghei Coloșenco, lansare care a avut
loc la deschiderea manifestării. 

„Luceafărul” în rebus este cel mai nou volum semnat de renumitul
rebusist bârlădean Serghei Coloșenco, în care regăsim cunoscutul poem
„Luceafărul”, reprezentat întro manieră enigmistică ce se adresează
pasiona�ilor de jocuri de cuvinte și perspicacitate. 

Conferinţa „Cariera Luceafărului în lirica eminesciană” a fost
organizată de Muzeul „Vasile Pârvan” în parteneriat cu Muzeul Na�ional al
Literaturii Române din București. Dorind să omagieze personalitatea şi opera
lui Mihai Eminescu, institu�iile partenere au propus publicului bârlădean o
reflecţie consacrată uneia dintre „metaforele obsedante” ale liricii

eminesciene, a „luceafărului”. Conferenţiarul, c.s. Luigi Bambulea, pleacă de
la constatarea că, departe de a se limita la textul cunoscutului poem epic pu
blicat în 1883, imaginea astrului excepţional este recurentă, cu semnificaţii
diferite. Fără a reprezenta un element minor (decorativ) al imaginarului
romantic, „luceafărul” se înscrie, întrun plan general, în estetica – de
asemenea, romantică – a genialităţii, ca şi, întrun plan particular, în viziunile
eminesciene astrale (asociinduse, prin urmare, [lait]motivului stelei). Cu alte
cuvinte, „luceafărul” reprezintă emblema unui spirit şi a unui destin
ascendent, „celest”, excepţional, cumulând în poemul de maturitate (evocat
mai sus) reflecţii şi semnificaţii cristalizate încă din timpul poeziei juvenile.
Este semnificativ, în acest sens, că ocurenţa „luceafărului” este prezentă atât
în primul poem eminescian publicat (La mormântul lui Aron Pumnul [1866]),
cât şi în una dintre ultimele elegii eminesciene (Mai am un singur dor),
elaborată de poet în succesiunea a 40 de variante şi publicată, antum, de
Maiorescu la finele ediţiei princeps a Poesiilor, din decembrie 1883. Reflecţia
propusă publicului bârlădean a făcut parte dintrun proiect intelectual al
conferenţiarului (care a susţinut un curs consacrat Luceafărului eminescian în
cadrul Academiei Private, din Bucureşti, în luna octombrie a anului anterior,
şi care pregăteşte un eseu hermeneutic dedicat acestui poem, publicabil la
aniversarea, din 2023, a 140 de ani de la apariţia lui, la Viena şi, ulterior, la
Bucureşti).

INFRAC�IUNI RUTIERE
CONSTATATE DE POLI�IȘTII

VASLUIENI

Poli�iștii vasluieni
efectuează cercetări fa�ă de 4 bărba�i
din jude�ul Vaslui depista�i zilele tre
cute pe drumurile publice ale
jude�ului Vaslui încălcând legisla�ia
rutieră în vigoare.

În data de 10 ianuarie a.c., la
orele 16:50, poli�iști din cadrul
Poli�iei Municipiului Huși, care se
aflau în exercitarea atribu�iilor de
serviciu la intersec�ia străzilor Maior
Popescu cu Gheorghe Frent, au
depistat și oprit pentru control un
autoturism înmatriculat în jude�ul
Vaslui.

Conducătorul autoturismu
lui susmen�ionat a fost identificat ca
fiind un bărbat de 33 de ani din Huși,
jude�ul Vaslui care, deși emana
halenă alcoolică, a refuzat să se
supună testării cu etilotestul.
Ulterior, a fost condus la spital, dar a
refuzat prelevarea de mostre biolo
gice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză a fost întocmit
dosar de cercetare penală pentru
săvârşirea infracţiunii de "refuzul sau
sustragerea de la prelevarea de
mostre biologice", faptă prevăzută și
pedepsită de articolul 336 din Codul
Penal.

***
Poli�iști din cadrul Poli�iei

Orașului Negrești, afla�i în
exercitarea atribu�iilor de serviciu pe
strada Gării din Negrești,  jude�ul
Vaslui, au depistat în trafic, la data de
11 ianuarie a.c., ora 19:30,  un
autoturism înmatriculat în jude�ul
Iași, condus de un bărbat în vârstă de
29 de ani, din Negrești, care a
prezentat un permis de conducere
emis de autorită�ile poloneze.

Cu ocazia verificărilor
efectuate, sa constatat că acesta nu
figurează în bazele de date ca având
eliberat permis de conducere pentru
nici o categorie de vehicule.

În cauză a fost întocmit
dosar de cercetare penală pentru
săvârşirea infracţiunii de
"conducerea unui vehicul fără permis
de conducere", faptă prevăzută și
pedepsită de articolul 335, alineat 1
din Codul Penal. 

***
În localitatea  Ciocani,

jude�ul Vaslui, poli�iștii din cadrul
Sec�iei de Poli�ie Rurală 3 Bârlad  
Postul de Poli�ie Ciocani, care se
aflau în serviciu de patrulare, au
depistat în data de 12 ianuarie a.c.,
ora 18.30, un tractor agricol
neînmatriculat și neînregistrat, ce se
deplasa pe drumul jude�ean DJ 243
B, fiind condus de un bărbat în vârstă
de 22 de ani din localitatea Grivi�a,
jude�ul Vaslui.

În cauză a fost întocmit
dosar de cercetare penală pentru
săvârşirea infracţiunii de "punerea în
circula�ie sau conducerea unui
vehicul neînmatriculat", faptă
prevăzută și pedepsită de articolul
334 din Codul Penal.

***
În data de 13 ianuarie a.c.,

ora 23:40, poli�iști din cadrul Poli�iei
Municipiului Vaslui – Biroul Rutier,
efectuând serviciul de supraveghere
și control trafic rutier pe strada Gării
din municipiul Vaslui, au depistat în
trafic un autoturism înmatriculat în
jude�ul Vaslui, condus de un bărbat
ce emana halenă alcoolică. 

Testarea bărbatului de 31 de
ani din localitatea Pușcași, jude�ul
Vaslui, cu aparatul alcooltest, a indi
cat o valoare de 0,60 mg/l alcool pur
în aerul expirat, fapt pentru care
conducătorul auto a fost condus la
spital, unde iau fost recoltate mostre
biologice în vederea stabilirii
alcoolemiei. 

În cauză a fost întocmit
dosar de cercetare penală pentru
săvârşirea infracţiunii de
"conducerea unui vehicul sub
influenţa alcoolului sau a altor
substanţe", faptă prevăzută și
pedepsită de articolul 336, alineat 1
din Codul Penal.

Poli�iștii vasluieni vor
ac�iona în continuare în vederea
impunerii unui climat de disciplină și
siguran�ă în rândul conducătorilor de
autovehicule, în ceea ce privește
respectarea regimului legal de viteză,
sanc�ionarea celor care conduc
autovehicule sub influen�a băuturilor
alcoolice sau fără a poseda permis de
conducere, precum și pentru
consolidarea autorită�ii poli�iștilor în
rela�ia cu participan�ii la traficul ruti
er.
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Balanţă  (23 sept - 22 oct)

Scorpion (23 oct - 21 nov)

Săgetător  (22 nov -  20 dec)

Capricorn (21 dec -  20 ian)

Vărsător (21 ian - 20 feb)

Peşti  (21 feb - 20 mar)
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Românesc

Săptămâna debutează cu
aspecte financiare legate

de banii și bunurile de�inute și
administrate în comun cu al�ii. Este
posibil să primești bani sau bunuri
materiale de la rude sau, în funcţie
de caz, dintro afacere. Sau te poţi
asocia cu oameni importanţi întro
nouă colaborare profitabilă. Dacă
eşti deja implicat în unele, acestea
pot lua turnuri nebănuite. Este
nevoie să achi�i facturi, taxe, datorii.

Ai multe de făcut la serviciu
în primele zile ale

săptămânii, dar și acasă în plna
personal trebuie să rezolvi diverse.
Foarte importante sunt rela�iile
parteneriale, astfel că este bine să le
acorzi aten�ie sporită. Dialogurile cu
partenrul de via�ă sau cu cei de
afaceri î�i aduc informa�ii pre�ioase
referitoar ela bunul mers al rela�iei
voastre și la modul în care să
ob�ine�i beneficii majore. Bine este
să te ocupi şi de datorii.

Se conturează evenimente
deosebite în sfera muncii.

Raportarea ta la tot ce ţine de
serviciu se va modifica, în sensul că
vei căuta să găseşti un echilibru între
muncă şi răsplată. Totodată, relaţiile
colegiale vor cunoaşte turnuri
deosebite. Cu anumiţi colegi sau şefi
vei fi mai rezervat, iar cu alţii mai
prietenos. Sănătatea este vulnera
bilă. Odihneştete mai mult şi foloseşte
doar remedii naturale. Sunt posibile
reproşuri din partea partenerului.

Dacă ai preocupări în
domeniul artei sau educaţiei,

acestea îţi pot aduce satisfacţii extra
ordinare în primele zile ale
săptămânii. Pe de altă parte, relaţiile
cu cei dragi cunosc turnuri impor
tante. Unele se pot încheia, iar altele
noi îşi fac loc în viaţa ta. Copiii îţi
pot crea neplăceri, dar sunt
pasagere. Alţii pot concepe un copil.
Se pare că te decizi să te ocupi mai
mult de sufletul tău. Dorinţa de
distracţie şi aventură va fi la cote
înalte. 

Săptămâna îţi aduce eveni
mente deosebite legate de

casă, familie şi prieteni. Comuni
carea este deficitară, de aceea fii
prudent și controlează�i stările de
spirit. Foarte ușor se poate ajunge la
conflict, mai ales datorită
divergen�elor de mentalitate. Vin
multe provocări din partea per
soanelor din anturajul apropiat, însă
tu evită să le răspunzi pe măsură.
Discre�ia, toleran�a, răbdarea sunt
aspecte foarte importante de abordat
acum. De asemenea, sunt zile
favorabile luării unor decizii.

Prima parte a săptămânii
este accentuată la capitolul

drumuri scurte sau dialoguri cu
neamurile şi prietenii apropiaţi.
Atenţie la tot ce se petrece în acest
segment de viaţă, deoarece intevin
evenimente importante. Poţi decide
să rupi anumite relaţii. Ascultăţi
sufletul şi acţionează în consecinţă.
Dacă inima îţi va spune să te apropii
de cineva, poate un prieten care stă
undeva departe în fundal,
orienteazăte spre acea persoană. 
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Revista noastră interna�ională de care suntem tare mândri, are

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

deosebită.
 Înregistrăm peste 478 de 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.

Locuri de muncă
în Vaslui

– SC ROMOLD SRL 1 electricieni, 5 muncitori necalifica�i, 1 ingin
er constructor hidrotehnic, 1 agent securitate

– SC NEOLUMEC SRL 1 sudor, 1 lăcătuș mecanic
– SC RISAL  SRL 1 vânzătoare
– SC MOBINAL CODRIANU SRL 1 tâmplar, 1 muncitor necali

ficat
– SC FIDELCONT AUDIT SRL  1 economist
– SC NICPINO SRL 3 lucrători comerciali
– SC VASCAR SA  1 gestionar depozit, 2 ingineri industria

alimentară, 1 mecanic între�inere, 1 muncitor igienizare produc�ie, 5 lucrători
în prelucrarea cărnii

– SC PHENICIAN SRL 1 ajutor la prepararea produselor alimenta
re de tip fastfood

– SC FANION SRL 2 ingrijitori animale, 1 tractorist
– SC STASFORM CONSULT SRL  1 contabil, 2 muncitori

necalifica�i, 2 evaluatori risc, 1 zidar rosar tencuitor
– SC EURO ROUTE SRL 1 secretară
– Asociatia de proprietari nr. 17 1 femeie serviciu
– SC LALA PABITEX SRL 5 confec�ioneri
– CEC BANK 1 ofi�er opera�iuni
– SC MIGMER SRL  2 patiseri cofetari, 2 muncitori necalifica�i
– SC BRC COMPANY SRL 5 tâmplari, 1 operator CNC
– SC APDENT  CLINIC  SRL 1 femeie serviciu
– SC VASTEX SA 5 confec�ioneri textile
– SC MORANDI COM SRL 1 inginer mecanic, 1 electrician, 1

inginer electrician, 1 instalator
– SC Fabrica de Carne MORANDI 5 ambalatori manual
– SC COMIDA RICA MAR SRL 1 ajutor bucătar
– SC PIXI  GIFT  SRL 1 grafician calculator
– SC ALEXANTO ZEN SRL 5 confec�ioneri
– SC CONFECTII S.A. 5 confec�ioneri, 5 muncitori necalifica�i
– SC SPADESDOU SRL 5 confec�ioneri

Locuri de muncă
în Bârlad

– AQUAVAS SA 1 chimist
– CASIGAZ SERV SRL 1 inginer constructor instala�ii, 2 instalatori

încalzire centrala si gaze, 1 sudor manual cu flacără de gaze
– Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere

DRDP TIMISOARA 1 consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în
gestiunea economica

– CONFECTII BIRLAD SA 5 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor, 5 operatori confec�ioneri industrial îmbracaminte din �esături, tri
cotaje, materiale sintetice

– GRILL HOUSE FRESCO SRL 1 asistent medical generalist
– LEOSLO SRL 1 patiser
– MALVINA SRL 1 electrician auto, 2 mecanici auto
– MONACRISELI SRLD 1 cofetar
– SC LIDL DISCOUNT SRL 1 vânzător
– SC RULMENTI SA 1 inginer mecanic
– SIANMI AUTO SRL 1 electrician auto, 2 mecanici auto, 1 munci

tor necalificat la asamblarea, montarea pieselor, 1 tinichigiu carosier, 1 vopsi
tor auto

– SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA "ELENA BELDIMAN"
BARLAD 1 agent dezinfectie, deratizare, dezinsectie, 1 arhivar, 1asis
tent medical generalist, 1 auditor intern, 1 frizer, 1 infirmier/infirmieră, 1
îngrijitoare la unită�i de ocrotire socială și sanitară, 1 șef serviciu
aprovizionaredesfacere

– STEFTRANS SRL 2 ospătari (chelneri), 1 pizzar

ANUNŢ
Transurb S.A. Vaslui cu sediul în str.

Decebal, nr. 3, Vaslui, organizează concurs în data
de 21.01.2019 proba scrisă, pentru ocuparea unor
posturi contractuale vacante, după cum urmează:

– TAXATOR    1 post (pe perioada determi
nata de 4 luni)

Concursul se organizează astfel: în data
21.01.2019, ora 10:00  proba scrisă  şi  în  data  de
23.01.2019, ora 10:00  interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune până la data de 17.01.2019, la sediul
Transurb S.A. Vaslui.

Condiţiile de participare la concurs,
bibliografia şi documentele necesare completării
dosarului  se  afişează  la  sediul  Transurb S.A.
Vaslui si pe siteul www.transurb.ro.

Relaţii  suplimentare  se  pot  obţine  la  tele
fon: 0235314831.

URMĂRIT INTERNA�IONAL,
DEPISTAT DE POLI�IȘTI

Un bărbat urmărit interna�ional pentru comiterea infrac�iunii de
tâlhărie a fost depistat de poli�iștii din Vaslui. Pe numele acestuia exista un
mandat european de arestare, emis de autorită�ile judiciare din Republica
Cehă.

În ziua de 15 ianuarie a.c., poli�iștii Serviciului de Investiga�ii
Criminale Vaslui, în urma activită�ilor derulate, au depistat pe raza comunei
Bogdănești, jude�ul Vaslui, un bărbat de 19 de ani, din localitatea Un�ești,
comuna Bogdănești, urmărit interna�ional. Acesta a fost condamnat de
autorită�ile din Republica Cehă pentru savârșirea infrac�iunii de tâlhărie.

Bărbatul a fost re�inut de către procurorii Parchetului de pe lângă
Curtea de Apel Iași, pentru o perioadă de 24 de ore, în vederea arestării
preventive și demarării procedurilor de extrădare către autorită�ile din

Republica Cehă.
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INTERES PENTRU CULTURĂ

Reporter: Stau de vorbă cu primarul de Pogonești, Ionel Iordache. De câtă vreme sunte�i pri
mar al comunei? Am în�eles că sunte�i și artist.

P: Primar al comunei sunt de ceva timp. Dar artist nu sunt. Facem voluntariat în
cultură, nu suntem profesioniști. O facem pentru că ne place.

R: Cu forma�iile pe care le sus�ine�i, prin manifestările la care participa�i, înnobila�i spiri
tul românesc. Sunte�i conștien�i de asta?

P: Desigur! Prin colindele, cântecele populare, ducem tradi�ia mai departe. Și mai
ales prin păstrarea portului na�ional care este specific zonei acesteia a Pogoneștiului.

R: În sprijinul acestei idei a�i făcut Muzeul local?
P: Acolo este centrul tradi�iilor noastre. Acolo se păstrează portul nostru, obiectele și

uneltele pe care le foloseau strămoșii noștri: vase de lut, unelte de agricultură și de �esut, de
cusut. 

R: Cine șia pus amprenta în crearea muzeului? Este un om din comună?
P: Domnul învă�ător Andrei, împreună cu doamna Andrei, Dumnezeu so odihnească.

Noi ceilal�i am contribuit cu câte ceva: o furcă, un lemn… Pentru că muzeul este făcut din
furci, acoperit pe vălătuci, cu �iglă așa cum sunt construite casele din Pogonești. Dar promo
torul ideii care a pus bazele muzeului este domnul învă�ător.

R: Întro comună cu oameni gospodari (ave�i culturi de legume în vale, case îngrijite), este
greu pentru un primar să încurajeze activitatea culturală?

P: Pentru mine nu. Eu sunt membru al ansamblului Răzeșii, știu ce înseamnă acest fel
de activită�i, câtă muncă este. Mai ales că noi facem voluntariat, facem aceste activită�i pe banii
noștri.

R: Adică primarul nu sus�ine câtuși de pu�in financiar această activitate?
P: Desigur, la începutul anului stabilim partea din buget pe care o alocăm pentru

aceste activită�i. La noi  mai există încă o asocia�ie în afară de „Tinerele Vlăstare 2000” condusă
de domnul profesor Andrei și încercăm să le sus�inem pe amândouă. 

R: Dumneata slujești poporul acesta de o bună bucată de timp, nu mă refer la activitatea du
mitale de primar, de 20 de ani ci la activită�ile dumitale ca om al locului. Deși ai casă în Bârlad.

P: Am și casă în Bârlad. Am cumpărato pentru că am avut copiii la școală, so�ia
lucrează în Bârlad, dar nu am plecat niciodată de aici. Eu nam dormit acolo de 7 ani. Am lu
crat la Sta�iunea de combatere a solului de la Perieni 13 ani. Am făcut naveta, nu am locuit
acolo.

R: Cum am putea denumi legătura aceasta cu pământul, știu că ai capacitatea de a defini
exact și la obiect lucrurile. Cum ai puteao redenumi? Găsim un sinonim pentru dragostea de glie?

P: Pentru mine dragostea de glie e ceva asemănător cu dragostea de locul unde mam
născut. Mam născut aici în Pogonești, nu la Tutova unde era spitalul sau la Crivești, cum se
numea pe vremea aia. Eu cred că trebuie să fiu unde mam născut, aici este locul meu. Iam
spus și so�iei, dacă stau un an în Bârlad mam cură�at. Trebuie să văd acasă un pom, vi�a de
vie etc.

R: Ce altceva mai ave�i pe lângă casă în afară de toate acestea? Ce alte vietă�i?
P: Porci și păsări. Le cresc pentru nevoile familiei. Odată am avut și vacă, oi – am

avut 25 de oi. So�ia mea este cadru medical, am muncit dintotdeauna, nam fost niciodată în
șomaj.

R: Am o întrebare în ceea ce privește func�ia dumneavoastră. A�i trăit în mijlocul oamenilor
atât de mult timp, participa�i și ca artist în forma�ie, a�i căpătat încrederea oamenilor, sunte�i spe
cializat în administra�ie?

P: Eu sunt licen�iat în știin�e administrative la Facultatea de administra�ie publică, am
terminat, în cadrul SNSPA București. Dar cu toate acestea este foarte greu. Niciodată nu știi
tot. Lucrul cu oamenii este cel mai greu. Oamenii sunt cârcotași și te judecă dintro nimica
toată. Uneori mă trezesc noaptea și mă gândesc: trebuie să fac asta, asta, asta. Dacă nam re
alizat a doua zi, seara care vine mă trezesc din nou. Și fostul primar mia spus această
problemă, dacă scrie�i asta în ziar, o să vede�i că și ceilal�i primari or să fie de acord cu mine.

R: Deci greută�ile sunt generate de legisla�ie, de condi�iile speciale sau din cauza priceperii
sau a capacită�ii reduse a primarului?

P: În nici un caz din cauza primarului nu apar greută�ile. Ele apar din mai multe
cauze. Printre acestea – legisla�ia care nu este pusă la punct. Să vă dau un exemplu: avem post
de poli�ie, dar ei sunt distribui�i de șeful de post acolo unde crede acesta că este nevoie. Azi este
luni, abia vineri vom avea poli�ie. Ei sunt trimiși în patrulare în alte păr�i. Deci de vinerea
trecută și până vinerea asta noi nu avem poli�ie la post. 

R: Cu fondul funciar mai ave�i probleme? 
P: Mai avem de rezolvat titluri de proprietate, Legea 247.
R: Dar ave�i func�ionari.
P: Ști�i cum e. Dacă eu am rezolvat litera C și a mai rămas de rezolvat ceva minor la

punctul 1, Fondul de proprietate funciară de la Vaslui nici nu ia în considerare actele: întâi re
zolvi punctul A litera 1și B apoi vii la mine cu litera C. iar persoanele din aceste acte nu mai
sunt. Leam trimis notificări. Au venit înapoi notificările. Asta este o abera�ie. Am unul sau

două titluri de proprietate la legea 18 care trebuiau rezolvate de 20 de ani. Și omul are terenul
pe care îl �ine acolo dar eu nu pot săi eliberez actele. În instan�ă nu am ajuns, noi rezolvăm
problemele prin intermediul forurilor superioare de care depindem.

R: Și cum privesc oamenii această problemă?
P: Oamenii așteaptă solu�ii de la primar.
R: Primarul are activită�i care îi aduc simpatia oamenilor și activită�i pentru care nu este sim

patizat. Ne da�i exemple? Din amândouă cazurile?
P: Asta seamănă a campanie electorală. Ansamblul de probleme care aduc simpatii și

antipatii. Dar în particular avem probleme care nu depind de noi. De exemplu așteptăm un 
buldoexcavator pe care lam ob�inut cu fonduri europene. Îl așteptăm din luna martie. Abia
în luna noiembrie a avut loc licita�ia, care a fost câștigată de o firmă din București. Așteptăm
săl aducem. Dacă statul Român îmi alocă fondurile în martie și eu îl primesc abia acum, nu
este bine. Deci asta ar intra în ceea ce doresc să fac pentru comunitate. Am făcut canalizarea
care este rezolvată 95%. Am lucrat în foc continuu și nea mai ajutat și vremea. Lucrăm la
pode�e și rigole. Lucrăm acum la o grădini�ă unde avem o problemă cu ISU Vaslui. Ei de fapt
își fac treaba lor. Nu pot să spun că este vina lor că avem un necaz cu un aviz de începere a
lucrării. 

R: Lumea știe că ave�i aceste proiecte?
P: O parte știu, o parte nu. Nu contează că nu mai sunt bani, lucrurile pe care le fac

rămân. Peste câ�iva ani o să se spună: „ Știi mă, podul acesta sa făcut pe vremea lui Nelu Struj
– cum îmi zice mie”(porecla după bunicu după tată). Bunicul meu Struj stă aici alături și cred
că bunicul meu Struj de lângă biserică se mândrește că are un nepot aici lângă el care îi poartă
porecla.

R: Asta aduce a tradi�ie – slăbiciunea mea. Aici este o zonă veche, Pogonești are ceva
vechime. Ave�i ceva cercetări istorice pe tema aceasta?

P: Era un sit arheologic aici aproape dar nu se mai fac cercetări pe această temă. Din
neolitic. Muzeul Vasile Pârvan din Bârlad a făcut cercetări acolo, au fost și tabere cu
organiza�ii de lucru în acea zonă sus�inute de Organiza�ia oamenilor de afaceri din Bârlad.

R: Am niște întrebări punctuale la care aș vrea sămi răspunde�i scurt: ave�i o experien�ă în
administra�ie, ca om format în acest domeniu, vă mândri�i cu arborele genealogic. Dacă ar fi să vă
lua�i o emblemă: cel mai frumos lucru cu care vă mândri�i, care ar fi?

P: Mă mândresc cu familia mea și cu numele de Iordache. Dacă consulta�i listele elec
torale, cei mai mul�i din Pogonești sunt Iordăcheștii.

R: Un nume de dascăl.
P: Și mă mândresc de asemenea cu ce am reușit să realizez în comună. Și cu forma�iile

pe care le avem dacă privim problema din punct de vedere cultural.
R: Cu învă�ământul cum sta�i.
P: Binișor. Nu știu de când a�i ieșit la pensie, de când na�i mai trecut pe la școala de

la noi, dar știu că la un moment dat aveam la școală numai profesori de gradul I. Profesori
califica�i. Acum popula�ia școlară este în scădere – „sub�ire”. Ca mai peste tot dealtfel.

R: Dumneata ai o perspectivă a ceea ce se va întâmpla în următorii 10 ani?
P: Nu știu. Sunt cam reticent. Nu avem industrie. Creșterea animalelor și comer�.

Atât.
R: Am o întrebare apropo de starea materială slabă a popula�iei. Omul are nevoie de cele

ale sufletului. Dar poate trăi numai cu cele ale sufletului? Este suficientă hrana spirituală pentru a
supravie�ui?

P: Am o reticen�ă. Cu toate că majoritatea celor care au rămas sunt în vârstă 6070
de ani, au o mai mare înclina�ie spre religie, spre cultură, tinerii fiind pleca�i.

R: Ce se întâmplă cu tinerii?
P: Anul acesta sau născut cam 2 copii. Dar tinerii pleacă. Anul acesta au plecat 26,

anul trecut 43. Și sau născut 4. Dar nu cred că numai la noi este așa.
R: De 2000 de ani ne punem aceeași întrebare „Quo vadis” – unde mergem. Primarul vede?
P: Nu �ine de primar solu�ia, oamenii pleacă pentru că nu li se oferă alternativă.

Salarizarea este mai slabă aici pentru cei care doresc să rămână.
R: Domnule primar, în condi�iile depopulării cum privi�i partea religioasă a existen�ei?
P: Poporul  român este religios. Unii nu mai pot merge la biserică din anumite motive:

vârsta, sănătatea dar în general lumea merge la biserică.
R: Domnule primar, eu afirm că limba română este atacată prin videocultura care a apărut.

Este un atentat la adresa limbii române propagat chiar prin propagandă oficială. Chiar din manuale
a dispărut Sadoveanu și mul�i al�ii. Crezi dumneata că se men�ine în aceste condi�ii? Vom mai vorbi
românește în continuare?

P: Atât timp cât mai suntem în via�ă, noi cei în vârstă, limba va supravie�ui, dar peste
10 ani nu pot să fac o previziune. Eram la o întâlnire acum câtva timp și pe câ�iva din cei care
au plecat în Spania. nui mai cheamă Maria, Gheorghe, Ion,  ei nu mai știu românește. Astai
problema noastră. Copiii mai mici nu mai știu limba. Cei care sau născut acolo. După părerea
mea, noi la nivel local nu avem ce face.

R: Câteva întrebări și te las. Nume, prenume?
P: Ionel Iordache
R: Născut la?
P: 30 august 1959.
R: Profesie?
P: Profesia mea de bază, după terminarea liceului este de tehnician horticultor. Am

lucrat și în cercetare mai mul�i ani. Acum sunt licen�iat în știin�ele administrative, am făcut
Administra�ie publică. Am 20 de ani în acest domeniu. 

R: Stare civilă?
P: Căsătorit, am doi copii, nepo�i. 
R:Optimist!
P:Neapărat! Altfel intri în stare de acalmie.
R: Domnule Iordache, eu î�i urez să ne întâlnim peste 15 ani și să discutăm pe aceeași temă.
P: Doamne ajută!

Dumitru V. MARIN

POGONEȘTI
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Vieţuitoare harnice şi utile
omului, albinele trăiesc în familii, o
familie de albine (un stup) este o
adevărată uzină de energie şi sănătate.
Compusă din circa 50.000 – 70.000
albine lucrătoare, care sunt asexuate,
câteva sute de trântori (masculi) şi o
singură matcă sau regină, femelă
depunătoare de ouă.
Numele ştiinţific al albinei este Apis
Mellifica, clasificate in cadrul super
familiei Apoidea din cadrul subor
dinului Apocrita, care mai contine
viespile si furnicile, cu care albinele
sunt foarte inrudite. Se pot intalni pe
toate continentele.Structura organis

mului: La cap deosebim: două antene,
doi ochi compuşi, o trompă şi o guşă
în care adună şi transportă nectarul.
Picioarele posterioare sunt adoptate
pentru culesul şi transportul polenu
lui. Albinele adună nectar şi polen de
pe flori iar de pe muguri şi frunze
adună sucuri dulci şi substanţe cu un
profund caracter antibiotic. Din nec
tar şi sucurile dulci, albinele prepară
mierea care constitui hrana familiei
iar din polen şi nectar prepară păstura,
pâinea familiei de albine. Din nectar
şi polen se prepară lăptişorul de
matcă, hrana reginei pentru toată
via�a.  şi a puietului în primele zile.
Din substanţele cu proprietăţi antibio
tice, albinele prepară propolisul.
Omul cu iscusinţa sa, din produsele
stupului prepară apilarnilul, apivita
etc. Extrage ceara, propolisul şi ven
inul de albine. Albinele se deosebesc
de celelalte vieţuitoare pe care le
îngrijeşte omul, prin faptul că ele îşi
strâng singure hrana, o transportă şi o
depozitează în celulele fagurilor,
adunând rezerve mari de miere şi
păstură. Omul extrage din stup sur
plusul de miere de păstură de lăptişor
de matcă şi de ceară. Mierea o folosim
în hrană ca element energizant,
păstura o folosim la obţinerea unor

preparate energovitalizante, ceara o
folosim la prepararea unor chituri şi a
lumânărilor iar propolisul ca antisep
tic. Complexul Apicol Bucureşti,
unele S.R.Luri şi mulţi apicultori
prepară o gamă variată de produse
apicole: alimente, energovitalizante,
cosmetice, apiterapeutice şi biostimu
latori apicoli. Mierea preparată de
Apis Mellifica Carpatica (albina din
ţara noastră), este mierea cu cele mai
bune calităţi în comparaţie cu mierea
produsă de albinele din celelalte ţări
europene sau albinele de pe celelalte
continente! 

ACTIVITĂŢI  SPECIFICE

În stupină
În luna februarie stupina tre

buie vizitată săptămânal, iar in acest
an, la noi în Moldova este necesar să
favorizăm zborul de curăţire. Aceasta
se poate realiza: Ridicarea gratiilor
contra rozătoarelor, lărgirea
urdinişelor, îndepărtarea resturilor de
pe fundul stupului, ridicarea capacelor
şi a pernuţelor în aşa fel în cât razele
Soarelui să încălzească bine
podişorului. În ate
lierul stupinei

Se continuă curăţirea,
dezinfecţia, repararea uneltelor,  vop
sirea lăzilor de stup.

La masa de lucru
Iarna este momentul

lecturării literaturii de specialitate.
La reuniuni apicole
Participăm la cursurile api

cole, conferinţe, schimburi de
experienţe, unde se poate câştiga un
plus de informaţii, care să vor dovedi
utile în sezonul următor.

Este bine să ştim…
În mod obişnuit o familie de

putere medie consumă în luna febru
arie circa 50 g miere în 24 de ore.

Petru DAVID, apicultor

UZINELE DE MIERE
Familia de albine

În iarnă,’n miez de ianuar,
Când totui alb sub grea ninsoare
Şi gerul lacom muşcă iar,
Spre EL deschidem toţi cărare...

Şiatunci, cu sufletul vibrând,
Uitând de grijile lumeşti,
Purtând poezia LUI în gând,
Ne îndreptăm spre Ipoteşti.

Aici, în Templul Poeziei,
Păşim uşor, tiptil, discret
Şi toaten jur parcă nembie
Să ne pătrundem de POET.

Aici e locul drag şi sfânt
Al efigiei unui neam,
Aici aflăm tainic pământ,
Cea zămislit şi râu şi ram.

Aici sunt doine şi eresuri,
Aici mai e un singur dor,
Aici, ca nouri lungi pe şesuri,
EL stă deasupra tuturor.

Cua sa gândire dezinvoltă,
Cu suflet viu şi cuget teafăr,
Sa înălţat mereu spre boltă, 
Fiind Lumină de Luceafăr.

Trudind şi zămislind cuvinte
La toate câte sunt fireşti,
EL esteadevărat Părinte
Al limbii noastre româneşti!

EL, însuşi, este viaţa noastră
Cual ei bogat şi grav registru,
Din munţi şi pân’la mareaalbastră
Şi de la Tisa pân’la Nistru!

În EL găsim oricând puterea
Orice impas dea depăşi,
Prin EL ne spunem mereu vrerea
Şi conjugăm verbul „a fi”!

Cu operai dumnezeiască
Dă seama deun întreg popor
Menit aici să veşnicească:
TRECUT, PREZENT şi VIITOR!

Iar dacă săvârşim păcatul
De aI rosti un singur vers,
Acesta nii Certificatul
De nemuriren Univers!

Deaceean miezul lui Gerar,
Can sfântă zi de sărbătoare,
Spre EL pornivom iar şi iar,
Spre aI aduce închinare!        

Mihai CABA

ELZEUL 
MIHAI  EMINESCU

deşi eşti printre noi  cu dor teaştept
să ni te naşti, să te renaşti mereu,
că tu  MIHAI  eşti astru printre aştri
şi eşti român  cu aripe de zeu.

bineai venit la noi...din veşnicie,
să fii stindardul altor veşnicii.
păduri ţiam dat şi râuri, munţii, Marea
şi nus pe lume alte Românii.

...copil fiind  păduri cutreierai.
Veneră şi Madonă ţia dat timpul.
nănaşi ţiau fost mari filozofi ai lumii
şin fruntea ta sa năzărit Olimpul.

spre taina lumii ai plecat din staul.
de foarte fraged ai gândit matur.
cu pasul tău  la braţ cu fantezia
minunilor din cer leai dat contur.

naşterea ta e o bunăvestire.
aveam noi doine să te legănăm,
şi cu grăirea dacică, din datini,
la geniul tău  MIHAI  ne prosternăm.

tu flacără ne eşti  din gerul cosmic
ai coborât peun  bulgăr de pământ
pe care teaşteptau sperjurii Ţării
ce prea devreme...ţiau săpat mormânt.

nus calendare săţi măsoare viaţa.
nus veşnicii uitării să te dea.
vestea sa dus: prin Mihai Eminescu
pe cer sa mai aprins o nouă stea!...

George FILIP

LUI MIHAI EMINESCU
Ştiu: cândva, la miez de noapte,
Ori la răsărit de Soare,
Stingemisor ochii mie
Tot deasupra cărţii Sale.

Am sajung atunce, poate,
La mijlocul ei aproape.
Ci să nu închideţi cartea
Ca pe recilemi pleoape.

So lăsaţi aşa deschisă,
Ca băiatul meu ori fata
Să citească mai departe
Ce na reuşit nici tata.

Iar de nau sauză dânşii
Al străvechii slove bucium,
Aşezaţimio ca pernă
Cu toţi codrii ei în zbucium.
Grigore VIERU

La zidirea Soarelui, se stie,
Cerul a muncit o vesnicie,
Noi, muncind întocmai, neam ales cu,
Neam ales cu domnul Eminescu.
Domnul cel de pasare maiastra,
Domnul cel de nemurirea noastraEminescu.

Suntem în cuvânt sin toate,
Floare de latinitate
Sub un cer cu stele sudice!
De avem sau nu drepate,
De avem sau nu drepate,
Eminescu sa ne judece.

Mil fura, Doamne, adineauri
Pe înaltul domn cu tot cu lauri.
Ma uscam de dor, în piept cu plânsul,
Nu stiam ca dor miera de dânsul,
Nu stiam ca doina mio furara
Cu stravechea si frumoasa T;ara Eminescu.

Acum am si eu pe lume parte:
Pot îmbratisa maiastrati carte,
Stiu ca fratemi esti simi esti parinte,
Acum nimeni nu mapoate minte.
Bine ai venit în casa noastra,
Neamule, tu, floare mea albastraEminescu.

Suntem în cuvânt sin toate
Floare de latinitate,
Sub un cer cu stele sudice!
De avem sau nu dreptate,
De avem sau nu drepate, Eminescu sa ne judece!

Grigore VIERU

EMINESCU
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SĂRBĂTORI DE IARNĂ
Darnic, Moș Crăciun ne vine
Co iubire foarte mare:
Face pungile mai pline
Celor… de la guvernare. 

Ștefan BOBOC

MINIROMANŢĂ
Mie dor de un sărut de fată,
De jocuri, de plimbări, de lunci,
Mie dor de pia�a dealtădată…
Cu pre�urile mici deatunci!

EXISTENŢIALĂ
Cu gândul la un col� de pâine,
Afirm o vorbă cu temei:
Nicicând nor duceun trai de câine
Acei ce sunt vesti�i că�ei.

UNUI  ARTIST  ŞI  POLITICIAN
Ești actor cu greutate,
Dar să tac acum nu pot
Și î�i spun, tu din păcate,
Prea „joci teatru” peste tot!

Mihai HAIVAS

OLIMPICILOR  ROMÂNI
Când  a�i  plecat,  viteji,  cu  fală,
Speran�ele  curgeau  șuvoi,
Dar  rămânând  cu  mâna  goală,
Lea�i  adus,  pe  ele... înapoi.

Constantin PROFIR

MOTIVAŢIE
Pe marginea funebrei gropi
Cădelniţau vreo patru popi
Ce plâng şi ei, mâhniţi sărmanii,
Că trebuie sămpartă banii.

URARE
Mă rog ca soacra so mai ducă
Măcar un an, biata mămucă,
Că doar atunci intrăn vigoare
Poliţa ei denmormântare.

TEAMA
Când un danci veni pe lume,
Sengrozi bătrâna barză,
Auzind un rrom cum spune:
Prindeo, fă, so fac cu varză!
Dan TEODOR DĂNILĂ 

UNUI LIDER DE PARTID
Să ne convingi, nici o speranţă,
Oricât te crezi de orator
Căci minţi mereu cu nonşalanţă
Sperând un vot de la popor.

REACŢIA UNOR
PARLAMENTARI
Buimăciţi de somn, blazaţi,
Validaţi de naţiune
Ei searată revoltaţi
Căi trezeşto moţiune.

CORUPŢIE FĂRĂ CORUPŢI
În prima zi coruptui arestat
În cea dea doua, este judecat
A treia zii găsit nevinovat
Iar în a patra esteliberat.

Aurel TRAŞCĂ

CALEA LACTEE (MADRIGAL)
Bărbaţi, femeiau toţi un drum
Şin viaţa de necazuri plină,
Pe Drumul Robilor şiacum
Zăreşti femei cărând lumină.

Elis RÂPEANU

CEŢI DORESC EU ŢIE,
DULCE ROMÂNIE

Ceţi doresc eu ţie, dulce Românie,
Ţara mea de glorii, ţara mea de dor?
Braţele nervoase, arma de tărie,
La trecutuţi mare, mare viitor!
Fiarbă vinun cupe, spumege pocalul,
Dacă fiiiţi mândri aste le nutresc;
Căci rămâne stânca, deşi moare valul,
Dulce Românie, asta ţio doresc.

Vis de răzbunare negru ca mormântul
Spada ta de sânge duşman fumegând,
Şi deasupra idrei fluture cu vântul
Visul tău de glorii falnic triumfând,
Spună lumii large steaguri tricoloare,
Spună cei poporul mare, românesc,
Când saprinde sacru candidai vâlvoare,
Dulce Românie, asta ţio doresc.

Îngerul iubirii, îngerul de pace,
Pe altarul Vestei tainic surâzând,
Ce pe Marten glorii să orbeascăl face,
Când cu lampai zboară lumea luminând,
El pe sânuţi vergin încă să coboare,
Guste fericirea raiului ceresc,
Tu îl strângen braţe, tu îi fă altare,
Dulce Românie, asta ţio doresc.

Ceţi doresc eu ţie, dulce Românie,
Tânără mireasă, mamă cu amor!
Fiii tăi trăiască numai în frăţie
Ca a nopţii stele, ca a zilei zori,
Viaţa în vecie, glorii, bucurie,
Arme cu tărie, suflet românesc,
Vis de vitejie, fală şi mândrie,
Dulce Românie, asta ţio doresc!

Mihai EMINESCU

IAR CÂND VOI
FI PĂMÂNT

Iar când voi fi pământ,
În liniştea serii,
Săpaţimi un mormânt
La marginea mării.

Nu voi sicriu bogat,
Podoabe şi flamuri,
Cimi împletiţi un pat
Din veştede ramuri.

Sămi fie somnul lin
Şi codrul aproape,
Să am un cer senin
Peadâncile ape.

Saud cum blânde cad
Izvoarelentruna,
Pe vârfuri lungi de brad
Alunece luna.

Saud pe valuri vânt,
Din munte talanga,
Deasuprami teiul sfânt
Săşi scuture creanga.

Şi cum noi suferi
Deatunceanainte,
Cu flori mor troieni
Aduceri aminte.

Şi cum va înceta
Al inimii zbucium,
Ce dulcemi va suna
Cântarea de bucium!

Vor arden preajma mea
Luminilen dealuri,
Izbind sor frământa
Eternele valuri

Şi nimen urma mea
Numi plângă la creştet,
Ci codrul vânt să dea
Frunzişului veşted.

Luceferii de foc
Privivor din cetini
Mormânt făr' de noroc
Şi fără prieteni.

Mihai EMINESCU

Te duci şi ani de suferinţă
Nor să te vază ochimi trişti,
Înamoraţi dea ta fiinţă,
De cum zâmbeşti, de cum te mişti.

Şi nu e blând ca o poveste
Amorul meu cel dureros,
Un demon sufletul tău este
Cu chip de marmură frumos.

În faţă farmecul palorii
Şi ochi ce scânteie de vii,
Sunt umezi înfiorătorii
De linguşiri, de viclenii.

Când mă atingi, eu mă cutremur,
Tresar la pasul tău când treci,
Deal genei tale gingaş tremur,
Atârnă viaţa mea de veci.

Te duci şi rău no sămi mai pară
Deacum de ziua cea de ieri,
Că nu am fost victimă iară
Neînduratelor dureri.

Cauzumi no săl mai întuneci
Cua gurii dulci suflări fierbinţi,
Pe fruntemi mâna no so luneci
Ca să mă faci sămi ies din minţi.

Puteam numiri defăimătoare
În gândul meu săţi iscodesc,
Şi te uram cunverşunare,
Te blestemam, căci te iubesc.

Deacum nici asta numi rămâne
Şi no să am ce blestema,
Ca azi va fi ziua de mâine,
Ca mâini toţi anii sor urma 

O toamnă care întârzie
Peun istovit şi trist izvor;
Deasuprai frunzele pustie 
A mele visuri care mor.

Viaţami pareo nebunie
Sfârşită făra finceput,
În toată neagra vecinicie
O clipăn braţe team ţinut.

Deatunci pornind a lui aripe
Sa dus pe veci norocul meu 
Redămi comoara unei clipe
Cu ani de părere de rău!

Mihai EMINESCU

TE DUCI...

De ce numi vii?
Vezi, rândunelele se duc,
Se scutur frunzele de nuc,
Saşează bruma peste vii 
De ce numi vii, de ce numi vii?

O, vino iar în al meu braţ,
Să te privesc cu mult nesaţ,
Să razim dulce capul meu
De sânul tău, de sânul tău!

Ţiaduci aminte cum peatunci
Când ne primblam prin văi şi lunci,
Te ridicam de subsuori
Deatâtea ori, deatâtea ori?

În lumea asta sunt femei
Cu ochi ce izvorăsc scântei...
Dar, oricât ele sunt de sus,
Ca tine nus, ca tine nus!

Căci tu înseninezi mereu
Viaţa sufletului meu,
Mai mândră decât orice stea,
Iubita mea, iubita mea!

Târzie toamnă e acum,
Se scutur frunzele pe drum,
Şi lanurile sunt pustii...
De ce numi vii, de ce numi vii?
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BUNELE MANIERE
LA BIBLIOTECĂ

Biblioteca este locul înspre care ne îndreptăm atunci când dorim să ne
îmbogă�im cunoștin�ele întrun anumit domeniu. Este un loc fascinant, plin de
căr�i care așteaptă să le citim povestea. Biblioteca impune respect celor carei
calcă pragul deoarece valoarea sa este greu de descris în cuvinte. Este impor
tant să cunoaștem regulile de bună purtare atunci când ne îndreptăm către o
astfel de institu�ie pentru a nu lăsa o impresie proastă librarilor și vizitatorilor
care se află în clădire.

Fiecare bibliotecă are un regulament de func�ionare sau un set de re
guli afișate. Adresa�ivă bibliotecarului sau angajatului de la intrare pentru a vă
lămuri, încă de la început, cu este permis și ce este nepermis să face�i. De cele
mai multe ori vă este necesar un permis de acces sau legitima�ie care este
valabilă o anumită perioadă de timp. Fi�i politicoși cu angaja�ii și răbdători
pentru că, nu uita�i, ei sunt acolo pentru a vă ajuta.

Întro bibliotecă tăcerea e de aur! Cititorii au nevoie de liniște pentru
a se putea concentra, de aceea, atunci când ne aflăm întro bibliotecă, prima
regulă este să ne facem prezen�a cât mai imperceptibilă cu putin�ă. Telefoanele
se vor seta pe modul silen�ios iar, discu�iile, șușotelile și răsetele nu își au ros
tul aici. Dacă nu vă descurca�i cu ceva, apela�i la angaja�ii institu�iei în cel mai
discret și gentil mod posibil. Dacă pantofii dumneavoastră fac zgomot, ave�i
grijă să călca�i ușor.

Dacă vă așeza�i la o masă, păstra�ivă lucrurile personale în ordine,
astfel încât să nu ocupe toată masa. Curiozitatea fa�ă de preferin�ele vecinului
este de prost gust și un semn că nu sunte�i foarte bine crescut.

În bibliotecă nu se mănâncă, cu excep�ia bomboanelor sau a ba
toanelor de ciocolată (în general mâncare uscată)! Dacă dori�i să vă destinde�i
recomandarea exper�ilor în etichetă este să ieși�i afară și să vă întoarce�i mai
târziu. De asemenea, nu vom lăsa în urma noastră foi aruncate, pixuri, amba
laje ci le vom arunca la gunoi.

Nu muta�i piese de mobilier decât cu acordul angaja�ilor. Nu vă așeza�i
pe mese.

O regulă importantă privitoare la eticheta căr�ilor dar și o dovadă de
respect fa�ă de căr�i și fa�ă de bibliotecă este să nu facem adnotări, sublinieri sau
comentarii în cuprinsul căr�ilor, cu atât mai urât ar fi să rupem foi din ele. Lua�i
noti�e pe un caiet separat sau face�i fotocopii dacă vă este permis. După ce a�i
terminat de citit pune�i căr�ile la loc, exact de unde lea�i luat sau ruga�i un an
gajat să vă ajute pentru a nu le amesteca pe raft.  Dacă nu vă aminti�i exact ce
să face�i, lăsa�ile pe masă. Dacă împrumuta�i căr�i, returna�ile la timp!



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

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

* Vând apartament 3 camere cu centrală termică în loc.

Huşi. Modernizat, zona centru (Romarta) Telefon:

0785/698.299.

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

gresie, faianţă, termopan, sau schimb cu garsonieră +

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

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

tel:  0724/ 074.009.

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

039.

* Vând apartament 2 camere cu centrală termică pe gaz,

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

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

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

DIVERSE
* Vând atelier mecanic Moara Grecilor. Tel: 0744/
231.380 sau 0744/ 528.441.
* Vând hală tablă, 30X40, Zăpodeni  Vaslui tel: 0744 231
380
* Vând hală, înaltă de 20 m. Tel: 0744/ 231 380. 
* Vând teren, Str. Sacu, Huşi. Suprafaţă de 813 mp,
privelişte superbă, 25 euro/mp  NEGOCIABIL. Telefon:
0235/482.670
* Vând două combine agricole C.P. 12 şi mase Ferguson, în
perfectă stare de funcţionare. Tel.: 0751 096 377.
* Vând fostul atelier mecanic de la CFS Vaslui. Informaţii
la tel.: 0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Vând hală la Moara Grecilor. Informaţii la tel.: 0744
231 380 sau 0235 361 236.
* Închiriez garaje la Moara Grecilor. Informaţii la tel.:
0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Cursuri foto  100 de lei: Studio Foto Fuji Iaşi, strada
Cuza Vodă, nr. 5, Iaşi; Telefon: 0722 475 426
* Vând 2 butelii gaz albastre, vând 7.000 mp teren intrav
ilan la ferma 3 Vaslui (în spatele str. Filaturii), vând  2 ha
teren  arabil la Bahnari. Preţuri negociabile. Tel: 0235/
322 580 (Moşneagu Costică). 
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Televiziunea Vaslui on line 
Tel/fax 0235/361.236, 
email: cvintet_tera@yahoo.com

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

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

sc A, telefon 0371/ 073989, 0235/481720
64 locuri de muncă disponibile la 09.01.2019

– ADISAMCOR  SRL 3 dulgheri (exclusiv
restauratori), 1 inginer construc�ii civile, industriale și
agricole, 1 zidar rosartencuitor

– AFLUENT SRL 1 muncitor necalificat în
industria confec�iilor

– AUTO AMABIL SRL 1 vânzător
– BAXGILDOR SRL 1 confec�ioner articole din

piele si înlocuitori
– BRANISS SRL 1 vânzător
– CIBLIM PROD SRL 3 confec�ioneri articole din

piele si înlocuitori, 3 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor

– COSPRIM SRL 1 patiser
– ECOSALUBRIZARE PREST SRL 1 tractorist
– FICAVMISS SRL 1 vânzător
– MADAPICA SRL 1 muncitor necalificat în

industria confec�iilor
– MARKALG FOOD SRL 2 ajutor bucătar, 4

bucătari, 3 muncitori necalifica�i la ambalarea produselor
solide si semisolide

– NASTIMARI SRL 1 cusător piese din piele și
înlocuitori

– PANTOCIM SRL 3 confec�ioneri articole din
piele si înlocuitori, 3 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor

– ROMEMA COM SRL 1 vânzător
– SC BUCUROSII SRL 1 administrator, 1

ambalator manual, 1 șofer de autoturisme și camionete
– SC BUXAUTOMARKET SRL 1 mecanic auto
– SC LIDL DISCOUNT SRL 2 vânzatori
– SC LYNOCRIS ROM SRL 1 director societate

comercială, 1 muncitor necalificat în industria confec�iilor
– SC MADEROM SHOES SRL 3 confec�ioner arti

cole din piele si înlocuitori, 3 muncitor necalificat în
industria confec�iilor

– SC VIO BHN SPORT SRL 1 instructor auto
– SC VIOBALTEX SRL HUSI 1 confec�ionerasam

blor articole din textile, 1 confec�ionerasamblor articole
din textile

– SPIDER FLUX FRESH SRL 1 ospătar (chelner)

ÎNCHIRIEM CAMERE IEFTINE
Moara Grecilor
120 lei pe lună

Relaţii la telefon 0744/231380

Angajez lucrător la fermă
legumicolă, cu experienţă în domeniu. 

Se asigură cazare în apartament.
Relaţii la telefon: 0744.528441

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

Relaţii puteţi obţine la telefon
0744.231380

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

Telefon: 0744.231380 

Vând teren în Vaslui situat
lângă KAUFLAND.

Rela
ii la telefon: 0744.231380
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MIHAI EMINESCU, 
CELEBRAT LA VASLUI ȘI IAȘI, PE 15.01.2019

Marţi, 15 ianuarie 2019, în toată Moldova şi România sa aniversat ziua poetului nemuri
tor Mihai Eminescu şi Ziua Culturii Naţionale. 

În municipiul Vaslui, în 15 ianuarie 2019, în incinta Muzeului Judeţean „Ştefan cel
Mare”, cu prilejul Zilei Culturii Naţionale şi a 169 de ani de la naşterea poetului nepereche Mihai
Eminescu, au avut loc o triplă lansare de carte şi vernisajul unei expoziţii de pictură, cu participarea
mai multor oameni de cultură din Vaslui şi Iaşi.

Expoziţia de pictură a cuprins lucrările pictorilor Viorica Şerban şi Calistrat Robu. Au mai
avut loc lansările de carte ale scriitorilor Corina MateiGherman (cu volumul „Dialog abstract”),
Viorica Şerban (cu romanul „Focul din tălpi”) şi Calistrat Robu (cu volumul „Frumosul şi urâtul în
arta naivă românescă”).

Volumele puse în dezbatere publică au fost prezentate de Mihai BatogBujeniţă, Vasile
Larco, Teodor Pracsiu, Laurenţiu Chiriac, Dumitru V. Marin.

La finalul evenimentului cultural vasluian, scriitoarea şi pictoriţa Viorica Şerban nea
declarat: „Alături de colegii Corina MateiGherman şi Calistrat Robu, alături de care am venit din
Iaşi la Vaslui pentru această manifestare, mulţumesc din suflet publicului pentru prezenţă.
Mulţumim doamnei director dr. RamonaMaria Mocanu, domnului dr. Marian Antoniu, domnului
dr. Laurenţiu Chiriac, domnului comandor şi scriitor Mihai BatogBujeniţă, scriitorului Vasile
Larco, criticului literar Teodor Pracsiu, poetei Daniela Oatu, cantautorului Ion Chiriac, jurnaliştilor
de la Trustul de presă <<Te salut Vaslui>>, condus de domnul prof. Dumitru Busuioc, doamnei
conf. dr. Cornelia Ursu, domnului director prof. dr. Dumitru V. Marin, domnului Dan Ailincăi,
domnului ing. Ioan Vârlan şi tuturor celor care au fost alături de noi la Vaslui, de Ziua Culturii
Naţionale şi a poetului Mihai Eminescu”.

La Iaşi, primarul Mihai Chirica a participat la mai multe manifestări dedicate marcării a
169 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu. În Parcul Copou, în organizarea Casei de
Cultură „Mihai Ursachi” a Municipiului Iaşi a avut loc evenimentul cultural „Eminescu, Măria
Ta!”, unde sau depus coroane de flori la bustul poetului şi la Teiul lui Eminescu. Printre cei care
sau închinat în faţa nemuritorului Mihai Eminescu sa aflat şi poetul octogenar Horia Zilieru,
alături de mai multe oficialităţi locale, în frunte cu primarul Mihai Chirica. A urmat un spectacol
artistic dedicat lui Eminescu, unde şiau adus contribuţia mai mulţi poeţi ieşeni, dar şi folkiştii
Cezar Popescu şi Adi Bezna.

În continuare, primarul Mihai Chirica a participat la evenimentul cultural prilejuit de

împlinirea a 154 de ani de la înfiin�area Colegiului Na�ional „Mihai Eminescu” Iaşi.
„Ca primar al Municipiului Iași acord o aten�ie deosebită calită�ii educa�iei ieșene. Ne

preocupă tot spectrul învă�ământului ieșean și românesc, �inând cont că, indiferent de tipul de
învă�ământ, fie el tehnic, voca�ional, real sau umanist, acesta contribuie la desăvârșirea fiecărui
elev. Anul 2019 va fi anul finalizării mai multe obiective de investi�ii, multe dintre ele fiind în sec
torul educa�iei.

În altă ordine de idei, Mihai Eminescu este un simbol în fa�a căruia și municipalitatea
ieșeană se înclină cu pioșenie. E păcat că ne amintim doar de două ori pe an de poetul nepereche,
atunci când îl aniversăm și când îl comemorăm. Acest om de cultură ar trebui citat în fiecare zi.
Cred că nu reușim să trezim suficient de mult curiozitatea genera�iilor tinere asupra moștenirii
lăsate de Mihai Eminescu, care amintește de patriotism, de importan�a limbii române, de profun
zimea simbolurilor �ării, de elitele academice sau de viitorul neamului românesc.

În aceste momente grele prin care trece România cred că ar trebui să medităm la celebrele
versuri «Ceși doresc eu �ie, dulce Românie?» Cu voia Lui Dumnezeu vom reuși să recuperăm din
timpul pierdut, din cei 30 de ani în care am descalificat fiecare victorie pe care românii au 
ob�inuto în trecut. Ne bucurăm când avem rezultate care atestă o educa�ie de performan�ă, dar
avem un sistem de sănătate compromis, o infrastructură insuficient dezvoltată, la care se adaugă
migra�ia numeroasă a românilor spre meleaguri străine. Cred că trebuie să privim spre viitor cu
încredere, pentru că avem o funda�ie solidă la care au constribuit personalită�i recunoscute pe plan
interna�ional. Tinerii trebuie săși păstreze speran�a că aici, în România, își pot clădi un viitor din
punct de vedere educa�ional și profesional”, a declarat, în faţa elevilor şi cadrelor didactice de la
„Eminescu”, primarul ieşean Mihai Chirica.

Conform publicaţiei „Curierul de Iaşi”, editată de Primăria locală, la aceeași unitate de
învă�ământ au mai avut loc activită�i precum lansarea proiectului „Colegiul Na�ional «Mihai
Eminescu» Iași, 155 de ani de tradi�ie și modernitate”, lansarea volumului „Eminent la Română”
(proiect coordonat de profesorii Catedrei de Limba Română) și spectacolul „La aniversară” prezen
tat de elevii școlii împreună cu elevi ai Colegiului Na�ional de Artă „Octav Băncilă” Iaşi.

Tot la Iaşi, dar la Muzeul Memorial "Mihail Kogălniceanu", de pe strada Mihail
Kogălniceanu nr. 11, ziua de 15 ianuarie 2019 a marcat o nouă manifestare culturală dedicată lui
Mihai Eminescu de către membrii Cenaclului literar "Ia'şi scrie", condus de scriitorul Constantin
Anton, evenimentul fiind moderat de actriţa Ina Paladi.

Dan TEODORESCU
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