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În via�a de zi cu zi, cetă�eanul nu discerne elementele de cultură cu care
vine în contact sau pe care le produce (că și aruncatul chiștoacelor și hârtiilor
pe jos �ine de acest sector). Rareori, deci, omul obișnuit are no�iunea în minte
spre a se instrui și el, eventual odată cu ceilal�i prin participarea la adunări și
zile culturale. Cum obligativitatea a dispărut când e vorba de participări (dar
nu și ce vrea fiscul) doar o minimă popularizare îl situează în acest câmp. Unii
cred că participarea în re�elele de socializare este și prezen�ă… culturală, sau
participarea la vreo sindrofie ar fi cam cear trebui.

E o realitate: banul câștigat normal sau nu este unitate de măsură și
ideal: pentru el se mai duce la muncă, pentru el pleacă în străinătate, pentru
el săvârșește acte antisociale. Un laureat al Premiului Nobel scria că am schim
bat  cultul căr�ii prin cultul comercial, oarecum mai precis, cu alergătura după
„ochiul dracului”. Deci cultura nu se poate fără bani, nar fi nici o noutate.
Cam pe unde mai sunt aceștia?

Au dispărut acei mecena care să stipendieze viitoare talente, au dispărut
aceia care să organizeze (evident pe banii lor) câte ceva pentru mul�ime. 
Sistemul de stat, însă mai permite „zile culturale”, simpozione, adunări prin
capitole bugetare sau mai ales prin ini�iativele unor primari. Ajungem astfel
săi lăudăm pe edilii care reușesc  „să facă” orice în această direc�ie. Și nu to�i
pot, mai mul�i, cei mai mul�i nu vor și al�i câ�iva nu știu de ce ar cheltui niște
sume(nu din banii lor) pentru prostime. Voturile vin oricum după prima doză
de rachiu, administrată „pacien�ilor” înnădi�i sau celor de la 416. De ce să le
trebuiască… ceva cultură când sunt buni la treabă numai păstra�i proști?

Deci e căldură mare  (vara asta alternativă cu ploi, aproape zilnice) ar
fi răcoare prin bibliotecile devenite depozite nefolositoare dar păzite pe 
destui bani de pomană, ar fi binișor prin Cămine culturale sau Case de
cultură, dar… cum aude de termen, concetă�eanul de zi cu zi își face rând la
o altă treabă: „net culturî” zice rusul.

Cu prilejul unor zile ale comunelor am observat că omul dansează și pe
soare arzător, chiar și în praful stârnit de el. Până la urmă ce e rău în asta,
dacă zicem căi felicităm pe adevăra�ii primari=organizatori. Noi ne referim
la cei care refuză cu totul actul de cultură, care înseamnă, în primul rând
hrana min�ii. Mereu iam condamnat pe cei care vor să rămână proști  Mai în
glumă, mai în serios, căldura (verii) încurajează actul cultural.

Mobilizarea la actul cultural care se intitulează „Ziua comunei…” apare
ca o ac�iune civică demnă de tot sprijinul. Și, foarte evident și al nostru.
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NOTĂ:
„D.V. Marin reprezintă astăzi, peste ½ secol de istorie

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

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

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

(15 iulie, 2018)
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COTITURA DE LA COTUL DONULUICOTITURA DE LA COTUL DONULUI
Contiuăm seria de reportaje și articole:

„COTITURA DE LA COTUL DONULUI”, începută
în ziarul Meridianul, cu partea a treia a interviului
carel are ca protagonist pe PAIU ION, din Soci,
comuna Miroslovești, jud. Iași, veteran de război și
participant în lupta de la Cotul Donului.

R: Dar de la Cernău�i la Don este o distan�ă cam
mare. Cum ai scăpat de acolo de ai ajuns acasă?

P.I.: Cum am ajuns? Neau dus la un aeroport
nem�esc de paie unde aveau foc înăuntru. Erau 15
ostași în fiecare bordei. Am stat 6 săptămâni acolo,
flămând. O gură de pâine nam avut să bag în gura
mea. Pâine nu era, mâncare nu era, doctor nu era. Am
găsit două grămezi de cartofi îngropate de ruși. Am
găsit o cutie de conserve și cu pu�ină zăpadă, fierbeam
pe două bucă�i de fier. Șase săptămâni am trăit din
cartoafele acelea. Am găsit grâu netreierat, spicele
erau negre. Puneam pe foc spicele să se coacă, le
frecam în palmă și le mâncam. Eram negru de tot pe
fa�ă. Șase săptămâni nam avut altceva să băgăm în
gură. Eram 1000 de răni�i, acolo, nu puteau să ne
scoată pe to�i, aveau numai două avioane. Lângă noi
era o cortină nem�ească unde veneau seara două
mașini cu răni�i. Diminea�a dintro mașină erau to�i
mor�i. Prizonierii făceau gropi, îi târau de cap și
dădeau pământ pe ei. La șase săptămâni am avut
noroc și mau scos de acolo.

R: Din locurile acestea, ai avut tovarăși? Î�i mai
amintești băie�ii care au scăpat?

P.I.: Da. Era de la Bacău unul Sofinski Ion.
Camarad, soldat care era cu mine în grupă. Din Soci
era Dascălu Mihai. A murit acum doi ani.

R: Rușii vau găsit acasă, când au venit?
P.I.: Neau scos din încercuire și neau dus la

o gară. Era plin de păduchi pentru că stăteam în paie
și nu aveam îngrijire, nu aveam voie să aprindem
focul. Erau păduchi cum îs păduchii de porc. Mă
rupeau de nu mai puteam. După șase săptămâni, neau
scos de acolo cu avionul, am suferit... ferească
Dumnezeu. Neau dus la gară. Sa format o garnitură
de tren. 60 de vagoane au fost. În trei locuri au fost
trimise acestea: 20 de vagoane de răni�i au fost duse la
București, 20 la Iași și 20 de vagoane la Odessa. Eu am
rămas în spital în Odessa. Mau internat acolo în spi
tal: tratament, mâncare, pastile, îngrijire. Mam făcut
gras și frumos și la șase săptămâni am ieșit din spital.
Mau îmbrăcat cu uniformă militară nouă. Și am venit
acasă.

R: Erai la Odessa când evreii au dinamitat
comandamentul românesc? 

P.I.: Eram, dar nu știu. Am ieșit din spital. Am

venit acasă. Părin�ii mei trăiau: tata, mama. Noi am
fost 11 fra�i acasă la mama. Eu am făcut doi ani de
armată și doi ani de premilitară. Am făcut 5 ani de
armată. Făceam toată săptămâna treabă la tata și la
mama iar duminica, în loc să mă odihnesc – aveam o
pușcă de lemn și mergeam la pregătire. Tata era soldat
acasă, mama era evacuată la Bălănești….

Când am venit acasă, mam prezentat la
Cernău�i la Biroiul mobilizării la unitatea mea. Acolo
era domnul adjutant Rotaru: „Ai venit măi Paiu, măi?
Unitatea tea dat lipsă, măi. Ori mort, ori prizonier.”
Nam fost nici mort nici prizonier, mai rău ca
prizonier. Mor luat în eviden�ă, apoi miau dat
drumul acasă de la Cernău�i. Foaie de drum, hrană pe
două zile. Am venit acasă. Când am venit acasă, război
tot mai era. Am stat o lună de zile și apoi mă prezint la
Cernău�i, la unitate. Pe mine mau dat la compania de
depozite. Asta era în 1943.

R: Mai am niște întrebări: cu ce arme ai luptat pe
front?

P.I.: Cu ZBuri. Cu mitraliera nam tras. Am
avut grenade.

R: Dar în 1943, când sa rupt frontul de la Iași,
unde erai?

P.I.: Eram în Oltenia. Acolo am fost
concentrat șase luni de zile. Aveam un sublocotenent
din Dolhasca – unul Roșu. Eu aveam carnet de
drepturi cum am fost lăsat cu procentaj de 20%.
Aveam procesul verbal și carnetul de drepturi la mine.
Sublocotenentul mia spus: „Tu nar trebui să fii aici.
Tu faci în locul la altul. Mâine mergem la Biroul
Mobilizării. La Piatra Olt.” Acolo mia dat Ilisei,
adjutantul, un servici. Acolo am făcut șase luni de
serviciu. Duceam pâine la oșteni, la familii. Solda�ii
erau aici și la Romana�i, acolo erau familiile lor. Și
luam pâine de la brutărie și duceam pâine în Piatra
Olt, Brâncoveni, Văleni. Și locotenent a mers cu mine
la Biroul Mobilizării și am aflat că Iașul era ocupat de
ruși. Am mers la Bălănești la familia mea. Am venit
acasă și miam căutat de treabă. Am doi copii și nepo�i,
strănepo�i….. 10 de to�i

R: Î�i doresc sănătate și să te ocupi de ei.
P.I.: Să dea Dumnezeu.

Dumitru V. MARIN

LA ROȘIEȘTI:  
SĂRBĂTOARE ȘI CULTURĂ

Surpriză plăcută oferită de Roșieșteni: sărbătoare mare, mul�ime,
diplome și premii, artiști mul�i, antren, voie bună. Chiar până târziu și pentru
toată lumea. 

Ar trebui să începem cu laude în care să includem de la primar,
cântăre�i până la ultimul func�ionar. Face el ce face, primarul Florin Anea și
ob�ine un rezultat cultural de interes. În acest număr, noi doar dăm drumul la
afiș, urmând să revenim ulterior cu mai mult, mai multe…?

D.V.M.

PLOAIA ȘI NOI, 
ĂȘTIA DE AZI

După nu prea mult frig și cea�ă (că na fost iarnă grea) iar sarată…
ploile, pe care lea încurcat parcă cineva acolo în cer. Cam ca tot cei prea
mult ploile lunilor acestea au ajuns să saboteze cultura porumbului, alte
culturi de primăvară, sunt  gata să afecteze recoltarea păioaselor. Ce pu�in,
afectarea drumurilor e deja fapt împlinit. Aproape nu există primar să nu se
plângă de năpăstuirile ploilor în exces. Noi am văzut rupturile de la Valea lui
Darie (aproape toată șoseaua de acces) și cele de la CoșeștiIvănești, jud.
Vaslui. Era să ne nenorocim prin mâlurile cărate de puhoaie și la Grajduri, jud.
Iași, și la Laza și la Brodoc – suburbie vasluiană. Pruden�a a fost mama
în�elepciunii și în aceste cazuri.

Încercăm să vă sugerăm, deci, că nare nimeni nici o vină că peste o
comună sau rupt norii, deci depinde numai de noi să fim în�elep�i și pruden�i.
Că până și tunurile de grindină, ne apără de ploaia cu ghea�ă, dar nu de apa și
de mâlul cărat. Deale vie�ii, nu ?

D.V.M
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VOCEA VASLUIENIENILOR

Reporter: La biblioteca din Tanacu, cu ocazia zilei comunei am întâlnit o tânără foarte
talentată și foarte drăgu�ă de care am scris înainte de a o cunoaște, întro carte: „101 vasluieni pen
tru 100 de ani”. 

Raluca Radu: Sunt din Munteni de Sus. Sunt fata lui Ion Bulin acestai tata. 
R: Nu știu dacă acestai nume de scenă, dar Raluca Radu cântă bine și foarte bine. Team

ascultat cam o oră, Raluca și mărturisesc că am fost încântat să te văd pe scenă. Mărturisesc că am
avut și eu contribu�ii la promovarea unor cântăre�i de muzică populară ca Ionela Prodan și multe,
multe altele. Miaș dori să�i realizezi o carieră de artist. Cel de Sus a avut grijă de tine și �ia dat
vocea.

R.R.: Atât cât �ine de mine o să fac.
R: Și ce crezi că ar trebui să faci?
R.R.: Primul pas ar fi să investesc foarte mult în educa�ia mea. Educa�ia este piatra

de temelie. Dacă vreau să construiesc ceva mare trebuie să am o temelie solidă. Și chiar acum
termin facultatea. Sunt studentă a Facultă�ii de litere, specialitatea etnologie și folclor în
București. În câteva zile voi fi etnolog cu acte în regulă. Etnologantropolog.

R: Deci ești în pragul examenului de diplomă. Cum se cheamă lucrarea de licen�ă?
R.R.: Lucrarea se numește așa: „Rândurile din Muntenii de Sus, o tradi�ie cu

valoare identitară”.
R: Teai orientat spre dansurile și brâurile voastre cu un colorit specific și o execu�ie

specifică. Nu au neapărat o foarte mare vechime dar sunt impresionante.
R.R.: Au o foarte mare legătură cu una din institu�iile fundamentale ale satului

românesc și anume Ceata de feciori, practic de aici pornește.
R: Ai făcut o paralelă cu Junii Sibiului.
R.R.: Absolut! Călușerul Transilvaniei e tot pe acolo. și din ce am citit eu până atun

ci, satul Muntenii de Sus ar veni tot de prin păr�ile alea. Este doar o ipoteză despre migra�ia
oierilor. Au avut un traseu foarte interesant. Din zona Ardealului au ajuns în zona Rădău�i
Birca pentru ca mai apoi să ajungă în zona Vasluiului. De asta și obiceiul are acest specific.

R: Teai ocupat un pic și de „design”?
R.R.: În aspectul coregrafic nu mam băgat pentru că nu am cunoștin�ele necesare.

În acest sens ma ajutat foarte mult cartea domnului George Ilașcu, pentru că dumnealui are
consemnat acolo foarte minu�ios acest dans. Pe mine ma interesat foarte mult structura. Cea
mai importantă descoperire pe care am făcuto este cu Ceata de feciori. De aici vom vedea
unde merge, pentru că dacă am terminat lucrarea de licen�ă, asta nu înseamnă că mă opresc
aici. O simt ca pe o datorie fa�ă de locul de unde am plecat.

R: Asta spune toată lumea, dămi voie să nu te cred.
R.R.: Nu trebuie să mă crede�i, o să vede�i în timp prin ceea ce am să fac în

continuare.
R: În�eleg că: în primul rând vei continua studiile etnofolclorice ale acestei zone și în al

doilea rând că vei încerca să fii o interpretă cât mai fidelă a cântecului popular.
R.R.: Asta îmi doresc. Intrând în contact cu ce înseamnă etnologia, folclorul – că nu

i doar „foaie verde” – am reușit să am o privire de ansamblu a fenomenului folcloric. Încerc
să mă pozi�ionez corect în acest spa�iu. Acesta este traseul pe care eu îl văd pentru moment.

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

Dumitru V. MARIN

FLORI PE TUN
TANACU

Reporter: La Tanacu, este soare, 32 de grade, dar în primărie este răcoare. Stăm de vorbă
cu primarul de care nu știm cum se va împăr�i la toate activită�ile pe care azi lea organizat. Bine
vam găsit domnule primar Popa.

Primar: Bine a�i venit domnule profesor. Suntem gazdă azi pentru Ziua Comunei,
a IIa edi�ie. Unii sunt la a XXa edi�ie dar la noi este abia a IIa.

Reporter: La Tanacu, este soare, 32 de grade, dar în primărie este răcoare. Stăm de vorbă
cu primarul de care nu știm cum se va împăr�i la toate activită�ile pe care azi lea organizat. Bine
vam găsit domnule primar Popa.

P: Bine a�i venit domnule profesor. Suntem gazdă azi pentru Ziua Comunei, a IIa
edi�ie. Unii sunt la a XXa edi�ie dar la noi este abia a IIa.

R: Părerea mea este că trebuie să felicităm primarii care organizează zilele comunei.
P: Încercăm să facem cât mai multe asemenea manifestări, locuitorii solicită acest

lucru și merită și ei acest eveniment iar noi putem să fim mai aproape de ei. Avem invita�i
interpre�i cu repertoriu din mai multe genuri muzicale, ansamblul de copii – mândria
părin�ilor de ai vedea pe scenă azi.

R: Cum va�i planificat azi etapele manifestării, în ce ordine?
P: A fost greu. Eu, viceprimarul și o parte din func�ionarii primăriei am demarat

aproape singuri ac�iunea. Neam orientat după modul în care a fost organizată această
ac�iune anul trecut. Am încercat să păstrăm cam aceleași repere.

R: Am văzut că oamenii „sunt la joc” afară, în jurul scenei. Deși este foarte cald. Și am
văzut că ave�i și sarmale.

P: Am avut grijă să organizăm tot ce trebuie acolo și am avut noroc de vreme
frumoasă. După un an de muncă, oamenii se bucură de acest eveniment. Am colaborat cu
întreprinzătorii din comună care au contribuit cu produse care se consumă la acest fel de
evenimente. Sarmalele sunt făcute de noi. Am considerat că cetă�enii comunei merită să se
bucure de această zi mai ales că este de unde; au contribuit și crescătorii de animale: un
miel, o pasăre, gospodinele au făcut sarmale, un pahar de vin – odată pe an, se poate face o
asemenea petrecere.

R: Haide�i să vedem programul zilei.
P: Am avut activită�i sportive cu elevi. Suntem singura comună din jude� care avem

o echipă de rugby formată din copii. Avem o profesoară de sport din Bârlad, cu specialitatea
rugby și organizează turnee care ne fac cinste. Ne vine pu�in mai greu să sponsorizăm
deplasările(în Pașcani, Bârlad, Iași). Apoi avem grupuri școlare care au sus�inut un
program de dansuri, muzică. După copii fanfara de la Valea Mare a sus�inut un program.
Toate aceste manifestări au precedat deschiderea oficială a evenimentului. Cu ocazia acestei
zile am înmânat două diplome și tablouri, familiilor care au împlinit 50 de ani de la
căsătorie: două familii, am dat plachete foștilor primari și viceprimari, fostelor cadre
didactice.

R: Va lăudat și preotul satului pentru aceasta.
P: Mi se pare normal ca după o via�ă de muncă sau întro grădini�ă să primească

un gest simbolic de pre�uire, chiar dacă nu este o valoare așa mare.

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

Dumitru V. MARIN



O săptămână dinamică vizavi
de rela�iile sentimentale. Ci

neva din anturajul prietenilor sau al
rudelor î�i poate oferi informa�ii
valoroase necesare îmbunătă�irii
rela�iei cu copiii sau cu persoana
iubită. Pruden�ă și discernământ
pentru că unii î�i pot strica planurile
personale. A doua partea săptămânii
eviden�iază activitate intensă la
locul de muncă, dar și acasă ai de
rezolvat treburile de rutină.
Dozează�i eforturile.
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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
20 iunie 2019 –  26 iunie 2019

Ești foarte solicitat în plan
profesional, de către șefi și

persoane oficiale importante. Dialo
guri interesante, propuneri de colabo
rare sau de a prelua responsabilită�i
profesionale de anvergură pe termen
lung. Gândeștete bine înainte de a
accepta sarcini noi, oricât ar fi de
tentante. Există riscul să te
suprasolici�i și să nu le po�i duce la
bun sfârșit. Ești sus�inut în această
săptămână de multă lume.

Ești animat de gânduri nobile
la începutul săptămânii,

astfel că dorin�a de rafinare sufle
tească, de a dialoga cu oameni erudi�i
este la cote înalte și ușor de satisfăcut.
Citește, studiază, înva�ă, schimbă idei
și informa�ii cu cei dragi, vizionează
spectacole de teatru, filme și lasăte
purtat de emo�ii. Pe de altă parte sunt
șanse să călătorești sau măcar să
planifici o călătorie pe diverse teme.
Rela�iile de muncă sunt foarte active.

Este multă forfotă în
rela�iile parteneriale. Dialo

gurile pe teme comune cu partenerul
de via�ă sau cu cei de afaceri î�i vor
oferi informa�ii pre�ioase vizavi de
felul în care se pot îmbunătă�i aceste
teme. Totul este să accep�i și opiniile
sau dolean�ele celorlal�i. Financiar se
conturează cheltuieli pe facturi, taxe
sau servicii, dar pot intra în discu�ie și
moștenirile, creditele sau partajele.
Se recomandă pruden�ă la
documentele care atestă plă�i sau
apartenen�a unor bunuri.

În primele zile ale săp
tămânii este rost de a plăti

datorii, facturi, servicii și de a
rela�iona cu institu�ii financiare. Evită
planurile de investi�ii și cheltuielile
nefondate! Vor interveni planuri de
călătorie, planuri de studii sau chiar
vei fi nevoit să pleci rapid în loca�ii
îndepărtate pentru a rezolva chestiuni
profesionale. Tema călătoriilor din
varii motive este principală în aceste
zile și ar trebui săi acorzi aten�ie.

Săptămâna debutează cu
multe sarcini de lucru la

locul de muncă. Rela�iile colegiale
sunt anoste, dar printre rânduri po�i
afla informa�ii interesante vizavi de
schimbările care se preconizează în
domeniul profesional în care activezi.
Parteneriatele în care ești implicat sau
dorești să te implici necesită
îmbunătă�iri și dialoguri de la egal la
egal. Partenerul de via�ă sau
colaboratorii î�i pot reproșa faptul că
ești foarte implicat în treburile tale.

84… ION MÂCNEA… 84

Zi culturală, de fapt un eveniment marcant a fost s.15 iunie 2019 la
Popasul Spiritului, din centrul comunei  Vetrișoaia, jud. Vaslui. Organizator,
sponsor, personaj principal, interpret vocal: Ion Mâcnea.

Cam prea pe scurt, cronica evenimentului despre care am aflat cu
câteva zile înainte, la telefonul primit de la poet. Imediat lam întrebat cinel
mai ajută și na făcut vreo precizare; lam întrebat dacăl pot ajuta cu ceva și a
zis că nu; lam întrebat dacă pot lipsi și a ridicat tonul, că nu, că, afirmă el,
„fără dvs. aici ar fi ca nunta fără lăutari”. Am insistat sămi nominalizeze
participan�i, ma enumerat mai multe nume, dar nu mia mai dat programul așa
că în ziarul de joi,13 na apărut nici o notă. Acum, asistând la ce a reușit acolo,
la el acasă acest om gospodar și altruist, chiar regret că nam anun�at cum
trebuie o participare selectă, un program artistic mai mult decât interesant,
precizări care să sugereze amploarea evenimentului consacrat zilei Eminescu
și aniversării zilei sale de naștere. Pe 16 iunie, dragul nostru Ion a împlinit 84.

Fotografiile, filmul de la fa�a locului,nu prea sugerează întocmai o
atmosferă specifică  unui eveniment culturalliterar de o înăl�ime apreciabilă,
cum nu arată dimensiunile parcului cu statui, în număr și cu valoare
inestimabilă, în mijlocul căruia tronează obeliscul la mijlocul căruia veghează

portretul eminescian. Am afirmat oridecâteori am scris despre Mâcnea și
Vetrișoaia lui că nu știu cât va rezista în timp POETUL, nu știu cât Scriitorul,
nici atâta omul, familia și imaginea lui, dar acest GRUP STATUAR îi asigură
secole permanen�a în cultura română. Da, română, pentru că osârdia sa,
imensele cheltuieli personale, ambi�ia de a fi în slujba vetrișoienilor (mereu
nerecunoscători…) își găsesc  pre�uirea în eviden�ierile marilor personalită�i
din �ară și de peste hotare carei calcă pragul.

Pretind a cunoaște bine situa�ia, locul și împrejurările în care acest
apostol (cultural, nu religios, nu la școală) realizează mai mult decât un muzeu
cu zeci de oameni plăti�i, mai mult decât o bibliotecă de comună cu om plătit
binișor deși a ajuns paznic la carte necerută, mai mult decât un cenaclu literar,
chiar decât o asocia�ie de profil, mai mult decât propaganda oficială care
ajunge în acest col� de �ară. Și, mult mai mult decât cea mai activă comună din
�ară în direc�ia Unirii cu Basarabia. Atâtea decenii de când ne sim�im apropia�i
miau permis să cunosc pe acest om de rară energie, constructor de castele
poetice dar și de realită�i palpabile: parcul, muzeul, biblioteca, platoul cu
statui, eu însumi găsind încurajări pentru căr�i, jurnalistică, massmedia, presă
revistă. „Cine face, există, cine nu…e poveste” zice el câteodată. Are
exprimări absolut onorante despre activitatea mea complexă, dar rândurile de
fa�ă nu sunt un răspuns la aceste spuse ci o evaluare rece a situa�iei sale
existen�iale. Chiar dacă încă nu e, Ion Mâcnea Vetrișanu va fi o legendă
durabilă a locului.

Anima�ie destulă după ora 10 la Popasul Spiritului, cum șia botezat
el locul (personal) de unde vrea să lase urmașilor (și a altor urmași), semne ale
personalită�ii sale „din marea trecere”. Rar voin�ă, și mai rar putin�ă și aproape
imposibilă știin�ă de a face ceva ca el. De fapt ăsta e omul îmbrăcat în costum
na�ional, cu căciulă haiducească peste pletele lungi care nea întâmpinat mai
pe fiecare cu pâine și sare, nea urat bun venit și, din start a precizat „vine cine
poate și pleacă atunci când vrea, liber până la 2 diminea�a”.Așa că nu degeaba
sau întins la mese cei aproximativ 100 de oameni, de toate vârstele, profesiile
și preocupările și, care după antreu, sarmale și mititei stropi�i cu vin bun, bun,
nu prea sau dat duși. Cum să se îndemne la plecare când forma�ii artistice din
Vetrișoaia și Berezeni, când membrii asocia�iei bârlădene „Artă, cultură,
tradi�ie” condusă de excelenta Viorica Ghenghea, când cantautorul Ion Chiriac
și al�i valoroși interpre�i șiau executat numere de calitate, când destule
personalită�i de rang na�ional au marcat cele 2 sărbători: sărbătorirea poetului
NA�IONAL dar și poetulscriitorulmanagerul  Ion Mâcnea. Expozi�ia de căr�i
și reviste în aer liber, foarte bogată și variată a fost golită în final, de
participan�i.

(În numărul viitor pute�i citi un material mai amplu)
D.V. M.
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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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Casa și familia î�i solicită
sprijinul în diverse treburi

domestice. Este posibil ca un
membru al familiei să aibă probleme
financiare și să te roage săl aju�i
cumva. Perioada actuală te predis
pune la cheltuieli majore, asa încât
fii prudent și chibzuiește bine totul.
Intervin în for�ă și copiii sau
persoana iubită, pentru că și ei au
nevoie de sfaturile și ideile tale.

Foarte importante sunt
rela�iile cu anturajul apropi

at în prima parte a săptămânii. Sunt
posibile discu�ii aprinse și întâlniri
cu oameni dragi pe care nu iai văzut
demult. Informa�iile vehiculate în
aceste zile î�i vor răsuna multă
vreme în suflet, pentru că pe de o
parte con�in sfaturi utile, iar pe de
altă parte î�i descoperă adevăruri de
necontestat vizavi de tine și situa�iile
în care ești implicat. 

Sunt posibile îmbunătă�iri
financiare la locul de

muncă. Fie primești salariul, o
primă, un favor, fie apar informa�ii
deosebite legate de schimbarea
condi�iilor și creșterea remunera�iei.
Tenta�ia cheltuielilor în avans este
mare și păguboasă pe termen lung.
Deci, fii prudent și evită datoriile,
investi�iile și hazardarea în proiecte
care promit undeva, cândva venituri
mari. Iluzia câștigurilor ușoare este
frecventă în această săptămână.

Ești hotărât încă de la
începutul săptămânii să

schimbi multe și mărunte în via�a ta.
Ai suficientă energie ca să observi
exact încotro bate vântul
schimbărilor deosebite ce vor urma
în via�a ta. Ești sus�inut de prieteni,
de oameni de bună calitate, alături
de care po�i dezvolta proiecte
profesionale de anvergură. Însă, este
nevoie să�i aranjezi și planurile
personale, cele care vizează rela�iile
tale cu persoanele dragi. Este
vremea schimbărilor radicale.

Detașarea de cotidian este
evidentă în cazul tău în

primele zile ale săptămânii. Posibil
să se accentueze niscai probleme de
sănătate sau să te gândești la un plan
de consulta�ii, analize și informa�ii
medicale. Totuși, odihneștete
conștient, plimbăte în aer liber
alături de cineva drag și lasă grijile
deoparte. Vei primi informa�ii
deosebite privitoare la rela�iile și
situa�iile în care ești implicat mai
mult pe căi neobișnuite. Evită
exagerările de orice fel.

Prin discu�iile avute cu
prietenii în această

săptămână este posibil să ob�ii
informa�ii utile privitoare la
dezvoltarea ta personală și nu în
ultimul rând la îmbunătă�irea
sănătă�ii tale. Însă, evită să vorbești
despre slăbiciunile tale, întrucât unii
pot profita de asta, în�elegândute
greșit. Ai nevoie de odihnă și de
medita�ii interioare, pe marginea
rela�iilor și situa�iilor în care ești
implicat. 

Locuri de muncă
în Vaslui

– S.C. ROMPREST ENERGY 1 șofer autocamion, 1 lucrător utilaje
salubrizare

– S.C. C&A CONSULTING S.R.L.7 muncitori necalifica�i, 5 sudori
electrici și autogeni, 10 instalatori termosanitari, 1 inginer mecanic

– S.C. CONFECTII 5 confec�ioneri, 5 muncitori necalifica�i
– S.C. RADICAL GRUP 10 muncitori necalifica�i,  6 șoferi, 5

operatori calculator
– S.C. MASMIA S.R.L. 2 lucrători comerciali
– S.C. DACOND  IMPEX  S.R.L. 2 manipulan�i mărfuri, 1 șofer

cat.B, 1 șofer cat.C
– S.C. VASTEX 10 confec�ioneri textile
– S.C. PANCARPROD 2 confec�ioneri
– S.C. INTERCAR CENTER S.R.L.D 1 lucrător comercial, 1 ingi

ner autovehicule rutiere, 2 mecanici auto, 1 vopsitor
– S.C. TEOGARDEN DESIGN S.R.L. 1 muncitor necalificat
– S.C. DINFELBRETONEL 2 frizeri
– S.C. AKTUNI S.R.L. 1 lăcătuș mec., 2 bucătari, 2 ospătari, 1

femeie serviciu, 1 director
– S.C. WOODLINEMOB S.R.L. 2 tâmplari universal, 1 frezor

lemn
– S.C. LALA PABITEX 4 confec�ioneri
– S.C. FIBERPLUS S.R.L. 1 manager marketing, 1 tehnician re�ele

telecomunica�ii
– S.C. UNGUREANU TRANS S.R.L. 1 muncitor necalificat, 1dul

gher
– S.C.  RALEMI S.R.L. 1 spălător vehicule
– S.C. CIPRISNEJ 1 tehnician IT, 1 agent vânzări
– S.C. BRC COMPANY S.R.L. 7 tâmplari, 2 tapi�eri, 1 vânzător, 1

șef sec�ie, 1 economist
– S.C. ROXCOFY  S.R.L. 1 menajeră
– S.C. MID RENT A  CAR S.R.L. 1 mecanic
– S.C. PETRACAR SERVICE S.R.L.D 2 mecanici auto, 1

magaziner
– S.C. BENAVI S.R.L. 1 spălător vehicule
– S.C. VASCAR S.R.L. 1 mecanic între�inere, 2 ingineri industria

alimentară, 2 operatori Prelucrarea cărnii, 1 șofer, 1 tranșator
– S.C. ROIDEEA S.R.L. 4 electricieni
– S.C. AGRANA JUICE ROMANIA 1 electrician între�inere

repara�ii
– S.C. SPADESDOU S.R.L. 10 muncitori necalifica�i, 10

confec�ioneri
– S.C. VANBET S.R.L. 1 lucrător comercial, 3 dulgheri

Locuri de muncă
în Bârlad

– ASOCIATIA  MYOSOTIS 1 educator specializat, 1 lucrător social
– ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.16 1 femeie de serviciu
– CASIGAZ SERV SRL 1 inginer constructor instala�ii, 2 instalatori

încălzire centrală și gaze, 1 sudor manual cu flacără de gaze
– CONFECTII BIRLAD SA 10 muncitori necalifica�i în industria

confec�iilor, 20 operatori confec�ioneri industrial îmbrăcăminte din �esături,
tricotaje, materiale sintetice

– ELICOM TRANS SRL 1 șofer autobuz
– GEOELLA EXCHANGE SRL 1 casier valută
– JARDIANU KEOPS SNC 4 muncitorI necalifica�i la asamblarea,

montarea pieselor, 2 tâmplari universal, 1 vopsitor
– LEBADA SRL 2 barmani, 2 bucătari, 1 femeie de serviciu, 1

îngrijitor clădiri, 4 ospătari (chelneri)
– MIVCONST SRL 1 instalator instala�ii tehnicosanitare și de gaze
– MUZEUL VASILE PARVAN BARLAD 1 paznic
– PIZZA DAVIDEDOMENICO BELLAGIO S.R.L. 1 pizzar
– ROMOLD SRL 5 agen�I de securitate
– SC RULMENTI SA 3 ambalatorI manual, 1 analist măsurători

metrologice, 1 consilier/expert/inspector/referent/economist în comer� și mar
keting, 7 electricieni de întretinere și repara�ii, 1 inginer economist, 1 inginer
energetica industrială, 2 ingineri mecanic, 6 lăcătuși mecanici de între�inere și
repara�ii universale, 1 mașinist la mașini mobile pentru transporturi interioare,
1 montatorreglor, depanator aparate electronice, telecomunica�ii, radio, 2
operator la mașiniunelte cu comandă numerică, 1 operator la prelucrarea
maselor plastice, 1 rectificator universal, 1 șofer de autoturisme și camionete,
5 sortatori produse, 6 strungari universal

– SC SANREVO SRL 2 lucrători bucătărie (spălători vase mari)
– SIANMI AUTO SRL 1 electrician auto, 1 muncitor necalificat la

asamblarea, montarea pieselor, 2 operatori standuri încercări, 1 subinginer
mecanic automobile, 1 tinichigiu carosier, 1 vopsitor auto

– SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA „ELENA BELDIMAN"
BARLAD 6 asistent medical generalist, 2 brancardieri, 1
consilier/expert/inspector/referent/economist în management, 3
infirmieri/infirmiere, 1 inginer de sistem în informatică, 2 îngrijitoare la
unită�i de ocrotire socială și sanitară, 1 tehnician aparate electromedicale

– VLAD AUTOMOTIVE SRL 1 dispecer, 5 șoferi de autoturisme și
camionete

POLITICIANUL DE
SERVICIU

Reporter: Suntem în fa�a unui monument al eroilor și mă gândesc că
am putea să vorbim și despre eroii actuali ai momentului. Nu știu dacă acti
vitatea unui om dintro localitate se poate numi eroism. Poate normalitate. În
acest cadru al normalită�ii, Ziua Comunei Tanacu este un lucru special. Lângă
monumentul de lângă noi se află un tun împodobit cu flori, unde se află și
domnul Marius Arcăleanu – o foarte cunoscută personalitate politică – liberal,
ce este drept (deși pentru moment liberalii mă lasă rece). Aș vrea să discutăm
câteva lucruri. În primul rând, domnule Marius, crede�i că este necesară ziua
comunei?

Marius Arcăleanu: Mai întâi, bună ziua, domnule profesor.
Mul�umesc pentru aprecieri. Și pentru că sunt oaspete aici, la Tanacu, îi
salut pe to�i cetă�enii comunei Tanacu, începând de la primar până la
ultimul cetă�ean din această comună. Desigur, această sărbătoare a
comunei este necesară. Eu mă trag chiar de pe aceste meleaguri, părin�ii
mei sunt din Muntenii de Sus, o comună învecinată cu comuna Tanacu,
înainte i se spunea tot comuna Tanacu. Via�a mea este în continuare
legată de această comună, de aceste meleaguri. Să ști�i că și activitatea
mea se va concentra și spre aceste locuri. Deși sunt Vasluian, părin�ii mei
sunt născu�i în aceste locuri și îmi voi canaliza activitatea în această zonă.
Pentru că sunt un om politic și în primul rând un om de administra�ie
publică locală, îmi voi canaliza toate eforturile pentru ridicarea nivelului
de via�ă al cetă�enilor din această zonă. Tot ce am făcut și tot ce voi face
este canalizat acestui scop.

R: Domnule Marius, dacă pentru moment am inversa rolurile și dum
neata ai fi reporterul, ce întrebare miai pune?

M.A.: Nu vaș pune neapărat o întrebare cât vaș face o invita�ie.
Vaș spune să mă invita�i mai des aici, la o sărbătoare care ar avea o
amploare din ce în ce mai mare.

R: Deci este necesară sărbătoarea unei comune?
M.A.: Bineîn�eles! Îmi vine acum un lucru care nu are o latură

neapărat practică din punctul de vedere al dezvoltării și mai ales din
punctul de vedere al dezvoltării economice a unei societă�i. Omul de la
�ară muncește și este legat de pământ. Foarte mul�i dintre cei în vârstă
știu un lucru: că nu trebuie să lase pământul pârloagă. Trebuie săl
lucreze, pentru că... ce zice vecinul? Nu se poate. Deși din punct de vedere
financiar nu este avantajos, numai din acest punct de vedere te gândești
cât de mult muncesc acești oameni de pe aceste meleaguri. Și cred că, cel
pu�in odată pe an merită să se simtă relaxa�i, să se simtă ca făcând parte
dintro comunitate în care este luat în seamă, este și pre�uit, să simtă
mul�umire pentru acel ogor care arată frumos (deși, repet, nu rentează
din punct de vedere economic).

R: Ști�i dacă to�i primarii liberali organizează Ziua Comunei?
M.A.: Știu că 90% dintre ei, organizează. Aici la Tanacu, de

exemplu, înainte de a veni primarul liberal, nu era organizată ziua
comunei. Cred ca în cel mai scurt timp ar trebui ca în toate cele 81 de
comune sau chiar în municipii, orașe, să existe o zi a comunei, orașului…
o sărbătoare.

R: Domnule Marius Arcăleanu, î�i arunc o provocare: să fii
partenerul meu de discu�ie la un interviu mai amplu în Vaslui. Până în 20 iulie.

M.A.: Cu cea mai mare plăcere. Și aș dori să avem o discu�ie
legată de tema „Ce înseamnă administra�ia publică locală”, pentru că eu
deși sunt un om politic, am o mare experien�ă în acest domeniu și aș putea
spune că după ce am fost consilier public 20 de ani, aș putea spune că
„mănânc pe pâine” problemele din administra�ie. Și ar fi o discu�ie
benefică, chiar și pentru cetă�enii care ar putea beneficia de marea
experien�ă pe care am acumulato și nu în ultimul rând pentru dorin�a
mea de a face ceva pentru oamenii careși pun speran�e în mine și în
echipa pe care o conduc.

R: La Tanacu, duminică, zis și făcut.
M.A.: Mul�umesc!

Dumitru V. MARIN
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,,ÎNTÂLNIRE DE SUFLET LA VETRIȘOAIA”,,ÎNTÂLNIRE DE SUFLET LA VETRIȘOAIA”

Prin modestele mele cuvinte,
uneori, nu reușesc să mă exprim dar
încerc a scrie cu vocea sufletului meu
întro realitate, impresionant de vie,
despre modul alternativ de a face ca
via�a să fie mult mai frumoasă, mai
intensă și plină de sens atunci când știi
să te hrănești și cu hrană sufletească.
Încerc zilnic să am o via�ă normală și
mereu caut să cultiv optimismul și să
însămân�ez în sufletul meu și al oame
nilor, frumosul, valoarea, utilul și
plăcutul exprimat sub orice formă
artistică. Dea lungul timpului, în
com. Vetrișoaia, jud. Vaslui, pe 15
iunie este sărbătorit Marele poet Mihai
Eminescu, în cadrul Simpozionului de
Literatură, Cultură, Tradiţie şi Istorie
„Flori pe Prut”. Și acestă ediţie, a
XIVa, a simpozionului ,,Flori pe
Prut” a fost o activitate culturală
complexă de excep�ie, a cărui reușită
se datorează bunei organizări în care a
pus mult suflet și toate eforturile nece

sare pentru ca aceast eveniment cul
tural artistic să fie posibil, neobositului
octogenar domnul Ioan Mâcnea ajutat
de so�ia sa dna Gabriela Mâcnea. 

Alături de personalită�i
jude�ene, valoroși oameni de cultură:
dl.Dumitru Buzatu președintele 
Consiliul Jude�ean Vaslui, Prof. Dr.
Dumitru V. Marin – Director cu o
lungă activitate pedagogică,
jurnalistică și de televiziune  poetul
Daniel Grosu, cantautorul Ion
Chiriac, pictorul George Leteanu,
sculptorul Gheorghe Alupoaiei,
col.Mihai Focșa, fam. Dr. Lupu, scri
itorul Mihai Codreanu, invita�i din Re
publica Moldova și mul�i al�ii, am fost
și noi membrii Asocia�iei ,,Artă,
Tradi�ie, Cultură” Bârlad, invita�i să
participăm la acest eveniment cultural
artistic.

Ne scăldăm întro mare de
valori, dovadă fiind și acestă mani
festare artistică unde am fost plăcut

surprinsă să constat că to�i acești oa
menii minuna�i prezen�i la eveniment,
sunt receptivi şi iubesc frumosul, va

loarea, iubesc via�a, transformând
acest „Popas al Spiritului” din com.
Vetrișoaia, într un spa�iu mirific plin
de poezie eminesciană, de frumuse�ea
cântecului și jocul popular românesc
și de culoarea lucrărilor prezente în
expoziţa de Artă Plastică de grup
organizată de artiștii plastici, din
„Asocia�ia,,Artă, Tradi�ie,Cultură”
Bârlad.                                        

Expozi�ia a fost echilibrată
fiind expuse lucrări de grafică, pictură,
sculptură, pirogravură, ilustra�ii și ar
tizanat iar cu ochiul meu atent și critic
de profesionist miam asumat o
analiză lucidă și clară a unui dialog
compozi�ional între artiștii plastici
consacra�i și genera�ia artiștilor tineri:
Viorica Ghenghea, Valentin Bogdan
Neagu, Gheorghe Căpitanu, artizan
Maricica Balan din Bârlad și Vasile
Bulai din com.Miclești, care au reușit
să încânte privirea tuturor celor
prezen�i.

Pentru prezentare am făcut
pe scurt o incursiune vizuală redată în
formă și culoare a crea�iilor artiștilor
plastici prezen�i în această expozi�ie și
am început cu:

Viorica Ghenghea  de profe
sie artistplastic specialitatea pictură și
grafică, este un bun exponent al
formei și culorii, servindui drept bază
crezul său artistic, având o vastă ac
tivitate creatorare în această lume
mirifică de peste 45 de ani, în care a
participat la foarte multe expozi�ii de

grup și personale, ob�inând zeci de
premii, diplome, cupe, medalii și tro
fee.

Valentin Bogdan Neagu  un
tânăr artist plastic sensibil, ambi�ios,
dornic de a descoperi tot ce este nou,
frumos și util iar lucrările sale sunt
rezultatul mai multor ani de studiu și
muncă de practici artistice. Artistul
scrie și poezie, urmând a scoate un
volum de versuri cât mai curând.

Gheorghe Căpitanu  un
împătimit colec�ionar de artă
ilustrativă, care a participat la nu
meroase expozi�ii de acest gen.

Maricica Balan  este un arti
zan, care în Arta populară știe să
reprezinte simbolurile motivelor
tradi�ionale românești. 

Vasile Bulai  lucrările sale
oglindesc felul de a gândi a ţăranului
român, având rădăcinile înfipte adânc
în tradiţiile, miturile şi funcţia magică
a artei populare româneşti.

Atât artiștii plastici expozan�i
cât și artiștii poplari care au evoluat
muzical și poetic sunt modele de viaţă,
au talent nativ și se hrănesc cu artă la

modul pozitiv, fiecare sub forma lui de
exprimare.

În încheierea programului
artistic membrii Asocia�iei „Artă,
Tradi�ie, Cultură” Bârlad au delectat
publicul cu muzică bună interpretată
de interpre�ii de muzică populară:

Genoveva Tufă Porumb 
solista profesionistă de muzică
populară la fostul Ansamblul
„Trandafir de la Moldova” Bârlad.

Robert Valentin Frumuzache
 elev clasa a XIa la Școala
profesională,,Petru Rareș din Bârlad,

Maria și Vasile Bulai 
cunoscu�ii rapsozi populari din com.
Miclești iar cu un ale lor texte de

umor, neau făcut să zâmbim: 
Ecaterina Stoica din Bârlad și Dan
Ailincăi din com. Văleni, jud.Vaslui. 

Ca surpriză a acestui eveni
ment cultural, lam felicitat și iam în
mânat domnului Ioan Mâcnea,
Diploma de la Concursul Interna�ional
„Învingători prin artă” unde a ob�inut
premiul I, iar în urma participării la
Concursul „Cele mai frumoase poezii
de dragoste” iam înmânat Antologia
cu același nume unde își regăsește
poezia sa, la pag. 134 alături de mul�i
al�i poe�i din �ară. 

Simpozionul a fost un mo
ment de neuitat cu o încarcatură
emo�ională culturală deosebită, unde
au fost înmănuncheate momente fol
clorice de cântec, joc și chiuituri, mo
mente muzicale de folk, recitări de
poezie, cu expozi�ii de artă plastică,
precum și cu un meniu tradi�ional
moldovenesc To�i invita�ii au fost
primi�i cu o căldură sufletească, lucru
ce i se potrivește foarte bine domnului
Ioan Mâcnea, fiind un om respectat în
virtutea faptul că el a știut săi dea 
valoare locului undeși duce traiul,
motivând zicala că „Omul sfin�ește

locul” sau ,,Faptele rămân în urma ta.
Felicitările, aprecierile și

mul�umirile noastre merg către familia
Ioan și Gabriela Mâcnea, tuturor
artiștilor care șiau expus crea�iile și
celor care au sus�inut programul artis
tic, invita�ilor, tinerilor participan�i și

tuturor celor prezen�i.
Mul�umim tutoror pentru os

pitalitate și buna dispozi�ie iar dom
nului Ioan Mâcnea îi urăm La mul�i
ani! pentru frumoasa vârstă de 84 de
ani, sănătate și multă putere de muncă
pentru a continua actul de crea�ie.   

Viorica GHENGHEA
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PROF.DR.ING. AVRAM D. TUDOSIE, A ÎMPLINIT 50 DE ANI DE RODNICĂ
ACTIVITATE ÎN PODGORIILE MOLDOVEI – IVEȘTI, ODOBEȘTI ȘI HUȘI

(continuare din numărul prcedent)

Cum am ajuns hușean?
Hușeanul și marele patriot Mihai  Ralea a fost un

îndrăgostit de toate podgoriile  românești, dar mai ales de cea de
la Huși unde avea și un conac al său, unde adăsta cu prieteni și
colegi, mari scriitori și jurnaliști de vază, printre care: Mihail
Sadoveanu, Păstorel Teodoreanu, George Topârceanu  până la unii
laurea�i ai Premiului Nobel (când lucra la Sociologia Succesului
și Constantin Prisnea la �ara Vinurilor).

Cunoștea toate marile vinuri renumite, unde făcea câte
un popas, foarte adesea, ca și la Odobești, unde eram directorul
Sta�iunii Experimentale Vitivinicole Odobești. Era înso�it adesea
în popasurile sale, de ministrul agriculturii Ctin Prisnea, hușeanu
Paul Popescu Neveanu, prorectorul Universită�ii din București.

Admira împreună cu mine colec�iile vitivinicole și
parcelele experimentale, despăr�ite de mici alei de trifoi alb în
floare, care îl încântau adesea. Când iam povestit cele realizate  în
45 ani la Odobești sa mirat.  Colec�ia de soiuri noi, create în uni
tate lau atras aten�ia de la strugurii cu boabe foarte mici până la
cei de �â�a  caprei. Culorile chihlimbarii, albe, roze, până la negru
îi minunau. Și amintea adesea că asemenea crea�ii, cu soiuri noi
sunt și la Școala Viticolă din Huși, create de Constantin Hogaș, di
rectorul școlii, în cei 17 ani de directorat. Spunea adesea, ca și în
Tratatul de viticultură a lui C. Hogaș sunt trecute   crea�iile sale
românești de soiuri noi, care urmează  după cele fran�ujești și
elve�iene. Și cea de la Huși este o crea�ie de pomină, care încântă
pe cei ce o vizitează. Iar soiul de Busuioacă de Bohotin înmul�it
de C. Hogaș, selec�ionat  din ograda directorului școlii din Bo
hotin, la înmul�it în podgorie și în toată Moldova, în mai multe
selec�ii.

Iar noi iam selec�ionat o clonă care este înmul�ită în via
Scoalii, pe o parcelă specială, din noua fermă a școlii, care la con
cursurile de vin de la Atena din 1983 și de la Paris din 1980 au fost
medaliate pentru culoarea și parfumul lor deosebit.

Cu alte cuvinte, el compara Sta�iunea Odobești cu Școala
Viticolă din Huși, care au rezultate deosebite, doar că la Huși, în
ultimul timp, după plecarea prof.dr.ing. Gheorghe Băl�atu ca lec
tor la Agronomia din Iași, – activitatea școlii a scăzut sim�itor.

Și dintro dată sa ,,repezit” la mine, spunând mai în
glumă mai în serios: ,,Pe dumneata scrie Huși, unde ai o școală
mărea�ă, fermă didactică mai marea ca a sta�iune, cu o ,,colec�ie”
de soiuri noi, mai valoroase decât ale sta�iunii, în frunte cu
BusuioacaHogaș creată prin încrucișarea Busuioacei de Bohotin
cu Coarna neagră.

Și nar fi cinstit să mă refuzi, dacă�i spun că pe dum
neata scrie Huși și te voi sprijini să depășești Odobeștii”.

Și pe 1 ianuarie 1964 mam deplasat împreună cu ei la
Huși, unde școala mi sa părut o cetate mirifică iar clădirile,
pivni�a vinotecă din 1935, mi sa părut o minune. Printre alte
,,adaosuri” am răspuns: ,,Dacă dumneavoastră mă ajuta�i și vorbi�i
cu directorul Giosan și N. Ștefan, care erau miniștri, mă voi trans
fera la Huși.”

Și așa am ajuns la Huși, începând cu 1.01.1964.

În 19771978, ca să le arăt ce pot, am făcut o planta�ie de
vie nouă, pe 20 de hectare, cu 10 soiuri noi, pentru practica
elevilor și veniturile școlii. 

După aceea am început înfiin�area Muzeului Viticol, de
talie na�ională, cu peste 600 de piese, adunate din toate podgori
ile românești, unde conduceam unele sectoare viticole sau chiar
unită�i, absolven�i mai ,,bătrâni” ai școlii. Următoarele serii din
19641994 au adus fiecare câte un obiect ,,admisibil” la Muzeul
școlii. La inaugurarea căruia au participat: acad. prof.univ.
I.C.Teodorescu, prof.ing.T. Bejan și prof.dr.ing. muzeograf Eugen
Mewes pe 29.06.1966.  La cunoașterea lui au participat și primul
ministru al României, Manea Mănescu împreună cu ministrul Ion
Ceaușescu și al�i ministeriabili, lăudând ini�iativa noastră, spa�iul
adecvat și modul de aranjare: o Sală pentru piesele vitivinicole
vechi (peste 600), o Sală a figurilor zoomorfe cu 105 figuri, con
servate și aranjate ierarhic de academicianul C. Giurescu și
prof.dr.ing. Eugen Mewes și Aurelia Coșug de la Muzeul Satului.

La Sta�iunea Odobești, unde am fost transferat de 
ministrul Nicolae Ștefan am extins suprafa�a viei de la 5 hectare
la 334, am ridicat un combinat de vinifica�ie modern, de 200 de
vagoane – pentru vinificarea produc�iei din cele 334 de hectare, 
finalizânduse anual și cu un beneficiu de 288.000.000 lei. Mihai
Ralea și ministrul Constantin Prisnea, văzând cele realizate în 5
ani de zile sau mirat și miau spus să mă transfer la Huși, să fac
ceea ce am realizat la Odobești, unde am realizat câteva obiective
patrimoniale vitivinicole ca: o Vinotecă nouă ultramodernă  ,,o
bijuterie artistică” (acad. C. Lăzărescu), noi laboratoare, un Muzeu
vitivinicol, unicat, și am extins și modernizat vechea Cramă –
Pivni�ă vinotecă, ridicată de C. Hogaș în 1935, până în 1946 (după
război).

A treia Sală, a fost dedicată înaintașilor, postând în prim
plan pe Ștefan cel Mare, Dimitrie Cantemir, A.I. Cuza și Mihail
Kogălniceanu;  sub ei un Aliniament al directorilor Școlii și al
marilor contribuitori a marii podgorii și a Școlii. Dedesubt Alini
amentul tuturor celor 100 de tablouri de promo�ie ale absolven�ilor
– 19082008. Tot aici pe pere�ii laterali figurează trofeele, medali
ile și diplomele școlii ob�inute în cei 100 de ani de existen�ă. 

***
Redăm câteva impresii elogioase din mâna unor mari

personalită�i românești și străine (circa 1000), care au vizitat și
cunoscut școala, vinoteca, muzeul și fermele, printre care amintim
pe primul loc pe acad. Valeriu D. Cotea, vicepreședintele Acade
miei  Române și vicepreședinte al Organiza�iei Interna�ionale a
Viei și Vinului (OIVV), cu sediul la Paris.

,,Profesorul cercetător dr.ing. Avram D. Tudosie a făcut
etapă cât  fost profesor  (și director – mai mult silit decât voit), al
Școlii Viticole – Colegiul Na�ional Agricol din Huși. sa angajat,
încă de la început, cu viziunea lui cuprinzătoare la rzolvarea celor
mai stringente probleme  știin�ifice și de învă�ămât, care la Huși,
nu mai așteptau amânare. Pe lângă pregătirea temeinică a cadrelor
de viticultori, sa angajat la progresul școlii în sine și al podgoriei,
unde a întreprins și publicat mai multe cercetări vitivinicole de
anvergură, devenind în curând, un profesor și cercetător renumit,
antrenând și colectivul de profesori și tehnicieni de la școala din
Huși, prin munca și rezultatele sale, a devenit una din vocile cele
mai importante din podgoria Huși și din învă�ământul de special
itate și nu numai. Din aceste motive, și în prezent i se spune 
profesorul cercetător, scriitorul și ,,directorul nepereche.”

Ca profesor și conducător al acestei institu�ii na�ionale,
ia dăruit peste 50 de ani de slujire, ia închinat un doctorat

strălucit, 33 de căr�i, peste 1000 de articole, studii știin�ifice și lit
erare, un prim muzeu viticol, o vinotecă nouă, a dublat și 
modernizat vechea vinotecă (de 30 de vagoane), devenită
na�ională, ia înfiin�at o nouă fermă școlară experimentală și de
practică de 30 de ha vie, devenită model pe �ară.

Muzeul și vinotecile de�in înscrisuri și onorabile pre�uiri
a circa 1.000 de mari personalită�i și demnitari, încântate cu o de
gustare sărbătorească  știin�ificoroman�ată (de A.D. Tudosie
oficiată), de la Păstorel, Mihai Ralea, Marin Preda, C.C. Giurescu,
Șerban Cioculescu, Constantin Ciopraga, Eugen Simion, Ovidiu
Drimba, până la Grigore Vieru, Adrian Păunescu, Nichita
Stănescu, Fănuș Neagu, Romulus Vulpescu, Ion Frunzzeti,
Valentin Silvestru, Grigore Ilisei ș.a., Alexandru Giugaru, Dina
Cocea, Tamara Buciuceanu, Mihai Fotino, Horia Șerbănescu,
Constantin Codrescu, Mihai Mereu�ă, Jan și Nicu Constantin, Puiu
Călinescu, Alexandru Arșinel,  Florin Zamfirescu, Stela Popescu,
Doina Badea, Irina Loghin, Benone Sinulescu, Angela Similea...

Și marii specialiști: I.C. Teodorescu, G. Ionescu Sisești, 
Constantin Toma, Milu Oșlobeanu, Neculai Pomohaci, Ion 
Gugiuman, Brad Segal, Mircea Oprean, Petru Bani�ă, Ștefan
Oprea, Marin Gheorghi�ă ș.m.a.

Celebrul soi  Busuioacă de Bohotin (BBH), a fost s
tudiat, reevaluat  și selec�ionat de școală și repus în circula�ie, ca
a podgoriei veche crea�ie, care la  congresele mondiale de la Atena
și Paris a fost medaliat ca ,,vin licoros, a Hușilor voca�ie, strălucit
de făclierii Viticolei, cu insira�ie.”

Meritele prof.dr.ing. Avram D. Tudosie îl înscriu în rân
dul reputa�ilor, fiind ales pe 15 mai 2016 ca membru al 
Academiei Omenilor de Știin�ă din România”.

Acad. Valeriu D. Cotea, vicepreședinte al Academiei
Române și vicepreședinte al Organiza�iei Interna�ionale a Viei și
Vinului din Paris.

,,�in să vă felicit, în mod cu totul deosebit, pentru 
valoroasele lucrări, cu care ne bucuri continuu, cât și pentru
perseveren�a în reliefarea talentului dumitale scriitoricesc și 
profesional, în aceeași măsură. De când vă cunosc, a�i muncit și
scris, cum nimeni altul, de la noi, din �ară, nu a făcuto până în
prezent. Și nu uita�i, că verba volant, scripta manent. Recunosc, și
ar trebui să o recunoască și al�ii, că a�i intrat deja în istorie.
Continua�i cu același entuziasm și de aici înainte, ca să fi�i mereu
în frunte.”

Și câ�iva mari iubitori de ce este frumos și lumesc – vinul
bun și artele.

Pu�in vin ascute mintea, mai mult o trezește dar și o
slăvește. Mihai Eminescu (Huși, 1875)

Vinul bun se bea la noi dinainte de Burebista. E lichid
solar, raze lichefiate, tonice și euforizante. C.tin Brâncuși

Numai cine știe să savureze vinul prin prisma
intelectualită�ii și esteticii lui creatoare găsește în el picături de
geniu și sclipiri de umor. Charles Baudelaire

Vinul roșu face foarte bine femeilor, mai ales când este
băut de bărba�i. Michelangelo Buonarotti

Vinul de Huși face parte din vinurile viitorului și
în�elepciunii. Cine iubește vinul sec trăiește în numele viitorului.
Grigore Vieru

Busuioaca de Bohotin – Huși e un vin de mândrie
na�ională pentru podgorie și pentru �ară. Acad. Teodor Martin

Vinurile bune își prezintă singure calită�ile dar parcă
sunt mult mai plăcute când sunt și ,,cântate” sau roman�ate.
Charles de Gaulle, președintele Fran�ei

Vinul bun,muzica aleasă și ,,dragostea frumoasă” sunt
niște ,,bătrâni” tranchilizan�i, care întineresc mereu pe cei mai
vârstnici. W. Churchill – prin ministru al Angliei

Dacă vinul a făcut lumea bucuroasă, Penicilina a făcut
o din totdeauna sănătoasă. Alexander Fleming laureat al Premiului
Nobel

Vinul de Busuioacă de Bohotin e minunea minunilor
pământești. În via�a mea am trecut și printre multe vinuri mari și
rrari. Dar ca această minună�ie niciodată! A�i umezi limba și su
fletul cu această licoare e egal cu 6 transfuzii de sânge. Este o
,,Operă Magna” a Școlii și Podgoriei ce flutură ca un portdrapel
deasupra multor licori și podgorii românești  și poate chiar mai
departe. Puiu Călinescu

Domnule Tudosie ești unic în crea�ii vitivinicole
știin�ifice dar mai ales literare, care întrec pe orcine și de 
oriunde.. Prof.univ.dr.doc. Nicolae Ștefan, vicepreședinte al 
Academiei de Știin�e Agricole și Silvice, ministru în cea de a doua
jumătate a secolului trecut, fondatorul Academiei de Știin�e
Agricole și Silvice și a renumitului ICHV (Institutul de Cercetări
Hortiviticole) 

George Enescu – vizitând școala care era spital de răni�i
în anul 1916, împreună cu Regina Maria a vizitat și Vinoteca școlii
a scris următoarea maximă celebră: ,,Dumnezeu a fost cam de
toate, dar suprem a fost   numai când a creat femeia, muzica și
vinul.”

Fostul prim ministru Petre Roman – apreciind vinurile
școlii și mai ales Busuioaca, scrie în Cartea de Onoare că: ,,Cine
na iubit o femeie frumoasă și istea�ă se spune că a trecut 
degeaba prin via�ă  și cine na gustat Busuioaca de Bohotin de la
școală, se poate spune că nu știe ce e dulcea�a vie�ii.”

Pentru conformitate, Avram D. TUDOSIE

VA URMA
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OFUL ZOOTEHNISTULUI
E dusă vara de la noi,
Sunt ploi și cea�ă, frig, noroi,
Și cade bruma peste vii...
Iar tu subven�ie când vii?

PREZENTARE
Ești frumos, extrem de bine,
Uneori faci și minuni,
Nimeni nu mai e ca tine...
Sunt, desigur, to�i mai buni!

NUNTA CU... DAR
Odrasla unui gospodar
Sa măritat cu un recrut,
Și nuntă marea fost, cu dar...
Dar căsnicia na �inut!
Vasile UNGURAȘU

CEI AL MEU E ȘI AL TĂU
Pe mineo gripăa năvălit
Și tot strănut deo vreme;
De când și tu teai pricopsit
Cu ea...avem probleme!

ELEGAN
Ă CU DURERI
Pe coloana vertebrală
Sau format mai multe ciocuri
Și măndoi ca o spirală,
Mai ales când merg pe tocuri.

PAȘAPORT PENTRU U.E.
Deun sfert de veac în �ara noastră,
Cam tot se fură pas cu pas;
Șiatunci văîntreb pe dumneavoastră:
Spre alte zări... să fac popas?

Elena MÂNDRU

UNUI NEÎN
ELES
Dușman al poantelor ușoare
Șial prozodiei deamator,
Eatâta de abscons că nare
Decât pe sine... cititor.

INVOLU
IE
În regim totalitar,
Crai am fost... falimentar;
Însurat, în nou regim,
Amândoi ne chinuim.

APROPO DE NOUA MODĂ
A BĂRBOȘILOR
Nu vreau cu soa�a să măncaier,
Deși mia spus azi dintrun foc:
De nu�i lași barbă, ești un fraier...
Cu cioc!

DECIZIE POLITICĂ
Au votat cu dușmănie
Să dărâmeun vechi guvern,
Dar ajunși în sărăcie,
Rău îi doareacum sub stern.

VIITORUL ROMÂNIEI ÎN U.E.
Aflată astăzi în impas,
Așteaptă �ara o minune:
Popas să facăn Uniune,
Schimbânduși mersul lent: „la pas!

Mihai HAIVAS

BANCURIBANCURI
La o masă, întrun bar, stătea un nene care dădea pe gât pahar după

pahar. De fiecare dată când termină un pahar, se uita în buzunarul cămăşii.
Intrigat, barmanul îl întreabă:
– De ce vă tot uitaţi în buzunarul cămăşii după fiecare pahar?
– Am acolo o poză cu nevastămea. Când mi se pare frumoasă, mă

duc acasă!


Un tip firav stătea întrun bar cu o bere în faţă. Apare un şmecher, îi
dă două palme, îi ia berea şi o dă pe gît. Ăsta firav începe să plîngă, să se
tăvălească pe jos.

– Ce ai, mă? Plîngi pentru o bere, aşa bărbat eşti tu?
– Cum să nu plîng? De dimineaţă ma părăsit nevasta, mia golit

contul din bancă şi mia luat tot din casă. Dupăamiază îmi pierd slujba, încerc
să mă arunc în faţa trenului, dar o ia pe altă linie, încerc să mă spînzur şi se
rupe funia, încerc să mă împuşc şi se blochează pistolul. Cu ultimii bani, îmi
cumpăr o bere, torn otravă în ea şi vii tu şi o bei...

CÂND ȘTIU CĂ
NEOM VEDEA...
Înving oricare greutate,
Cuprins sunt de vivacitate,
Îmi pare via�a mai ușoară,
Când știu că neom vedea diseară.

Nu știu de stres, de supărare,
În orice lucru văd o floare,
Întregul Rai mă înconjoară,
Când știu că neom vedea diseară.

Prieteni îmi devin dușmanii,
Ușor îmi port în spate anii,
În hău trimit a lor povară,
Când știu că neom vedea diseară.

Din doruri vechi fac idealuri
Când te voi săruta sub geană
Iar părul tău buclat în valuri
Îl voi privi ca peo icoană.

Văd în ruine, o cetate,
Percep doar sunet de vioară,
Când știu că neom vedea diseară.
Cu storurilen jos lăsate!

Vasile  LARCO                                

CCAANNIIBBAALLUULL
CCOONNCCIILLIIAATTOORR

Văzândul speriat pe  trecător,
Canibalul mândru, zâmbitor,
Sapropie şil consolează
Pe omul ce sencrâncenează:
Nu te sfii, sunt vegetarian,
Mănânc doar mărul …lui Adam.

Ioan HODAȘ

FEREASTRA
MIN�II

Afarăi vreme rece, ʼnchisă,
În casă stau șis întristat,
Fereastra mintii e deschisă 
Dar muza, parcă, ma uitat.

Aștept vreo două zile, trei,
Sămi vină, barem, o idee,
Cătând comori pe râul Strei
Și printre flori o orhidee.

Măndrept cu mintea în trecut,
Îmi văd strămoșii, vechii daci,
Din trupuri vii făcutau scut,
Sau apărat șiau fost dibaci.

Cu sânge au stropit pământul,
Iar nouăn via�a zbuciumată 
Ne fien minte jurământul;
Să nul înstrăinăm vreodată.

Vasile UNGURAȘU

POEM  CANICULAR
Motto:  „...Ars de soare şi pârlit îngrozitor!”

eu mai respir o clipă...două.
feştilan lampă iar sa ars.
nui  toamnă dar peafară pluă
şiam junghiuri mari în metatars.

ieri a plouat ploaie cu broaşte.
azi se anunţă timp senin.
biseria are noi moaşte;
le voi pupa...acum beau vin.

mâine va fi caniculară.
oamenii munciis alarmaţi.
madamele cică la gară
avem doi tineri impegaţi.

ziarul scrie că la toamnă
mulţi struguri iarăşi vom strivi.
aşa e... mia tradus o doamnă,
nu ştii?... to be or not to be!

campionatul din Rusia,
de fotbal...iar sa consumat.
Naţionala...România,
haut!  nu sa calificat.

mă doare dintele de minte.
am doi nădragi la croitor.
planetai dinte pentru dinte
şio cioară cântă  newermor.

mintreb femia, de o vreme:
copiii noştri sunt şiai mei?
desigur dragă  nu te teme,
desigur... care dintre ei?!?

Iunie – 2018, la Montreal.
George FILIP

SS OO NN EE TT UU LL   AA PP AA RR EE NN ŢŢ EE LL OO RR

Un armăsar frumos şi plin de fală
Tot vorbind cun măgăruş cu ciuf rebel
Se lăuda spunând semeţ că el 
Avea strămoşi purtând armuri de gală,

Iar cavalerii cu chivere deoţel,
Călări, goneau duşmani cu chip de smoală.
Regii şi papi, chiar şio domniţă goală
Cu caii avutau glorii fel de fel…

 Team ascultat şi îţi răspund pe dată
La circ nu vei vedea măgari vreodată
Iar iapa ta mereu mă vizitează

Şi, ca femeie, ştie ce contează!
Însă de toate eu cred căi mai presus:
Un strămoş la dus în spate pe Isus!

Mihai BATOGBUJENI
Ă

REGRET MAJOR
Trăiesc al vieţii greu supliciu,
Şinghit în sec în mod real
Nevasta mea e un deliciu,
Păcat că nu sunt canibal.

Dan CĂPRUCIU

VIAŢA NOASTRĂ
Ici seară, ici dimineaţă...
Trec în mare grabă anii
Şi ne trecentreaga viaţă
Plini de griji şi de... grijanii!

Corneliu SOFRONIE
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NOAPTEA DE IUNIE
Musset a cugetato sorbind a ei răcoare
Și stelele de aur din cerul luminos,
Și tainica natură în falnicai splendoare,
Și tot ce sentrevede în haos, sus și jos,
Și tot ce esten suflet ca sfântă inspirare,
Și tot ce esten creier ca vis sau cugetare,
Și tot ce esten inimi ca patimi ori sim�iri,
Pe când, pe rând, veniră cu dulci însufle�iri
Salunece pe harpăi, încet, ca o suflare
Cemprăștie prin aer parfum de trandafiri;
Musset a cugetato, dar el na scriso. Oare
Voiva astăzi Muza din ceruri să coboare,
În mantiai eternă de aur și deazur,
Și tocmai de la Sena, ce curge maiestoasă,
La Dâmbovi�a noastră, îngustă și tinoasă,
Să facă să revibre divinul ei murmur?

Și noi avem desigur un cer curat șialbastru
Și inime voioase și inimen dezastru,
Și noi avem în aer parfum și melodii;
Avem pe Heliade; Alecsandri, un astru;
Avem Bolintinenii cu sfinte rapsodii;
Avem Depără�enii, precum și Fran�a soră,
Avutatâtea genii apusen auroră,
Dar ce navem, desigur, sunt suflete să salte,
Sunt limbi ca să vorbească cu vocile înalte,
Deaceia care cântă și mor necunoscu�i,
Pierdu�i pentruomenire și �ara lor, pierdu�i!

A! Tu plângeai amarnic, poete al durerii,
Atunci când a ta voce invidii provoca,
Dar tu aveai cu tine lăstarele puterii,
Căci mândra tinerime mereu te invoca.
Cu tine naveai tronul, indiferent la toate;
Un Ludovic cel mare în Fran�a nu domnea;
Dar tu aveai aceea ce nimeni nare poate
Amici care să plângă când sufletu�i plângea!
Femeia răspunsese la sacra ta iubire,
Bărbatul răspunsese la amicia ta,
Și cântecele tale zburau la nemurire,
Și nimeni nu le uită și nu le va uita!

Tu nai murit de foame în trista ta cădere,
Și nai văzut în lacrimi pe mumătan durere,
Prin cântecele tale născuși neatârnat,
Și Muza ta duioasă poet tea consacrat,
Dar ea totdeodată nu zise: „Mergi, poete,
Să fii numai ca martor la zilelor banchete
Șio via�ă dureroasă în lume să târăști"...
Iar când voia să fie de lauri coronată,
În taină să sencline pe fruntea�i inspirată,
Puteai în candelabre saprinzi ca so primești,
Făclii nenumărate, sub care să pălești,
Cu tâmpla rezemată de mâini, ontreagă noapte,
Și până despre ziuă sascul�i ale ei șoapte,
Șapoi sadormi de somnul fiin�elor cerești!

Puteai, după voin�ă, salergi în lumea mare,
Vene�ia să�i cânte o dulce inspirare,
Prin sălile dogale voios să rătăcești,
Să zbori până la Lido în neagra ta gondolă,

Cu fruntea luminată deo sfântăaureolă,
Și plin de o iubire eternă, să iubești!
Să�i pierzi orice iluzii, șamorul să�i rămâie
Spre cer ca să senal�e ca fumul de tămâie,
Șin nop�i melodioase de august ori de mai,
Nou înger, pearipi late, să zbori până la rai!

Puteai lângă Rachela, cu inimă deșartă,
Dar nobilă prin suflet și nobilă prin artă,
Să ui�i a ta durere și vocea săi ascul�i,
Și mult mai sus de secol, râzând de calomnie,
Să te ridici deodată pe bra�e de adul�i,
Vărsând în a ta urmă torente dearmonie,
La care să senchine dușmanii cât de mul�i!
Puteai, râzând de versuri la front aliniate,
Să �eși o nouă pânză de rime zdruncinate,
Șintrînsa să amesteci real cu ideal,
Făcând pe a ta Muză în clipă să creeze
Tavernan care vinul să curgă ca un val,
Alături cu palatul în care să viseze
În mijlocul orgiei vrun nou Sardanapal!

Pe Malibran, în care vibra melodioasă,
A îngerilor voce din doma radioasă,
Puteai so faci celebră, cântând peal ei mormânt,
Șin Rolla, de la ceruri, să cazi pân' la pământ,
Iar fata săși deșire cu mâna ei rozalbă
Monedele de aur cuprinse întro salbă,
Și dândule lui Rolla, acelui desfrânat,
Săi zică: „Iale, dute, și joacăle, căci poate,
Norocul să se schimbe precum se schimbă toate!"
Dar Rolla săși golească paharunveninat,
Săși dea a lui suflare cu ziua ce sengână,
Și înger, ca și demon, prin nume să rămână!

Sublim poet, ca mine tu nai trăit în lume,
Să sim�i indiferen�a cum vine să sugrume
Din inimile noastre, cerescul sim�ământ,
Ce sparge închisoareai de humă, ca să zboare
Spre tot ce este rază, scântei, parfum, splendoare,
Spre tot ce te ridică în cer de pe pământ!
Ai suferit, desigur, dar niciodată încă,
Oriunde te conduse destinul tău incert,
Tu nai murit de foame, ca palidul Gilbert,
Și patria�i, — ingrată fiind, — �ia zis: „Mănâncă!"
Cântași cu toateacestea un imn deamărăciune,
Sarcasmele rânjinde pe buze�i sentâlnesc,
Dar spunemi oareatuncea, izvor de goliciune,
Ce trebuie să facă acei ce flămânzesc?
Când iunie surâde cu nop�ilenstelate,
Să cânte sau să moară, când tu și nai cântat?
Să plângă, sau să râdă, cu buze descleștate,
Când �ie, și condeiul din mână �ia picat?
Să cânte?... Pentru cine?... Să moară?... Pentru cine?...
Și cine știe, oare, în moarte de e bine?...
Să plângă?... Însă plânsul provoacă râsul azi...
Pe cât ai să verși lacrimi, peatâta ai să cazi!
Să râdă?... Dar tot omul o rană arentrînsul...
Să râdă însă! Râsul provoacă singur plânsul! 

Alexandru MACEDONSKI

GESTURI CARE Î�I
AFECTEAZĂ ELEGAN�A

O persoană își pierde elegan�a nu doar din cauza unei vestimenta�ii
necorespunzătoare ci și din cauza gesturilor nepoliticoase. Așa cum acordăm
importan�ă vestimenta�iei pentru a nu ne ruina aspectul, grija noastră fa�ă de
gesturile zilnice trebuie să fie la fel de mare.

Iată o serie de gesturi nepotrivite pe care ar trebui să le evităm:
– vorbitul tare
– scărpinatul în orice parte a corpului
– scobitul de fa�ă cu alte persoane
– vorbitul cu gura plină de mâncare
–  încercarea de a scăpa de resturile de mâncare dintre din�i folosind

limba sau și mai grav – unghiile
– scrâșnitul din din�i
– scuipatul sau încercarea de a elimina flegma din gât
– decojirea și mâncatul semin�elor în public
– sorbitul supei sau a băuturilor
– amestecul zgomotos al cafelei
– sprijinirea corpului de perete, mobilă, etc
– statul cu coatele pe masă și sprijinirea capului sau a bărbiei în

pumni
– statul cu picioarele prea depărtate
– statul cu gura deschisă
– încrucișarea bra�elor
– privitul în gol sau insistent către o persoană
– aranjarea în public (pieptănatul, pensatul, epilatul, aplicarea machi

ajului, tragerea pantalonilor, ajustarea curelei sau a bretelelor sutienului,
schimbarea hainelor, etc.)

– mersul prea repede sau târâirea papucilor
– pozi�ia cocoșată a corpului în timp ce stăm sau mergem
– râsul zgomotos
– examinarea fe�ei sau a danturii în public și nu întrun loc retras
– roaderea unghiilor
– lenjeria intimă la vedere
– trecerea mâinii prin păr sau aranjarea părului
– aplicarea rujului după servirea mesei la masă.
Fie că ne place sau nu, o primă impresie despre cineva nu prea mai

poate fi schimbată. Acesta este un motiv în plus care să ne determine să fim
aten�i la gesturile noastre și la ne cultiva obișnuin�a de a ne comporta cu
elegan�ă.

Majoritatea gesturilor elegante provin din autocontrol și practicarea
regulilor de bune maniere. Comunicarea dintre oameni, spun specialiștii, se
bazează 93 la sută pe comunicarea nonverbală, adică cea transmisă de limba
jul corpului. Limbajul trupului constă în pozi�ia corpului, gesturi, expresia
facială și mișcarea ochilor iar trimiterea și interpretarea acestora se face
aproape în întregime în subconștient.

Limbajul corpului se află în strânsă legătură cu emo�iile astfel, ele
vor fi demascate prin gesturile noastre, elegante sau nu, și vor transmite celor
din jur ceea ce gândim noi defapt. Obișnuin�a de a ne controla sau nu, devine
astfel evidentă pentru ceilal�i prin limbajul corpului.

Farmecul unei persoane elegante este dat de autocontrolul gesturilor
și o anumită gra�ie a mișcărilor dobândită încă din anii copilăriei.

Frumuse�ea unei persoane constă în gra�ia și șarmul cu care știe să
păstreze în toate echilibrul.

Gesturile tale ce spun despre tine?

E . . .  1 7 ,  v i n e  n r .  1 8 / 2 0 1 9
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 502 colaboratori.
 Profilul M e r i d i a n u l u i  C u l t u r a l  R o m â n e s cM e r i d i a n u l u i  C u l t u r a l  R o m â n e s c este de

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

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

D.V.M.
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NAȘTEREA SFÂNTULUI IOAN
BOTEZĂTORUL SAU SÂNZIENELE 


TRADI�II, OBICEIURI ȘI
SUPERSTI�II

Nașterea Sfântului Ioan
Botezătorul, cel care la botezat pe
Domnul Iisus în apa Iordanului, este
cinstită anual pe data de 24 iunie de
către poporul român.

În calendarul popular, acestă
zi poartă numele de Sânziene, nume
specific zonelor din Ardeal, iar în
Muntenia și Oltenia este întâlnită sub
denumirea de Drăgaica.

Tradi�ia consideră
Sânzienele ca fiind femei frumoase cu
puteri magice, ce umblă prin pădurile
necutreierate de picior omenesc.
Adevărate zei�e ale soarelui,
Sânzienele vestesc că în acestă zi de
sărbătoare este « Cap de vară » . Ast
fel, oamenii nu trebuie să lucreze, din
contră trebuie să le sărbătorească așa
cum se cuvine, pentru a fi răsplăti�i cu
roade îmbelșugate, copii frumoși și
sănătoși, sănătate și ogradă
îndestulătoare.

Se spune că sărbătoarea de
Sânziene este ziua propice pentru
culesul ierburilor cu puteri
vindecătoare. La sate, femeile culeg
aceste plante în noaptea de Sânziene.

Tot la sate, în ziua de
Sânziene, tinerele obișnuiesc să
meargă pe câmp la cules de
“sânziene”, flori mici, galbene, pe
care le vor împleti mai apoi în cununi.
Între timp flăcăii cântă și chiuie.
Aceste cununi sunt agă�ate în poartă
sau așezate în casă și prin ogradă,
având rol protector dar și spor de
noroc și sănătate.

De asemenea, nevestele care
poartă “sânzienele” în sân sau în păr,
vor mirosi frumos tot restul anului,
vor fi mai atrăgătoare și mult mai iu
bitoare.

Pentru aflarea chipului celui
sortit, în noaptea de Sânziene, fetele
își pun sub pernă câteva din florile
culese. În plus, cele care au fost vred
nice și șiau făcut cununi din flori de
Sânziene, pot să le arunce peste
acoperișul casei, iar dacă acea cunună
va avea norocul și va rămâne atârnată
acolo sus, atunci va fi semn că fata se
va căsători în curând.

De sărbătoarea Sânzienelor
se leagă un șireag de obiceiuri ce
oferă un farmec aparte culturii nea
mului românesc.

În unele regiuni ale �ării încă

se mai amintește de obiceiul „Făclia
de Sânziene„, tor�a aprinsă în Noaptea
de Sânziene. Pe înserate, feciorii se
adună în vârful dealului unde își
aprind făcliile, dansează și trec tor�ele
pe sub picioare. Când făcliile dau să
nu mai ardă bine, junii satului coboară
cu ele spre sat, dând ocoale gradini
ilor și livezilor, înfingândule apoi în
mijlocul lor.  Acest obicei transmite
bucuria oamenilor pentru izbânda
căldurii și a soarelui asupra frigului,
reprezentând un semn al fertilită�ii și
al bunăstării.

„Alaiul Drăgaicei„ sau
„Dansul Drăgaicei„  obicei întâlnit
adesea în regiunile Olteniei reprezintă
un dans pe care îl joacă un grup de 5
– 10 mândre, dintre care una va fi
Drăgaica. Drăgaica aleasă este gătită
ca o mireasă și împodobită cu spice de
grâu, restul fetelor, deși se îmbracă și
ele în alb, își învăluie fa�a cu un voal,
cusut cu sânziene. Îndată ce alaiul va
fi gata, fetele cutreieră satul și fac
popas la răscruce de drum unde cântă
și dansează. Respectarea acestui obi
cei presupune că sătenii vor avea parte
de un an cu roade bune și vor fi feri�i
de cele rele.

În unele sate se vorbește și
de « Spălatul cu rouă » care pre
supune ca, înainte de zorii zilei,
bătrânele să meargă în locuri încă
necălcate și să adune, pe o pânză albă,
rouă de pe Sânziene. În drum spre
casă ele trebuie să facă în așa fel încât
să nu le iasă cineva în cale. Roua
strânsă va fi stoarsă apoi întro vas
nou, iar cei care se vor spăla cu ea vor
avea parte de sănătate și dragoste.

Sânzienele sau Drăgaica
sunt la rândul lor cunoscute ca ziua
Amu�irii Cucului. Se povestește, din
strămoși, că prevestitorul cuc cântă de
la echinoc�iul de primăvară, chiar de
ziua Bunei Vestiri, până la solsti�iul
de vară, adică până la Nașterea Sfân
tului Ioan Botezătorul. Sânzienele
sunt cele care provoacă „amu�irea cu
cului„, deoarece se crede că el ar
putea prevesti oamenilor cât mai au
de trăit, dar numai Dumnezeu
cunoaște de fapt cât le este scris oa
menilor sa trăiască.

Tot aici, se înscriu și renu
mitele supersti�ii, ce își au locul lor de
cinste întro așa zi mare. Astfel se
spune că:

 dacă cucul încetează sa
cânte înainte de Nașterea Sfântului
Ioan Botezatorul, atunci vom avea
parte de o vară secetoasă ;

 dacă se nesocotesc
Sânzienele, zânele bune, se vor 
transforma în Ielele sau Rusaliile
neiertătoare, acestea din urmă
reprezentând spirite malefice;

 Ielele își fac apari�ia în
Noaptea de Sânziene, iar cine le va
vedea va mu�i sau înnebuni ;

 nu e bine să te îmbăiezi
în ziua acesta, căci se vor spăla de fapt
spiritele rele;

 dacă cei îndrăgosti�i se
vor scălda împreună, în râu sau în
mare, ei se vor iubi o via�ă întreagă,
etc.



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

sc A, telefon 0371/ 073989, 0235/481720
60 locuri de muncă disponibile la 19.06.2019

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

– AUTO B H N SRL 1 instructor auto
– BAXGILDOR SRL 2 confec�ioneri articole din

piele si înlocuitori
– BROMJOVICER S.R.L. 6 muncitori necalifica�i

în industria confec�iilor
– CARIOTCOM SRL 1 bucătar
– CIBLIM PROD SRL 2 confec�ioneri articole din

piele si înlocuitori, 2 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor

– CONFECTII INTEGRATE MOLDOVA SRL 5
confec�ioneriasamblori articole din textile

– ECOSALUBRIZARE PREST SRL 1 lucrător
pentru salubrizare căi publice, 1 șofer autocamion/mașină
de mare tonaj

– ENACHEMORARIT SRL 1 tractorist
– FICAVMISS S.R.L. 1 vânzător
– KAR HUNTER SRL 5 muncitori necalifica�i la

asamblarea, montarea pieselor
– L.I.S. SERVGROUP SRL 1 șofer

autocamion/mașină de mare tonaj
– LINUX SRL 2 muncitori necalifica�i la spargerea

și tăierea materialelor de construc�ii
– MARKALG FOOD SRL 2 bucătari, 2 ospătari

(chelneri), 2 șoferi de autoturisme și camionete
– MOBILGLASS S.R.L. 1 ambalator manual
– NICOMON S.R.L. 3 muncitori necalifica�i în

industria confec�iilor
– PETAL SA 5 muncitori necalifica�i la ambalarea

produselor solide și semisolide
– SC BUCUROSII SRL 1 ambalator manual
– SC CYP&OTY SRL 1 vânzător
– SC LIDL DISCOUNT SRL 1 vânzător
– SC REIAda SHOES SRL 1 confec�ioner articole

din piele si înlocuitori
– SC VIO BHN SPORT SRL 1 secretara
– SPIDERFLUX SRL 1 spălător vehicule, 1

spălător vehicule
– VASEA SRL 1 ajutor bucătar, 1 barman

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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ÎN ATENŢIA
ABSOLVENŢILOR
PROMOŢIEI 2019

Reamintim absolven�ilor faptul că, termen de 60 de zile de la
absolvire, sunt aşteptaţi să se înregistreze în evidenţele agen�iilor pentru ocu
parea forţei de muncă pentru a beneficia servicii personalizate în vederea
integrării pe piaţa forţei de muncă.

Precizăm că înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de
muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea ob�inerii facilită�ilor
acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj
și stimularea ocupării for�ei de muncă.

Astfel, absolvenţii institu�iilor de învă�ământ care se înregistrează în
evidenţele agenţiilor pentru ocuparea for�ei de muncă în raza cărora își au
domiciliul, beneficiază de servicii de informare şi consiliere profesională,
medierea muncii, servicii gratuite de formare profesională, precum și de
facilită�i financiare.

Actele necesare pentru înregistrarea absolven�ilor în evidenţele
agenţiilor teritoriale ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, sunt:

• actul de identitate, în original şi copie;
• actele de studii şi de calificare sau adeverinţa din care să rezulte

data absolvirii, în original şi copie;
• adeverinţa medicală din care să rezulte că persoana este clinic

sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricţii medicale.
Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana

care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una
dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal,
postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în
condiţiile legii.

Absolvenţii de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul
de Bacalaureat, sunt aștepta�i să se înregistreze în eviden�ele agen�iilor
jude�ene pentru ocuparea for�ei de muncă. Potrivit prevederilor Ordinului nr.
3.220/19 februarie 2018 al Ministrului Educaţiei Na�ionale „cursurile claselor
terminale din învăţământul liceal se încheie în data de 31 mai 2019”. Elevii
care nu au situaţia școlară încheiată la toate materiile, se pot înregistra în
eviden�ele agen�iei în termen de 60 de zile de la data promovării examenului
de corigen�ă, data înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ.

AJOFM Vaslui  Biroul de presă

VACAN�Ă ÎN SIGURAN�Ă

Având în vedere faptul că, începând de astăzi,
elevii vor fi în vacan�ă, perioadă în care vor fi mai puţin
supravegheaţi de către părinţi, şi deloc de către profesori,
poli�iștii îi îndrumă atât pe copii, cât și pe părin�i, să
citească aceste rânduri și să discute despre eventualele
riscuri la care pot fi expuși în anumite situa�ii. 

Noi, poliţiştii, le mulţumim cadrelor didactice şi
părinţilor, care au înţeles faptul că parteneriatul şcoală
poliţie  familie este esenţial pentru formarea copiilor,
pentru ca cei mici să deprindă  un comportament cuviin
cios.

Haideţi să recapitulăm recomandările preventive
învăţate la clasă, pe parcursul anului şcolar care tocmai 
sa încheiat, pentru ca vacanţa mare să fie una mai sigură
și plăcută.

CÂND EȘTI SINGUR ACASĂ:
 �ine ușa locuin�ei închisă, și nu permite acce

sul persoanelor necunoscute, chiar dacă acestea pretind că
au fost trimise de părin�ii tăi;

 Nu părăsi locuin�a fără a le spune
părin�ilor/bunicilor unde și cu cine pleci, respectiv la ce
oră te vei întoarce; 

 Dacă sună telefonul și nu recunoști persoana
cu care vorbești, nu da rela�ii despre programul părin�ilor
și nu le spune că ești singur acasă.

NU UITA: NU DESCHIDE UȘA
LOCUIN
EI PERSOANELOR NECUNOSCUTE!

În mediul online
 Nu da persoanelor necunoscute, întâlnite pe

internet, informa�ii despre tine sau familia ta (nume,
adresă, loc de muncă al părin�ilor, școala pe care o urmezi,
numere de telefon, etc.);

Ai grijă ce fotografii postezi pe re�elele de
socializare. Restric�ionează accesul necunoscu�ilor la pro
filul tău; 

 Nu anun�a plecarea în vacan�ă pe re�elele de
socializare!

 Anun�ă imediat un adult când ești victima unei
agresiuni pe internet;

 Renun�ă la comunicarea virtuală cu persoanele

care î�i provoacă neplăceri sau frică!

La joacă:
 Alege�i să vă juca�i în locuri sigure și întot

deauna să îi anun�a�i pe părin�i unde vă petrece�i timpul
liber;

 Evită conflictele și apelează la sprijinul unui
adult atunci când ești implicat, fără voia ta, întrun astfel
de incident. 

Poli�ia rutieră recomandă celor mici:
 Să nu se joace pe drumurile publice sau în

apropierea acestora şi să aleagă locurile special amenajate
în acest sens, unde nu circulă maşini (parcurile, terenurile
de sport, curtea şcolii sau a grădiniţei etc.)! 

 Să nu se deplaseze cu rolele/ skateboardul pe
partea carosabilă a drumurilor publice! 

 Să traverseze strada numai pe trecerea de
pietoni şi să nu fugă pe trecerea de pietoni!

 Acolo unde sunt instalate semafoare, să
aştepte cu răbdare apariţia luminii de culoare verde şi să
traverseze numai pe această culoare, iar în intersecţiile
unde nu există semafor, traversarea se va face numai pe la
colţul străzii, după o atentă asigurare că din ambele 
sensuri de circulaţie nu se apropie nici o maşină.

Recomandări pentru părinţi:
 Discutaţi liber cu fiul/fiica dumneavoastră

despre ce are voie şi ce nu are voie să facă în această
perioadă !

 Asiguraţivă că ştiu numele dumneavoastră
complet sau pe cel al bunicilor, numerele de telefon,
adresa, pe care să le poată divulga în situaţia în care sau
rătăcit!

 Nu vă lăsaţi copiii nesupravegheaţi în zonele
aglomerate!

 Învăţaţii să evite compania străinilor şi să
anunţe o persoană de încredere atunci când cineva îi face
să se simtă inconfortabil!

Pentru orice situaţie care poate constitui o
urgenţă, apelaţi serviciul unic de urgenţă 112!
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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 502 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
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