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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)

111 VALORI NA�IONALE DINTR�UN
SECOL PENTRU VASLUI �V�

Continuăm editorialul – serial început în numărul 25 (1906)/2019.

4. MIHAI POP ȘI ȘCOALA ROMÂNEASCĂ DE FOLCLOR.
Folclorist, antropolog cultural, etnolog, creator de școală folcloristică,

decenii conducătorul Institutului Na�ional de etnografie și folclor, sa născut
pe 18 noiembrie 1907, în Glod – Maramureș, cu o activitate interna�ională
mult peste rând în orânduirea comunistă. A decedat, în București, pe 8 
octombrie 2000.

Poate, după destul timp de la dispari�ia sa, unii îi pot contesta meritele,
al�ii sar avânta să le uite pentru că profesorul doctor docent Mihai POP a
stat un sfert de secol în fruntea Institutului Na�ional de Etnografie și Folclor,
a realizat câteva studii importante, numeroase introduceri la opere, a promo
vat linia Partidului în cercetare, a încurajat tineri cu care să se vorbească de
Școala românească de folclor, a reprezentat România întrun conclav mon
dial select. La Revolu�ie (1989) avea o vârstă înaintată, mai activa la Institut
și primindumă la domiciliul său din Polonă, în apropiere de Pia�a Romană din
București, ascultând discursurile de la televizor, să exclame: „nu mai este
interna�ionalism proletar dar vom fi  sub străini”. 

Personal cred că ardeleanul acesta simpatic, molcom, foarte comunica
tiv a avut un rol important în devenirea mea ca etnolog, pentru că ma primit
fără farafastâcuri oridecâteori am trecut prin str. Nikos Belloianis nr.25
(sediul), a stat de zeci de ori de vorbă cu ceea ce eram eu atunci un culegător
harnic de crea�ii folclorice și cercetător în devenire, ma purtat în Sesiuni
Știin�ifice (ca invitat, pe banii mei) la Târgoviște, București, Craiova, Buzău,
Brașov, Timișoara, inclusiv în jurii ca la Concursul Maria Tănase din Craiova
(unde am descoperit pe IONELA PRODAN). Nu se sfia sămi sublinieze câte
ceva din ABC învă�at de la reputatul cercetător ieșean Vasile Adăscăli�ei cu
care am dat și examenul de Licen�ă universitară. Nu mia interzis să iau
legătura cu nici un alt cercetător deși era în mare dușmănie cu dr. Al.
Amzulescu, autorul impozantului volum Balada populară româneacă (dat de
el afară de la Institut), prof. dr. Ovidiu Papadima (cu care am purtat o
îndelungată coresponden�ă), Adrian Fochi (autorulculegătorcomentator al
celor 904 de variante în volumul Miori�a, masiv și analitic) care nul putea
suferi, și, căruia eu iam rămas mai mult decât recunoscător pentru 
înlesnirile de a citi din Fondul „S” din subsolurile  Bibliotecii Academiei
Române (so�ia era custode), cu bârlădeanul G.G. Ursu, prezent în presă cu o
mul�ime de studii, și nici cu excep�ionalul cercetător, om și îndrumător prof.
univ. Gheorghe Vrabie (un volum crucial de analiză) ori cu altcineva, 
invitândumă doar să am părerea mea. Prin mijlocirea lui Mihai Pop și ad
junctul său, dr. Ion Vlădu�iu, am vorbit, colaborat sau neam scris, cu tot ce
era mai valoros în folclorul și etnografia românească până la 1989, inclusiv
cu legendarul învă�ător Gheorghe Dumitrescu Bistri�a, întemeietorul vestitei
reviste de folclor Izvorașul. 
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SECOL PENTRU VASLUI �V�
(Continuare din prima pagină)

Când iam povestit că am stat de vorbă cu col. în rez. Ion Pamfile, fiul
lui Tudor Pamfile, atunci pe str. Aviator Andreescu 14, ma îmbră�ișat
simplu, sa bucurat ca un copil și mia spus că se teme săl caute el pentru
căși riscă fotoliul de la Institut. Am rotunjit informa�ia precizând că am stat
de vorbă și cu so�ia văduvă a lui Pamfile, Elena Gheorghiu, neam de
comersant în Tecuci, unde trăia singură, cocârjată și izolată la maximum (de,
moșieri�ă…). De la col. Ion Pamfile am primit manuscrise cu adnotări ale lui
Tudor, de excep�ională valoare astăzi. Sper să revin.

Cred că era un om al regimului, căci fără apartenen�ă nar fi stat atât
timp Director, dar cu mine sa comportat ca și cu un fiu, arătândumi
încredere și când vorbea cu amanta foarte tânără și când răspundea la anu
mite telefoane, eu fiind atent sămi fac drum pe afară dacămi făcea semn.
Mă stimula mereu să adun texte folclorice pe teren (și astăzi mai am vreo
3500), sămi pregătesc „actualitatea” lor deși era clar că voiam istoria
folcloristicii, și, pentru asta mă aducea la comunicări, în �ară. La Caraș
Severin, de fapt la Reși�a și Băile Herculane, împreună cu el și localnicul
inspector Diaconu am sus�inut o manifestare interna�ională cu cercetători
din Bulgaria și Iugoslavia. Am în�eles de ce, numeric, căr�ile și studiile sale
erau destul de pu�ine: se ocupa, chiar se ocupa de cercetările celorlal�i, fie de
la Institut (avea vreo 4 cercetători foarte activi) fie din �ară.

Revin la ultima întâlnire de la locuin�a sa din str. Polonă, pentru că el
la desemnat pe prof. univ. dr. Nicolae Constantinescu să mă preia pentru
sus�inerea doctoratului la Universitatea din București (1998), după ce
pregătisem totul cu el, întrucât chiar era în vârstă și, cred, căși dădea seama
de eventualele răfuieli în care ar fi fost atras prin continuitate în prim plan.
El, care reprezenta în cel mai înalt grad cercetarea autohtonă politizată
comunist a prevăzut neunirea care urma, aderarea (da, chiar așa) la
Uniunea Europeană, deși alde Ion Iliescu și ai lui abia descopereau Europa și
valorile ei. Om al P.C.R.,Mihai Pop era un om foarte purtat în lume, și foarte
vizionar, când încă nu era internetul la îndemână, ma surprins cu vorba:
„de acum vine și vremea celor ca voi de la Vaslui”. Nam priceput dacă era o
părere, o insultă, o judecată de valoare, pentru că epoca internetului de azi,
chiar a lăsat libere toate orizonturile și celor de la sate…

Oricum, de la el am învă�at tehnica cercetărilor directe în teren,
respectul pentru fiecare cercetător din teritoriu (am, cred, cea mai completă
bibliotecă  cu acești cercetători locali), modul de a mă impune ca autoritate
în etnofolcloristică. Ma îndrumat, de fapt ma stimulat în cercetare decenii
la rând, pentru teza de doctorat Importan�a Revistei de folclor ION
CREANGĂ în folcloristica românească editată sub titlul „Tudor Pamfile și
rev. Ion Creangă”(1998). Pe cartea sa „Metoda de culegere a folclorului”,
autografiată în iulie 1978, Călimănești, îmi scria „Colegului D. Marin ca
încurajare în cercetările lui de folclor”. Compania „intelectuală” de la
această Sesiune Na�ională de folclor era cu totul excep�ională.

Să mai spun că miam respectat întotdeauna cuvântul fa�ă de el, care
avea elemente de analiză pentru toată gama de personaje de rang na�ional,
inclusiv despre Ceaușescu pe carel considera „prea ambi�ios pentru cizma
lui”, pe Dumitru Popescu, ideologul P.C.R., care era „tare deștept dar sa
băgat în troacă”, despre Dumitru Pop, folclorist, cercetător la Cluj, „merită
să ai ambi�ie, dar în cercetare”, despre Marin Preda: „păcat că bea atâta”.
Nu răspundea la atacurile destul de numeroase. Evita să se pronun�e despre
el personal și nam observat să permită unora săl lingușească. Eu nici nam
încercat, deși speram să mă ajute să ajung la Institutul Na�ional de
Etnografie și Folclor sau la Revista de folclor. Mă aprecia ce fac eu ca
cercetător prin jude�ele Moldovei, și era  aproape destul.

Fa�ă de mentorul Mihai Pop eu nu miam achitat datoriile… încă.

VA URMA

…Priveau înfricoșa�i barajul de artilerie de dinaintea mișcării
trupelor, a oricărui atac asupra căruia fuseseră avertiza�i de câteva zile ca să
nu se înspăimânte prea tare. Fuseseră binecuvânta�i de preotul companiei care
ia deslegat de păcate și ia îndemnat să meargă cu Dumnezeu înainte.
Primiseră ordin să doarmă îmbrăca�i în tranșeele săpate cu câteva ore înainte,
să nu facă nici un zgomot, să nu vorbească. Totuși, în așteptarea grea, între ei
mai șușoteau, mai ales să se încurajeze unul pe altul. În sufletul fiecăruia abia
mai pâlpâia nădejdea că vor mai scăpa de sub focul inamicului, anticipat ca
foarte probabil, nimicitor și violent. Plutonul de mitraliori avea între 6 și 11
solda�i, în func�ie de pierderile care se anticipau, fiecare trebuind să ia locul
celui de la mitralieră, comandan�ii știind căi trimit la moarte. Cu inima
strânsă, unii dârdâind de frică sau clăn�ănind din din�i, își transmiteau
încurajări neexprimate, păstrânduși locul în forma�ie. Psihic erau forma�i să
primească moartea pe care, de fapt, o vedeau cu ochii: perdeaua de foc, fum
și explozii de pe malul dinspre Răsărit al Prutului, bubuitul care nu mai con
tenea târânduse dinspre spatele solda�ilor, dinspre dealul Copăceana, de unde
trăgeau tunurile românești, și se prăvălea asupra satelor de peste apă care tot
românești erau, li se spusese, dar care erau în�esate de bolșevici. Era lumină
ca ziua, o lumină roșietică, spartă de explozii, pârâitul mitralierelor, vâjâitul
brandurilor, bolnăvicioasă, purtătoare de moarte și pentru ai noștri, dintre care
mul�i nor mai apuca să vadă lumina zilei, dar groaza pornea de la miile de
explozii, doar la câ�iva kilometri, focul nimicitor al artileriei române care
trebuia să distrugă până și tranșeele rușilor,  centimetru  cu centimetru, care
păreau a izvorî din largul stepei calmuce sau din Caucaz, și care nu se mișcau
de loc, după cum raportau ofi�erii care priveau cu binoclurile. Tot orizontul
era roșuroșu.

Purtătorul de afet al mitralierei cărate pe umeri de Vasile Marin era
unul Vasile Cogean dintrun sat apropiat de Bogdăneștii năpădit de armată,
părăsit de locuitorii evacua�i pe Valea Elanului, la Vutcani, Roșiești. Cogean
era din Rânzești și avea sarcina săi conducă prin orice loc mai ferit, dacă se
mai putea descoperi așa ceva. Cei 11 din plutonul lui Vasile Marin, cu el în
frunte, au trecut apa Prutului imediat ce au auzit ordinul generalului, al
conducătorului Ion Antonescu, după pregătirea de artilerie: „pentru România
Mare, vă ordon, trece�i Prutul!”, întrun iureș  nereglat de cineva. Proteja�i de
malul ceva mai înalt și ușoară umbră fa�ă de lumina necontenită a exploziilor,
acolo, pe apă, na căzut niciunul. Dar la câ�iva metri, pe platou, au înfruntat
urgia: gloan�ele șuierau pe la urechi, unele au lovit căștile sau cu un sunet
indescriptibil au pătruns în corpurile vii, avântate în deplasare, niște �iuieli
metalice rezultând când erau lovite armele sau căștile. Vasile Marin era
primul, înso�it de încărcătorul ochitor care derula banda cu cartușe, deplasarea
făcânduse trăgând continuu.

– Văleu, fra�ilor, mau împușcat, a strigat cam al patrulea, în timp ce
al�i doi au căzut secera�i, fără a scoate un cuvânt. În vacarmul dimprejur mai
mult se ghicea ce voia să spună celălalt, lan�ul de trăgători trebuind să asigure
puterea de foc în mers. A căzut încă unul, și încă unul, tot fără a mai scoate
vreun sunet.

– Culcat,  culcat… culcat, fra�ilor!
Vasile realiza că și din restul companiei cădeau, cu urlete și vaiete,

blesteme și rugi laolaltă, că parcă la comandă to�i sau oprit pe loc , dar focul
puștilor și mitralierelor continua. Că, cele vreo 200 de metri de la malul apei
păreau o imensitate, că nenorocirea zgomotoasă a căzut pe capul oamenilor.
Incredibil de repede șiau săpat tranșee, dar tot repede au constatat că focul
tunurilor rusești sa concentrat asupra lor. Iau pisat ca pe usturoi vreo 3 ore.
Un obuz căzu la câ�iva metri de sergent și acesta fu pârlit instantaneu pe o
jumătate a corpului, simultan un glon� străpungândui piciorul drept.
Mitraliera aruncată de suflu alături fu ridicată imediat de alt soldat, secerat și
el. Urlând, Vasile Cogean, care apucase săși sape tranșeea continuă să tragă
cu mitraliera cu �eava înroșită până i se termină muni�ia, dar, încă, nu se
așternu liniște. Se iviră sanitarii carel ridicară pe rănit, șii aruncară două
benzi cu cartușe lui Cogean rămas printre camarazii săi mor�i. Cei doi Vasile
se despăr�iră pentru totdeauna.

Dumitru V. MARIN

COTITURA DE LA COTITURA DE LA 
COTUL DONULUICOTUL DONULUI
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LA MUZEUL JUDE�EAN 
„ȘTEFAN CEL MARE”, VASLUI

Miercuri, 15 august, 2019, începând cu ora 11 o sală plină (care sa golit destul de repede și de mult) a fost
martora unei expozi�ii de fotografii – unică, aș zice – despre Vaslui, a lansării unei alte căr�i a romancierei Viorica
Șerban – fostă vasluiancă, oricum printre cei 101 vasluieni, și a unui tânăr prozator din jude�ul Botoșani. Muzică, film,
interviuri.

Am apreciat prezen�a prietenilor scriitori de la Iași, dintre care doi sunt printre cei 111 valori na�ionale 
dintrun secol pentru Vaslui

Din noianul de impresii, amintiri, pre�uiri, imagini,… azi, pu�ine!?

Mihai BATOG BUJENI	Ă:

„Dragi vasluieni. Spun asta din toată inima pentru că nu este prima oară când mă întâlnesc și aici dar și
în alte păr�i cu acest Vaslui minunat. Vasluiul cultural pe care nul știe nimeni. Pe care dumneavoastră îl purta�i în
suflet și pe care îl pute�i dărui acestei din ce în ce mai frumoase urbe. Privind lucrările domnului, miam adus aminte
de faptul că știu această sală de pe la sfârșitul anilor 90, când arăta cu totul și cu totul altfel. Și mam gândit că
bătrânul Protagoras doar ne spusese el că omul este măsura tuturor lucrurilor. Iată deci că avem oamenii potrivi�i
în locurile potrivite.

Vreau să vă spun că am o plăcere interioară să vă mărturisesc că sunt cititorul tuturor căr�ilor doamnei
Viorica Șerban – draga și scumpa noastră colegă și la liga scriitorilor și la Asocia�ia Literară Păstorel și în general
cam în toate asocia�iile culturale ale Iașului și ale artiștilor plastici, ceea ce dovedește nu numai o apeten�ă pentru
cultură ci și un spirit întreprinzător, pe care laș numi tânăr. În sensul cel mai bun al cuvântului. Despre această
carte: „Moartea vine la al treilea gong” pot să spun că, eu care mă consider un cititor versat, un cititor exersat, am
rămas surprins. Este un roman psihologic excep�ional de bine construit pe structura unui roman poli�ist și totul
centrat pe o în�elepciune biblică. Voi începe cu în�elepciunea biblică.

Sfântul apostol Matei, în evanghelia sa, spune la un moment dat: „Acolo unde î�i afli comorile î�i este și
sufletul.” Destul de pu�in în�eles și nebăgat în seamă măcar pentru această învă�ătură, noi oamenii, mult prea
preocupa�i de locul unde ne �inem banii, decât cel în care ne �inem pentru eternitate sufletul.

Ei bine, romanul pune în primul plan, dincolo de această aser�iune, felul nostru omenesc de a fi: nu bogă�ia
ne face să ne pierdem min�ile ci culmea este că și iluzia ei are exact aceleași efecte. Și atunci dacă un om își pierde
omenia având în minte niște bani care erau de altfel falși și recurge chiar la crimă, se degradează; este timpul să ne
gândim la ce ne spune sfântul apostol Matei. Oare unde trebuie să ne �inem comori și oare care sunt acele comori?
Banii? Acum ei sunt făcu�i din hârtie, dar în curând vor fi niște impulsuri electrice. Cum să ne pierdem sufletul pentru
o bucată de hârtie sau ceva asemănător? Oare nar fi mai bine să ne facem comori în prietenie, în rela�iile omenești?
În bunătatea și ajutorul pe care îl datorăm celui apropiat nouă? Cartea este tulburătoare în felul ei. Vreau să vă spun
că ma cucerit și construc�ia frazelor. Cu excep�ia unor lucrări anterioare cu care am discutat mult cu doamna
Viorica Șerban, unde fraza fiind prea stufoasă tindea să ascundă miezul ei, săl dilueze, acum avem o frază tipică
pentru un roman de ac�iune foarte bine conturată, o frază dinamică, tendin�a de a scoate în eviden�ă caracterele. Ce
pot să vă spun eu? Că doamna Viorica Șerban este membră a diferite asocia�ii? Da, dar eu îi doresc să ajungă în
curând membră a Uniunii Scriitorilor. Merită.”

Dumitru V. MARIN:

O felicit pe Viorica pe Fane, pe to�i cei prezen�i în sală la o petrecere cu vorbe care să ne folosească tuturor.
A ne pune mintea la contribu�ie, înseamnă, până la urmă, a ne exersa existen�a noastră spirituală umană. O lansare
de carte este un eveniment, oricum sar numi el – bun sau rău, chiar și lansarea celei mai proaste căr�i, tot un
eveniment este. Bun, stimulator și stimulativ. Nu pot să nu o felicit pe fosta mea elevă Viorica Șerban. Nu pot să     
nui mul�umesc lui Fane Șerban, prietenul meu de o via�ă, așa cum nu pot săl uit pe Lauren�iu Chiriac așezat astăzi
între Scila și Caribda, adică – eu trebuia să plec, pentru că după mine mănâncă 13 oameni și ziarul acum se naște,
și trebuie să fiu acolo – pe de o parte – iar pe de alta necesitatea de a fi la o manifestare cu cap și coadă. Am vrut
să plec, dar mam întors pentru că am fost invitat de Lauren�iu să iau cuvântul. Am vrut să formulez aceste felicitări
pentru că to�i cei de aici sunt prieteni mai noi sau mai vechi. Iar acest roman „Past” care a fost prezentat acum nu
va exista până ce nu va apare și în Meridianul Cultural – revistă din care tocmai a apărut ultimul număr – numărul
18. Sâmbătă, la ora 12, este lansarea acesteia la Centrul Cultural „Alexandra Nechita”. Este o revistă care se duce
pe toate continentele – 32 de �ări și are 534 de colaboratori. Dacă ve�i mai afla o asemenea revistă, mă duc acolo
în genunchi. Altfel spus – �in să spun că este un alt record mondial, pe lângă cele deja stabilite. Vreau să vă mai
reamintesc de asemenea, că vă aștept în paginile ziarului Meridianul, unde to�i cei care vor dori să trimită materiale,
vor fi bineveni�i. Domnul Milu�ă Moga spunea că va scrie cândva, dar nu cred că mai are ambi�ie – sper ca acesta
să fie un stimulent. Tot sâmbătă, după ora 12, lansăm cartea „101 vasluieni pentru 100 de ani”. Dintre cei 101 sunt
domnul și doamna Șerban. Cartea, a XXXIa mea carte – a mai fost lansată la Iași și va mai fi lansată în cadrul
Zilelor Culturale, drept care vă invităm. Tot sâmbătă este posibil să vă pot prezenta a 34a carte care se cheamă
„111 valori na�ionale dintrun secol pentru Vaslui” – 500 și ceva de pagini. Prin urmare, la această petrecere cu
vorbe (vorba este a cuiva, vorbele sunt ale noastre, a tuturor, leam auzit, leam sim�it, leam analizat), eu mam
bucurat pentru cele ce am auzit până acum. Vă invit, deci să continuăm să îndrăznim să visăm, pentru că până la
urmă, dacă nu visăm, nam făcut nimic.

LA COZMEȘTI – VASLUI, 
UN DICTATOR… E PRIMAR

Am încercat de mai multe ori să discutăm cu primarul cu probleme
penale de la Cozmești, jud. Vaslui, care oploșește pe lângă el un cunoscut
adversar al nostru, fost ziarist.  Omul, ajuns primar printro fericită întâmplare
„nare timp” nici de vorbă, nici să vină prin primărie, unde are, totuși, niște
func�ionari tare cumsecade și muncitori.

Lam întrebat, la întâmplare, pe cetă�eanul V.A. ce știe de primar, ce
părere are despre el, mai ales acum, după ce acesta sa îngrășat binișor. Mia
răspuns cu un fel de pildă: „un măgar ajuns primar/tot trăieșten bălegar”.

Cât i so fi potrivind primarului Hristache SIMA, sau ce păstrează ca
adevăr aceste versuriaxiomă rămâne să aprecieze edilul pe care nu lam găsit
niciodată în ultimele zece vizite prin sediul Primăriei Cozmești. Și, nul
căutăm să ne vorbească de aventurile sale cine știe pe unde, nu de recoltele
proprii, ci să ne răspundă conf. Legii la întrebări de interes public. Că, ce
vedem prin comună, nu seamănă cu vreo inten�ie bună a lui Sima.

Se aude, dle Sima, cerem răspunsuri oficiale nu de la chefurile la
care ai putea participa. Acuma că, se pare că ai scăpat de problemele penale…

Desigur că te vom mai căuta, dar, fără vreun fel de prietenie, pe care
no meri�i.

Dumitru V. MARIN

ANUN� CONCURS PENTRU POST
CONTRACTUAL

Grădini�a cu Program prelungit Nr. 9
Vaslui cu sediul în Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr.
49, jude�ul Vaslui organizează concurs pentru
ocuparea postului contractual, aprobat prin H.G.
nr. 1027/2014.

Denumirea postului: îngrijitor I post
vacant contractual pe perioadă nedeterminată.

Condi�ii specifice de participare la concurs:
– nivelul studiilor: medii de specialitate/

profesionale;
– cursuri de igienă;
Data, ora și locul de desfășurare a

concursului:
– Proba scrisă în data de 28.08.2019, ora

09:00, la sediul institu�iei;
– Proba practică în data de 29.08.2019, ora

09:00, la sediul institu�iei;
– Proba interviu  în data de 29.08.2019, ora

12:00 la sediul institu�iei;
Data limită până la care candida�ii vor

depune actele pentru dosarul de concurs este de
10 zile de la afișare, la sediul institu�iei.

Date contact: Grădini�a cu Program
Prelungit Nr. 9, str. Ștefan cel Mare, nr. 49,
Vaslui, jude�ul Vaslui telefon 0235.369.473.

Director, 
Prof. Mocanu Cristina



Săptămâna debutează cu
aspecte privitoare la rela�iile

sentimentale. Controversele exis
tente în acest segment au rolul de a
�i remodela concep�iile legate de
iubire și implica�iile ei. Persoana
iubită și copiii te apreciază, î�i sunt
alături sincer, dar parcă tot ești
nemul�umit de ceva nedefinit.
Privește partea plină a paharului
vie�ii tale și detașeazăte de
gândurile meschine. Chiar ai de ce
să te bucuri de perioada asta a vie�ii
tale. 
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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
15 aug. 2019  – 21  aug. 2019

Schimbări de anvergură în
plan profesional. Cu toate

că rela�iile colegiale și în mod special
cele cu șefii par dificile, î�i sunt
recunoscute meritele și eforturile
depuse în câmpul muncii. Astfel, este
posibil să primești sarcini de lucru
noi, o func�ie de conducere sau un
premiu valoros. Evită să te lași dus de
valul ova�iilor de moment! Prietenii
î�i sunt alături prin discu�ii interesante
și sfaturi utile.

Ești animat de gânduri
măre�e. Filozofia ta via�ă se

află întrun amplu proces de
reconfigurare, astfel că î�i poate părea
dificil să discu�i cu al�ii despre noile
tale idelaurile sau despre planurile
personale și profesionale de viitor.
Pruden�ă și discernământ! Este
posibil să te lași dus de valuri noi care
aparent sunt benefice, dar care ascund
informa�ii inutile sau false. Se încheie
o etapă. 

Este clar că rela�iile
parteneriale se modifică, fie

că vrei, fie că nu. Finaluri și începu
turi, unele cu cântec. Vino în
întâmpinarea schimbărilor ce au loc
în preajma ta și bucurăte de toate
expeien�ele pe care �i le oferă
Universul. Chiar dacă ești reticent sau
în�elegi prea pu�in din ceea ce se
petrece în jurul tău ai încredere că
totul se desfășoară spre binele tău
suprem. Apar noută�i financiare în
sensul că, fie primești o sumă de bani
restantă, fie se deschid oportunită�i.

Câștiguri de la și prin al�ii.
�i se deschid variante noi

de a�i mări veniturile din colaborări,
dar și moștenirile și partajele pot intra
în discu�ie. Fereștete de specula�ii și
de a te lăsa influen�at de al�ii! Există
personaje în preajma ta care doresc în
secret să profite de pe urma muncii și
a agoniselilor tale materiale și
financiare. Sunt posibile călătorii pe
distan�e lungi sau în străinătate.
Recomandabil este să fii prudent.

Multe și mărunte se petrec la
locul de muncă, dar și în

rutina cotidiană personală. Sunt șanse
de a�i găsi un nou job sau la cel
actual să se modifice condi�iile de
muncă, rela�iile colegiale și salariza
rea aferentă. Pe de altă parte,
sănătatea este vulnerabilă și bine ar fi
să iei măsurile corespunzătoare.
Partenerul de via�ă și colaboratorii î�i
solicită ajutorul în chestiuni comune,
însă este vorba despre unele vechi,
nelămurite pe deplin.

PRIMA EDIŢIE A CONCURSULUI
NAŢIONAL DE HAIKU 

„DUMITRU RADU” ŞIA
DESEMNAT CÂŞTIGĂTORII

Tocmai sa tras cortina peste prima ediţie a concursului naţional de
haiku “Dumitru Radu”. Ediţia inaugurală, iulieaugust 2019, a avut loc la 1 an
de la moartea celui care a fost Dumitru Radu şi 83 de ani de la naşterea sa şi
a fost iniţiată şi susţinută de către binecunoscutul haijin CezarFlorin Ciobîcă.

Dumitru Radu, sa născut la 30 iulie 1936 în Bacău, a fost doctor în
ştiinţe medicale, specialitatea biochimie (1977). A lucrat în cercetare, la Iaşi,
unde îşi făcuse studiile (19651970), apoi  ca medic primar de laborator, la
Bacău, până la pensionare (2007). 

Dumitru Radu, a fost aşadar om de ştiinţă  dar şi un mare meloman
şi mai ales poet. A publicat mai multe volume de poeme întrun vers şi de
haiku. Dar dr. Dumitru Radu a strălucit  mai ales în domeniul eseisticii. Timp
de douăzeci şi cinci de ani a ţinut comunicări la colocviile şi congresele de
haiku, a publicat articole în reviste, iar o parte dintre ele lea strâns în volumul
Foşnet de filă(cronici şi eseuri), Corgal Press, Bacău, 2005. Urma să le
publice şi pe celelalte întrun volum ce sar fi numit Foşnet de filă 2. Despre
Dumitru Radu, Corneliu Traian Atanasiu a scris în anul 2012 că este cel mai
bun eseist al haikuului de la noi.

Tema concursului a fost PRISPA CU GREIERI şi sa trimis câte un
singur haiku pe această temă. 

Juriul concursului de haiku Dumitru Radu, a fost alcătuit din
CorneliuTraian Atanasiu, Iulian Dămăcuș și Dan Doman; secretar: Cezar
Florin Ciobîcă). Sau primit pentru concurs un număr de 58 de haikuuri
care au fost analizate pertinent, fără a se cunoaşte numele autorilor.Sau
acordat două premii I (Mona Gheorghe şi Letiţia Iubu), două premii II
(Mihaela BĂBUŞANU şi Ion CUZUIOC), două  premii III (Doina WURM şi
Cristina APETREI).

De asemenea au fost acordate  patru  MENŢIUNI (Florin GOLBAN,
Argentina  STANCIU, Mona IORDAN, Grigore CHITUL) precum şi două
premii pentru senryuuri: (Vasile  CONIOȘI MESTEŞANU şi Rodica P.
CALOTA).

Felicitări iniţiatorului, partipanţilor, membrilor juriului dar și celor
care au sponsorizat financiar concursul : CorneliuTraian Atanasiu, Cristina
Angelescu, Mirela Brăilean, PaulMircea Iordache, Valeria Merca, Lumini�a
Petrea, Rodica Ștefan.

Nu putem încheia această  succintă consemnare fără a adresa
felicitări iniţiatorului acestui concurs şi a spune foarte pe scurt cine este el.

CezarFlorin Ciobîcă, iniţiatorul acestui concurs, este profesor de
limba română din Botoşani şi un autor de haiku binecunoscut, având  în 
palmares  premii  extrem de importante. Cezar a primit dealtfel, de la Haiku
Euro Top, autoritatea supremă în materie de haiku la nivel european, un
certificat de recunoaştere prin care este inclus în cei mai în cei mai buni 100
creatori de haiku din Europa. Este considerat unul dintre cei mai talentaţi
autori de haiku din România dar şi din Europa.

Mihaela BĂBUŞANU
UZPR

ANUN� CONCURS PENTRU POST
CONTRACTUAL

Grădini�a cu Program prelungit Nr. 15
Vaslui cu sediul în Vaslui, str. Eternită�ii nr. 2,
jude�ul Vaslui organizează concurs pentru 
ocuparea postului contractual de îngrijitor I pe
perioadă nedeterminată.

Condi�ii specifice de participare la concurs:
– nivelul studiilor: medii de specialitate/

profesionale;
– cursuri de igienă;

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:
– 28 august 2019, ora 09:00: proba scrisă;
– 29 august 2019, ora 09:00/12:00 proba

practică și interviu;
Data limită până la care candida�ii vor

depune actele pentru dosarul de concurs este de
10 zile de la afișare, la sediul institu�iei.

Date contact: Grădini�a cu Program
Prelungit Nr. 15, str. Eternită�ii, nr. 2, Vaslui,
jude�ul Vaslui, telefon 0235.313.715, mobil
0744.925.630.

Director, 
Prof. Todeilă AnaElena

PISTOL CU GAZE ȘI MUNI�IE
AFERENTĂ RIDICATE DE

CĂTRE POLI�IȘTI

Un bărbat în vârstă de 43 de ani, din Vaslui, este cercetat de poli�iștii
vasluieni, sub aspectul comiterii infrac�iunilor de nerespectarea regimului
armelor și al muni�iilor, braconaj, uz de armă neletală fără drept și
contrabandă.  

Poli�iștii din cadrul  Biroului de Investiga�ii Criminale Vaslui au
efectuat o perchezi�ie la domiciliul unui bărbat din municipiul Vaslui, ocazie
cu care au depistat și ridicat, în vederea cercetării, un pistol cu gaze, precum
și muni�ie aferentă (peste 540 proiectile metalice).  

În urma cercetărilor efectuate,  poli�iștii au stabilit faptul că acesta nu
posedă autorizare pentru de�inerea armei neletale, arma și muni�ia fiind intro
duse în România în anul 2011, din Italia. Bărbatul este bănuit că ar fi folosit
arma la activită�i de braconaj, pe raza comunei Muntenii de Jos, jude�ul
Vaslui.

În cauză sunt continuate activită�ile de cercetare penală sub coor
donarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui,
urmând a fi stabilită și probată întreaga activitate infrac�ională săvârșită.
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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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H O R O S C O P
15 aug. 2019 –  21 aug. 2019

Se conturează schimbări
majore în segmentul

familial. Repara�ii de anvergură,
vânzări și achizi�ionări de bunuri
patrimoniale, discu�ii cu neamurile,
reorganizarea programului familial.
Se recomandă pruden�ă în
continuare la sursele de apă din
spa�iul locativ. Rela�iile sentimen
tale se vor reconfigura definitiv.
Sunt momente bune pentru discu�ii
constructive.

Schimbări importante în
rela�iile cu anturajul apro

piat. Este nevoie să revizuiești aces
te anturaj, analizând pe îndelete
persoanele care �iau fost alături
până acum. Este vremea să�i
îndrep�i aten�ia și eforturile pentru a
lega noi prietenii. Călătorii pe
distan�e scurte, discu�ii și întâlniri cu
multă lume, rezolvarea unor
demersuri personale și profesionale.
Oricum, succesul este garantat. 

Aten�ia î�i va fi atrasă de
faptul că se întrezăresc

destul de clar noi variante de câștig
din munca proprie. Sunt șanse mari
să primești cadouri deosebite,
favoruri dinspre locul de muncă, dar
și informa�ii privitoare la noile
condi�ii de muncă, ce vor atrage mai
departe creșteri salariale mul�umi
toare. Și totuși vor reveni în aten�ie
chestiuni profesionale vechi. Foarte
animate devin rela�iile cu anturajul
apropiat.

�i se așterne în cale o etapă
cu totul deosebită începând

cu această săptămână. Gândeștete
la planuri personale și profesionale
măre�e, visează în stil mare și ai
încredere că toate �i se vor oferi la
momentul potrivit. Strălucești în
mod deosebit, iar ceilal�i aproape că
privesc cu greu înspre tine.
Entuziasmul de care dai dovadă este
fondat, însă tempereazăl. Unii te
pot considera fals, iar al�ii se pot
speria la propriu de tine și de cele
spuse de tine. 

Perioada analizată te pre
dispune la medita�ii interi

oare, izolare și analiză profundă a
rela�iilor și situa�iilor în care ești
implicat. Sunt momente excep�iona
le de a primi informa�ii revelatoare
pe căi neobișnuite, deoarece intui�ia
î�i este foarte accentuată. Fii prudent
și discret în toate! Există dușmănii
ascunse, mascate cu inten�ii bune.
Ascultă�i în permanen�ă vocea
interioară și urmărește�i semnalele
organismului. Sănătatea sistemului
circulator este vulnerabilă.

Multă lume roiește în
preajma ta în primele zile

ale săptămânii. Se petrec schimbări
importante în anturajul prietenilor,
în sensul că de unii te vei desprinde
definitiv, făcânduse loc pentru al�ii.
Discu�ii de anvergură, proiecte
personale și profesionale la orizont,
dar și desprinderi de unii care nuși
mai au rostul în via�a ta. Pe de altă
parte, rezervă momente pentru
odihnă și pentru a sta de vorbă cu
tine însu�i.

Locuri de muncă
în Vaslui

Locuri de muncă
în Bârlad

– AMALFI BLOCK HOUSE SRL 1 pizzar
– AQUAVAS SA 1 laborant chimist, 7 săpători manual 
– ASOCIATIA ULTIMA SPERANTA LA VIA�Ă 2 îngrijitori ani

male
– BACANIE CU TAIFAS SRL 1 operator confec�ioner industrial

îmbrăcăminte din �esături, tricotaje, materiale sintetice
– BIOCIS SRL 2 muncitori necalifica�i la ambalarea produselor

solide și semisolide
– CARITAS SRL 1 manipulant mărfuri
– CONFECTII BIRLAD SA 5 muncitori necalifica�i în industria

confec�iilor, 10 operatori confec�ioneri industrial îmbrăcăminte din �esături,
tricotaje, materiale sintetice

– CRISMIH SRL 6 manipulan�i mărfuri
– DACIA 1991 SRL 1 vânzător
– GEOELLA EXCHANGE SRL 1 casier valută
– GRAMADA SRL 1 femeie de serviciu
– LEOSLO SRL 2 cofetari
– METAL SUPER LASER SRL 1 operator la mașiniunelte cu

comandă numerică
– NICOLE SRL 1 menajeră
– ROMOLD SRL 2 agen�i de securitate
– SC COMPACTUS GRIMS SRL 1 lucrător bucătarie (spălător vase

mari)
– SC ILU ZEN MARKET SRL 1 vânzător
– SC OTILIA CHIC SALON SRL 1 coafor
– SC RULMENTI SA 2 consilieri/exper�i/inspectori/

referen�i/economiști în comer� și marketing, 1 sortator produse, 1 analist
măsurători metrologice

– SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA "ELENA BELDIMAN"
BARLAD 2 asisten�i medicali generaliști, 1 infirmier/infirmieră, 1 îngrijitoare
la unitati de ocrotire socială și sanitară, 1 operator introducere, validare si pre
lucrare date

– SPITALUL MUNICIPAL DE URGEN�Ă „ELENA BELDIMAN”
BâRLAD 1 registrator medical

– TWOVETFARM SRL 1 medic veterinar, 1 tehnician veterinar
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– SC CONFECTII SA 5 confec�ioneri, 5 muncitori necalifica�i în
confec�ii

– SC VASCAR SA 1 mecanic între�inere, 2 ingineri   industria
alimentară, 1 medic  veterinar, 1 economist

– SC ANDSUR SRL 3 muncitori necalifica�i
– SC UNGUREANU  TRANS  SRL 5 muncitor necalifica�i
– SC TOKAN AS CONSTRUCT SRL 5 muncitori necalifica�i
– SC BADOTHERMAMC SA 2 strungari, 2 frezori, 2 lăcătuși
– SC CASA TUDORA SRL 2 brutari, 2 patiseri
– SC TERRAMAXX SRL 2 confec�ioneri
– SC ASOCIATIA DE PROPRIETARI, NR.17 2 femei de serviciu
– SC COMIDA RICA MAR SRL  1 ajutor bucătar
– SC CUPTOR ANTIC  SRL 1 ajutor bucătar, 1 pizzar, 1 curier
– SC ALFA DECO INVEST SRL 4 fierari, 4 zidari, 4 finisori
– SC SCIR 2 elctricieni 3 instalatori sanitar
– SC VASTEX SA 5 confec�ionerio textile
– SC BENAVI SRL 1 spălător vehicule
– SC BODEN RAT SRL 15 dulgheri, 15 muncitori necalifica�i, 15

fieraribetoniști
– SC C&A CONSULTING  SRL 10 muncitori necalifica�i, 5 sudori

el.autogen, 10 instalatori termosanitari, 2 ingineri   mecanici
– SC NIPO CONSTRUCT INVEST SRL 4 dulgheri, 4 fierari

betoniști, 4 zidari
– SC APISROM SRL 1 specialist marketing
– SC REL TUDOR IONMAR MASCOTESCU SRL 1 lăcătuș

mecanic, 1 muncitor necalificat  
– I.I. Nechifor Catalin 2 tractoriști
– SC CLASSIC SALON SRL 1 coafor, 1 frizer
– SC DANINA LINE SRL 1 călcătoreasă
– SC LEBEL SRL 4 mecanici auto, 1 inginer auto
– I.I. STEFANITA LAURENTIU 1 croitor, 1 confec�ioner, 1 călcător

ÎN�ELEPCIUNEA NU
ARE NEVOIE DE

VIOLEN�Ă!

În cadrul campaniei jude�ene de prevenire a violen�ei domestice
„În�elepciunea nu are nevoie de violen�ă!”, poli�iștii Inspectoratului de Poli�ie
Jude�ean Vaslui, din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a
Criminalită�ii, respectiv din cadrul Serviciului de Ordine Publică, cu sprjinul
Primăriei Bogdănești, au desfășurat o activitate cu caracter preventiv pe raza
localită�ii Bogdănești. 

În cadrul activită�ii sa pus accent pe importan�a protejării familiei,
fiind prezentate diferite cazuri de violen�ă domestică, efectele negative ale
acestora asupra dezvoltării copilului.

Poli�iștii au adresat recomandări preventive și informări cu privire la
riscurile la care se expun în momentul comiterii de infrac�iuni asupra unui
membru de familie, precum și la mijloacele de protec�ie la care pot apela
victimele acestor infrac�iuni.

Cu ocazia activită�ilor desfășurate, au fost instruite peste 50 de 
persoane, locuitori ai comunei, poli�iștii oferind pliante referitoare la legisla�ia
existentă în domeniul combaterii violen�ei domestice, la reglementările legale
privind emiterea ordinului de protec�ie și a ordinului de protec�ie provizoriu,
precum și la modalită�ile de sesizare a organelor competente.

Totodată, acestora leau fost aduse la cunoștin�ă cauzele care pot
determina apari�ia infrac�iunilor de violen�ă domestică, tipurile de violen�ă
care cad sub inciden�a acestui tip de  infrac�iune, pașii pe care victima trebuie
să îi urmeze, precum și drepturile acesteia. 

Campania va continua până la data de 31 august 2019 și are ca scop
informarea popula�iei din mediul urban și rural cu privire la riscurile la care
se supun în momentul comiterii de infrac�iuni asupra unui membru de familie
și la mijloacele de protec�ie la care pot apela victimele acestor infrac�iuni.

Violen�a poate duce la emiterea ordinului de protecţie  prin care
instanţa de judecată sau poli�istul poate dispune:

• evacuarea agresorului din locuinţa comună, chiar dacă el este
proprietarul;

• interdicţia pentru agresor de a se deplasa în anumite locuri, zone,
destinaţii pe care persoana protejată le frecventează periodic; 

• interzicerea oricărui contact cu victima, inclusiv telefonic, prin
corespondenţă;

• obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute;
• încredinţarea copiilor minori sau stabilirea reşedin�ei acestora;
• obligarea agresorului de a urma consiliere psihologică, psihoterapie

sau recomandarea luării unor măsuri de control, efectuarea unui tratament ori
a unor forme de îngrijire.

A  a p ă r u t  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 534 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.
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LAZA… PRIMARUL CULAZA… PRIMARUL CU
CETĂ�ENII… ÎN LUNCĂCETĂ�ENII… ÎN LUNCĂ

„POFTI�I LA „POFTI�I LA 
DUDA EPURENI”DUDA EPURENI”

Pentru cine nu știe, pe Valea Rahovei este o luncă de plopi, tare frumoasă
și umbroasă în dreptul comunei Laza. An de an aici se organizează și Sărbătoarea
comunei, de Sântămărie, cu târg. sport, cuvântări (la umbră, cui nui convine?)
comercian�i, artiști, lume multă.

De mul�i ani, indiferent de asprimea vremurilor (numai când au fost
inunda�ii, nu) aici vin oameni din toată comuna, dintre cei care au plecat în
străinătate, mul�i de prin satele învecinate. Tot de atâ�ia ani scena din luncă
găzduiește forma�ii renumite sau de amatori, terenul de fotbal cu iarbă naturală
echipe care se mai încumetă săi mai bată la scor pe cei de la Recolta Laza.

Aici se găsește câte o bere rece și mititei fierbin�i, ori cârnăciori
moldovenești, dar mai ales prilejul de socializare și schimb de experien�ă. De regulă
e atmosferă de sărbătoare.

– Cum a�i reușit să organiza�i Sărbătoarea comunei, anul acesta, dle primar
Vasile Popovici?

– Destul de greu și cu mari  eforturi… colective, pentru că neau spri
jinit și sponsori locali. Neam mobilizat și noi, to�i cei din primărie. Ajutoare
externe nu avem, ne gospodărim cum putem. Esen�ialul e ca tot mai mul�i din
tre concetă�enii noștri să poată petrece în lunca noastră de pe malul lacului
Pușcași câteva ore în pace și liniște. La noi a fost întotdeauna liniște indifer
ent de unde au venit participan�ii.

Oricât  am dori noi nu vom putea surprinde exact  desfășurarea  și suflul
manifestării, dar putem să le urăm tuturor distrac�ie plăcută.

Și primarul Vasile Popovici binemerită și felicitări și o strangere de mână
pentru eforturile lor de organizare… și cheltuieli înspre binele popula�iei.

Haide, Laza!
Dumitru V. MARIN

Ne zice primarul  Petrică  Chiriac, tare preocupat de eveniment. 
– Noi începem mai târziu, din cauza căldurilor, anul acesta.
– Ce plănui�i, pentru marele public?
– Ca întotdeauna, cântec, joc și voie bună la Grădina de vară pe care

am redotato. Hușenii care vin în număr mare (de regulă) sunt mai mult
decât bineveni�i iar consătenii noștri participă, desigur, nu numai cu prezen�a,
pentru că sunt invita�i și la dans.

Trebuie să vă spun cu triste�e în suflet că regretăm moartea prietenu
lui și colaboratorului nostrum, poetul și prozatorul Ion Gheorghe Pricop, stins
pe neașteptate acum câteva luni. Mare pierdere pentru comuna noastră.

Dar, navem altă cale, decât să mergem înainte.
Întrerupem discu�ia pentru că primarul e chemat să intervină de urgen�ă

undeva.
Ne bucurăm, însă, că în pofida atâtor greută�i, primarul Petrică Chiriac

reușește să ofere concetă�enilor săi momentul de petrecere colectivă de care este
mare nevoie în orice comunitate.

Dumitru V. MARIN
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VASLUI. ZILELE CULTURALE
ALE MUNICIPIULUI

Am primit pe email, la solicitarea noastră pentru că altfel nu prea suntem în aten�ia
celor de prin primărie, programul manifestărilor culturale consacrate centrului de jude�
(ZCMV).

Fără excep�ie, noi ne bucurăm  de orice organizare de acest fel și acum putem aprecia
eforturile organizatorice ale „echipei culturale” conduse de prof. Geanina Tofan și deschiderea
primarului Vasile Pavăl înspre pre�uirea valorilor locale.

Chiar vă invităm să urmări�i bogă�ia și amploarea manifestărilor în cele 3 zile de
sărbătoare locală. 

Am fost tenta�i să comentăm mai amplu cu eviden�ierea celor mai importante 
„propuneri” care, desigur, se vor și materializa. Totuși… să le vedem?!?

LANSAREALANSAREA
NOASTRĂNOASTRĂ

Să ne în�elegem: pentru prima dată este prevăzută în programul Zilelor
Municipiului și… LANSAREA REVISTEI interna�ionale, MERIDIANUL
CULTURAL ROMÂNESC, acum la nr. 18 și cu realizări mult, mult peste
obișnuit: are 534 de colaboratori din toată lumea, și, de pe 4 continente. La 
solicitarea noastră scrisă.

Desigur, dacă am ob�inut asemenea RECORD mondial na fost prin
vreun fel de ajutor de la Primărie, dacă am primit aprecieri de pretutindeni, 
na fost la vreo interven�ie a cuiva, și, până la urmă rezistăm în pia�ă datorită
unor eforturi personale de excep�ie.

DECI:
Sâmbătă, 17, ora 12, la Centrul Cultural „Alexandra Nechita”, visà

vis de Școala 8, lângă gara Vaslui, ne întâlnim pentru o scurtă petrecere cu
vorbe un număr de oameni din jude�. Nici nare importan�ă câ�i, ci doar că,
iată, la Zilele CULTURALE vasluiene i sa rezervat un loc și un timp acestei
reviste.

Așadar, vă invităm, pe cei care vre�i, care pute�i, în plină vacan�ă și
„depline” concedii să pofti�i a călca pragul Centrului Cultural „Alexandra 
Nechita” (vom discuta curând… patronimul unei puștoaice), cu prezen�e selecte
pe care le vom eviden�ia… după.
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Meridianul
Cultural 

Românesc

101 VASLUIENI PENTRU 100 DE ANI,
REDIVIVUS…

Tot în cadrul Zilelor cultural vă putem reprezenta volumul emblemă
al jude�ului Vaslui, „101 vasluieni pentru 100 de ani”, Iași, Pim, 2019,404 pag.
Foarte apreciat peste tot.

După ora 12, deci după…Meridianul Cultural Românesc, dăm cu
vântul unor aleși emblematici , deci dintre cei 101…

Tot lume bună…

111 VALORI NA�IONALE DINTR�UN
SECOL PENTRU VASLUI

VINE volumul 111 valori na�ionale
dintrun secol pentru Vaslui, 512 pagini,
săl vede�i.

Tot cu lume mare pentru
prăpăditul de Vaslui, dea lungul celor
60 de ani.

Discu�ie lungă și fructuoasă,
VĂ AȘTEPTĂM?!?
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– Aveţi şi flacoane de şampon goale?
– Goale? Pentru ce?
– Soţul meu e chel.


Merge un om la frizerie să se bărbierească şi îi spune bărbierului că

niciodată nu a putut fi bine ras pe obraji.
– Nici o problema, spune bărbierul scoţând o bilă mică, de lemn,

dintrun sertar. Luaţi în gura bila asta şi ţineţio între gingii şi obraz.
Omul face asta şi capătă cel mai fin bărbierit din cate a simţit

vreodată. Apoi întreabă:
– Şi dacă înghiţeam bila?
– Nicio problemă, o aduceaţi a doua zi înapoi, la fel ca toţi ceilalţi

clienţi!


– Ce glume proaste ai...
– Cele bune le ţin pentru cei inteligenţi!


– De câte ori te văd, mă gândesc la fratele tău.
– De ce? Noi nu semănăm deloc.
– Nu, dar lam împrumutat cu bani.
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UNUI  PROFESOR  DE  LATINĂ
OPTIMIST
Ai mereu o tristă soartă,
Rezonezi co limbă moartă.
Dar speran�a�i este vie,
Când observi căi rod în vie.

LANSAREA  CĂR	II  MELE
A fost la un înalt nivel,
Cu lume multă, chiar o droaie,
Păcat de câteun mielușel,
Ce a făcuto… cam de oaie.

STRIGĂTURĂ
Frunză verdecrea�ă,
Lumeami stă în fa�ă.
Eun motiv firesc:
Să no depășesc!

Sorin COTLARCIUC

INFATUATUL           
Întors în �ară mândru mi sa
Mărturisit (nu spuneoricui),
Că pân* și Turnul de la Pisa
Sa înclinat…în fa�a lui.

Margareta FAIFER

ARITMETICĂ CITADINĂ
Stradela din periferie
Cuatâtea gropi creștea lunar,
Încât a trebuit să fie,
Închisă pentru inventar!

UNUI POET
Cum în fiecare rimă
El comite câteo crimă,
Volumașul lui stingher
Nui volum, e cazier!

Nicolae 	A	OMIR

TALENT INCONTESTABIL 
Actor dotat şi fără trac 
Ce prin gazetei scos în faţă, 
Observ căn rol de prostănac 
Fantastic joacă, ca şin viaţă. 

PROPUNERE 
Ca să devină iar umani 
Figurile parlamentare 
Propun din patrun patru ani 
Să fie daţi la reciclare

Ştefan BOBOC

PE  MARTE
Există şi pe Marte viaţă vie:
Dovadă sunt canalele săpate
Ceapar ca nişte drumuri desfundate
Că au şi ei peacolo...primărie.

CONCURS PENTRU POST
Chiar dacă este totul aranjat
Şi omul nostrui ca şi angajat
Examenul să îşi urmeze cursul
Să reuşească bine şi...concursul.

FIZICA APLICATĂ LA
CÎRCIUMĂ
Arhimedei primul după cât reţin
Carea demonstrat că în natură
Un volum de apă scufundat în vin
E egal cu vinul ce se fură.

Costache PLĂCINTĂ

CHEMARE
În lumea muzicii uşoare
În stare deun succes facil,
Sunt multe fete cu chemare,
Sau altfel zis cu... sex appeal!

Ene VERON

A  L’OMBRE DES JEUNES
VACHES EN PLEURS

(similisonet cu ecouri)
Nu pot uita, azi, vacile nebune
Înfulecând prin lanul de secară
Căci mă privează de friptane bune
Odată cu... cotletul ce se cară.

Mai jos de hăul ce spre iad se cască
Apareo juncă dusăn laţ deo damă
Haină... înspre un casap ce cască...
“Nu da!” mugeşte vita “vai, nu da... mă!”

Dar măcelarul, tip cam de culoare,
Candriu spre pradai vine, pas cu pas,
Oftând când zice, ca la pocher, “Pas!”,

Mizând căn blocul său, cu largi culoare,
Avea să vândă, laş, la o amică,
Hartane mari... făcând lumina  mică...

Eugen DEUTSCH

SONETUL LEULUI LA
PÂNDĂ

Perfid ca leul stând sub sicomor
Pândesc atent la dulceami căprioară
Şi simţurile mis întinse, sfoară,
De trupul tânăr, frumos aromitor...

Zglobiei, cu ochi blânzi ca de mioară,
Iară eu cen KamaSutras profesor,
Fierbinte sunt acum şi totui fior
Iar gândurile parcăn ceruri zboară.

Mental transmit idei de acţiune
Filtrez priviri adânci şi reci, dagată
Ea vinencet şi toatăi pasiune...

Surâsui este o promisiune,
Iar vorbai caldă inimami desfată...
 Bunelu’, astăzi iar ai tensiune! 

Mihai BATOGBUJENI	Ă

„IUBI	IVĂ PE TUNURI” (ADRIAN PĂUNESCU)
E talentat poetul! (Are ceva de geniu?)
El, însă, facealuzii și la un alt domeniu:
Femeia carei mândră (nus primul careo spun)
Se dăruie frenetic pe iarbă, nu pe tun.

Aurel BAICAN

AUGUST
Pe luciul fără hotare
Al apelor ceau adormit,
Din fund de haosuri răsare
Melancolia zâmbitoare
A stelelor ceau răsărit.
Întârziat pe malul mării
Eu în adâncuri rătăcesc
Şi prins de farmecul uitării
Las jos tot lutul pământesc
Şin lumea naltului plutesc.
Şi când mă uit în urma mea
La discul rotunjit din tină,
Îl văd schimbat deodatăn stea,
Co licărire de lumină
Îndepărtată, rece, lină.
Iar pe luceferii de noapte
Parcă mai lesnei văd apoi
Că sunt pământuri vechi, răscoapte,
Căs plânsete acele şoapte
Ce curg din spaţiuri spre noi.
O, lege! cât îmi pari de mare!...
Ce farmec pui în toate cele!...
De teai numi, în timp, uitare,
Sau, în distanţă, depărtare,
Tu schimbi pământurilen stele.
Carei privirea omenească
Pătrunzătoare de mister,
Cear îndrăzni să bănuiască
Că lumea noastră pământească
Trăieşte însăşi ea în cer?

Duiliu ZAMFIRESCU

TRECERE
Printre zăpezi, iar trecem noi impurii
Alb viscoliţi deatâtea frumuseţi
Îngenuncheaţi la marginea naturii
Înmugurim de depărtare beţi,

Ori ne târâm cu palmele pe stană
Spre un tărâm uitat de nefiinţă
Şi fiecare deget e o rană
Un trandafir aprins de suferinţă. 

Din când în când, îmbrăţişaţi cu zarea
Pe care o înalţă zilnic plopii,
În clipa când sfârşeşte aşteptarea
Un fir de iarbă ne străpunge ochii 

Ioan ZAHARIA

POST MORTEM...
Când va pleca din lumencet
Poateşi aminteşten somn
Ca fost nevasta unui „domn”
Şiamanta unui „domn”...poet.

LA PLECARE...
Dei păcat şi dei ruşine
Moi ruga la Dumnezeu...
Tot păcatul iau doar eu 
Dacă poţi veni şi mâine...

LA LOCUL LUI...
Pe când ardean văpăi de rug
Nevasta îl ţinea în frâu,
Acum căi blând şi e molâu
La pus la locul lui... în jug!

Ioan GLIGOR STOPI	A
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15 AUGUST: ADORMIREA MAICII DOMNULUI SAU SFÂNTA
MARIA MARE. SUPERSTIŢII, OBICEIURI ŞI SEMNIFICAŢII

Adormirea Maicii Domnului sau Sântămaria Mare este una dintre
cele mai mari sărbători prăznuite de credincioşi, pe 15 august. Marchează
trecerea de la vară la toamnă şi totodată Ziua Marinei, Maica Domnului fiind
ocrotitoarea marinarilor. Pe lângă semnificaţia religioasă a sărbătorii, în
Transilvania şi alte regiunie ale ţării sunt cunoscute o serie de obiceiuri şi
superstiţii populare.

În Transilvania, există obiceiul ca femeile măritate să ducă la biserică,
dis de dimineaţă, fructe din recolta de struguri şi de prune, dar şi miere, pentru
a fi sfinţite de către preoţi şi împărţite apoi credincioşilor. De asemenea, fetele
nemăritate culeg flori din grădină, pe care le duc la biserică, aşezândule la
icoane. În modul acesta, se crede că familiile acestora vor fi protejate de boli
şi de necazuri.

Tot din această zi de sărbătoare, femeile însărcinate se roagă la Maica
Domnului, pentru ca aceasta să le protejeze pe toată durata sarcinii şi să le
ajute să nască prunci sănătoşi.

Tradiţia nui uită nici pe cei care au părăsit această lume, astfel că, în
dimineaţa de 15 august se tămâiază mormintele.

Din 15 august se deschide şi sezonul nunţilor, acesta ţinând până la
intrarea în postul Crăciunului. Perioada dintre Sfânta Marie Mare (15 august)
şi Sfânta Marie Mică (8 septembrie) mai este cunoscută în popor şi sub
denumirea de Între Sântămării. Această perioadă, spune tradiţia, este
considerată a fi potrivită pentru semănăturile de toamnă.

În ziua de Sfântă Mărie, ciobanii îşi coboară turmele de oi de pe
munte, semn că anotimpul călduros este pe sfârşite.

Pe de altă parte, cei care aveau vii mari obişnuiau ca în această zi să
tocmească pandurii care să păzească viile. De asemenea, în această zi
bărbaţii îşi schimbau pălăria cu căciula iar cei care erau observaţi că purtau în
continuare căciulă erau ironizaţi. Totodată în această zi de sărbătoare era
interzis dormitul pe prispă sau scăldatul în apele râurilor spurcate de cerb.

Tot în această zi se organizau şi târgurile şi iarmaroacele de toamnă.
Totodată, la sărbătoarea Sfintei Marii se adună ultimele plante de

leac, putânduse afla totodată cum va fi toamna ce se apropie şi se culeg flori
care se pun la icoane şi care mai apoi sunt bune pentru vindecarea anumitor
boli. În părţile Moldovei această sărbătoare este considerată sărbătoarea
„morţilor” iar cu această ocazie sunt pomeniţi toţi strămoşii plecaţi în lumea
celor drepţi care au purtat numele Sfintei Fecioare.

În Maramureş, sărbătoarea religioasă are o mare însemnătate, iar
tradiţiile şi obicieurile de Sfânta Marie Mare încă se păstrează. Sunt organizate
procesiuni religioase spre mănăstiri, iar la slujbele speciale participă câteva
zeci de mii de oameni.

Mai multe lăcaşuri de cult din ţară ocrotite de Maica Domnului îşi
serbează, miercuri, hramul.

Superstiţii legate de Sărbătoarea Sfânta Maria Mare 
În multe sate româneşti nu se aprinde focul cu două zile înainte de

această sărbătoare. Se spune că, în caz contrar, oamenii riscă să se
îmbolnăvească, să le ia foc acareturile şi să ia boli care pocesc pentru cei ce
mănâncă gătit la foc în aceste zile.

Gospodarii vor avea recoltele blestemate şi fără roade dacă vor lucra
în această zi mare, iar vitele li se vor îmbolnăvi şi gospodăria se va destrăma.

Această sărbatoare se ţine mai ales pentru sănătate, pentru căsătorie,
pentru naştere uşoară şi pentru vindecări.

Oamenii merg la biserică şi se roagă la Fecioara Maria: fetele de
măritat pentru un „ursit” bun, femeile pentru temeiul gospodăriei, iar bărbaţii
pentru recolte bogate.

De Sfânta Maria Mare, fetele nemăritate, care doresc să îşi găsească

ursitul, trebuie să poarte în sân dea lungul întregii zilei un fir de năprasnic
(feriga în unele zone) şi să se roage la icoana Maicii Domnului, ţinând candela
aprinsă.

Se spune că năprasnicul are puterea de a aduce dragostea fetei care îl
poartă de Sfânta Maria Mare.

De Sfânta Maria Mare fetelor le este interzis să îşi taie părul şi săl
arunce la gunoi. De asemenea, este interzis scăldatul în ape curgătoare.

În alte zone, fetele care doresc să se mărite repede îşi pun busuioc
proaspăt sub pernă, pentru aşi visa jumătatea. Despre această zi se consideră
că are o putere magică foarte mare, fapt pentru care, plantele de leac, culese de
către tinerele necăsătorite, au forţa de a vindeca diferite boli.

Dacă unele obiceiuri se referă strict la femei şi la fete, nici bărbaţii nu
sunt ocoliţi de păstrarea tradiţiei. Aceştia, în data de 15 îşi schimbă pălăria cu
căciula, iar cei care mai sunt văzuţi cu pălăria după această dată sunt luaţi în
râs de ceilalţi săteni. Tot acestora le este interzis să doarmă pe prispa casei, ori
în târnaţ în această zi.

Se interzice scaldatul în apa râurilor spurcata de cerb şi dormitul pe
prispă.

Bătrânii satelor transilvănene cred şi în zilele noastre, că, dacă în ziua
de Sfântă Mărie Mare înfloresc trandafirii, toamna va fi una lungă şi
călduroasă.

Alte semnificaţii
Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului este considerată şi

sărbătoarea care desparte lunile de vară de cele de iarnă iar în această zi se
sărbătoreşte şi Ziua Marinei deoarece Maica Domnului este considerată ocroti
toarea marinarilor.

Adormirea Maicii Domnului este sărbătoarea în amintirea zilei în
care Fecioara Maria şia dat obştescul sfârşit iar informaţii despre această
sărbătoare nu se găsesc în Sfintele Evanghelii, decât în tradiţia Bisericii.

A primit vestea mor�ii sale de la un înger
În scrierile părinţilor orientali se spune că Maica Domnului a fost

înştiinţată printrun înger de mutarea ei din această viaţă. De asemenea, se
spune că apostolii aflaţi în acel moment în zone diferite ale lumii au fost aduşi
pe nori pentru a fi prezenţi la acest eveniment. Deoarece Apostolul Toma nu a
putut fi prezent la înmormântare, când a ajuns după 3 zile acesta a cerut să fie
deschis mormântul pentru a putea săruta mâinile Născătoarei, dar intrând el a
găsit mormântul gol. Dea lungul timpului în cuvântările Părinţilor Bisericii
sa afirmat faptul că Fecioara Maria a fost înviată de Fiul Său şi luată cu trupul
în Împărăţa Cerurilor.

Pe de altă parte, tradiţia mai spune că după ce şia săvârşit misiunea
apostolică ce ia fost încredinţată, de a duce credinţa pe Muntele Athos, Maica
Domnului dorea să se mute la Fiul Său. Această cerere ia fost îndeplinită şi
astfel a fost săvârşită şi dorinţa creştinilor ca trupul Maicii Domnului să nu fie
supus puteziciunii şi să fie luat la cer.

Tot tradiţia spune că înainte de Marea Judecată, Maica Domnului va
da cu năvodul de trei ori prin iad, sufletele de acolo putând să se prindă de el
şi astfel să se mântuiască de păcate. Se mai spune că dracii, rămaşi fără
sufletele oamenilor, se vor mânca între ei până când nu va mai rămâne
niciunul.

Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului este prăznuită de ortodocşi şi
catolici în fiecare an, pe data de 15 august. Ea este cunoscută în Apus sub
numele de Înălţarea cu trupul la cer a Maicii Domnului. Este sărbătoarea în
amintirea zilei în care Fecioara Maria şia dat obştescul sfârşit. Nu se ştie cu
exactitate nici anul, nici ziua când „a adormit Sfânta Fecioară”.

POEM CU
DESPRE
PROŞTI

–la plecarea în vacanţă, unor
scumpi admiratori deai mei.–

prostul...pare şi el căar fi  OM,
numai căi niţel beteag la minte.
astăzi  am săncerec – sunt pus pe cafte,
să vil muştruluiesc printre cuvinte.

iatăl!...căi mai scund sau mai înalt.
prostul dragii moşului – nui STASS,
el o ţinea proasta, cum ie felul
şil cunoşti când rage – după glas.

prostul latră vrute şi nevrute.
cu prăjina nui ajungi la nas.
bagă râtul prin literatură
şi e tandru – chiar sfrijit sau gras.

eu iaş înhăma la o cotigă.
nu cu biciul iaş mâna – cu parul.
deşii scumpă...leaş da mămăligă
şi prin vise leaş pune coşmarul.

la mujicii care dau din coadă
pe la foruri – cerşind doar subvenţii,
leaş da numai bolovani să roadă
şi leaş tăia pliscul – la pretenţii.

iaş atrage chiar spre medicină,
secţia de bube şi răpciugă
şi deal dracu – leaş băga pricină
şi leaş da tăciuni gingaşi să sugă.

...or sămi zică iar – anticristul,
dar travaiul meu are un rost:
eu nu trec prin viaţă ca tâmpitul
şi nu pot să sufăr – OMUL PROST!

George FILIP –
Montreal, Canada

COL� CU
POEZIE
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Întro zi minunată de vară,
cum avea să fie cea din 20 iulie 2019,
zi cu puternică rezonan�ă în spiritual
itatea creștin – ortodoxă pentru că
prăznuiește pe Sfântul Ilie
Tezviteanul, un grup de membri ai
C.A.R.P. “Solidaritatea” Vaslui, au
făcut o excursie spirituală, la Biserica
Sf. Ilie din satul Luminiş, comuna
Negulești din judeţul Neamţ.
Ini�iativa apar�ine doamnei Lorica
Strat din Dragomirești fost dascăl al
locului, a cărei implicare în activită�i
social culturale și spirituale a devenit
de notorietate, în ciuda anilor care
parcă trec în favoarea ei. Ca de obicei
ini�iativa  va fi împărtășită de conduc
erea unită�ii așa încât preşedinta
unită�ii, doamna Valentina Lupu nu
numai că va participa ci va întreprinde
demersurile necesare pentru realizarea ei. 

Așa încât la orele 6.00
diminea�a., am pornit spre destinaţia
stabilită, parcurgând minunatele 
meleaguri moldave atât de dragi nouă,
vârstnicilor, care la vremea noastră
am pus umărul la propășirea acestei
�ări în condi�ii incomparabil mai 
vitregi. În jurul orelor 9.00 aveam să
ajungem la destina�ia noastră, Poiana
Şoimului, un loc atât de minunat,
încât părea că binecuvântarea
cerească ar fi coborât pe această gură
de rai. Aici am fost întâmpina�i de un
personaj cu totul special a cărui 
amabilitate și bucurie nea cucerit. 
Este vorba de doamna preoteasă, 
Rodica Mocănaşu, so�ia preotului
paroh  Lucian Mocănașu. Am avut
bucuria participării la oficierea Sfân
tei Liturghii susţinută de părintele
paroh, ajutat de un impresionant
sobor de preoţi ai locului şi nu numai
așa cum se obișnuiește în bisericile
noastre cu ocazia hramului bisericii
cinstinduși astfel patronii spirituali
deobicei sfin�i din calendar sau
sărbători creștine.

După slujbă, la invitaţia
părintelui Lucian Mocănașu,  grupul
nostru a fost invitat în Altarul de Vară
unde erau pregătite mai multe paras
tase care au fost pomenite, după care
sa mers în Cimitir unde au fost
sfinţite şi împărţite celor prezenţi.
Este unul din momentele importante
al programului religios al zilei când se
pomenesc cei care nu mai sunt. O notă
specială pentru grandoarea și
frumuse�ea desfășurării hramului a
dato corul bisericii, a cărui
răspunsuri au subliniat de o manieră
angelică momentele principale ale
slujbei religioase. De altfel corul 
bisericii, alcătuit din cântăreţi de toate
vârstele, to�i oameni ai loculu, este
ini�iativa părintelui Lucian Mocănașu,
care de altfel este și dirijorul corului
o realizare care trebuie apreciată ca
una extrem de valoroasă pentru spiri
tualitatea unei comunită�i, mai ales

atunci când fiind conceput pe trei voci
realizează prin polifonie o armonie
sonoră cu adevărat angelică.

Cele peste 250 de persoane
participante la hramul bisericii au fost
apoi invitate la o agapă frăţească în
Prăznicarul de Iarnă, în Praznicarul de
Vară şi în Trapeza Bisericii, moment
în care sa adus prinos de recunoștin�ă
Proniei Cerești și celor care au trudit
la realizarea acestui minunat e
veniment cu profunde semnifica�ii
spirituale. Facem sublinierea că 
Sfântul Ilie Tezviteanul este unul din
marii sfin�i ai Bisericii Ortodoxe, 
considerat fiind ca .cel de al treilea
personaj biblic care a urcat la cer trup
și suflet întocmai precum a urcat Iisus
Hristos și Fecioara Maria.

Finalul acestei zile de mare
încărcătură spirituală va fi încununat
de un minunat program de cântece 
religioase și nu numai, oferit de Corul
şi Orchestra Bisericii, dirijate de 
preotul paroh,  Lucian Mocănaşu.
Facem precizarea că inimosul părinte
Lucian Mocănașu este un fiu al
Dragomireştiului, născut la 15 aprilie
1963, care a parcurs treptele şcolare
în comuna natală, după care va urma
Seminarul Teologic de la Mănăstirea
Neamţ şi Facultatea de Teologie din
Iaşi. Până în anul 1990, a fost preot
paroh la Parohia Ursoaia, iar din anul
1990 până în anul 1996 a fost preot
paroh II  la Parohia Luminiş. Din anul
1996 până în prezent şi Dumnezeu 
săl binecuvânteze cu ani îndelunga�i
în nobila sa misiune în slujba bisericii
și a oamenilor, preot paroh la Parohia
Sf. Ilie din  Neguleşti, comuna Piatra
Şoimului din jude�ul Neam�.

Am avut bucuria ca ȋn
drumeţia noastră săl avem alături de
noi pe tatăl părintelui, Grigore
Mocănaşu a cărui bucurie și
mul�umire sufletească o mărturisea cu
modestia vârstei sale. Aceleași 
sentimente de bucurie și mul�umire
sufletească le exprima și ini�iatoarea
pelerinajului nostru, Lorica Strat, care
ia fost primul dascăl părintelui
Lucian Mocănașu punândui creionul
în mână și călăuzindui primii pași în
domeniul cunoașterii. Este și motivul
pentru care an de an reface acest
pelerinaj, de data aceasta dorind săși
împartă bucuria cu colegii de
genera�ie și membrii C.A.R.P. 
„Solidaritatea” Vaslui.

Îi mul�umim și noi pentru
această zi binecuvântată şi pentru
clipele de neuitat pe care părintele
Lucian Mocănașu ni lea oferit  și
către care se îndreaptă întreaga
noastră recunoştinţă.

Ilona Cȋmpan, LuizaCrengu�a Scȋntei
Președinte

C.A.R.P.”Solidaritatea” Vaslui 
prof. Valentina LUPU

20 IULIE – O ZI CU
REZONANŢĂ SPIRITUALĂ



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
99 locuri de muncă disponibile la 14.08.2019

– ALDELIA SRL 3 muncitori necalifica�i la asam
blarea, montarea pieselor, 2 confec�ioneri articole din piele
și înlocuitori

– ALE&GEO@AUTOBEST SRL 5 instructori auto
– BRĂNICI EUGEN  ÎNTREPRINDERE

INDIVIDUALĂ 1 lucrător gestionar
– BUCUROSII SRL HUSI 1 vânzător
– ENACHE MORARIT 1 ambalator manual
– EPISCOPIA HUSILOR 1 îngrijitor clădiri
– GARTEK SRL 10 muncitori necalifica�i în

industria confec�iilor
– I.I. IOLEA MARGARETA HUSI 1 vânzător
– IDRICORIMAD 1 mecanic auto
– IMPECABIL GEORGIA SRL 1 director societate

comercială
– INTERONYTRANS SRL 1 mecanic auto
– MADEROM SHOES SRL 1 confec�ioner articole

din piele și înlocuitori
– MARKALG FOOD SRL 3 ospătar (chelner)
– MOBILGLASS SRL HUȘI 1 vânzător
– NASTIMARI SRL HUSI 2 cusători piese din piele

și înlocuitori
– NICOMON SRL 3 muncitori necalifica�i în

industria confec�iilor
– RECON SA 5 dulgheri (exclusiv restauratori), 5

zidari rosaritencuitori
– SC  ARHITECTURAL RESISTANCE

BUILDING SRL 5 muncitori necalifica�i la demolarea
clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faian�ă, gresie,
parchet, 5 muncitori necalifica�i la spargerea și tăierea
materialelor de construc�ii

– SC MARSEMAR SRL 1 operator transport si dis
tribuire butelii de gpl

– SC MOBILGLASS SRL 1 tâmplar universal
– SC VALCONS SHOES SRL 6 muncitori

necalifica�i în industria confec�iilor
– SC VASEA SRL 2 ospătari (chelneri), 5

recep�ioneri hotel, 2 șefi de sală restaurant, 2 fochiști
pentru cazane de abur și de apă fierbinte, 2 bucătari, 2
cameriste hotel, 1 femeie de serviciu

– SC VIO BHN SPORT SRL 1 instructor auto
– SPIDER FLUX FRESH SRL 3 ospătari (chelneri),

3 spălători vehicule
– TEHNOUTILAJ SA 1 agent de securitate
– TOPEDLIN SRL HUSI 1 vânzător
– VIACONS RUTIER SRL 1 dulgher (exclusiv

restaurator)
– VICTORIA UNIC SRL 4 muncitori necalifica�i la

demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic,
faian�ă, gresie, parchet

– VIODARPROD SRL 3 șoferi de autoturisme și
camionete

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.

Relaii la telefon: 0744.231380
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Atestată documentar pe 14 septembrie 1427, deci pe timpul lui Alexandru cel Bun (Cristianești și Timiașești de la gura Ozanei)
prin uricul 6939, iată o vârstă respectabilă pentru o localitate. Aproape 6 secole Cristeștiioamenilor a stat în fa�a vremurilor mai bune
sau mai rele, așa că  pe aici sa făurit sau a trecut o istorie bogată și… autoritară. Tot pe aici au existat dintotdeauna oameni de toată
isprava cărora nu putem să nu le acordăm respectul nostru.

Ec. Constantin Bolohan  reprezintă de câteva mandate ambi�ia exemplară a oamenilor harnici și muncitori pe carei laudă
oridecâteori are ocazia: comunitatea noastră de gospodari. Ziua comunei este o aleasă sărbătoare pentru ei dar și pentru cei care se
întorc acasă, ori vin ca musafiri. „Pe to�i îi întâmpinăm cu pâine și sare și cu inima ca din soare ruptă” zice Bolohan.

Iată ce spunea, printre altele, în 2015, întrun interviu:

P: Nu mai știu câte proiecte am făcut, dar vreau să
vi le reamintesc pe toate. Vreau să vă spun că am fost din
2000 până în 2003 viceprimar, dar în 2003 miam dat
demisia, iar în 2004 am venit la primărie, în luna iunie. Acum
este al treilea mandat, de atunci am început să fac (cât) mai
multe proiecte. Cred că sunt vreo 30 și ceva, de toate. Aș vrea
să încep cu re�eaua de gaze naturale în comuna Cristești,
după aceea am construit o sală polivalentă, am construit
primăria pe care o vede�i, re�eaua de canalizare și sta�ie de
epurare, re�eaua de alimentare cu apă, 5 săli de clasă, școala
Homi�a. Am făcut o platformă de gunoi de colectare a
gunoiului de grajd, drumuri asfaltate în satul Cristești și
satul Homi�a pe fonduri guvernamentale și pe fonduri
europene, iar acum mai lucrăm la 3 proiecte mari tot pe fon
duri europene pe măsura 125 în expoata�ii agricole. Am mai
depus un proiect acum, de un milion de euro, pe măsura 7.2
și bineîn�eles școala nouă din Cristești cu 12 clase, proiectul
este depus la București săl putem implementa la anul. Mai
avem un obiectiv, pietruirea drumurilor, vreo 60 de km, dar
cel mai important proiect pentru primărie este construirea
unei balastiere, sta�ie de sortare și sta�ie de concasare, unde
vor lucra vreo 50 de oameni în anul următor, asta este ideea
noastră, să facem locuri de muncă.

R.: Domnule Bolohan, am văzut în Cristești, am trecut
de zeci, sute de ori pe șoseaua principală, la dumneavoastră nu
prea am urcat, dar acum vreo 55 de ani, când am fost pe aici, era
un sat amărât rău de tot, îmi închipuiam că a rămas așa, dar sunt
o grămadă de case frumoase, de intrări fastuoase, inclusiv

dumneavoastră a�i construit un palat de primărie ș.a.m.d. Adică,
a�i făcut chiar niște pași mari către urbanizare, către asigurarea
unor condi�ii de muncă extraordinare și de via�ă. Cu agricultura
cum sta�i în situa�ia asta?

P: Stăm foarte bine. Ave�i dreptate că sa schimbat
fa�a comunei Cristești prin toate institu�iile care le avem aici,
care lucrează foarte bine, dar și cel mai important la Cristești
este că noi aici nu facem politică, noi facem administra�ie
publică locală. Oamenii din Cristești au în�eles ce înseamnă
administra�ia și de aceea și realizările pe care le avem. 

R: Domnule primar, am în�eles eu sau e o realitate că
dumneavoastră vă mișca�i foarte, foarte mult și chiar transpira�i
în interesul comunită�ii.

P: Programul meu nu este de 8 ore, eu sunt învă�at
să lucrez 121416 ore pe zi. Datorită faptului că oamenii au
avut încredere în mine și mau ales, nu îi pot dezamăgi, pen
tru că la primărie la Cristești nu există program de audien�e,
deci ușa este deschisă de diminea�ă până seara.Și nu pot să
dezamăgesc oamenii care au avut încredere în mine. Dacă
facem politică, atunci nu putem face administra�ie, facem
politică o dată la 4 ani și după aceea ne adunăm to�i con
silierii din Consiliul local și facem treabă pentru comună.

… Pe 18 ianuarie 2018, joi, consemnam alte visuri ale

primarului, alte realizări ale sale și ale echipei sale, pentru că el
consideră că rezultatele sunt ale întregii echipe.

În 2019 am filmat la fa�a locului obiective importante
realizate și am purtat discu�ii mereu animate și mereu cam pe
fugă, pentru că economistul Costache Bolohan e deprins să
alerge, să transpire pentru realizările comunei, chiar dacă face
săptămânal multe sute de kilometri. Pe  11 iulie, iarăși consem
nam câte ceva din Raportul Primarului, mereu aglomerat, dar
gata să răspundă în fa�a cetă�enilor care lau ales, și… presei.

Întro discu�ie recentă  ne spunea că face cele mai mari
eforturi ca Școala profesională din localitate să func�ioneze bine
(ar fi aproape 500 de elevi), un fapt meritoriu pentru localitatea
aflată la răscruce cu cele 3 jude�e: Iași, Neam�, Suceava.

Am remarcat că se bucura de investitorul care face să
func�ioneze balastierele și că toate cele 6 oferă mai multe locuri
de muncă, se bucura că alergătura sa dă roade pentru comunitate.

Probabil că la nașterea sa, pe 18 mai 1955, ursitoarele

iau hărăzit să tot construiască iar cel de sus la înzestrat cu harul
de a face.

Sărbătoarea comunei Cristești la care și noi participăm
cu plăcere, se constituie și anul acesta ca o sărbătoare a muncii
cu spor și doar ca un moment dintro succesiune  reală a
manifestărilor publice, pe care comunitatea locală le merită.

Intro comună la răscruce de vânturi e plăcut să găsim
un reper fix de dragoste și…competen�ă. 

Dumitru V. MARIN

Constantin BOLOHAN, primarul comunei
CRISTEȘTI – Iași

Atestatul oferit cu prietenie în 2015

La primăria Cristești – început de an 2018

Meridianul – 11 iulie 2019


