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TĂCEREA 
NEAGRĂ

www.tvv.ro
Tel 0744 231380

Despre TĂCEREA NEAGRĂ a acestor zile – luni – ani
nu prea se bizuie nimeni să scrie pentru că, ori nu are cura
jul, ori nu vede. Că perioada aceasta e pe deplin nefavorabilă
libertă�ii spirituale (deși nu sunt războaie când inter arma
silaent musae) încercăm să comentăm mai jos.

Ce e TĂCEREA NEAGRĂ? E o modalitate autoimpusă
de non combat verbal și spiritual, de evitare din frică a spiri
tului polemic și de contradic�ie, de situare întrun mod înge
nuncheat în fa�a atotputernicilor zilei, pe care din spaimă
existen�ială (să nu ne pierdem serviciul) îl adoptăm în de
favoarea noastră existen�ial – spirituală. De ce săl combat pe
cutare președinte (care e un tâmpit) dacă el are puterea și
printrun gest mă poate da afară sau îi hotărăște pe
subordona�i să mă izoleze în multiple feluri, sămi creeze
neplăceri sau pagube financiare. Eu sunt sau mă simt cu mult
mai capabil, pot săl critic sau săi descoper multe defecte, dar
din dorin�a de liniște (de fapt păstrarea avantajelor sociale –
slujba) prefer să tac și atunci când mă umilește, că, deeh, e
omul care mă lasă la pâinea necesară. Și mai pernicios: „ce
am eu cu omul, nu e libertate?” deși ac�iunile ipochimenului
mă lezează în multiple feluri.

Imediat după 1989, ca o revărsare a libertă�ii de opinie
sa manifestat DECENIUL DUȘMĂNIEI prelungit spre două
decade. Sau certat atunci mamă cu fiu, frate cu frate, om cu
om… Sa văzut cam cum mai e cu dragostea în familie și în so
cietate. Sub influen�ă occidentală și mai ales ca efect al
migra�iei românilor, apele sau mai limpezit, sau reconstituit
ierarhii, sa în�eles cam cum e cu valoarea socială. Numai că
a cam dispărut siguran�a unui loc de muncă. Ei, pentru ași
asigura hrana, omul renun�ă la libertatea de gândire, de se
sizare, de comentare și mai ales la cea de expresie. „Să nu spui
că știi de la mine”, se asigură el că nu va fi „descoperit”, că
astfel îi este respectată TĂCEREA carel aliniază, pernicios,
între necuvântătoare, cu creierul la cutie. Pe care (atitudine),
pentru că exprimă frica de opinie, frica existen�ială, frica de
crea�ie, clară în această perioadă, o numesc, îndreptă�it, zic
eu, acum la 30 de ani de la Revolu�ie, pentru că lipsește scân
teia progresului, TĂCEREA NEAGRĂ. 
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MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC
A AJUNS LA NUMĂRUL 15

DR. VALERIU LUPU,
SUS�INE REFERENDUMUL

CU SPERAN�Ă... ÎNAINTE
TODIREȘTI

OPTIMIST, CÂT ÎI TREBUIE
OȘEȘTI

GENEVEZUL ȘTEFAN RACOVI�Ă, 
PE LA NOI!?

Redac�iile: Meridianul Iași – Vaslui – Bacău,
Meridianul Cultural Românesc și TVV.RO 
îi urează poetei noastre reprezentative,

GABRIELA ANA BALANGABRIELA ANA BALAN,
LA MUL�I ANI!  



actualitate www.tvv.ro

Meridianul, joi, 20 septembrie 20182
MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC

A AJUNS LA NUMĂRUL 11 55
MESAJELE FONDATORILOR 

DE 15 ORI… BINE!

Stima�i prieteni și
colaboratori, mă bucur că putem
vorbi de un fel de aniversare: cu acest
număr marcăm 15 numere din
MERIDIANUL CULTURAL
ROMÂNESC, revistă înfiin�ată în
condi�ii descrise, pe 8 februarie 2015.
În momentul acesta putem vorbi de
împăr�irea celor 452  colaboratori în 3
categorii: 

1. ENTUZIAȘTII de la
roate, bucuroși că pot înregistra
record după record de colaboratori,
care jertfesc timp, climat familial,
bani, autoritate pentru realizări tot
mai bune de la număr la număr. Cât
de întemeiate sunt convingerile lor că
realizează un unic element de cultură
între grani�ele limbii române, rămâne
de văzut, dar acestea motivează
uneori eforturile supraomenești pe
care le fac. Mă gândesc la prof. univ.
dr. Alexandru Ionescu (București), la
Mihai Batog Bujeni�a și dna
Cornelia Ursu, cu întreg Cenaclul
ALPI din Iași, la poeta revistei
Gabriela Ana Balan care, printre
altele, ne asigură legătura cu Gruppo
Scriviamo din Italia, la băcăuanii,
mușchetarii – scriitori din Bacăul lui
Dumitru Brăneanu, Ion Dănilă,
Cornel Galben, la cei din Israel (mul�i
și foarte buni), la Ben Todică din
Australia, la Georg Barth din
Germania, la cei din Chișinău…(am
scris despre „Noduri culturale...”

2. DEBUTAN�II sau cei
care trimit număr de număr sperând
în recunoașterea talentului, a
crea�iilor, a meritelor artistice, prin
consacrarea oferită de o asemenea
importantă revistă, venind dinspre
jurnalismul cultural, modalitate ușor
asimilabilă în rândul popula�iei.
Dovadă că MERIDIANUL
CULTURAL ROMÂNESC
reprezintă un orizont de așteptare, o
posibilitate de consacrare, iată, sunt
noii colaboratori și debutan�ii, care
împing cifra colaboratorilor cam la
500. 

3. CÂRCOTAȘII cărora le
am tăiat „inspira�ia” prin Glosarul de
la sfârșitul fiecărui număr, care încă
nuși fac apari�ia în scris. Dar, chiar
dacă aceștia lipsesc, noi știm că mai
avem multe și prea multe de făcut.
Cel mai greu este cu finan�area, dar și
cu atragerea noilor colaboratori. 

Am realizat, sper, o legătură
bună cu scriitori din Montreal, unde
George Filip e deosebit de prezent, iar
Alex Cetă�eanu  ar putea să ne trimită
destul material pentru o rubrică pe
care io creem…

Chiar dacă am fi băutori de
vreo licoare (noi… cu apa de izvor),
nu neam lăsa îmbăta�i decât de
metafora, adică poezie și artă
adevărată.

Vă asigurăm că e chiar, cu
adevărat greu pentru noi, cei de la
roate. 

Până la urmă ce scop mai
nobil ar fi altul decât BĂTĂLIA
PENTRU LIMBA ROMÂNĂ?

Dumitru V. MARIN 



PROVOCĂRI ȘI ...REUȘITE!

Apari�ia revistei MERIDI
ANUL CULTURAL ROMÂNESC
(M.C.R.) nr. 15 îmi oferă un bun
prilej de a schi�a un bilan� sumar, o
privire plină de emo�ie către
frământările de acum patru ani, când
împreună cu apreciatul și neobositul
director (pe atunci director al unei
alte reviste vasluiene, ONYX) al
M.C.R., prof. Dr. Dumitru V. Marin,
analizam posibilitatea editării unei
reviste de cultură și știin�ă
reprezentativă pentru jude�ul nostru.
Stăpâni�i de speran�ă și neîncredere,
visam frumos către bucuriile pe care
un astfel de proiect le va aduce în
sufletele autorilor publica�i și în cele
ale viitorilor cititori, către trăirile
pline de înfiorare produse de actul
artistic, ne doream să aducem cât mai
multă bucurie și ne întrebam dacă
vom reuși să oferim un minim de
motive de a fi critica�i pe drept, dar  și
de către cârcotași de ocazie.

În acele zile, timpul ne era
furat de probleme numeroase și grele,
iar cea financiară părea de nerezolvat.

Au urmat discu�iile pe
diverse canale de comunicare dar și
en têteàtête cu mari personalită�i din
diverse domenii ale culturii și
literaturii românești, cu prieteni și
colegi litera�i, discu�ii în urma cărora
am constatat, cu mare bucurie, că
lângă noi au venit oameni cu totul și
cu totul deosebi�i, valori atestate de
realizări și opere de recunoaștere
na�ională.

Revăd cu ușoară nostalgie,
ședin�a de constituire a conducerii
revistei, atunci când noi, membri
fondatori, am schi�at formatul,
cuprinsul și principalele direc�ii pe
care se va dezvolta noua revistă
vasluiană. Au fost momente cu mare
încărcătură emo�ională, când niciunul
dintre noi nu visa la actuala
recunoaștere na�ională și mondială,
(de ce nu?, de vreme ce MCR ajunge
și se citește în multe locuri de pe glob
și avem colaboratori de pe toate
continentele).

Munca și responsabilită�ile
de redactorșef erau copleșitoare și
încărcate de provocări decisive, dar și
atenuate de contribu�iile colegilor
mei, veritabile personalită�i din lumea
culturii și a știin�ei. Îmi face deosebită
plăcere, ca la modul corect și cu
recunoștin�ă săi prezint pe
Comandorul Mihai BatogBujeni�ă,
scriitor, umorist, conducător de
institu�ii culturale, președinte al
Asocia�iei Literare „Păstorel” Iași,
director de revistă; poetul, scriitorul
Dumitru Brăneanu, cu mari merite în
conducerea culturii băcăuane și
președintele USR, filiala Bacău;
apreciatul om de aleasă cultură
Valeriu Lupu, doctor în medicină, cu
multe lucrări știin�ifice în domeniu
dar și cu remarcabile contribu�ii în
literatură privitoare la via�a,  opera și

moartea poetului nepereche al
neamului nostru și nu în ultimul rând,
reputatul istoric Lauren�iu Chiriac,
doctor în istorie, cu multe lucrări și
volume apreciate la nivel na�ional.
To�i acești oameni minuna�i au
condus și conduc direc�iile MCR,
sunt redactori șefi adjunc�i și au
merite și calită�i de redactor șef.

O contribu�ie importantă în
editarea MCR este cea a secretarului
de redac�ie, Anca Moldoveanu și
Cătălin Sîmpetru, doi admirabili cole
gi care prin responsabilitate, energie
și disponibilitate asigură partea
tehnică și nu numai.

Dând „cezarului cei al
cezarului”, men�ionez că factorul
principal și determinant în apari�ia și
continuitatea revistei MCR a fost,
este șimi doresc „să tot mai fie”,
prof. dr. Dumitru V. Marin, doctor în
știin�ă, personalitate recunoscută
pentru neobosita for�ă de „a face”, de
a se implica în problematica majoră și
de a reuși acolo unde al�ii nu
îndrăznesc a pătrunde. Am fost
martor activ și am participat la
frământările legate de solu�ionarea
diverselor provocări și nu pot uita
dorin�a sa de a „tot urca”, de a merge
înainte, „foamea” de rezultate
pozitive și lupta continuă pentru
asigurarea finan�ării MCR.

Astăzi, ajunsă la maturitate,
MCR este o revistă amplă, de tip
mozaic, și în cele peste 150 de pagini
ale sale aduce în aten�ia cititorilor săi
lucrări din cele mai importante
domenii: poezie, proză, eseu, studii
de istorie literară, știin�ă, artă grafică,
teatru și operă, umor (epigramă,
rondel, fabulă etc.) precum și realită�i
ale satului românesc. Cu o largă
adresabilitate către diversitatea celor
interesa�i, cititori din �ară și de pe alte
meridiane, această revistă reușește în
cea mai mare măsură să adune între
paginile sale opere, studii, crea�ii și
opinii asupra celor mai importante
probleme ale României și ale întregii
lumi. Succesul elaborării MCR a stat
și continuă să stea în ceea ce numesc
eu „munca în echipă”, în selectarea
pertinentă a materialelor publicate,
inova�ie continuă, îndrăzneală,
implicare, învă�ătura trasă din
inerentele erori ale oricărui început.
Nu ascund faptul că au existat și
unele mici neîmpliniri, pe diverse
planuri, dar și ele au fost depășite cu
maturitate și experien�ă.

Privind spre viitor, ne prop
unem un parcurs mereu ascendent și
dacă MCR a ajuns la o asemenea
importantă recunoaștere, atestată de
frumoase aprecieri venite pe diverse
canale de comunicare, acest fapt se
datorează în primul rând, autorilor
publica�i, oameni deosebi�i și dragi
sufletului meu, valori culturale și
știin�ifice cărora le adresez calde
mul�umiri șimi exprim regretul că
nui numesc pe to�i, sunt aproape
460!

Fie ca MCR, această revistă
care ocupă un loc special în câmpul
meu afectiv, o bucurie artistică și
tehnică, acest proiect demarat pe 8

februarie 2015, o mare și continuă
provocare pentru conducere și
redac�ie, să apară fără întrerupere și în
deceniile următoare, întru satisfac�ia
iubi�ilor noștri cititori și a valoroșilor
noștri autori, colaboratori și colegi,
întru binele culturii na�ionale și a
Limbii române!

Val ANDREESCU



LA CEAS DE AMINTIRE

Cu fiecare număr o revistă, a
cărei inimă și suflet se află la Vaslui,
poartă o fotografie cu un grup de per
soane strâns legate de începuturile ei
ca ini�iatori și fondatori. Sunt cei care
acum patru ani încercau o misiune
temerară, sub bagheta unui vizionar,
așa cum avea să probeze că este pro
fesorul Dumitru V Marin.

„ M E R I D I A N U L
CULTURAL ROMÂNESC”, căci
despre el este vorba, avea să apară
chiar dintru început ca un volum con
sistent cu peste 150 de pagini și peste
50 de contributori, în care aveai să
găsești din toate câte gândul și pana
poate așterne pe hârtie și încă frumos,
profund, cu artă și în�elepciune.
Pu�ini din cei șase temerari care sau
”înhămat” la această aventură poate
gândeau în sinea lor că așa cum  sa
întâmplat cu alte ini�iative jurnalistice
care au dispărut după epuizarea
resurselor creatoare și această
ini�iativă va avea aceeași soartă.
Numai că timpul avea să demonstreze
contrariul. La al 15lea număr revista
pare mai bogată, mai aproape de
menirea ei, de a promova o limbă
frumoasă și o cultură sănătoasă, cu o
paletă consistentă de colaboratori de
valoare, a căror număr crește
continuu.

Încerc astăzi când
privesc fotografia, un sentiment de
satisfac�ie și bucurie împlinită că mă
aflu printre acei bravi temerari a căror
nume îmi innobilează pana și îmi
înal�ă sufletul; Val Andreescu, Anca
Moldoveanu, Mihai Batog Bujeni�a,
Cornelia Ursu, și, desigur, ini�iatorul
și sufletul acestui nobil demers cul
tural, profesorul Dumitru V Marin
.

Dincolo de răvașele de suflet
pe care profesorul Dumitru Marin le
trimite cu delicate�e și mărinimie
(vezi nr 1 al revistei) este spiritul său
mereu neliniștit. „Nu e destul, nu e
tot, nu putem decât să visăm la mai
mult și mai mul�i ani”. Așa va fi
mereu, deși nu uită să mul�umească
„colaboratorilor de azi și de mâine”.

Și noi îi mul�umim cu
colaborarea și cu admira�ia noastră
pentru totdeauna.

Valeriu LUPU



MERIDIANUL CULTURAL
ROMÂNESC nr. 15

În dimineaţa zilei de

08.02.2015 în biroul redacţiei
hebdomadarului Meridianul Iaşi
VasluiBacău, invitaţi de directorul
trustului de presă CVINTET TERA,
domnul prof. dr. Dumitru V. Marin, se
aflau şase oameni. Ideea de bază a
întâlnirii era înfiinţarea unei reviste
care să militeze pentru răspândirea
limbii şi creaţiilor literare româneşti
atât în ţară cât şi în afara graniţelor
prin vorbitorii de limbă română de pe
alte meridiane şi paralele. Cum obiec
tivul era unul de mare responsabili
tate, iar mijloacele de realizare, ca de
obicei, limitate, discuţiile nu au fost
nici puţine şi nici prea liniştite. Cu
toate acestea, la sfârşit despărţirea a
fost prietenească şi toţi aveam dorinţa
de a pune în operă acest proiect.

Primul număr a apărut după
cam două luni prin implicarea directă
a directorului revistei, cel care a reuşit
şi miracolul finanţării acesteia. Nu
voi face greşeala să vorbesc despre un
succes fulminant, dar este evident
acum că răspândirea prin diferite
mijloace a revistei a iscat interes mai
ales în mediile culturale din diaspora.

Iar în prezent, după mai bine
de trei ani de apariţie neîntreruptă,
revista are în palmares patru sute
treizeci şi doi de colaboratori, dintre
care şaptezeci şi doi aflaţi în afara
graniţelor. Din Australia în Canada,
din Italia, Germania sau Spania, în
Israel, etc… Este mult, este puţin?
Greu de apreciat şi chiar foarte
subiectiv, dar aceste rezultate
obţinute de o publicaţie susţinută cu
mult entuziasm, dar puţine fonduri,
dovedeşte faptul că o idee generoasă
poate depăşi, prin dăruirea celor care
o promovează, inerentele bariere şi,
de ce să nu recunoaştem, chiar
adversităţile. Că aşa este lumea
publicisticii şi a creaţiei scriitoriceşti.
Cu bunele şi relele ei, însă
indispensabilă dacă vrei să te afli pe
harta culturală a limbii tale şi dacă ţi
ai propus să laşi celor ce vor veni
după tine o moştenire cu adevărat
bogată în sensul cel mai înalt al
cuvântului. 

Mihai BATOGBUJENI�Ă


Am marea bucurie și

mândrie să spun că am contribuit la
înfiin�area acestei reviste
interna�ionale MERIDIANUL CUL
TURAL ROMÂNESC. În calitate de
tehnoredactor al primelor 6 numere
ale MCR, îmi permit să constat, spre
surprinderea mea, că sa dezvoltat
foarte interesant. Diversitatea și com
plexitatea capitolelor este
impresionantă, ceea ce mă bucură și
mă face să cred că această revistă va
dura mult timp de acum încolo. La
această edi�ie, nr. 15, doresc să
crească frumos, armonios, iar tuturor
celor care au contribuit și vor con
tribui, în frunte cu directorul si
ini�iatorii ei, le doresc multă
inspira�ie. 

Anca SAVIN
(MOLDOVEANU)
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DR. VALERIU LUPU  
SUS�INE REFERENDUMUL!

„Familia se întemeiază pe căsătoria
liber consim�ită între un bărbat și o femeie” este
afirma�ia de introdus clar în Constitu�ia
României, sus�ine reputatul om de cultură,
medic și eseist, Dr. în medicină Valeriu Lupu.

Și… nu întârzie să înmâneze un fel de
afiș cu principalele motive pentru care această
consultare na�ională trebuie sprijinită, deci să
participăm la scrutin.„Viitorul �ării e în mare,
mare pericol” afirmă medicul, pentru că o
căsătorie între 2 bărba�i sau două femei, e deza
stru omenesc, afectând direct natalitatea,
familia ca celulă de bază a societă�ii,  însăși
existen�a noastră de mâine ca na�iune, limbă și
popor.

De ce ne afectează căsătoria dintre 2
bărba�i ?

• asemenea anomalie influen�ează
ADOP�IILE DE COPII,  pentru că cei adopta�i
de astfel de cupluri pot fi traumatiza�i din punct
de vedere emo�ional și pot avea o existen�ă într

o permanentă stare de confuzie. Chiar nu ne
putem închipui cum poate fi atmosfera
sufletească întro astfel de organizare socială.
Cum e cu afec�iunea familială ?

• Reeducarea copiilor prin intermediul
școlii devine problematică.A li se spune copiilor
de comportament sexual ca alternativă la via�a
normală, lear putea apărea interesant.  Sar
putea ajunge ca niște travesti�i să facă
educa�ie… împotriva familiei tradi�ionale, cea
care asigură progresul genera�iilor.

• Limitarea libertă�ii de exprimare și
credin�ă apare ca foarte evidentă. Până și
dezacordul fa�ă de căsătoria între persoane de
același sex poate fi pedepsită conform legii (ca
discriminare!) .

SĂ APĂRĂM COPIII!!!
Apără căsătoria între un bărbat și o

femeie! Apără România de mâine!

Dumitru V. MARIN

VIPERĂ FRUMOASĂ, 
DAR… CU LIMBA SCOASĂ!?

– Semipamflet –

Zi cu mare ghinion pe 13 septembrie,
când pompierii de la ‘48 iau înfruntat pe turcii
cotropitori. Ghinionul turcilor, pentru că ai
noștri sau acoperit  de glorie.  Pentru  atunci e
ziua pompierilor … la noi.

Oricare zi de 13 e cu ghinion pentru
multă lume, nu numai că e o dată cu negru în
calendar ci pentru sugestia de negru și pagubă
în toate, că nimic nu poate să meargă….

Mare ghinion și pentru noi, în zi de
miercuri 13, când neam înfă�ișat la un ghișeu
să ne cerem drepturile de la Comcereal Vaslui,
unde se înfă�ișează zilnic mul�i, mul�i oameni
pe care această unitate cu profil agricol, de fapt
o alcătuire criminală de înșelat oamenii, acum
reprezentată de o dudui�ă foarte drăgu�ă, destul
de deșteaptă ca săi fraierească pe to�i cu care
stă de vorbă, un fel de angajată cu puteri
depline.

Dacă nam ști de prin peregrinările
noastre jurnalistice pe câtă lume �epuiește acest
nou COMCEREAL am fi încânta�i să vorbim
cu fiin�a din imagine. Dar:

Fata sau femeia asta este un fel de
interfa�ă pentru ca unitatea să nuși plătească
obliga�iile stabilite prin contractele de arendă.

„Unitatea noastră șia achitat obliga�iile de
acum 3 ani”, „suntem în instan�ă, deci până nu
se pronun�ă aceasta (au dat în judecată o altă
societate de profil care lea luat arendatorii) nu
putem face plă�i” zice blondina, convingător,
fa�ă de cei pe carei traduce. Din păcate sunt
prea mul�i, sunt prea multe �epe trase
oamenilor care sunt nevoi�i să facă multe cărări
bătute, mul�i ani, ca să ob�ină o amărâtă de
arendă promisă și chiar contractată, dreptul
pentru pământul lor.

Noi neam dus de bună credin�ă la
sediul în care Porumboiu a pus bazele
exploata�iei agricole de importan�ă na�ională,
acum încăpută pe mâna și mintea diabolică a
câtorva foști angaja�i.

Neam înfă�ișat la ghișeu, ni sau
servit niște abera�ii de către fiin�a din imagine,
neam îndepărtat  cu toată dezamăgirea
posibilă. La fel ca doamna în negru din
imagine, ca foarte mul�i al�ii care  așteaptă pe
holuri să le fie dată arenda. Subiectul e de mare
importan�ă și trebuie să revenim…

Dumitru V. MARIN

ÎNTÂLNIRE DE SUFLET! 
LA COLEGIUL NA�IONAL CUZA VODĂ HUȘI

Cu ocazia începerii noului an școlar și
a centenarul Colegiul Na�ional Cuza Vodă Huși,
a organizat un evenimentul
intitulat,,Recunoștin�ă pentru un secol de
excelen�ă în educa�ie” care a constat dintro
emo�ionantă întâlnire între dascălii de ieri și de
azi, profesori care au înnobilat învă�ământul
hușean, formând genera�ii de elevi. Printre
invita�ii de onoare care au trecut cu bucuria
revederii pragul liceului centenar sau numărat:
domnul profesor Hoha Gheorghe, doamna
profesoară Giosu Georgeta, domnul profesor
Toma Valeriu, domnul  profesor Popencu
Mircea, domnul profesor Codreanu Theodor,
doamna profesoară Codreanu Lina, doamna
profesoară Blaj Aurica, domnul profesor
Calestru Vasile, doamna profesoară Vintilă
Rodica, doamna profesoară Herbert –Trăsnea
Leopoldina, doamna profesoară Vornicu
Eugenia, doamna profesoară Văleanu Maria,
doamna profesoară Dumitrașcu Maria,domnul
profesor Nicolau Constantin, domnul profesor

Bahnariu Dumitru, domnul profesor
IulianVrabie, doamna profesoară
VeronicaVrabie, doamna profesoară Șelaru
Ruxandra, doamna profesoară Copacischi
Lenu�a, doamna profesoară Szekeres Valeria și
al�ii. Doamna director Iacob Manuela,
moderator al festivită�ii, a �inut să felicite între
gul corp profesoral pentru munca, seriozitatea,
dăruirea și pasiunea depuse dea lungul anilor
pentru ob�inerea performan�elor în educa�ie.

Atmosfera încărcată de emo�ii și
amintiri a fost amplificată de momentul de
reculegere �inut în memoria dascălilor trecu�i la
cele veșnice. A fost un eveniment, pe cât de
frumos, pe atât de emoţionant: lacrimi în ochi,
regăsiri a numeroase genera�ii de absolven�i și
dirigin�i / profesori, poveşti care nu se mai
terminau, dar şi replici pline de haz, discursuri
cu tâlc, toate  avănd în centru același subiect:
educa�ia de calitate  din liceul centenar, astăzi
Colegiul Na�ional Cuza Vodă Huși.

Petre DAVID
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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 sept. 2018 – 26 sept. 2018

La începutul săptămânii 
sar putea să ai dea face cu

un şef. Parese că eşti chemat la
raport şi va trebui să dai socoteală
pentru modul în care îţi desfăşori
activitatea la serviciu. Sunt momente
pasagere, care pot fi depăşite cu puţin
efort, diplomaţie şi calm. Eforturile
tale sunt îndreptate mai mult către
familie, de aceea este posibil să negli
jezi îndatoririle profesionale.  Apar în
preajma ta prietenii şi protectorii. 

Veştile legate de străinătate
abundă încă de la începutul

săptămânii. Demersurile legate de
călătorii pot avea succes, chiar dacă
mai există din când în când şi ceva
piedici. Cei implicaţi în diverse forme
de şcolarizare vor avea dea face cu
examene, probe sau dialoguri aprinse
cu profesorii sau mentorii lor.  Se
întrezăresc altercaţii cu un șef sau cu
cineva, un reprezentant al unei
institu�ii oficiale. Evită provocările
celor din jur.

Relaţiile parteneriale sunt
temele primelor zile ale

săptămânii. Eşti destul de emotive,
poate chiar exagerat. Recomandabil
este săţi ţii firea şi să fii mai atent la
propriaţi persoană. Banii nu par să
fie o problemă în această perioadă, de
aceea achităţi toate datoriile şi
bucurăte şi de niscai cumpărături
pentru sufletul tău. Pe de altă parte,
rezervă clipe pentru detașare și visare
cu ochii deschiși. A doua parte a
săptămânii este favorabilă activită
�ilor culturale și demersurilor pentru
călătorii în străinătate.

Săptămâna debutează cu
aspecte legate de bani. Sunt

zile bune pentru aţi achita taxele,
facturile sau datoriile de orice fel.
Funcţie de caz, băncile şi ofertele lor
tear putea interesa. Tentaţia
cumpărăturilor sau a investiţiilor este
la cote înalte, de aceea fii foarte
prudent. Există riscul unor achiziţii
proaste sau a investiţiilor fără o
finalitate profitabilă. Întâlniri și
dilaoguri cu multă lume la finalul
săptămânii.

Locul de muncă şi tot ce ţine
de el sunt preocupările tale

din prima parte a săptămânii. Ai
multe şi mărunte de făcut, însă te vei
descurca cu brio, mai ales că ai şi
suportul şefilor de partea ta. Totuşi,
dozeazăţi eforturile pentru că energia
vitală este fluctuantă. Foloseşte doar
remedii naturiste şi evită tratamentele
alopate. Partenerul de viaţă sau de
afaceri te poate provoca la discuţii
aprinse. Fii atent la reproşurile lor,
întrucât este în favoara ta să ţii cont
de sfaturile primite.

Săptămâna debutează pentru
tine cu veselie şi chef de aven

turi. Sunt posibile mici conflicte cu
persoana iubită sau cu copiii, dar cu
un strop de bunăvoinţă şi înţelegere
faţă de stările celorlalţi te vei
descurca excelent. Relaţiile colegiale
sunt umbrite, de aceea ocupăte doar
de îndatoririle tale şi pe cât posibil de
cele care te solicită mai puţin.
Sănătatea este vulnerabilă.
Recomandate sunt o dietă, exerciţii
fizice uşoare şi odihnă multă. De
evitat consultaţiile, analizele
medicale şi intervenţiile chirurgicale.

ANUN�
Revista MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC organizează CONCURS de CREA�IE LITERARĂ, destinat tutu

ror categoriilor de vârsta sau profesionale. Se poate trimite spre selec�ie și publicare orice gen de crea�ie spirituală și în special mate
riale consacrate Centenarului (1918 – 2018).

Concursul este permanent. Crea�iile se pot trimite pe adresa Str. Frunzelor nr.2, pe email la marintvv@gmail.com sau se pot
depune personal. Cele reușite (valoroase) se publică în numerele următoare ale revistei sau în ziarul Meridianul de IașiVaslui
Bacău.

Informa�ii la telefoanele 0744.231380, 0235.361236, între orele 8 – 17.

CU SPERAN�Ă... ÎNAINTE

Reporter: Mă aflu la Todirești – Vaslui și stau de vorbă cu primarul
Petrică Simiuc. Dumnealui este întro continuă alergătură și lam găsit destul
de greu. Pe unde tot alergi, domnule primar?

Primar: Munca unui primar nu este de a sta comod pe scaun, în
birou. Munca unui primar este pe teren, în toate satele componente ale
comunei. Munca unui primar este de a umbla după finan�ări la proiectele
pe termen mediu și lung, existente. Dacă�i place ceea ce faci, ca primar,
trebuie să alergi.

R: Și�i place munca de primar, domnule Simiuc?
P: Cum să nu? Tocmai de aceea aduc și rezultate. Problemele

sunt multe în această zonă. Noi încercăm orice solu�ie, orice linie de
finan�are pe proiectele care se derulează în dezvoltarea locală astfel încât
să putem realiza cât mai mult posibil în func�ie de banii disponibili.

R: Care este principala investi�ie de care vă ocupa�i la această dată?
P: La ora actuală avem modernizarea prin asfaltare în satele

Huc, Viișoara, Valea Popii, Cotic. Am terminat de asfaltat 6,75 km și
urmează ca până la venirea sezonului rece să lucrăm și la șan�urile
betonate și să facem și alte lucrări necesare.

R: Întotdeauna eu am  apreciat gustul Todireștenilor pentru cultură.
Ave�i aici un centru cultural foarte reputat cu un animator cultural excelent,
Gheorghe Onofrei și care, zice el, este sprijinit de primar. Așa este?

P: Dacă spune domnul director, așa este. Și cu siguran�ă așa este
pentru că nu putem fi cunoscu�i numai prin realizările de pe plan local.
Putem fi cunoscu�i de ceilal�i oameni din �ară prin cultură, prin biserică
sau alte activită�i din zona Todirești.

R: De unde a�i găsit fonduri să men�ine�i acest centru cultural, acest
ansamblu pe carel ave�i aici?

P: Ansamblul are o vechime destul de mare iar fondurile disponi
bile sunt din bugetul propriu. În fiecare an alocăm sume care, chiar dacă
nu sunt de ajuns, sunt acoperitoare pentru activită�ile culturale.

R: Interveni�i în aceste activită�i sau se descurcă singur domnul direc
tor?

P: Eu pot doar sprijini aceste activită�i însă sufletul ansamblului
este domnul director Gheorghe Onofrei.

R: Cum explica�i că alte comune nu reușesc să facă o asemenea
investi�ie de suflet?

P: Asta depinde de modul de organizare a centrului cultural din
fiecare comună. Nu pot eu să știu cum se organizează ceilal�i directori de
centre culturale. 

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

Dumitru V. MARIN

SIMPOZION  NA�IONAL:

PRESA LOCALĂ ȘI CULTURA NA�IONALĂPRESA LOCALĂ ȘI CULTURA NA�IONALĂ
Locul: Biblioteca Jude�eană „Nicolae Milescu Spătarul”, Vaslui
Orele: 11 – 14
Program: 
Ora 10, amenajarea expozi�iilor, prezen�a invita�ilor.
Ora 11: a)  Lansarea Revistei MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC, nr.15. Proiectul

pentru vol. Editoriale, articole, eseuri, de D.V.Marin.
b) Comunicări și interven�ii ale personalită�ilor invitate din București, Bacău, Iași,

Vaslui, jud. Vaslui, pe tema „Presa locală și cultura na�ională”. Inser�ii de momente artistice.
Ora 13: Discu�ii și concluzii.
Intrare liberă. 
Profesorii îndrumători prezen�i vor primi gratuit Revista MERIDIANUL CULTURAL

ROMÂNESC, NR. 3(15) 2018.

TODIREȘTI – VASLUI
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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)

Meridianul, joi, 20 septembrie 2018

H O R O S C O P
20 sept. 2018  26 sept. 2018
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Treburile gospodăreşti îţi
sunt bine favorizate de

către astre în primele zile ale
săptămânii. Bine ar fi să faci
curăţenii generale, reparaţii curente
sau cumpărături necesare casei. Se
pot isca foarte uşor dialoguri aprinse
cu membrii familiei, dar cu prudenţă
şi discernământ vei putea să
depăşeşti momentele delicate. Totuşi
ţine cont şi de părererile celor din
jur. Dozează�i eforturile!

Călătoriile pe distanţe scur
te şi dialogurile cu nea

murile sunt frecvente în prima parte
a săptămânii. Sunt posibile neînţe
legeri, pentru că una se spune şi alta
se face sau toată lumea vorbeşte şi
nu ascultă nimeni. Bine ar fi să eviţi
implicarea în problemele celor
apropiaţi şi să selectezi veştile
primite. Cei implicaţi în diverse
forme de instruire vor avea dea face
cu examene, probe sau vor fi nevoiţi
să studieze mai atent.

Capitolul financiar îţi
deschide această săptămâ

nă. Sunt zile bune pentru verificarea
bugetului de venituri şi cheltuieli şi
pentru cumpărăturile necesare
traiului zilnic. Pe de altă parte,
cadourile şi recompensele pot fi
frecvente, chiar dacă mărunte, dar
suficiente cât săţi încânte sufletul.
Sunt posibile amânarea ob�inerii
unor venituri sau pierderi de bani și
bunuri. Rela�iile cu persoanele din
anturajul apropiat sunt conflictuale.
Alege�i cu grijă vorbele și tonul.

Stările tale de spirit sunt
fluctuante în primele zile ale

săptămânii. Pentru că energia vitală
este la cote joase, dozează�i
eforturile și implicăte numai în
treburi ușoare. Bine ar fi să mergi la
un salon de îngrijire corporală sau la
o sală de gimnastică. De asemena
vor apărea cheltuieli diverse, fie
pentru cele personale, fie pentru
al�ii. Poţi primi mici atenţii sau
favoruri binemeritate. Fii prudent în
privinţa relaţiilor parteneriale! 

Prima parte a săptămânii ar
trebui să o petreci mai mult

în singurătate. Sufletul tău are
nevoie de odihnă, introspecţie, dar
mai ales de o reorientare a planurilor
de viaţă. La serviciu ai multe de
făcut, dar fii prudent pentru că
excesul de zel îl vei plăti prin
oboseală, accentuarea problemelor
de sănătate şi neplata muncii depuse.
Există varianta deschiderii unor
culoare profesionale bune, pe o
perioadă lungă de timp de acum
încolo, însă discerne pe îndelete
fiecare propunere de lucru. 

La începutul săptămânii sunt
zile rezervate întâlnirilor cu

prietenii. Sunt posibile altercaţii,
divergenţe de opinii, însă va merita totul.
Un protector important îţi poate oferi
sfaturi utile legate de viaţa sentimentală şi
de relaţiile cu copiii. Vizavi de cei dragi
este posibil să ai un comportament
exagerat, respectiv să te implici prea mult
în treburile lor sau săi sufoci cu gesturi
tandre. Depune eforturi să menţii un
echilibru între nevoile tale afective şi ceea
ce îţi oferă ceilalţi. Ai nevoie, în paralel și
de retragere din forfota cotidiană. 

LOCURI DE MUNCĂ
ÎN VASLUI

– SC SAFIR  SRL 2 ingineri chimiști, 4 mecanici utilaj, 10

manipulan�i, 15 operatori abator, 1 operator siloz

– SC NICTALOPUS SRL 10 confec�ioneri, 3 brutari,  5 muncitori

necalifica�i industria ușoară, 5 muncitori necalifica�i industria alimentară

– SC LALA PABITEX SRL 10 confec�ioneri, 1 cură�ătoreasă, 1 con

trolor calitate

– SC AROMA DESERT SRL 1 pizzer, 1 ajutor bucătar

– SC UNIMATEX SRL 1 lucrător comercial

– SC LAVISERV SRL 1 vânzător

– SC LUMIROB GRUPSRL 1 electrician, 1 instalator, 1 muncitor

necalificat

– SC MOBILARTE SRL 4 tâmplari universali, 3 marcatori piese, 2

ambalatori piese, 2 muncitori necalifica�i

– SC ANICSTEF CONSTRUCT SRL 4 muncitori necalifica�i

– ASOCIATIA MEDIA TOTAL NORD EST 1 operator imagine, 1

realizator emisiune tv, 1 specialist în publicitate și marketing

– SC RALEMI SRLD 1 spălător vehicule

– SC EPSYLON SUDEST FARM SRL 2 ospătari, 1 ajutor

preparare produse fastfood

– SC EPSYTRANSAQUA SRL 2 șoferi profesioniști, 1 buldo

zerist/excavatorist

– SC VOPRIS B&C  SRL 5 brutari, 5 muncitori necalifica�i industria

alimentară

– SC BERGOLO SRL 1 bucătar, 1 ajutor bucătar, 1 ospătar

– SC MULACK PROIECT SRL 1 manipulant mărfuri

– SC CONFECTII SA 1 șef compartiment financiar contabil, 4

confec�ioneri, 5 muncitori necalifica�i în confec�ii

– SC FLEISCHPARTY SRL 5 manipulan�i marfă

– SC SOPHPANIS SRL 5 brutar, 4 patiseri, 1 agent vânzări distri

bu�ie pâine

– SC SATUREJA SRL 5 fasonatori mecanici (drujbiști)

– SC MOPAN Suceava 4 brutari

– SC PECO VAS  SRL 2 bucătari, 2 lucrători benzinărie, 3 barman

ospatar, 1 spălător auto, 3 mecanici auto, 2 tinichigii vopsitori auto

Locuri de muncă
în Bârlad

– ASOCIATIA SANSE EGALE PENTRU PERSOANE CU NEVOI
SPECIALE 2 femeie de serviciu, 1 secretară

– SC CARITAS SRL 1 manipulant mărfuri
– SC CASIGAZ SERV SRL 2 instalatori încălzire centrală și gaze

1 sudor manual cu flacară de gaze
– COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA 1 lucrător pentru

salubrizare căi publice, 1 mecanic utilaj
– Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere

DRDP 1 consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea
economică

– SC CONFECTII BIRLAD SA 10 operatori confec�ioneri industrial
îmbracaminte din �esături, tricotaje, materiale sintetice, 10 muncitori
necalifica�i în industria confec�iilor

– DICAUTO SRL 1 bucătar, 2 lucrători bucătărie (spălători vase
mari)

– DONIS PRODUCT SRL 3 ambalatori manual
– FEPA SA 2 consilieri/exper�i/inspectori/referen�i/economiști în

economie generală, 3 electricieni de între�inere și repara�ii, 2 forjori manual,
6 frezori universal, 2 galvanizatori, 2 ingineri automatiști, 1 inginer chimist,
2 ingineri electromecanici, 2 ingineri mașiniunelte, 2 ingineri mecanici, 3
lăcătuși mecanici, 7 lăcătușimontatori, 6 muncitori necalifica�i la asamblarea
pieselor, 6 operatori la mașiniunelte cu comandă numerică, 4 operatori la pre
lucrarea maselor plastice, 2 presatori metale la rece, 4 rectificatori universali,
6 strungari universali, 3 sudori, 3 turnători metale și neferoase, 2 vopsitori
industriali

– SC GEOELLA EXCHANGE SRL 1 casier valută
– SC LEOSLO SRL 1 cofetar
– SC LIALIN SRL 1 casier valută
– SC METAL SUPER LASER SRL 3 operatori la mașiniunelte cu

comandă numerică
– PERPETUUS COM SRL 1 facturist
– PRISCOM SRL 1 lucrător gestionar, 1 manipulant mărfuri
– RADESCU S.N. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 4 spălători

vehicule
– SAMNOVE SRL 4 operatori confec�ioneri industrial îmbrăcăminte

din �esături, tricotaje, materiale sintetice
– SC CLEOPATRA CENTER SRL 1 manipulant mărfuri
– SC CLEOPATRA IMPEX SRL 1 vânzător
– SC LIDL DISCOUNT SRL 2 vânzători, 1 lucrător controlor final
– SC NEGOCOMIS SRL 20 muncitori necalifica�i în agricultură
– SC NOMIS 2003 SRL 1 șofer autocamion/mașină de mare tonaj
– SC REMARDO SRL 3 lucrători comercial
– SC RULMENTI SA 2 ambalatori manual, 1 forjor mecanic, 1

inginer ecolog, 1 inginer energetică industrială, 5 ingineri mecanici, 2 lăcătuși
mecanici de între�inere și repara�ii universale, 1 lăcătuș montator pentru
utilaje industriale, de construc�ii și agricole, 5 rectificatori universali, 2
nituitori, 2 sculeri matri�eri, 6 strungari universali

– SC TALDENS SRL 1 tehnician dentar
– SC SIANMI AUTO SRL 1 electrician auto
– SC STEFTRANS SRL 2 casieri, 2 pizzari, 2 ospătari (chelneri)
– TEATRUL  VICTOR  ION  POPA 2 croitori confec�ioneri costume

�eături, 1 mânuitor, montator decor, 1 paznic
– SC VOLTPET GRUP SRL 1 electrician în construc�ii

ANUN�
Revista MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC

organizează CONCURS de CREA�IE LITERARĂ, destinat
tuturor categoriilor de vârsta sau profesionale. Se poate trimite
spre selec�ie și publicare orice gen de crea�ie spirituală și în
special materiale consacrate Centenarului (1918 – 2018).

Concursul este permanent. Crea�iile se pot trimite pe
adresa Str. Frunzelor nr.2, pe email la marintvv@gmail.com
sau se pot depune personal. Cele reușite (valoroase) se publică
în numerele următoare ale revistei sau în ziarul Meridianul de
IașiVasluiBacău.

Informa�ii la telefoanele 0744.231380, 0235.361236,
între orele 8 – 17.

A  a p ă r u t  n r .  1 5 / 2 0 1 8
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 452 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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GENEVEZUL ȘTEFAN RACOVITZĂ, 
PE LA NOI!?

Zilele trecute, după un telefon de avizare a sosit la
Vaslui un „os de domn” de fapt un domn al zilelor noastre,
unul dintre cei mai vechi și mai dragi colaboratori ai noștri,
fostul jurnalist Ștefan Racovitză, din Geneva. A venit
înso�it de so�ia Dsale, Helga cu care sa tot rânduit la con
dus mașina atâtea mii de kilometri, cu care sa tot sfătuit pe
unde să aibă popas.                                        

– Am venit să te cunosc, dle  Marin, pentru
că, iată, și mata ai vrut să ne vedem.

– Fii binevenit, Ștefane, cum ești și în sufletul
meu de mai multă vreme. Iată redac�ia, casa, oamenii,
orașul… De la început,  î�i mul�umesc pentru comentariile
trimise (și publicate în M. C. R. ). Din Geneva și până aici
e cale lungă! Dialogul nostru a continuat o jumătate de zi,
Ștefan și Helga fiind companioni de excep�ie, oameni de
cultură cu care orice comentariu e interesant. Am fost cam
crud cu ei pentru că iam luat la mișcare în centrul orașului,
în parc, pe străzi cu numele Racovi�ă, încercând săl atrag
în destăinuiri de familie… domnească. Ma evitat pe acest
subiect dar a fost emo�ionat până la lacrimi când a schim
bat cuvinte calde cu câ�iva vasluieni și vasluience, ba chiar
a mângâiat câ�iva copii, frumoși, ca to�i copiii.

Acest prieten al meu și al dumneavoastră a avut o
via�ă foarte grea , nu neapărat spectaculoasă, o via�ă de
multă muncă atât în TVR, până să plece în străinătate, ca
inginer în Elve�ia, ca organizator și comentator la
publica�ia Căminul Românesc din Geneva, ca un prigonit
al celor din �ara sa, tocmai pentru că era un reprezentant
al familiilor domnitoare din �ară, deși na emis niciodată
preten�ii.

Iam arătat ceam consemnat în cartea

„…77…Noduri culturale…” (Iași, 2018, 398 pag.) pe care
iam oferito  cu autograf. La rândui  mia autografiat
cartea lui, „Scene din via�a unui dușman de clasă” în edi
tura Curtea veche, seria A/actual, 310 pagini (pe care o s
o comentez în alt număr). Mărturisesc sincer, neam
emo�ionat strașnic amândoi, auzind fiecare  poveștile de
via�ă ale celuilalt. A asistat și Helga, nem�oaica vorbitoare
de franceză și „un pic româna” , tovarășa lui de via�ă și de
speran�e (mă rog, speculativ, eu constat că și în familia lui
e… trilingvism!). 

Neam fotografiat, neam îmbră�ișat cu efuziune...

Dumitru V. MARIN

Dumitru V. MARIN și Ștefan RACOVITZĂ

Reporter: Stau de vorbă cu
Didi Alexandroaie, primarul comunei
Oșești, care este gata să ne răspundă
la câteva întrebări, după ce în preala
bil a semnat câteva hârtii. Ave�i pro
gram de semnături diminea�a,
domnule primar? Primar: În fiecare
diminea�ă este program de
semnături pentru că oamenii vin
pentru diverse adeverin�e sau an
chete sociale pentru că a început
anul școlar și sunt mul�i beneficiari
de venituri sociale, dacă le putem
numi așa.

R: De la 416?
P: Nu numai de la 416.

Chiar dacă o parte au so�ii angaja�i
se încadrează în acel venit minim
iar acum se depun la școală
dosarele pentru rechizitele școlare
care se dau în mod gratuit. Cred că

98% din părin�i se încadrează pen
tru acest lucru. Îmbucurător este și
faptul că avem un număr consistent
de copii pleca�i la licee care, la fel,
se încadrează pentru bursa socială
„Bani de liceu”. Avem și șase copii
care beneficiază de anumite burse
pentru rezultate deosebite la
învă�ătură, oferite de diverse ONG
uri și firme, care ajută copiii din
mediul rural dacă au media peste
8,50.

R: Câ�i copii ave�i la liceu?
P: La liceu sunt peste 30 de

copii din comunitate. Iarăși
îmbucurător este faptul că avem un
număr mare de elevi promova�i la
formele de învă�ământ superior.
Sunt peste 15 elevi care au terminat
clasa a XIIa și care merg la facul
tate.

R: Așadar ave�i genera�ia de
mâine asigurată.

P: Neam bucura dacă sar
întoarce în comunitate. Sperăm să
se întoarcă. Avem copii la 
Facultatea de Geografie, de Istorie,
de Teologie, la ASE, la Drept, de
Filologie. Ar fi frumos să se
întoarcă înapoi dar �intesc și ei spre
mai bine.

R:  Au la ce se întoarce?
P: Dacă ai dragoste fa�ă de

locul unde teai născut și ai crescut
ai avea la ce să te întorci. Și ei tre
buie să contribuie la ridicarea
gradului de civiliza�ie în comună. 

R: Vă referi�i la faptul că ar
putea să înfiin�eze unită�i de
produc�ie?

P: Pot înfiin�a și unită�i de
produc�ie pentru că popula�ia este

din ce în ce mai îmbătrânită. Ne
bucurăm chiar că avem un agent
economic, o persoană fizică
autorizată, care este dea locului, și
chiar sa implicat în activită�i agri
cole.

R: Cam câtă arendă dă la
hectar?

P: La noi fiind pământul
pu�in mai slab dă cam 500 de kilo
grame la hectar de grâu sau po
rumb.

R: Mai sunt pământuri nelu
crate?

P: Da, mai sunt.

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

Dumitru V. MARIN

OPTIMIST, 
CÂT ÎI TREBUIE

OȘEȘTI
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C.A.R.P. SOLIDARITATEA  VASLUI 
E… ÎN TEREN!

Sâmbătă, 16 septembrie
2018, am primit o invita�ie din partea
inimoșilor de la CARP „Solidaritatea”

Vaslui, de a participa la o ac�iune cu
tema SCHIMB DE BUNE PRACTICI
la un sediu din Dragomirești. Invita�ia
a fost formulată de președinta, doamna

Valentina Lupu, iar organizarea
locală, surprinzător de bogată în
con�inut, a fost asigurată de delegatul

CARP, altă veche prietenă, dna
învă�ătoare LORICA STRAT. 

Am �inuto din surprize în
surprize, mereu plăcute, începând de

la sala pavoazată ca pentru o mare
adunare festivă, continuând cu
participan�ii de marcă și destui
cetă�enimembri din com.
Dragomirești, cu oficialită�i în frunte
cu primarul și directoarea liceului din
Vladia, prof. Luiza Crengu�a 
SCÂNTEI. Nu mai pu�in prezen�a dr.
Valeriu Lupu, a dlui Caloianu, a altor
conducători ai Solidarită�ii vasluiene
care sau întrecut în pilde, noută�i (is
torice) și comentarii pertinente legate
de istorie vasluiană și economie
locală.

Și pentru prezentarea ziarului
Meridianul de IașiVasluiBacău, a re
vistei interna�ionale Meridianul Cul
tural Românesc sa alocat un spa�iu
generos.

Dar, cele mai importante și
antrenante dezbateri, provocate în
deosebi de înv. Lorica  Strat, au fost
cele legate de economie, politică
socială, împrumuturi, prezen�a în teri
toriu a acestei importante institu�ii de
întrajutorare umană. Printre altele a
plăcut cuvântul dlui Caloianu ca
membru în conducere însărcinat cu
supravegherea aplicării legilor statului
și a sumelor care se înregistrează în
derularea unită�ii, totul în slujba mem
brilor CARP și cetă�enilor din jude�.
Așa se explică de ce numărul mem
brilor crește de la an la an.

Cu interes au fost asculta�i
conferen�iarii invita�i, dr. Valeriu
Lupu (un eseu valoros despre om –
economie – prezen�ă în via�ă,), prof.
dr. D.V. Marin cu referiri la istoria
culturală a localită�ii.  Primarul D.
Iacob a vorbit entuziast de
concetă�enii săi și despre economiile
popula�iei, despre dezvoltarea co
munei, despre via�a socialculturală:
„astfel de ac�iuni  aduc un plus de în
credere în ziua de mâine în special
celor de vârsta a IIIa,  nouă tuturor”,
sa exprimat primarul. Din nou merită
apreciată  organizarea și interven�iile
Loricăi Strat.

Până la urmă, e constatarea
finală:  Solidaritatea e… în teren (la
Dragomirești, și nu numai!?).

Dumitru V. MARIN

SPRIJIN, APRECIERE, ÎNDEMN
Discurs, Dumitru V. MARIN:„Îmi place că domnul doctor Lupu

este întemeietor de credin�ă în ziua de astăzi. Una dintre profesoarele mele,
când am avut întâlnirea de 55 de ani de la terminarea liceului, o doamnă
profesoară foarte limpede la minte și la vârsta aceasta, spunea: „Oameni
buni, bine că ave�i ce aduna din tinere�e, că amintirile vă servesc la
bătrâne�e. Noi nu îmbătrânim, rămânem tineri atâta timp cât inima bate și
atâta vreme cât avem speran�e”.

Eu o în�eleg pe doamna Viorica: muncește și trăiește, to�i trăim
dacă mai și muncim. Vreau să spun că aflândune în anul  centenar, (dar cu
părere de rău, iar nu avem tineret la asemenea manifestări care ar trebui să
ne preia din idei), constat că, din păcate, se creează o altă cultură
existen�ială bazată pe calculator. Doctorul spunea că este bazată pe credin�ă,
era cândva… sa creat acea cultură de mult, de foarte mult timp  pe bază de
carte și noi mai servim încă această carte, adică mai scriem căr�i. 

Sa creat cultura de bază pe cartea care a dus la dezvoltarea
omenirii în decurs de câteva sute de ani, din 1442 când sa înfiin�at tiparul
cu litere mobile. De atunci sau făcut acele mari cuceriri, de la epoca fieru
lui și a suli�ei, până la tun, tanc și rachete. Acum a apărut calculatorul și pe
baza calculatorului, telefonului și televiziunii tot tineretul acesta își creează
propria cultură existen�ială. Dacă trimi�i pe oricare dintre tinerii care se află
pe stradă, la munca de la câmp, cum trăgeam eu la vârsta lor, zice că „nu
am ce face, nu știu cum să fac”; acesta este un răspuns al unui adolescent.
Am crescut to�i întro anumită epocă, se duce epoca aceea; „din păcate ne
uită și lumea, dacă noi nu mai avem grijă să mai facem câte ceva, să nu
pierim de tot”, vorba lui Blaga. 

Noua cultură existen�ială este foarte crudă, acum o lună și ceva
eram în Canada, trebuie să ști�i că am nepo�ele de vârsta fetelor care au fost
și sunt alături la această manifestare, vreau să vă spun că acolo stăpân este
banul, la noi încă nu este chiar așa, și din cauza acesta nu există neam, nu
există respect, nu există altceva decât alergătura după ban și din cauza
aceasta cultura, adică dezvoltarea min�ii este în mare regres. Nu degeaba se
spune că americani (și canadienii au aceeași structură) sunt tare proști. Și
sunt…, ai noștri sunt mai multilateral dezvolta�i și mai amplu. 

O salut pe directoarea liceului, Luiza Scântei, pentru care am toată
considera�ia, că am filmat acolo și știu despre ce este vorba. Aici mai facem
cultură generală inclusiv noi care mai avem grijă de nepo�ei, și de ce nu,
mai avem grijă să ne întâlnim așa la o adunare din asta. Felicitări doamnă
Lorica Strat, că mai face�i astfel de manifestări și vă rog să mai face�i. Eu am
considerat că trebuie să iau cuvântul în fa�a dumneavoastră nu ca să dau
dovadă de cine știe ce cunoștin�e.  Faptul că am în jur de 30 și ceva de căr�i
înseamnă că știu câte ceva din lumea aceasta. Eu am vrut să popularizez
ziarul acesta, iar cui nu îl are, îl ofer cu drag. Am vrut să vă vorbesc despre
revista aceasta interna�ională, Meridianul Cultural Românesc, revista
aceasta se duce întro mul�ime de �ări, are record mondial în secunda
aceasta. Mai am cartea aceasta „…77…” care face referire și la vârsta mea
și sunt 77 de scriitori care vorbesc despre Marin, despre Vaslui. Vreau să vă
spun că lunile acestea lucrez la o altă carte importantă, se numește „101
vasluieni”  Dacă sunt amatori care vor să intre în cartea aceasta și știu că
au ce spune, să intre printre personalită�i, vă invit cu toată plăcerea.

Apreciez cu toată plăcerea ac�iunea C.A.R.P. Solidaritatea condusă
de doamna Valentina Lupu, aici delegat Lorica Strat, o institu�ie de mare
folos pentru toată suflarea din jude�. 

Succes!”

Oaspe�ii au fost întâmpina�i cu pâine și sare

Valentina LUPU, președintele CARP „SOLIDARITATEA” Vaslui

Cei prezen�i au fost foarte aten�i la subiectele discutate
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SS TTAA MM PP ĂĂ
Tablou vetust din vechiul Iași:
Un han cu prispelen ruină,
Trăsuri cu damen crinolină
Și câini ce urlă păgubași.

Scânceșteo cobză în surdină
La Doi Băie�i în Tătărași –
Tablou vetust din vechiul Iași:
Un han cu prispelen ruină.

Boieri de �ară și breslași
Se bat pea mustului rugină
Când sembulzesc spre ghilotină
Și spre pârjol berbecii grași… 

Tablou vetust din vechiul Iași.
Ion BOLOCAN

CONCERT
Conglomerat de sunete frumoase,
Armonizate întrun mod plăcut,
De un compozitor ce a avut
Un har cu care Domnul înzestrase.
Posibil ca mul�i ani să fi trecut,
De când pe portative înșirase,
Frânturi de dor, ori clipele duioase,
Sau uneori imagini cea văzut.
Ni lea transmis șiau răzbătut la noi
Prin violoncele, flaute, oboi,
Când discuta vioara și cu pianul
Dar prinși de vraja măiestriei știm,
Că niciodatăn gând nui mul�umim,
Aceluia ce a compus, sărmanul.

Georgeta Paula DIMITRIU

RONDELUL DIPLOMEI
Numai diplomă să aibă
Cea odraslă răsfăţată,
Chit că nu va şti vreodată
Carei murgă, carei roaibă,

Undei zona temperată,
Dacăi ax sau dacăi şaibă...
Numai diplomă să aibă
Cea odraslă răsfăţată.

E posibil har să naibă
Loaza suprameditată:
Să se vadă ea intrată,
Chiar de no trata vreo zgaibă

Numai diplomă să aibă !
Constantin IURAȘCUTATAIA

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

CE TRISTĂ E TOAMNA
Ce tristă e toamna când plouă întruna
Și vântul îndoaie de trunchiuri copacii,
Pealeea din parc îmi calcă bocancii
Și sufletul gri mil mângâie luna.

Imaginea toamnei e prea dezolantă 
Mirosul de frunze ce prind mucegaiuri
Pătrunde plămânii șindeamnă la ceaiuri,
Iar gripa devineautocolantă.

Ce tristă e toamna când bruma ucide
Și ultima floare, și ultima frunză,
Transformăn rugină roșul din buză,
Sub lacăt de cea�ă via�a închide.

Ce tristă e toamna când umbre mating
Șin ploaia măruntă de vise mă sting.

Petronela Alexa PRISECARIU

Roman�ă
de

Toamnă
de Vasile Alecsandri

Deaş fin a tinereţii floare,
Când toate zilele sunt bune,
Pe când din inima cu soare
În veci lumina nu apune,
Multeaş avea în tainăaţi spune
Ca să devii tu gânditoare.

Deaş fi ceam fost pe lumeodată,
Privind în faţă viitorul,
Când măndrăgeam de orice fată
Cemi părea soră cu amorul,
Aş deştepta în tine dorul
Cua mea cântare înfocată.

Dar nus în floarea tinereţii,
Şi nundrăznesc nimic aţi zice!
Mergi dar, copilă,n calea vieţii
Întâmpinând zâmbiri amice.
Eu teoi privi oftând, ferice,
Răpit de farmecul frumuseţii.

Şi însă deai vrea să ai parte…
Dar ce zic? Timpul ne disparte.
Tu eşti sosind, eu în plecare,
A ziorilor vie lucire
Nu poate, ah! aveantâlnire
Cuapusul palid ce dispare!

ETALAREA CALITĂ�ILOR
Goalăn fa�ă și în spate,
Tipa fără de valoare
Neavând ce să arate,
Ea, arată…tot ce are.

Gheorghe BĂLĂCEANU

ACCIDENT PIROTEHNIC
Oncurcă de data asta
Artificierul Tase,
Căl surprinse brusc nevasta
Pe genunchi cu trei..."focoase"!

REALITATE SĂTEASCĂ
(ARTICOL MEDIA)
La ţară sărăcia e cumplită
Şi bieţii oameni îşi trăiesc amarul;
Pământui sterp, iar capete de vită 
Au doar consilierii şi primarul!!!

Vasile VAJOGA

SO�IEI
Deaș fi știut că a mea soa�ă
Va fi atât de vorbărea�ă,
Chiar dacă ar fi fost mai slută,
Mă însuram cu una mută.

TRAMVAIUL
Sa dus tramvaiul, lam scăpat
Șiacum aștept să vină altul,
Trei ore, bocnăam înghe�at,
În schimb, am dezghe�at asfaltul…

Constantin BUCOS

FESTIVALUL BERII LÂNGĂ
STATUIA LUI ŞTEFAN CEL
MARE
Deatât belșug la festival,
În aer mirosea a bere,
Că ȘtefanVodă de plăcere,
Maimai să cadă de pe cal.

PĂRERI DESPRE BECIURILE
IAŞULUI
Neștiind cinea cinstit
În acele catacombe,
Ageamiii le spun “Bombe”,
Iar doxa�ii le spun” Sit”.

ADEVĂRUL DE LA TRIBUNĂ
Ei sus�in de la tribună,
Fapte de necontestat :
Jumătate e minciună,
Restul, nui adevărat.

Neculai DON�U

LOGODNA
Eun acord bilateral
Întrun cadru afectiv
Şiun modest aperitiv
La festinul nupţial.

PARADOX FEMININ
Eo rânduială de culisă
Caracteristică femeii:
Nu vezi pe uşa larg deschisă
Ce poţi zări prin... borta cheii!

Jan BUCHMAN
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A  a p ă r u t  n r .  1 5 / 2 0 1 8
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 452 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.

A APĂRUT
... 77... NODURI 

CULTURALE 
ȘI SEMNE AMICALE

ANUN�
Revista MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC

organizează CONCURS de CREA�IE LITERARĂ, destinat
tuturor categoriilor de vârsta sau profesionale. Se poate trimite
spre selec�ie și publicare orice gen de crea�ie spirituală și în
special materiale consacrate Centenarului (1918 – 2018).

Concursul este permanent. Crea�iile se pot trimite pe
adresa Str. Frunzelor nr.2, pe email la marintvv@gmail.com
sau se pot depune personal. Cele reușite (valoroase) se publică
în numerele următoare ale revistei sau în ziarul Meridianul de
IașiVasluiBacău.

Informa�ii la telefoanele 0744.231380, 0235.361236,
între orele 8 – 17.
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ANUN�
Revista MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC organizează CONCURS de CREA�IE LITERARĂ, destinat tuturor categoriilor de vârsta sau profe

sionale. Se poate trimite spre selec�ie și publicare orice gen de crea�ie spirituală și în special materiale consacrate Centenarului (1918 – 2018).
Concursul este permanent. Crea�iile se pot trimite pe adresa Str. Frunzelor nr.2, pe email la marintvv@gmail.com sau se pot depune personal. Cele reușite (val

oroase) se publică în numerele următoare ale revistei sau în ziarul Meridianul de IașiVasluiBacău.
Informa�ii la telefoanele 0744.231380, 0235.361236, între orele 8 – 17.

MUZEUL ”VASILE PÂRVAN” BÂRLAD VĂ INVITĂ LA
SERIA DE FILME KINEDOK POWERED BY ONE WORLD

ROMANIA EDI�IA A 4	A. INTRARE GRATUITĂ LA FILME.

Ajuns deja la cea de a 4a
edi�ie, KineDok powered by One
World Romania va aduce anul acesta
16 din cele mai interesante docu
mentare din Europa Centrală si de Est.
Sub forma unei experien�e care trece
dincolo de peretii traditionali ai sălii
de cinema, KineDok te invită nu doar
să vii să vezi un film pe un ecran
mare, ci chiar po�i să te întâlnești cu
realizatorii sau protagoniștii filmelor
favorite. Un proiect unic în Europa
prin amploarea sa, KineDok se
desfașoară concomitent în 7 �ări
partenere: Republica Cehă, Slovacia,
Ungaria, Croa�ia, Norvegia, Bulgaria
si România, unde este coordonat de
către Asociatia One World Romania
în strâns parteneriat cu festivalul de
film. Fiecare din �ările participante
contribuie cu documentare produse în
ultimii ani, care rulează apoi în sute de

loca�ii din toate cele 7 teritorii, ge
nerând astfel o comunitate culturală
impresionantă.

Sâmbătă, 22 septembrie, de
la ora 10.30,  începe KineDok pow
ered by One World Romania edi�ia a
4 a la Muzeul ”Vasile Pârvan” cu
filmul „�ARA MOARTĂ” .
Ecranizarea are drept punct de pornire
Colec�ia Costică Acsinte, fotograful
din Slobozia a cărui prodigioasă
produc�ie fotografică, întinsă pe
aproape șapte decenii, a fost
redescoperită și restaurată de Mario
Cezar Popescu și a devenit prilej de
proiec�ie nostalgică pentru publicul
românesc însetat după un trecut
roman�at. Dar Radu Jude folosește
colec�ia ca fundal pentru o nara�iune
construită din întregistrări de arhivă și
texte din jurnalul personal al doctoru
lui Emil Dorian, ale cărui scrieri lite

rare au fost interzise de regimul anti
semit condus de Mareșalul 
Antonescu.

După un scurt preambul care
acoperă cele două decenii anterioare,
filmul prezintă perioada dintre 1937 și
anii imediat următori lui August 1944,
în ceea ce regizorul numește „frag
mente de vie�i paralele”: fotograme cu
români obișnui�i în ipostaze private,
acompaniate în fundalul sonor de oro
rile politice și istorice abătute asupra
celor care au devenit �inta autorită�ilor
române.

În fric�iunea dintre imagine,
sunet și text, Jude restituie imaginea
unuia dintre cele mai rușinoase
episoade din istoria României,
aproape inexistent în arhivele noastre
de film. Radu Jude ne prezintă un
montaj provizoriu de 85 minute al
acestui fotoroman social și politic cu
totul special. 

Va fi prezentă la Bârlad și
doamna Andreea Burdujanu, una din
coordonatoarele proiectului la nivel
national.

Vă invităm, începând cu data
de 22.09.2018, în fiecare sâmbătă, (cu
excep�ia acestei sâmbete în care
proiec�ia va începe la ora 10.30), de la
ora 12:00, să viziona�i o serie de 9
filme după următorul program: 

22.09.2018,  ora 10.30,
�ARA MOARTĂ

29.09.2018,  ora 12:00, 
Daliborek și lumea albă

06.10.2018,  ora 12:00,
Prima Împărtășanie

13.10.2018,  ora 12:00,
Poştaşul Cumsecade

20.10.2018,  ora 12:00, Tren
spre maturitate

27.10.2018,  ora 12:00,
Varză, cartofi și al�i demoni

03.11.2018,  ora 12:00, Cam
pionul din Balcani

10.11.2018,  ora 12:00,
Nicăieri de unde să te ascunzi

17.11.2018,  ora 12:00,
Mul�umesc pentru ploaie

ORGANIZATOR LOCAL:
Muzeul "Vasile Pârvan"

O R G A N I Z A T O R
NAŢIONAL: Asocia�ia One World
Romania

ONLINE:oneworld.ro| kine
dok.net

Organizator
Dr. Mircea Mamalaucă

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTĂĂ��II  LLAA
FITPTI 2018

Cea dea XIa edi�ie a Festi
valului Interna�ional de Teatru pentru
Publicul Tânăr abundă și în acest dată
în inedit. Toate spectacolele din
România selectate de directorul artis
tic Olti�a Cîntec sub genericul "Altfel"
ajung pentru prima oară pe scenele
ieșene. Stage Dogs (Teatrul Act),

Svejk (Teatrul Odeon), Autorul
(Teatrul Na�ional Craiova), Să ne
cunoaștem mai bine (Teatrul "Ioan
Slavici" Arad), În numele Tatălui (Art
No More București),  9 piese remixate
(Unteatru București), Pisici (Teatrul
"Matei Vișniec" Suceava), Visătorul
(Teatrul Tineretului Piatra Neam�),
Miori�a (AUĂLEU Teatru Timișoara)
etc. sunt prezentate în premieră
ieșeană la FITPTI. Foarte multe dintre
ele sunt de dată foarte recentă, iar
unele se joacă în  deplasare pentru
prima oară.

Din străinătate, cei mai mul�i
invita�i se află pentru prima oară în
România, numai la Iași. Teatrul
Ninedu Shanghai China, Centrul
Na�ional al Artei Păpușii Tunisia, Sky
Bird Group Puppet Hong Kong, Mar
ionete pe apă Hanoi, Vietnam, Teater
Tr3 Stockholm, Suedia, Chorea The
atre Lodz, Teatr Figur Cracovia 
Polonia, Teatrul Circo Braga Portu
galia, Machol Shalem Dance House
Ierusalim sunt câteva dintre aceste

companii aflate la primul contact cu
teatrul românesc, numai la Iași. 

„Exclusivită�ile sporesc
gradul de atractivitate al evenimentu
lui nostru, pentru că un festival
teatral trebuie să fie o sărbătoare. De
pildă, spectacole cu marionete pe apă
nu au mai fost niciodată până acum

în România, iar noi avem așa ceva la
Iași! E un gen specific Vietnamului,
nu se mai practică nicăieri altundeva
în lume. Șansa oferită de FITPTI pu
blicului dea vedea mari artiști din
România și din străinătate e un motiv
solid pentru intensificarea socializării
prin cultură, pentru valorificare di
mensiunii tinere a personalită�ii, ex
primate prin deschidere, curiozitate,
interes.", precizează Olti�a Cîntec. 

Evenimentele din Festival
sunt programate în intervalul 411 oc
tombrie, Prolog pe 28 septembrie, în
15 locuri din Iași, epicentrul
desfășurării de for�e fiind Teatrul
Luceafărul. Pietonalul Lăpușneanu,
Pietonalul Ștefan cel Mare, parcuri,
licee, puburi și un spital sau alăturat
și în această edi�ie organizatorilor
FITPTI. Programul complet este po
stat pe pagina web a Teatrului
Luceafărul, iar informa�ii găsi�i pe
conturile Facebook și Instagram ale
Festivalului și Teatrului.



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 negociabil 180.000 euro. Tel.: 0740/ 208950.
*  Vând casă cu fântână în  cur te  în  Moara Domnească.  Pământ  împrejurul  casei  1500 mp.
Rela�ii la telefon 0752.652.194

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  NEGOCIA
BIL. 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 intravilan la ferma 3 Vaslui (în spatele str.
Filaturii), vând  2 ha teren  arabil la Bahnari. Preţuri negociabile. Tel: 0235/ 322 580 (Moşneagu
Costică). 
* Vând amortizoare noi pentru Dacia 1300.   Tel: 0744 231.380
* Vând două fotolii, o masă şi un pat, din lemn de esanţă tare. Preţ negociabil. 
Telefoane: 0742 968 778 şi 0775 044 899.

Săptămânal editat de grupul de presă CVINTET TERA Vaslui, tel./fax. 0235 361 236

Director general: prof. dr. Dumitru V. MARIN  0744 231.380 (email: marintvv@gmail.com)

R e d a c t o r  Ş e f :  
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Televiziunea Vaslui on line 
Tel/fax 0235/ 361.236, 
email: cvintet_tera@yahoo.com

tel: 0235 361 236 (Vaslui), 0235 419 494 (Bârlad)
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
124 locuri de muncă disponibile la 19.09.2018

– SC ADISAMCOR SRL 1 muncitor necalificat la
spargerea și tăierea materialelor de construc�ii

– SC ALDELIA SRL 14 ucenici
– ANDIGROM SRL 1 șofer autocamion/mașină de

mare tonaj
– ARENA DESIGN 2016 SRL 1 vânzător
– AUTOBUZUL SA 2 șoferi autobuz
– BRĂNICI EUGEN  ÎNTREPRINDERE

INDIVIDUALĂ 1 lucrător gestionar
– SC CARISAB SRL 1 muncitor necalificat la

spargerea și tăierea materialelor de construc�ii
– SC CHIRUXEL SRL 3 confec�ioneriasamblori

articole din textile
– DANILYD S.R.L. 3 vânzători
– DOGMA IMPEX SRL 3 cizmariconfec�ioneri

încăl�ăminte, după comandă, 1 șofer autobuz, 1 gestionar
depozit

– DYPRIM WINE SRL 1 încărcătordescărcător
– ECOSALUBRIZARE PREST SRL 1 lucrător

pentru salubrizare căi publice
– SC EDIVALMIM SRL 3 muncitori necalifica�i în

industria confec�iilor
– ENACHEMORARIT SRL 1 inginer agronom
– SC FINISH TRANSPORT SRL 2 șoferi de

autoturisme și camionete
– SC FLYDEDA SRL 14 ucenici
– GRADINITA CU P P NR. 12 HUSI 1 îngrijitor de

copii
– SC INDOREX SRL 4 muncitori necalifica�i în

industria confec�iilor
– INVESTCAD SRL 2 cizmariconfec�ioneri

încăl�ăminte, după comandă, 2 șoferi autobuz
– LUPUPROD SRL 1 manipulant marfuri
– SC MIRTOFAR SRL 4 confec�ioneri articole din

piele si înlocuitori
– MOBILGLASS S.R.L. 1 ambalator manual, 1

tâmplar universal
– SC NASTIMARI SRL 14 ucenici
– NICOMON S.R.L. 2 confec�ioneri articole din

piele si înlocuitori, 1 muncitor necalificat în industria
confec�iilor

– PANTOCIM SRL 2 confec�ioneri articole din
piele si înlocuitori, 3 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor

– PORUBIN ŞTEFAN PERSOANĂ FIZICĂ
AUTORIZATĂ 2 muncitori necalifica�i la demolarea
clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faian�ă, gresie,
parchet

– ROMEMA COM SRL 2 vânzători
– SC CNC STEP COMPLEX SRL 1 designer indus

trial
– SC JUCARII DE LEMN SRL 1 confec�ioner

jucării
– SC MADEROM SHOES SRL 2 confec�ioneri arti

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

– SC REIAda SHOES SRL10 confec�ioneri arti
cole din piele si înlocuitori, 10 muncitori necalifica�i în
industria confec�iilor

– SC SPIDERFLUX SRL 2 spălători vehicule

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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21 SEPTEMBRIE, ZIUA
INTERNAŢIONALĂ A PĂCII

Ziua Interna�ională a Păcii este sărbătorită în fiecare an pe 21 sep
tembrie. Aceasta este dedicată păcii și în special absen�ei războiului și a
violen�ei. De exemplu cum ar fi încetarea temporară a focului întro zonă de
război pentru accesul ajutorului umanitar. Ziua a fost sărbătorită pentru prima
oară în 1982, iar de atunci este sărbătorită în fiecare an de mai multe na�iuni,
organiza�ii politice si militare .

Pentru a inaugura ziua, „Clopotul Păcii” este sunat la sediul ONU (în
New York City). Clopotul este turnat din monede donate de copii de pe toate
continentele, cu excep�ia Africii și a fost un cadou de la Asocia�ia Na�iunilor
Unite din Japonia, ca „un memento al costului uman în război”. Pe inscrip�ia
de pe o parte se poate citi, „Trăiască pacea absolută în lume”. 

22 SEPTEMBRIE, ZIUA
EUROPEANĂ FĂRĂ MAȘINI

Ziua europeană fără mașini, ini�iativă a Comisiei Europene,
promovată de Uniunea Europeană, a început să fie marcată în mai multe orașe
de pe continentul european începând cu anul 1999. Ideea a câștigat teren și în
alte păr�i ale lumii, în orașe precum Seul, Tokyo şi Montreal.

Evenimentul este marcat la data de 22 septembrie, în fiecare an. Prin
intermediul unor manifestări sportive şi culturale, se urmăreşte atragerea
atenţiei asupra necesităţii protejării mediului înconjurător şi a impactului neg
ativ pe care îl are poluarea generată de maşini asupra sănătăţii locuitorilor din
marile aglomerări urbane. Prin urmare, se promovează mersul pe jos, cu bici
cleta și alte forme de deplasare ecologice.

Ideea a fost preluată şi promovată în 40 de ţări, în prezent fiind
marcată în peste 1.000 de oraşe. În România, Reşiţa a fost primul oraș care a
marcat evenimentul.

În lume, peste un miliard de oameni inspiră aer foarte poluat, în spe
cial cu monoxid de carbon și dioxid de sulf. Creșterea spectaculoasă a
numărului de autovehicule a dus la creșterea efectelor negative asupra plan
etei și implicit asupra oamenilor.

BRAŞOVEANUL ALIN MAN,
PREMIAT LA CONCURSUL NAŢIONAL 

DE INTERPRETARE A CÂNTECULUI POPULAR
"ANGELA MOLDOVAN" DE LA IAŞI 

Timp de două zile, pe 12 şi
13 septembrie 2018, la Iaşi a avut loc
ediţia a IIIa a Festivalului Concurs
Naţional de interpretare a cântecului
popular "Angela Moldovan".

Organizatorii acestei
grandioase manifestări au fost Cercul
Militar Iaşi şi Casa de Cultură a
Studenţilor Iaşi, evenimentul fiind
coordonat de col. (r) Benone Tiron,
comandantul Cercului Militar din
Dealul Copoului, secondat de direc
torul festivalului, prof. univ. dr. Nina
Cuciuc, cea care este şi fondatoarea
Muzeului Angela Moldovan.

Au urcat pe scena
Festivalului de la Iaşi, ajuns la ediţia
a IIIa, 17 concurenţi, printre aceştia
fiind un singur băiat, ALIN MAN (18
ani), care a reprezentat Cercul Militar
Braşov.

La Gala Laureaţilor din 13
septembrie, din sala mare de specta
cole de la Casa de Cultură a
Studenţilor din Iaşi,

TeodoraȘtefana Grumeza
(Cercul Militar Botoșani) a primit
TROFEUL Festivalului din mâna

maestrului Constantin Arvinte
(preşedintele juriului, la 92 ani), iar
Alin Man a primit un important pre
miu special, care a fost PREMIUL
Fondatoarei Muzeului Angela
Moldovan şi care ia fost înmânat
chiar de prof. univ. dr. Nina 
CUCIUC, laureată a Crizantemei de
Aur și de Argint dea lungul anilor.

În exclusivitate pentru
massmedia din ţară şi străinătate,
tânărul şi talentatul interpret originar
din Predeal, ALIN MAN, nea acor
dat un interviu în exclusivitate, cu
menţiunea că, în acest moment, el
este student la două facultăţi din
Braşov, la acea de Muzică şi la cea de
Afaceri Internaţionale  de la
Universitatea Transilvania.

 Alin, eşti premiat aici, la
Iaşi, întrun Festival important pentru
folclorul românesc, care poartă
numele unei mare artiste, Angela
Moldovan, omagiată în străvechea
capitală culturală a Moldovei. Care
sunt paşii tăi în folclorul românesc,
până în prezent, Alin Man?

 Am început să cânt muzică

populară de la 8 ani, am ajuns şi la
ETNO TV, iar părinţii mau susţinut.
Am urmat cursuri de specialitate la
Predeal, iar apoi, de la 9 ani, am tre
cut la Palatul Copiilor din Braşov.
Am cântat şi cu orchestra condusă de
Petrişor Varga, timp de 34 ani. Am
urmat apoi Şcoala Populară de Arte
din Braşov, la Canto Popular şi am
absolvit anul acesta Liceul de Muzică
din Braşov. Acum sunt student la
două facultăţi la zi, tot la Braşov, una
fiind de muzică.

 Ai venit aici, la Festivalul
Angela Moldovan de la Iaşi, unde sa
cântat mai mult muzică populară din
zona Moldovei. Ea te reprezintă?

 Cu sinceritate vă spun că
muzica din Moldova nu mă
reprezintă, dar am venit la Festival cu
mare încredere şi uite că am obţinut şi
eu un premiu special. Mă bucură
acest lucru. Pe mine mă reprezintă
mai mult muzica populară din partea
Sibiului, cea de doină, cea a lui
Nicolae Furdui Iancu. De fapt,
bunicul meu este din Sibiu, iar eu
simt mai bine muzica ardelenească.

 Ce distincţii ai primit până
acum, la concursurile de muzică
populară la care ai participat?

 Până la cel de acum, de la
Iaşi, am participat la Festivalul de la
Buşteni şi am luat premiul al doilea la
Olimpiada Judeţeană a Liceelor de
Muzică, cu Liceul din Braşov. La
Iaşi, sunt pentru a treia oară şi pentru
a doua oară la Festivalul Angela
Moldovan. Anul trecut, în 2017, am
cucerit Premiul de Popularitate.

 Ce reprezintă muzica pen
tru tine, Aline?

 Pentru mine, muzica e pe
primul loc. Ea intră în suflet şi nu aş
rezista fără muzică. Viaţa nu are
farmec fără un gram de muzică!
Oricum, cu muzica mea merg şi la
Concursul Internaţional de la
Zărneşti, poate voi ajunge şi la
Bruxelles.

 Ce are folclorul românesc,
comparativ cu cel din alte ţări?

 Folclorul nostru naţional
este mai presus cu mult faţă de cel din
alte ţări. Cu obiceiuri bine susţinute şi
apreciate!

 Deşi ai doar 18 ani,
vorbeşti ca un "om mare"! Aline, ai
ceva nemţesc în tine?

 Cred că da, după numele
Man!

Dan TEODORESCU

ANUN�
Revista MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC organizează CONCURS de

CREA�IE LITERARĂ, destinat tuturor categoriilor de vârsta sau profesionale. Se poate trim
ite spre selec�ie și publicare orice gen de crea�ie spirituală și în special materiale consacrate
Centenarului (1918 – 2018).

Concursul este permanent. Crea�iile se pot trimite pe adresa Str. Frunzelor nr.2, pe email
la marintvv@gmail.com sau se pot depune personal. Cele reușite (valoroase) se publică în
numerele următoare ale revistei sau în ziarul Meridianul de IașiVasluiBacău.

Informa�ii la telefoanele 0744.231380, 0235.361236, între orele 8 – 17.


