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Date certe și ușor de probat: 1 martie (prezent de pe 3 martie) 1970 –
cooptat inspector la C.J.C.A. Vaslui, venind din func�ia de director al Școlii
generale Măcărești, com. Prisăcani, jud. Iași. Cei de la Casa Crea�iei Populare,
unitate specializată și subordonată nouă, cu excep�ia lui Petru Necula, nu aveau
facultate absolvită, iar mul�i directori de Cămine Culturale sau bibliotecari
aveau 7 clase. Am fost „inspector principal cu bibliotecile și cele 14 Sta�ii de ra
dioficare”.

Comitetul de Cultură și Artă era, ini�ial, parte a Inspectoratului de
Învă�ământ și Cultură, desprins de câteva săptămâni și pus la dispozi�ia Comite
tului Jude�ean P.C.R. pentru a pune la punct re�eaua culturală care cuprindea
Casele de cultură Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești, Căminele Culturale, Teatrul
„V.I. Popa” din Bârlad, Sta�iile de radioficare, având ca instrument de execu�ie,
în subordine, Casa Crea�iei Populare. (Era o foarte acută lipsă de cadre cu
studii superioare). La aceasta din urmă, se aflau Petru Necula, director, fost
coleg de facultate, an,  grupă,  George Stoian, instructor pentru brigăzi artistice
și foarte bun textier (a publicat „Nunta de duminică”), Gheorghe Pârcălabu
(tatăl lui Doru, de la „Divertis”), Gheorghe Sfârlogea (coregraf, printre primii
autori din �ară, care a scos culegeri de dansuri), urmat de Gigi Ilașcu, coregraf
și bun organizator.

Comitetul de Cultură avea președinte pe Gheorghe Bălău�ă (profesor de
istorie, din Zăpodeni, cumplit de credincios partidului, care, dezamăgit, sa si
nucis, aruncânduse în fa�a trenului, la podul de fier), vicepreședinte Petrea
Didilescu (filologie), de la Dănești, inspector șef Constantin Peptu, din Zăpodeni,
inspector principal, cel mai tânăr din tot corpul de inspectori ai jude�ului, 
Dumitru V. Marin (filologie), inspector Lucian Popa (istorie, care avea
motocicletă și a murit în accident), și secretară, contabilă. Primii 3 erau politici,
ceilal�i 2 de alergătură, cu drept și obliga�ie de a întocmi procese verbale de în
drumare și control. Ei trebuiau, și conceptual, să traducă în cultură linia politică
a P.C.R., instructorii aflânduse la unitatea subordonată, cam cu același număr
de persoane. După o discu�ie cu secretarul II, �olescu, am fost pus la treabă
serioasă chiar din prima zi, adică de luni, 3 martie 1970. Și, chiar era foarte
mult de muncă în această nouă institu�ie, deci ea însăși în organizare.

Ne în�elegeam bine cu colegii de la învă�ământ, foarte rău cu cei de la
presă, singurul ziar fiind Vremea nouă, de la formarea jude�ului, în 1968, cu oa
menii partidului promova�i pe criterii de loialitate partinică. Singurul om de
presă era redactorul adjunct, Crăiescu, ceilal�i se tot pregăteau.

Primele discu�ii mai aplicate despre Festival la începutul lunii aprilie:  în
vederea alegerii denumirii alcătuisem o listă cu 68 de personalită�i din jude�,
ca sarcină specială de la Gh. Bălău�ă, președintele C.J.C.A., până  aproximativ
la 25 aprilie. Convocat la primul secretar Gh. Tănase, cam împotriva voin�ei
președintelui, împreună cu vicele Constantin Didilescu, și cei de la UTC
(Rășcanu?) și Sindicat (Al. Vătafu, total 6 persoane, cu Tănase, Bălău�ă,
Didilescu, D.V. Marin), sa hotărât organizarea, planul de ac�iune și denumirea.
Aprobarea Programului definitiv, a afișului, a listelor cu invita�i, a bugetului,
în Biroul Jude�ean Vaslui, aproximativ, până la 20 iunie. Alergătură și realizare,
contracronometru, până pe 3 iulie.

(Continuare în pagina 2)
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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 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 cuan
tificat exact.” 

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

(15 iulie, 2018)

GABRIELA ANA BALAN
LANSARE DE CARTE

FESTIVALUL 
UMORULUI... Pag. 4

REFERENDUMUL VA
TRECE!?

REZUMATUL ZILEI DE 
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Cu ajutorul lui Ioan Massoff am stabilit și adus „la centru” medaliile cu
portretul stilizat al lui C. Tănase, Diplomele, sa stabilit afișulprogram, am
alergat la circa 30 de personalită�i; cel mai urât nea primit Radu Beligan,
vicepreședinte al Uniunii Interna�ionale a Teatrelor (prezent de la edi�ia 
a IIa), cel mai indiferent Valentin Silvestru, care pleca în străinătate, cel mai
amical, textierul de la „Tănase” Aurel Storin, la fel și ziaristul Sandu
Naumescu. Au acceptat invita�iile din prima, AntonescuCărăbuș, Nicolae
Stroie, Dumitru Solomon ș.a. La prima discu�ie cu doamna Virginia Tănase
am fost condus de Naumescu, pe Spiru Haret nr. 1012, o casă cu boltă și cer
dac, atunci. Mam mai bucurat de sprijinul lui Bogdan Căuș, textier foarte
cunoscut în �ară, prieten cu cei de la Casa Crea�iei Populare și mai ales, a
caricaturistului Neagu Rădulescu, cel care mia dăruit cu autograf, la „Scala”,
unde a plătit el cafeaua cu lapte, cartea „Napoleon fugea repede”. La
spectacolul de la „Tănase” iam cunoscut pe dirijorul și bateristul Sergiu
Malagamba și pe „�ârul” comic Nae Lăzărescu; Stela Popescu era incendiară
la grădina Boema, fostă Cărăbuș. A acceptat să vină la Vaslui, regizorul II,
brunetul mustăcios, Bi�u Fălticineanu, pentru că directorul și regizorul
Nicolae Dinescu na vrut nici să audă. Am legat cea mai sinceră și îndelungată
prietenie cu Aurel Storin (secretar literar și textierul oficial), evreu de origine,
plecat, mai târziu,  în Israel . Cel mai de treabă, mai primitor și mai comunica
tiv a fost istoricul teatral Ioan Massoff care mia dăruit cu autograf primele 3
volume ale sale ,Istoria Teatrului Românesc. Pentru bibliotecile comunale am
organizat multe întâlniri cu scriitorii, simpozioane, instruiri, drept care am
conlucrat cu mari personalită�i ale României. Nu aveam voie să colaborez sau
să apar în presă că „nu asta e misiunea încredin�ată”, dar am făcut cercetări
folclorice în zeci de sate din jude� cu înregistrări pe bandă de magnetofon și
fotografii.

3 iulie 1970, Deschiderea Festivalului. Pe treptele fostului cinematograf
I. C. Frimu (fost Traian, unde cândva și Constantin Tănase �inuse spectacole)
în fotografie inaugurală, alături de mine era Manole Auneanu (atunci, la
Urzica), Bi�u Fălticineanu, deasupra lui, Radu Tănase, N. Mihăiescu, jos
Nicolae Stroie (cu pălărie în mână), sus Naumescu, Virginia Tănase, o solistă
prezentatoare, Aurel Storin, Bogdan Căuș, Traian Lalescu și al�ii. Erau
oamenii mobiliza�i de mine în București, în grija mea ca inspector, să nu le
lipsească nimic, să fac ghidaj (în comuna Vaslui (!?) unde nu era decât… Peneș
Curcanul, dar, exista vinul de Huși). După amiază a fost spectacolul cu
prezentator George Stoian și fata de lângă Storin, și am dat invita�ii de favoare,
printre al�ii, lui Avram D. Tudosie, fostului adjunct al Mili�iei, Hotnog și alto
ra.

Continuare în pagina 3
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Reporter: Stima�i prieteni,
stau de vorbă cu directorul Teatrului
„Radu Stanca” din Sibiu, domnul
Constantin Chiriac, care este și un
actor foarte remarcabil. Cum vi se
pare orașul Vaslui, domnule Chiriac?

Constantin Chiriac: Este
un oraș pe care îl cunosc dinainte
de 1989. Am jucat de foarte multe
ori, fiind actor la Teatrul Na�ional
din Sibiu, făceam foarte multe
turnee și când făceam turnee în
Moldova porneam de undeva de
sus de la Suceava, Botoșani,
Fălticeni, la Iași, la Vaslui, la
Bârlad.

R: La Festivalul Umorului
nu a�i fost, sau nu re�in eu?

C.C.: Ba da. Domnul
Valentin Silvestru ma invitat spe
cial în 1988. Am fost invitat de
onoare și am jucat în sala aceasta
unde erau în jur de 700 de locuri și
au fost atunci vreo 1000 de
spectatori și am făcut atunci un
spectacol după Marin Sorescu,
care a fost o unul din marile
recitaluri care sa făcut în
perioada respectivă. 

R: Să în�eleg că chemarea
dumneavoastră la această a XXV–a
edi�ie a Festivalul Umorului, este
benefică și pentru dumneavoastră și
pentru spectatori? 

C.C.: Am primit vizita
city managerului care a �inut să
vină până la Sibiu, care a făcut
deplasarea să mă poată convinge
că este important să vin cu teatrul,
să vin de asemenea cu două
recitaluri și, mai ales, cu o
conferin�ă, să vorbesc de felul cum
o comunitate poate să se
reabiliteze din toate punctele de
vedere printrun dat cultural
pentru că eu am fost cel care a
născut ideea de Sibiu Capitală
Culturală Europeană în 1992 și
din 1992 până în 2007 cât am fost
Capitală Europeană am dezvoltat
toate proiectele și toate influen�ele
la nivel European. Ca să putem să
câștigăm acest titlu am făcut
echipa, am făcut programul, am
fost în fa�a juriului Comisiei
Europene și după acordarea
titlului și dezvoltarea acestui
proiect în 2007, am reușit să
dezvolt o agendă culturală a
Sibiului care pozi�ionează acum
Sibiul pe primul loc în lume ca

finan�area în domeniul culturii. În
general un oraș nu primește decât
1 – 2% din bugetul respectivului
oraș iar, pentru cultură, Sibiul
primește 12 % dar gra�ie agendei
culturale  pe care noi am
dezvoltato acolo reușim să
aducem înapoi bugetului 16%.
Este un exemplu fantastic a felului
cum cultura poate să aducă
prosperitate economică.

R: În 2007 eu am filmat
acolo, am difuzat imagini pe
Televiziunea Vaslui și aș putea să
sus�in ceea ce spune�i
dumneavoastră cu imagine de
atunci.

C.C.: Au fost 3000 și ceva
de evenimente pe care leam
dezvoltat în 73 de �ări în perioada
respectivă și ce a fost foarte
important, am putut să dezvoltăm
pe mai departe acest program. În
clipa aceasta Teatrul Na�ional din
Sibiu, pe care lam transformat în
2004 din Teatrul Dramatic în
Teatrul Na�ional, are în repertoriu
121 de spectacole. Toate teatrele
din București, la un loc, nu au
atâtea. În același timp gra�ie festi
valului pe care lam dezvoltat,
care în clipa aceasta este cel mai
mare din lume, am avut anul aces
ta 525 de spectacole din 73 de �ări
ale lumii. Au fost 3300 de artiști
care au jucat în 73 de spa�ii de joc
diferite cu aproximativ 70 mii de
spectatori pe zi. Aceste cifre
pozi�ionează Festivalul de la Sibiu
pe primul loc în lume. Am
dezvoltat de asemenea, la Sibiu, o
școala de teatru altfel decât sa
făcut în România, care este legată
direct de teatru, care este legată
direct de festival. Am făcut
singura școala de management
cultural din România. Am făcut
de asemenea o școală doctorală în
cadrul Universită�i Lucian Blaga
și o platformă doctorală în artele
spectacolului și în management
cultural în care sunt participante
19 mari Universită�i din lume,
pornind din America până în Asia,
Japonia, Australia, Europa.

Interviul integral îl pute�i citi în
unul din numerele viitoare

Dumitru V. MARIN
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Cele 3 zile de Festival (3 5 iulie 1970) au fost foarte pline, pentru că, mai
ales familia Tănase, completată și cu al�ii, trebuia protejată și respectată, iar
cei de la presa timpului, abia așteptau să ne în�epe pentru nereușite. Cei mai
răi au fost ziariștii locali de la Vremea nouă, cu care nu aveam voie să
comunicăm. Petrică Didilescu, Constantin Peptu și cu mine eram cu
protocolul, cei de la Casa Crea�iei Populare cu pregătirea forma�iilor și
soliștilor în teritoriu și prezentarea spectacolelor.

Despre unele realizări ale primei edi�ii există cartea „D. V. Marin/
Festivalul Na�ional al Umorului „Constantin Tănase” Vaslui,/Mărturii.
Documente, Fotoalbum, Iași, Pim, 2010, 218 pag. 

Despre Edi�ia a IIa, 1972, când se inaugura Casa de Cultură a
Sindicatelor (fusesem diriginte de șantier, împreună cu Al. Vătafu),  când a
acceptat să vină și Membrul Comitetului Central, Radu Beligan (cu trupa sa),
iar la conducere sa instalat Valentin Silvestru (care avea o putere
excep�ională, atunci) când, în centru, se ridicau blocurile unde au func�ionat și
Unison Radio – TVV,  deja multe lucruri se schimbaseră. Pe 23 – 24 – 25 iunie
1972, au venit concuren�i  reprezentan�i din 23 de jude�e…

Am înregistrat pe bandă de magnetofon primele 3 – trei – edi�ii ale aces
tui Festival, în care am investit energie, muncă, oarecare pricepere de bun
organizator. Dacă privi�i fotografiadocument din  3 iulie 1970, vede�i ușor cât
de sărac și zburlit eram, și câtă lume am adus, ca inspector și delegat al
C.J.C.A., la Vaslui. Nu mia lipsit niciodată îndrăzneala și, probabil, niciodată
hotărârea de A FACE!? 

La a XXVa edi�ie, din oct. 2018, cu  ani mul�i de suport mediatic al
grupului meu de presă (TVV – Unison Radio – Ziar și acum M.C.R.), pot
spune că chiar am contribuit jumătate de secol la via�a culturală, socială, și
învă�ământ din acest jude� văzut astăzi ca element de referin�ă negativă în
toată �ara Românească.

Or mai fi dintre cei care nu vor să vadă,… păcat. Eu dau samă de ce
scriu!?!


Un mâncător… de lături, observă cu mare năduf că a apărut „revistu�a

noastră” M.C.R. Așa porc, mai rar. Lam făcut om, și am pus mărgăritare în
râtul porcului care nu vede cele 160 de pagini în A4, la care colaborează 93 de
valori din toată lumea. Dacă el nu vrea decât să dea cu râtul…  Aceste animale
bolnave de la �idula Vremea nouă, fac de râs pe to�i vasluienii și valorile lor.
Sunt tare mâhnit că după o via�ă de muncă, se aruncă în cârca mea jigodiile
acestea, fără nume și valoare: în pomul cu roade ei tot aruncă venin.



GABRIELA ANA BALAN 
LANSARE DE CARTE

Duminică, 30 septembrie, în decor auriu de toamnă, cartea mea
Ochii leului berber, Editura Grinta 2018,  a poposit la Băcani unde doamna
bibliotecar  Doini�a Micu a organizat o lansare de zile mari. Îi mul�umesc din
suflet pentru implicarea în acest act cultural şi pentru surprizele minunate pe
care mi lea oferit. Amfitrion a fost dl Fânaru Vasile, un adevărat consilier al
culturii locale. Un public cald sa dovedit iubitor de artă, personalită�i locale
dar şi copilaşi drăgălaşi care neau şi cântat sub tricolor, au deschis poarta
sufletului pentru poezia mea. Lăcrămioara Iolandina Ivan nea dăruit impresii
în catrene.

Invitat de onoare, prof dr Dumitru V. Marin a prezentat revista
Meridianul Cultural Românesc, numărul recent care îmi este dedicat. 

Felicit din suflet autorită�ile locale, mul�umesc domnului primar
Vasile Stoica  pentru frumosul buchet de flori ales şi spun, cu mâna pe inimă,
că mă mândresc cu acest act cultural din comuna Băcani! Doamnei bibliotecar
Doini�a Micu, speciale felicitări pentru lec�ia de nota zece oferită în cadrul
evenimentului Zilele Toamnei! Iată o dovadă că am găsit o porti�ă deschisă
spre cultură. Da, întro comună din Vaslui, din sufletul meu! Pentru că se
poate!

Lansarea oficială a volumului va avea loc în data de 21 octombrie,
ora 17 la Biblioteca Stroe S. Belloescu din Bârlad, unde gazdă va va fi doam
na bibliotecar Cristina Vizitiu. Cartea va fi prezentată de personalită�i ale cul
turii actuale, cu care noi, vasluienii, ne mândrim în lume:  Petruş Andrei,
Mihai Apostu, D.V. Marin, Valy Bu�a, Cornelius Drăgan. Voi reveni asupra
acestui eveniment. Acum, aprecieri şi mul�umiri, felicitări minuna�ilor oameni
din frumoasa comună Băcani!

La zi de sărbătoare, au ales o carte!
Gabriela Ana BALAN
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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
27 sept. 2018 – 03 oct. 2018

Evenimentele principale ale
săptămânii sunt legate de

casă, familie şi mentalul profund. Se
concturează reconfigurarea relaţiilor
cu familia şi cu neamurile. Sunt
posibile despărţiri de unele persoane
care până nu demult îţi erau apropiate
şi confidente, însă te poţi alătura altor
personaje mult mai folositoare vieţii
tale actuale. Sunt momente excelente
pentru curăţenii generale, reparaţii de
anvergură.

Începutul săptămânii îţi poate
aduce o călătorie importantă

vizavi de domeniul profesional, de
cel al studiilor sau la o rudă apropiată.
Vei avea imboldul de a pune la punct
pe cineva din anturajul apropiat, care
în ultimul timp ţia cam pus beţe în
roatele destinului. Se recomandă
prudenţă, întrucât se pot strica
definitiv relaţii importante. Pe de altă
parte, bine ar fi să faci o curăţenie
drastică printre oamenii apropiaţi. În
familie este nevoie de sprijinul tău.

Săptămâna aceasta sunt
momente excelente de aţi

remodela personalitatea şi modul de
relaţionare cu tot ce este în jurul tău.
Mergi la un salon de cosmetică sau de
întreţinere corporală, îmbunătăţeşteţi
garderoba sau stai de vorbă cu
specialişti în dezvoltare personală.
Bine ar fi să fii prudent la proiectele
şi colaborările în care eşti implicat,
deoarece pe de o parte vin lucruri
bune, însă pe de alta există şi multe
neînţelegeri. Sunt posibile cheltuieli
sau cumprături importante ce î�i vor fi
utile pe termen lung. 

Capitolul financiar va
cunoaşte revigorări. Ori

primeşti un cadou important sau o
sumă de bani consistentă, ori vin veşti
mult aşteptate legate de condiţiile de
muncă. De fapt, provocarea
momentului constă în aţi muta
atenţia de la aspectele materiale ale
vieţii şi a te orienta mai mult către
cele spirituale. Divinitatea are în
permaneţă grijă să ai toate cele
necesare atât trupului, cât şi sufletu
lui.

Debutul săptămânii îţi aduce
schimbări profunde în

gândire. Stările tale de spirit vor fluc
tua destul de mult, de aceea fii cât
mai retras şi discret. Sănătatea este
vizată de astre pe segmentele
aparatului digestiv şi osos. Nivelul
energetic îţi este la cote joase, aşa
încât dozeazăţi eforturile şi ocupăte
doar de treburi uşoare. Nu se
recomandă consultaţii, analize
medicale şi intervenţii chirurgicale în
prima parte a săptămânii.Evită
implicarea în treburile celorlal�i. 

Relaţiile de prietenie sunt un
capitol important al acestei

săptămâni. Te poţi despărţi uşor de
vechile cunoştinţe, însă se face loc în
viaţa ta pentru alte personaje mult
mai interesante şi de folos. Un protec
tor important se va retrage din
preajma ta. Relaţiile sentimentale
sunt dinamice, iar în funcţie de caz,
copiii roiesc în jurul tău şi cu bune şi
cu altele mai puţin. Datorită forfotei
sociale în care ești implicat, acum ai
nevoie de detașare, odihnă, momente
de singurătate și de dialog interior.

FESTIVALUL UMORULUI…
Nu este al meu, nu e al mărimilor actuale, nici nu e al acelor care participă la această edi�ie, ci al vasluienilor prezen�i,

al celor care vin, și al urmașilor noștri, în vecii vecilor.
Acum, la edi�ia nr. 25, când au trecut 48 de ani și 2 luni de când transpiram pentru prima edi�ie, acum când dintre

întemeietori și participan�i mai există doar 2, subliniez, două, persoane, Marin și Stoian, putem constata că munca noastră de
atunci stă la baza men�inerii rezultatelor de azi. Tot acum, se găsesc mâncători de… murdării care să atace autoritatea morală
și jurnalistică a noastră, tocmai ei niște bie�i nenoroci�i care „numai banul îl vânează și câștigul fără muncă” (Eminescu), care
de fapt, întăresc aura noastră de învingători întro via�ă plină și de folos comunită�ii vasluiene.

Tot acum, felicitări celor care men�in viu Festivalul: Buzatu, Onciu, Bichine�, Ramona Mocanu. Nu e deloc ușor.
Tot acum Marin și Stoian, întro fră�ie care nu exista în 1970, vă transmitem tuturor urarea noastră de mult mai bine

și, vorba lui Valentin Silvestru: să nu uita�i să fi�i veseli…

Reporter: Stau de vorbă cu
directorul Centrului Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Vaslui, Lucian Onciu,
cel care este principalul organizator
al Festivalului Umorului „Constantin
Tănase”. Cât a fost de greu să
organiza�i festivalul anul acesta?

Director: În mod direct,
de organizarea acestui festival mă
ocup din anul 2010. Începând cu
acea edi�ie miam asumat
responsabilitatea selec�iei specta
colelor. Eu lucrez la Centrul
Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale
Vaslui din anul 2003. Am pus
umărul, miam exprimat o opinie
dar din 2010, de la acea edi�ie când
nu am putut organiza decât patru
zile de festival pentru că era
imediat după criza economică. Din
2012 am trecut la varianta de opt
zile, așa cum este și astăzi. Sunt opt
zile de festival cu spectacole în sala
mare a Casei de Cultură, în spa�iul
pe care lam organizat la Sala
Studio „Valentin Silvestru”, la
Casa de Cultură de la Bârlad, de la
Teatrul V.I. Popa. Eu naș spune că
sunt directorul festivalului pentru
că numi asum decât Gala
Teatrelor de Comedie, concursul
de interpretare și, să spunem,
sec�iunea de film. Organizatorii,
cei care finan�ează evenimentul,
sunt Consiliul Jude�ean prin cele
trei institu�ii de cultură, în afara
Centrului, Biblioteca și Muzeul
Jude�ean iar pe de altă parte
Primăria Vaslui care oferă 50%
din bugetul necesar acestui
festival. Se adaugă din vânzarea
abonamentelor și biletelor, în jur
de 120 de mii de lei. Cu aceste
sume, puse cap la cap, sper să
oferim un produs care să fie pe
placul spectatorilor.

R: Dacă nu sunt bani nu ai
cu ce să faci. Dar, dea lungul celor
25 de edi�ii a fost uneori și lipsă de
artiști, de bază de selec�ie. Teai lovit
acum de o asemenea situa�ie? 

D: Asumarea selec�iei
spectacolelor nu este deloc un fapt
simplu. Trebuie să �inem cont de
gusturile spectatorilor dar nu
numai asta. Trebuie să avem grijă
ca spectacolelel să fie de calitate.
Nu este de ajuns ca pe scenă să fie
un actor cunoscut, este necesar ca
interpretarea să fie de bună cali
tate. Am avut destule cazuri de
actori care în func�ie de regia
propusă reușeau sau nu. Timp de
un an de zile am călătorit prin
�ară, preponderent la București,
dar am fost și la Sibiu, la Botoșani,
la Piatra Neam�, la Cluj, am fost și
la Chișinău și am văzut spectacole.
Am reușit să readucem lumea în
sală pentru că am �inut cont de cei
cărora ne adresăm și cred eu că am
ales ce este mai potrivit.  

R: Câte spectacole sunt în
acest an?

D: La Sala Studio sunt
șase spectacole, la Sala mare sunt
18 spectacole. Mai avem
spectacolele de la Bârlad. Așadar
sunt peste 20 de produc�ii care pot
fi urmărite în Festival. 

R: Cum rezolva�i problema
cu masa și cazarea?

D: E mai pu�in greu să
rezolvăm asta la Festivalul
Umorului pentru că trupele vin și
pleacă. Mai degrabă întâmpinăm
dificultă�i cu festivalul Hora din
străbuni pentru că ansamblurile
prezente stau pe toată perioada
festivalului.

R: Ce noută�i ave�i în acest
an?

D: Prezen�a Teatrului
„Radu Stanca” este o premieră.
Am reușit săi aducem gra�ie unui
turneu pe care aceștia îl realizează
în zona Moldovei.

R: Interna�ionalizarea este
su�inută?

D: Interna�ionalizarea
este sus�inută la capitolul teatrelor
de prezen�a teatrului din Chișinău
și de prezen�a teatrului din
Ucraina.

R: Cum sta�i cu
optimismul?

D: Când organizăm astfel
de evenimente ne hrănim și cu
entuziasm. Am energie alături de
colegii mei de la centru, alături de
colegii mei de la Primăria Vaslui și
le mul�umesc pe această cale
tuturor. Cu o lună înainte de
începerea festivalului, și trebuie să
spunem asta, energiile sunt conju
gate. 

R: Mult succes. 
D: Mul�umesc.

Material realizat de Prof.Dr. Dumitru V. MARIN

Reporter: Stau de vorbă cu
directorul Bibliotecii Jude�ene
„Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui,
domnul Gelu Bichine�. Cât de
implicat sunte�i în Festivalul
Umorului?

Director: Implicarea
Bibliotecii Jude�ene este pe partea
de literatură satiricoumoristică.
După cum probabil ști�i, fiecare
institu�ie a avut sarcini foarte clare
iar Biblioteca Jude�eană se ocupă
de concursul de literatură
„Conferin�e, întâlniri, mese
rotunde”. Edi�ia XXV înseamnă
un plus pe partea de literatură
satiricoumoristică, în sensul că cei
care doar încearcă să creeze astfel
de literatură șiau dat seama că nu
au ce căuta la un astfel de
eveniment. Mă refer la cei care
încearcă promovarea unui umor
periferic, suburban. Mă refer la cei
care încearcă să scoată poante din
vulgaritate. Umorul inteligent,
umorul fin, umorul care are dea
face cu partea superioară a
anatomiei umane presupune și
talent. Mul�i dintre scriitorii
obișnui�i cu șușe și cu făcături au
renun�at astfel să mai trimită
materiale la acest concurs.

R: Câ�i sau înscris anul
acesta?

D: Sunt 118 participan�i la
cele două subsec�iuni: la carte și la
manuscris.

R: Au venit și din afara
�ării?

D: Avem din Republica
Moldova, avem și de la Cernău�i.
Din păcate din Republica Moldova
avem doar un premiant în acest an.

R: Îmi spui și numele?
D: Este vorba despre

Gheorghe Bâlici, un epigramist de
excep�ie

R: Ne spui și ceilal�i
câștigători?

D: La carte a rămas în
top, așa cum neam obișnuit la
multe edi�ii, George Petrone de la
Iași. La partea de manuscris
Nicușor Constantinescu de la
București, un om trecut bine de 80
de ani dar care, iată, are încă
tinere�e în condei. Mai avem un

premiu deosebit pentru George
Zarafu care a scos o Antologie a
epigramei românești și pe care am
premiato nu ca făcând parte din
concurs, la carte de umor, ci la
antologii. 

R: Și tineretul?
D: Avem tineri.

Îmbucurător este altceva, avem și
un tânăr din Vaslui care se numără
printre laurea�i. Este vorba de
Vlad Poiană, un tânăr care este
membru și la Cenaclul
„ProLITERA”. Și mai avem încă
un Vasluian printre laurea�i, este
vorba despre prietenul și
colaboratorul nostru, Petruș
Andrei.

R: Premiile sunt cât de cât
substan�iale? Mă refer la bani.

D: La un concurs de genul
acesta, și la un festival de talia
Festivalului „Constantin Tănase”,
să ști�i că nu banii sunt foarte
importan�i ci gloria. Noi în regula
mentul pe care lam trimis în teri
toriu chiar spuneam îndemnul lui
Caragiale: „La muncă fra�ilor,
premiile nu sunt mari, dar nici
gloria nui mică”  

R: Și totuși cam cât este un
premiu?

D: De la 150 până la
maxim 400 de lei. Atât ne
permitem. Juriul a decis, pentru că
sunt scoruri foarte strânse, ca la a
XXVa edi�ie să avem 25 de
premian�i. Premian�i vor fi cei care
sau clasat peste o anumită limită,
oameni care chiar știu ce înseamnă
să scrii o carte.

R: Cine a jurizat.
D: Am avut două jurii: la

salonul de carte – Cornel Udrea,
Teodor Pracsiu și cu George
Stoian; iar la partea de manuscris
George Corbu, domnul Tudorache
și cu Gruia Novac.

R: Domnia ta ești satisfăcut
de contribu�ia la festival a ta și a
Bibliotecii?

D: Noi suntem implica�i în
activită�ile care au dea face cu
„Cartea, conferin�e și mese
rotunde”, și ca atare pot să mă
declar foarte mul�umit, mai ales că
pe lângă ceea ce facem la salonul
de carte am reușit să conving un
grafician de excep�ie, pe Marian
Avramescu, să vină cu o expozi�ie
care mie mia făcut o impresie
extraordinar de bună „Laurea�i ai
Premiului Nobel Pentru
Literatură”, această expozi�ie va fi
o avampremieră la premierea la
salonul de carte și literatură. 

R: Să ave�i succes.
D: Mul�umesc.
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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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Domeniul profesional este
accentuat de astre încă din

prima zi a săptămânii. Deocamdată
eşti implicat în treburile familiei, dar
vei fi nevoit să rezolvi şi unele
chestiuni ce ţin de capitolul muncii.
Relaţiile cu şefii se vor reconfigura,
fiind posibil să fii degrevat de unele
sarcini de care te ocupai până acum.
Pe de o parte este bine, întrucât se
încheie o etapă şi se face loc alteia
noi, mult mai profitabile. 

Locurile îndepărtate, cultu
rile ţărilor străine şi per

soanele aflate dincolo de graniţele
ţării sunt temele propuse de astre la
începutul săptămânii. Poţi pleca 
întro călătorie sau primeşti răspun
suri mult aşteptate vizavi de demer
surile făcute mai demult în acest
sens. Cei implicaţi în diferite forme
de şcolarizare le vor putea finaliza
cu succes. Pe de altă parte, spiritu
alul va căpăta un loc aparte în
sufletul tău de acum încolo.

Primele zile ale săptămânii
sunt potrivite pentru

achitarea datoriilor şi taxelor de
orice fel. Sectorul financiar este
foarte dinamic și destul de
imprevizibil. Astfel este posibil să
primeşti o sumă importană de bani
de la cine te aştepţi mai puţin sau
măcar un cadou substanţial. Pentru
alţii se poate pune punct în
demersurile legate de moşteniri sau
partaje specifice divorţului. Energia
vitală este fluctuantă, recomandabil
fiind săţi dozezi eforturile.

Relaţiile parteneriale vor
cunoaşte turnuri deosebite.

Unele relaţii de pot încheia definitv,
însă se face loc pentru altele noi. Îţi
sunt susţine toate demersurile, aşa
încât aplică o curăţenie drastică în
viaţa ta şi aliazăte numai cu oameni
de nădejde. Pe de altă parte, un
proiect la care lucrezi mai demult
împreună cu o echipă, se poate
desfăşura mai uşor acum. Poţi lua
legătura cu cineva din afara
graniţelor ţării,

În prima parte a săptămânii
se anunţă multe şi mărunte

de făcut la serviciu. Sunt momente
bune pentru a finaliza unele
activităţi ce trenează de mult şi de 
aţi orienta eforturile către altele noi
şi profitabile. Relaţiile colegiale lasă
mult de dorit, însă cu propriile forţe
te vei descurca, având succes la
acest capitol. Sănătatea întregului
organism este precară. De evitat
consultaţiile, analizele medicale şi
intervenţiile chirurgicale. Foloseşte
doar remedii naturiste şi odihneşte
te mai mult. 

Se conturează un final de
capitol întro relaţie

sentimentală sau o rezolvare legată de
problemele copiilor. Prietenii îţi sunt
alături cu sfaturi utile şi soluţii de viaţă
originale. Creativitatea este la cote înalte
şi poţi realiza adevărate opere de artă.
Totuși, subiectivismul este accentuat, așa
că nu lua de bun chiar tot ce spun sau fac
ceilal�i. În a doua partea săptămânii ai
multe de făcut la serviciu, dar și acasă în
plan personal trebuie să depui eforturi
serioase. Colegii au alte priorităţi, aşa
încât va trebui să te descurci singur. 

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.

REFERENDUMUL VA TRECE!?

Pentru cine merge în teritoriu, situa�ia pentru referendum e clară:
mul�imea va merge la vot, va spune da… și, referendumul va trece. De ce?

1. Pentru că el este organizat și  sprijinit mai mult de biserică. După
cum se vede în lumea satului, cam tot ce mișcă dintre bătrânet va sus�ine
familia tradi�ională, mai ales că acum tineretul e pe sponci.

2. Direct și indirect este sus�inut de politicieni, nici un parlamentar
nu riscă săși piardă electoratul, majoritar ortodox.

3. Se implică pentru sus�inere de la preot, la episcop și preafericit.
Biserica este a doua putere în statul român.

4. Intelectuali de marcă sus�in, vin și îndeamnă la participare la vot,
și „pentru”. La nivel de jude� Vaslui, dr. Valeriu Lupu, prof. dr. D.V.Marin ,și
mai to�i colaboratorii ziarului și ai revistei M.C.R.

5. Sus�inerea familiei tradi�ionale este de domeniul normalită�ii, a
educa�iei sănătoase și a vie�ii firești pe acest pământ. 

Dumitru V. MARIN

CONSTANTIN CHIRIAC, 
LA VASLUI

Am participat la recitalul acestui artist adevărat, care afirmă că mai
este actor, deși e mai mult manager, călător printre continente în favoarea
limbii române.

Personal am rămas impresionat cel pu�in de câteva aspecte constatate
pe viu, văzândul, auzindul, intervievândul:.

1. Domnul acesta poate recita ore în șir, mii de versuri, poate povesti
cu lux de amănunte pe unde, cât și pentru ce a călătorit în peste 120 de �ări.

2. Provine din Comuna Prisăcani, din genera�ia pe care am școlito
și eu cât am fost director de școală la Măcărești. Afirmă că se întoarce mereu
cu dragoste acolo, unde și prietenul său dr. ing. Costel Chirilă îl așteaptă
mereu cu toată afec�iunea. E de acord că albinele noastre aduc miere și de
peste Prut.

3. De curând a premiat elevi merituoși și foarte necăji�i de acolo, cu
sume impresionante. E a IVa edi�ie a concursului de talente „Constantin
Chiriac”, la care vom reveni.

4. Din interviul realizat în prag de seară, și el se încadrează în frontul
bătăliei pentru limba română, drept care îi facem loc în inima noastră.

Fii binevenit mereu și la Vaslui, Constantin Chiriac!
Dumitru V. MARIN

AUTOGRAF
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SIMPOZIONUL NA�IONAL „PRESA LOCALĂ ȘI
REZUMATUL  ZILEI  

Joi, 27 sept.2018, am sărbătorit printrun Simpozion Na�ional în organizare privată, cei 22
de ani și o zi de la apari�ia săptămânalului Meridianul de IașiVasluiBacău și a nr. 15 al revistei
interna�ionale MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC. Conform înregistrărilor, au fost între 33
și 68 de persoane prezente, cu expozi�ii de pictură, grafică, de carte, de publica�ii, cu participare
masivă a asocia�iei „Artă, tradi�ie, cultură” de la Bârlad condusă de Viorica Ghenghea.

Caracterul „NA	IONAL” a fost dobândit de  participarea prof.univ.dr. Alexandru Ionescu
(București), care a acordat și premiul M.C.R. „Alexandru Ionescu” epigramistului Vasile Larco din

Iași, de desantul de la Iași cu Mihai Haivas, Gheorghe Bălăceanu, Elena Mândru și prof. dr. Lumini�a
Cozmei, to�i membri ALPI, de băcăuani, de bârlădeni, de vasluieni și hușeni, to�i cu interven�ii pline

de con�inut și de sentiment. Rapsodul Vasile Bulai, copiii de la „Simfonia” conduși de prof. Cornea,

cu piese grele la acordeon și voce la muzica populară, au întregit cele 2 ore și jumătate de „petre
cere cu vorbe”. Publicul variat cu participarea elevilor de la „Ion Mincu”, îndruma�i de prof. dr. 

Simpozionul a început cu un mesaj de bun venit din partea reprezentantei  
Bibliotecii Jude�ene „N.M. Spătarul”, doamna bibliotecar Lumini�a ȘERBAN

Masa prezidiului. 
De la stânga la dreapta: Prof.Dr Dumitru V. MARIN, Prof.Univ.Dr, Alexandru
IONESCU, Dr. Valeriu LUPU, Pr. Adrian CHIRVASĂ,  Dir. DGASPC Vaslui,

Ionel ARMEANU ȘTEFĂNICĂ, Dan RAVARU, Viorica GHENGHEA

Prof.Univ.Dr. Alexandru IONESCU, oferindui premniul 
epigramistului Vasile LARCO

Membrii ALPI, întotdeauna cu zâmbetul pe buze

Rapsodul popular Vasile BULAI, șia arătat măestria 
cântând la mai multe instrumente

Asisten�a a fost numeroasă și VALOROASĂ
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CULTURA NA�IONALĂ”, VASLUI
DE 27... 

A APĂRUT:

Pavel Toma, interven�iile substan�iale, cum zic, și acordarea premiilor Revistei MC.R, pentru poezie, „Marin Dumitru”,
pentru proză „Dumitru Brăneanu”, pentru eseu  „Valeriu Lupu” întro simbioză culturală unică, acestea sunt principalele
momente de men�ionat.

Despre sim�iri, importan�ă, semnifica�ii și…. rezultate trebuie să mai zăbovim, pu�in. To�i au spus că a fost o
reușită de excep�ie. Noi suntem conștien�i că  pentru limba noastră cea română trebuie să facem și mai mult.

Pentru cronica acestui eveniment cultural la Vaslui, vom reveni.

Dumitru V. MARIN
Cătălin SÎMPETRU

Nu a lipsit expozi�ia de pictură, sculptură și grafică, 
prezentată de Asocia�ia „ARTĂ, TRADI�IE, CULTURĂ” Bârlad 

Poza de final cu o parte din cei prezen�i

LISTA CU MEMBRII Asocia�iei ,,ARTĂ,TRADI�IE,CULTURĂ” Bârlad                            
PARTICIPAN�I LA EVENIMENTUL CULTURAL                        

din data de 27 septembrie 2018 –VASLUI

Au expus artiștii plastici:

Pictorgrafician  – VIORICA GHENGHEA  Bârlad
Pictorgrafician  – VALENTIN BOGDAN NEAGU
Meșter popular – VIRGIL BUTNARU  
Sculptor –  ȘTEFAN BUCĂTARU – com.Codăești

Au mai participat la eveniment :

– prof.PETRU	A CHIRIAC  Bârlad
– prof.GHEORGHE CLAPA  ,,
– prof.IOAN PUFLEA  ,,
– jurist ZAMFIRA CIOBANU  ,,
– economist ANIȘOARA MANOLE ,,
– solist muzică populară GABRIELA TRIF ,, 
– secretară școală GEORGETA NECHITA ,,
– bibliotecar CHIROȘCĂ RALUCA  ,,
– VASILE BULAI – sat Miclești
– poet IOAN MÂCNEA – com.Vetrișoaia

DECLARA�IE  COMUNĂ 
MARIN – STOIAN

Cei doi supravie�uitori de la primele edi�ii ale
Festivalului Na�ional al Umorului, Vaslui – domnii
Dumitru V. Marin și George Stoian – reîntâlni�i la
Vaslui, cu ocazia edi�iei a XXVa, după mul�i ani de
când nu neam văzut, rememorând momente ale
înfiin�ării și primei edi�ii din 3 – 5 iulie 1970,
constatăm :

– Ajungând în postura de supravie�uitori ai
ini�iatorilor și organizatorilor prin timp ai acestui
Festival, acum, după 48 de ani, trebuie să îndreptăm
un gând de recunoștin�ă pentru to�i care dea lungul
anilor au contribuit la men�inerea  Festivalului în
manifestările sale spectaculare dar si in conștiin�a si
admira�ia vasluienilor. Apreciem totodată eforturile
depuse in zilele noastre de responsabilii culturali, ce
ne sunt contemporani si prieteni, de a men�ine vie
flacăra   acestui act cultural de anvergura na�ională.

– Transmitem dorin�a noastră de a se realiza în
continuare acte de cultură și de autentică spirituali
tate pentru  afirmarea în lume a vasluienilor.

Drept care semnăm această declara�ie de
apreciere și satisfac�ie personală.

Dumitru V. Marin
George  Stoian

Miercuri, 3 octombrie 2018.
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INFRASTRUCTURA RUTIERĂ
Că navem autostrăzi,
Pe român îl doaren spate:
Se gândește, unde crezi?
Înspre cele,,, suspendate!

Constantin PROFIR

OCHII VĂD, INIMA CERE
Când văd prin parc pe ale Evei fiice,
Cu tronc la inimă ce pot să�i pice,
Deși eu nu mai sunt un băietan,
Măntreb prostit: „Ou sont les
neiges d'antan ?”

ARTA DE A FI FEMEIE
Un tip șio tipă sau văzut o dată,
Iar el sa ambalat cam peste poate,
Cerândui ontâlnire șialtădată,
La care eai răspunse, vag, cu
„poate”.

ȘTIIN�A DE A FI BĂRBAT
Pe motiv căi doldora de vicii,
Des interesat el o iubește,
Iar amorul pentru ea sporește
Profitând săi ceară mici servicii.

Mihai STANCU

IERTARE CU TÂLC
Ho�ii iau furat nevasta,
Dar cu soarta sampăcat:
Ia iertat, de crede�i asta,
Că și soacra iau luat.

COMENTARII POST
NUP�IALE
Când mirele ia reproșat
Că na fost primul, ca bărbat,
Mireasa iutel „liniști”:
Nici ultimul tu nu vei fi!

ALTĂ CAPRĂ
Un gospodar sa bucurat
Că altă caprăa cumpărat,
Dar începu cu dânsul chinul,
De ciudă, când turbă vecinul.
Dumitru IVAS

DIAGNOSTIC
Doctorul la consultat,
Pipăindui baniin plic:
Ai stomacul dilatat...
Și bugetul foarte mic!

UNUI PICTOR
Tot pictând cu nudun fa�ă
Sa îndrăgostit din nou:
Ea frumoasă și istea�ă
La lăsat pe el... tablou!

UNEI SUPERBE DOAMNE
Este veselă, zglobie
Și pot spune, chiar șarmantă;
Aș luao de so�ie,
Dacă nu miar fi amantă!
Angela PISTOL

SONETUL UNEI ORDONAN�E
PRIMEJDIOASE

Mul�imea la Guvern enfuriată
De ordonan�a dată peînnoptate;
Trecând de orice autoritate
Ean pas grăbit, a fost chiar adoptată.

Și cum aleșii sunt majoritate,
Nici vreun popas nu au deîngăduin�ă,
Convinși că pot, cu mare iscusin�ă,
Au și lansato cu prioritate.

E pentru unii mumă șial�ii ciumă
Sco�ând pe mul�i din ei, ca marean spumă,
Cu albe și curate dosărele.

Iar cei ce stau în pușcării nau soarta,
Chiar pas cu pas, să lasen urmă poarta
Și iată cum, prin ea, scap nume grele.

Elena MÂNDRU

INVENŢIILE EVULUI MEDIU 
În Evul Mediuau fost şi mari invenţii:
Precum Centura cea de Castitate (!)
Sau Inchiziţia – o entitate
Din Iadul cel pavat cu mari intenţii,

Ori… ghilotina – o „utilitate”
Ce oferea subtilelei atenţii
Doar unor lideri grei şi cu pretenţii
Şi capetelor fostencoronate!

Dar noi îi prezentăm acum onorul
Doar celui ce a obţinut brevetul
Ce nea permis, deatunci, spre stele zborul;

Acesta este, evident, poetul
Glorificând prin vraja sa amorul
Prin forma sa cea veşnică: SONETUL!

Eugen DEUTSCH

Iubeştemăn octombrie...
Iubeştemăn octombrie, străino,
Că în noiembrie dejai târziu –
Fii pentru mine primăvara iernii
Şi eu o umbră, poate, co săţi fiu.

Alintămă în toamna desfrânată,
Ce chiuie în aburi dulci de must –
Can lumea asta, de putere beată,
Iubirea să nu parăun sentiment vetust.

Iubeştemă cu teamă şi ardoare
Căci zguri de plumb răsar pe veac...
Fii elixir speranţei care moare –
Ca eu tristeţii tale săi fiu leac.

Apari duios din ceaţa ruginie,
Cu părul tău, de toamne răvăşit,
Iubirea ta molcomă şi târzie
Sănvioreze sufletumi sfârşit.

... Iubeştemăn octombrie, străino,
Că suntem fericiţi să ne minţim...
Prin pâcla veacului păşind, hai, vino 
Amanţi deplini să învăţăm să fim.

Boris IOACHIM

Sonetul
Evei

Făcuta Dumnezeu minune rară,
Luândui lui Adam, când a dormit,
O coastăn care iute a cioplit
Femeia – ca un zvon de primăvară.
Frumoasă ca un cântec măiestrit,
PeAdam la fermecat de prima
oară,
Cu trupui delicat de căprioară
Şiun glas duios şi gură de iubit.
Dar ia mai dăruit, tot Creatorul,
Cuvântul care poate să creeze,
Ca ea săşi spună patima sau dorul,
Ştiind, fireşte, şi ceo să urmeze:
Văzând cum taie vorba ca toporul,
Deatunci ea anceput
săncondeieze!

Lică PAVEL

Sâni de
patrimoniu

Am prefăcut dezmăţul în candoare
Şi team iubit co poftă inocentă,
Şi cun limbaj emfatic şi cu tentă,
Iubito, am păcătuit cunfiorare...
Iubirea mea a mers din floaren
floare,
Co patimă vădit incandescentă,
Trupumi, aflat în amplă fulgerare,
Degajă o lumină fluorescentă.
De patimi dulci şi sfinte pătimiri,
De voluptăţi extrase din Petroniu,
Iubirile sunt născătoare de iubiri
Şi au la bază bombe cu...plutoniu,
Ce explodeazăn carne şi în firi,
O, Doamnă! sânii ţis de
Patrimoniu!

Dumitru SÎRGHIE

Rătăciri
Team tot strigat pealeile bătute
Pe sub castani, în seri cu lună plină,
Sub vraja siluetei cunoscute,
Dar sentorcea mereu câteo străină.
Team tot strigat pe străzi
aglomerate,
În ierni, în primăveri, în veri şin
toamne,
Convins că team recunoscut din
spate,
Dar întorceau privirea alte doamne.
Te strig şi azi, când încă rătăcirea
Mă duce pe aleile cu duzi,
Dar nu tresari şi nuţi întorci
privirea,
Că nu eşti tu sau poate nu mauzi...
Cândva, pe lângă plopii fără număr,
Întâmplător sau pusă de destin,
Ai să majungi şiai să mă baţi pe
umăr
Şi va întoarce capul un străin.

Petru Ioan GÂRDA

Pacienta si doctorul la o discutie inainte de o interventie de liposuctie
abdominala:
− Dna draga,ce tatuaj frumos aveti...!
− Da, multumesc... spune adolescentina
− Si ce reprezinta?
− Un delfin mic si drăgălaș...
− Dar bine dnă scumpă, nu va�i gândit că va crește și va arăta ca o 
BALENĂ?!? 

APROPO DE CORUP�I
Sunt şin ţara noastră legi.
Contra lor, nu ai ce zice,
Însă cum  mă înţelegi 
Tocmai ei să le aplice!

BĂTRÂNII NOȘTRI
Cu bani puţini, cu suferinţi,
Prea multe, astăzi, ei îndură
Şi totuşi nu scrâşnesc din dinţi
Cum facem noi, cei cu dantură.

Ioan TODERAȘCU
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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.

CONFERINŢĂ. 
SĂPTĂMÂNA MONDIALĂ 

A SPAŢIULUI COSMIC

Departamentul de Astronomie din cadrul Muzeului „Vasile Pârvan”
din Bârlad va organiza sâmbătă, 6 octombrie 2018 ora 11.00, o conferinţă
publică cu prilejul Săptămânii Mondiale a Spaţiului Cosmic. Invitat special:
Aurel Chirilă  Astroclubul „Călin Popovici” Galaţi. Activitatea se va
desfăşura la sediul central al muzeului, str. Vasile Pârvan nr.1

Despre Săptămâna Mondială a Spaţiului Cosmic (World Space
Week)

Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a declarat în anul
1999 că Săptămâna Mondială a Spaţiului Cosmic va avea loc în fiecare an în
aceeaşi perioadă: 4 – 10 octombrie, aceste date marcând două evenimente: 4
octombrie 1957 — lansarea primului satelit artificial, Sputnik 1, deschizând
astfel calea spre explorarea spaţiului şi, 10 octombrie 1967 — Semnarea
Tratatului privind principiile care guvernează activităţile statelor în domeniul
explorării şi utilizării paşnice a spaţiului cosmic, inclusiv a Lunii şi a
celorlalte corpuri cereşti.

Pentru instuţia noastră momentul Săptămânii Mondiale a Spaţiului
Cosmic mai are o semninficaţie, şi anume, aniversarea înfiinţării
Astroclubului „Perseus”. Pe 9 octombrie 2018 se împlinesc opt ani de la inau
gurarea celui mai important program educaţional din cadrul Departamentului
de Astronomie.

Dumitru Ciprian Vîntdevară
Muzeograf Planetariul/Observatorul Astronomic al Muzeului “Vasile

Pârvan” Bârlad
Coordonatorul Astroclubului „Perseus” Bârlad

ANUNŢ

Transurb S.A. Vaslui cu sediul în str. Decebal, nr. 3, Vaslui, organizează con
curs în data de 22.10.2018  proba scrisă, pentru ocuparea unor posturi contractuale
vacante, după cum urmează:  

 Contabil Sef – 1 post
Concursul se organizează astfel: în data de 22.10.2018, ora 10:00 – proba

scrisă  şi  în  data  de  24.10.2018, ora 10:00  interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 18.10.2018, la

sediul  Transurb S.A. Vaslui.
Condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi documentele necesare

completării  dosarului  se  afişează  la  sediul  Transurb S.A. Vaslui si pe siteul
www.transurb.ro 

Relaţii  suplimentare  se  pot  obţine  la  telefon: 0235314831.

CONDUCEREA

Reporter: La ziua comunei Băcani, mam întâlnit
cu primarul de la Oltenești, Constantin Galeru. Bine team
găsit, domnule primar.

Primar: Bine neam întâlnit, bună ziua.
R: De ce ai venit la colegul de la Băcani?
P: La noi în partid este o tradi�ie ca să ne spri

jinim reciproc atunci când un coleg organizează astfel

de manifestări.
R: Este o manifestare foarte frumoasă. Cum

reuși�i voi primarii să organiza�i astfel de manifestări, cu
bugetele pe care le ave�i?

P: Chiar dacă nu prea sunt fonduri avem
grijă ca aceste sărbători să fie făcute în condi�ii bune
pentru ca popula�ia pe care o păstorim, măcar o dată
pe an, să se simtă bine și să simtă to�i locuitorii
comunelor că au o conducere care se gândește la ei.

R: Așadar este necesară ziua comunei?
P: Este necesară pentru că astfel tinerii pot să

vadă și să simtă mai mult dragostea fa�ă de comună,
de comunitate și de cei care îi înconjoară.

R: Olteneștiul este printre fruntași la astfel de
zile?

P: În ultimii doi ani, de când am preluat
mandatul, am organizat niște sărbători frumoase, cu
spirit educativ și chiar și cu premieri în ceea ce
privește fiii satului căutând săi aducem pe to�i, din
toate col�urile �ării și săi premiem pentru activitatea
și studiile pe care leau făcut.

R: Domnule primar eu î�i doresc să fii sănătos.
P: Mul�umesc.

Dumitru V. MARIN

ÎN SPRIJINUL 
PRIMARULUI DE  BĂCANI
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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 materi
ale 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.

VASILICA GRIGORAŞ – RAFTUL CU CĂRŢI 
DIN LIBRĂRIA NIRVANA (VASLUI)

O parte din opera scriitoarei
Vasilica Grigoraş (profesoară şi
bibliotecară în municipiul Vaslui, ac
tualmente pensionară) se află pe raf
turile Librăriei NIRVANA. În ultimii
patru ani, autoarea a publicat 8 vo
lume de proză (jurnal de călătorie şi
critică literară) şi poezie, poezie pen
tru copii, poeme de inspiraţie japoneză
(haiku, senryu, tanka). Volumele de
tanka sunt în ediţie bilingvă (română
engleză), în traducerea excelentă a jur
nalistei Alina Lavinia Grigoraş, fiica
autoarei.

Cine este Vasilica Grigoraş?
Un răspuns la această întrebare găsim
la cei care iau citit cărţile şi şiau ex
primat un punct de vedere asupra
acestora. Printre aceştia se află oameni
de litere,  personalităţi culturale din
ţară şi din diaspora. Feedbackul
primit de la domniile lor este unul
pozitiv. Pentru a ilustra această
afirmaţie voi menţiona câteva comen
tarii, aprecieri: 

„Pe lângă descrierile de
fineţe şi de mare rafinament artistic
dăruite peisajului geologic, autoarea
va „capta” în memoria proprie şi a
timpului numeroase aspecte din viaţa,
activitatea şi comportamentul oame
nilor, din tradiţiile ancestrale ale
băştinaşilor maori, dar şi ale
populaţiei europene şi asiatice  care a
„invadat” acest spaţiu.” (Petre
Coropceanu – Odă prieteniei: jurnal
de călătorie în Noua Zeelandă,
Bucureşti, Editura Oscar Print, 2015)

„Fără discuţie, Vasilica
Grigoraş îşi află locul între cei doar o
mînă de autori cu talent evident pentru
acest poem hîtru fără a fi veninos 
senryu.” Corneliu Traian Atanasiu –
Starea Vremii azi, senryu,  Iaşi, PIM,
2016

„Am parcurs volumul struc
turat inedit în cele opt părţi, cu
onoarea şi atenţia pe care o merită
munca de creaţie şi cunoaştere a va
lorii cuvântului scris, tandru atins nu

numai de pana inimii dar şi de
seninătatea şi echilibrul interior al au
toarei, Vasilica Grigoraş.” – (Ana
Urma  Doar cu pana inimii, tanka,
(ediţie bilingvă), Iaşi, PIM, 2016)

„Aceste evocări sunt bogat
documentate, cu străduinţă laborioasă
de cercetător şi scrise cu condei sigur,
alert şi  vizibil profesionist.”
(Georgeta Petre – Izvoare nesecate –

însemnări despre oameni şi cărţi”,
Iaşi, PIM, 2016)

„O capodoperă a acestui tip
de poem [haiku] este poemul Vasilicăi
Grigoraş: steagul arborat / de florile
mărului  / speran�a în plop.” 
(Corneliu Traian Atanasiu –Ninge 
peoglinda lunii, haiku,  Iaşi, PIM,
2017)

„La fiecare aplecare asupra
cărţii descoperi noi şi noi valenţe ale
poemelor, alte tainice împletiri de
stări, sentimente, întro gamă largă de
nuanţe, împresurate de  lumină ori cu
fundate în umbrele eului liric.” (Elena
Ciubotaru  Ochi în ochi cu luna,
Tanka şi pentastihuri (ediţie bilingvă),
Scripta manent, Napier (NZ), 2017)

„Poeta Vasilica Grigoraş
merită descoperită, înţeleasă şi
însuşită ca meşter desăvârşit şi un
deschizător de apetit spre poezie şi
universul ei misterios, tămăduitor şi
înălţător către divinul infinit al
cunoaşterii.” (Ben Todică O corabie
la timp potrivit, versuri, Iaşi, Editura
PIM, 2018)

„Volumul de faţă se înscrie
întro pledoarie concretă pentru liter
atura pentru copii de calitate, cu
exigenţe artistice generale şi  educa
tive specifice.  Autoarea a demonstrat
prin volumele publicate o certă
vocaţie poetică, sensibilitate faţă de
marile întrebări şi sensuri ale
existenţei, un excelent spirit ludic,
demonstrat  în versurile pentru copii
şi nu numai. ” (Georgeta Petre  „Pui
de pasăre măiastră”, versuri pentru
copii, Iaşi, PIM, 2018)     

Toate aceste aprecieri le
merită din plin Vasilica Grigoraş,
poeta, pentru care „Poezia este un
monolog interior, o căutare de sine, o
evadare din labirintul vieţii, e amintire
şi visare. Este un mod de a sta de
veghe, o cale de a te reinventa; te de
scoperi pe tine însuţi pentru a te dărui
celorlalţi, spunând ceea ce nu ai
îndrăzni să spui altfel.”

Valentina LUPU

SIMPOZIONUL NA�IONAL 
„VASILE PÂRVAN”

BACĂU

Complexul Muzeal „Iulian
Antonescu” Bacău, în parteneriat cu
Arhivele Nationale Bacău,
organizează în perioada 45 oc
tombrie 2018, o nouă ediţie a Sim
pozionului Naţional „Vasile Pârvan”.

Manifestarea aduce în
aten�ie aspecte privind arheologia şi
istoria natională, activitatea unor
personalităţi, alături de comunicări
din domeniul arhivisticii, genealogiei,
muzeografiei etc.

În acest an, la manifestare
vor participa specialişti din centre uni
versitare din ţară, precum şi ai unor
institutii de cercetare şi muzee. Vor fi
prezenti şi  specialişti din cadrul
Arhivelor Naţionale, precum si cadre
didactice din Bacău şi din ţară cu
preocupări în domeniu.

Simpozionul va debuta joi, 4
octombrie a.c., la ora 11,00, la sediul
Complexului Muzeal ”Iulian 
Antonescu” Bacau din str. 9 Mai, nr.
7, când va avea loc deschiderea
lucrărilor prin cuvântul managerului
instituţiei prof.Mariana Popa. 

Va urma mai apoi conferinţa
ştiinţifică “Armata şi biserica în tim
pul războiului de Reîntregire
Naţională şi a Unirii din 1918”
(prezintă dr Corneliu Ciucanu de la

Centrul de Istorie şi Civilizaţie
Europeană Iaşi), “In honorem
prof.univ.dr.Ştefan S. Gorovei la 70
de ani” (Laudatioprezintă dr. Anton
Coşa), prezentarea proiectului de re
organizare a expoziţiei permanente a
Complexului Muzeal “Iulian 
Antonescu” Bacău (prezintă dr.
Lăcrămioara Istina şi Florenţa Bog
dan),  lansarea volumelor: Carpica
(vol. XLVII/2018), si Acta Bacovien
sia (nr. XIII/2018). Tot cu  acest
prilej, va fi vernisată expozitia
”Alexandru Artimon și civilizaţia
medievală urbană din sudvestul
Moldovei în secolele XIVXVII
(BacăuTg. TrotuşAdjud). Alexandru
Artimon a fost cercetător, arheolog,
fost director adjunct al Muzeului de
Istorie,  unul dintre cei mai importanţi
arheologi băcăuani, de numele căruia
se leagă importante descoperiri arhe
ologice de pe teritoriul regiunii şi
judeţului Bacău.

Începând cu orele 15, după
masa de prânz,  vor urma lucrările pe
secţiuni: Arheologie; Istorie;
Muzeografie, personalitati; Arhivis
tica si Viata spirituala în Moldova.
Lucrarile pe secţiuni vor continua si
vineri, 5  octombrie, de la ora 09,00. 

Mihaela BĂBUȘANU



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

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

* Vând apartament 3 camere cu centrală termică în loc.

Huşi. Modernizat, zona centru (Romarta) Telefon:

0785/698.299.

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

gresie, faianţă, termopan, sau schimb cu garsonieră +

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

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

tel:  0724/ 074.009.

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

039.

* Vând apartament 2 camere cu centrală termică pe gaz,

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

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

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

DIVERSE
* Vând atelier mecanic Moara Grecilor. Tel: 0744/
231.380 sau 0744/ 528.441.
* Vând hală tablă, 30X40, Zăpodeni  Vaslui tel: 0744 231
380
* Vând hală, înaltă de 20 m. Tel: 0744/ 231 380. 
* Vând teren, Str. Sacu, Huşi. Suprafaţă de 813 mp,
privelişte superbă, 25 euro/mp  NEGOCIABIL. Telefon:
0235/482.670
* Vând două combine agricole C.P. 12 şi mase Ferguson, în
perfectă stare de funcţionare. Tel.: 0751 096 377.
* Vând fostul atelier mecanic de la CFS Vaslui. Informaţii
la tel.: 0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Vând hală la Moara Grecilor. Informaţii la tel.: 0744
231 380 sau 0235 361 236.
* Închiriez garaje la Moara Grecilor. Informaţii la tel.:
0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Cursuri foto  100 de lei: Studio Foto Fuji Iaşi, strada
Cuza Vodă, nr. 5, Iaşi; Telefon: 0722 475 426
* Vând 2 butelii gaz albastre, vând 7.000 mp teren intrav
ilan la ferma 3 Vaslui (în spatele str. Filaturii), vând  2 ha
teren  arabil la Bahnari. Preţuri negociabile. Tel: 0235/
322 580 (Moşneagu Costică). 
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Locuri de muncă în mun. Huşi
AGENŢIA LOCALĂ HUŞI, str. A.I. Cuza, bl. H5,

sc A, telefon 0371/ 073989, 0235/481720
164 locuri de muncă disponibile la 03.10.2018

– SC ADISAMCOR  SRL 1 fierar betonist, 1 munci
tor necalificat la spargerea si taierea materialelor de
construc�ii

– SC ALDELIA SRL 1 inginer de cercetare în
confec�ii din piele si înlocuitori, 1 muncitor necalificat la
asamblarea, montarea pieselor, 19 ucenici

– SC ALDESVEX SRL 5 muncitori constructori
bârne, chirpici, piatră, 5 muncitori necalifica�i la
demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic,
faian�ă, gresie, parchet

– SC ANDIGROM SRL 1 șofer autocamion/mașină
de mare tonaj

– ASOC.Grup de Ac�iune Locală HușiComunitate
Incluziva 3 exper�i 

– SC AUTOBUZUL SA 2 șoferi autobuz
– SC CARISAB SRL 1 muncitor necalificat la

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

articole din textile
– SC DANILYD SRL 3 vânzători
– SC DOGMA IMPEX SRL 3 cizmariconfec�ioneri

încăl�ăminte, după comandă, 1 șofer autobuz
– SC EDIVALMIM SRL 3 muncitori necalifica�i în

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

autoturisme și camionete
– SC FLYDEDA SRL 14 ucenici
– SC INVESTCAD SRL 2 cizmariconfec�ioneri

încăl�ăminte, după comandă, 2 șoferi autobuz
– SC LUPUPROD SRL 1 manipulant mărfuri
– MĂRĂNDESCU DANIELA ÎNTREPRINDERE

INDIVIDUALĂ 1 frizer
– SC MOBILGLASS SRL 1 ambalator manual, 1

tâmplar universal
– SC NASTIMARI SRL 22 ucenic
– SC NICOMON SRL 2 confec�ioner articole din

piele si înlocuitori, 2 muncitori necalificat în industria
confec�iilor

– SC PANTOCIM SRL 2 confec�ioner 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

– SC RIZOTEX SRL 4 confec�ioneriasamblori
articole din textile, 5 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor

– SC ROMANTA SRL 1 administrator societate
comercială

– SC ROMEMA COM SRL 2 vânzător
– SC ANA  CORNEL SRL 1 vânzător
– SC CNC STEP COMPLEX SRL 1 designer indus

trial, 1 sudor
– SC JUCARII DE LEMN SRL 1 confec�ioner

jucării
– SC LIDL DISCOUNT SRL 1 vânzător
– SC MADEROM SHOES SRL 2 confec�ioneri arti

cole din piele si înlocuitori, 2 muncitor necalificat în
industria confec�iilor, 7 ucenici

– SC PRODIVA SRL 1 cusător piese din piele și
înlocuitori

– SC REIAda SHOES SRL 5 confec�ioneri articole
din piele si înlocuitori, 5 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor

– SC"Contab Husi"SRL 1 contabil
– SPIDER FLUX FRESH SRL 2 ospătari (chelneri)
– SPIDERFLUX SRL 2 spălători vehicule
– TANARCRIS SHOES SRL 2 confec�ioneri arti

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

– TOPEDLIN SRL 1 vânzător
– TRAZACON SRL 2 tâmplari universali
– SC VASEA SRL 2 lucrători bucătărie (spălatori

vase mari)

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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BĂCANII ÎN SĂRBĂTOARE... ANUALĂ
BĂCANI

Cu mare plăcere neam deplasat duminică  30 septembrie curent la Ziua comunei Băcani, unde am auzit că se organizează și un simpozion cu lansări
de căr�i. Să nu mă duc cu mâna goală… am luato din com. Alexandru Vlahu�ă și pe poeta reprezentativă a revistei Meridianul Cultural Românesc, doam
na Gabriela Ana Balan.

Despre cele desfășurate în Biblioteca comunală a mai scris și dumneaei dar pe noi nea interesat starea de spirit din localitate, cu acest prilej. Spre
exemplu, dacă între căr�i erau 22 de persoane incluzând și 6 copii care sub îndrumarea învă�ătorului Marcel Istrate prezentau un program patriotic, la
sfin�irea Troi�ei din preajma terenului de fotbal erau aproximativ 150 de cetă�eni, iar după deschiderea sărbătorii, în fa�a scenei să fi fost 5 – 600 de oameni.

Am înregistrat participarea intelectualită�ii locale, în frunte cu Directoarea școlii, Antoaneta Grosu, înv. pensionar Vasile Fînaru, prof. Iolandina Ivan,
o foarte bună epigramistă, forma�iile artistice și corul pregătit de inimosul preot �ilea. Pe scenă am urcat și noi să anun�ăm apari�ia MERIDIANULUI 
CULTURAL ROMÂNESC, împlinirea celor 22 de ani ai ziarului Meridianul de IașiVasluiBacău și apari�ia căr�ii Editoriale, articole, eseuri. Gabriela Ana
Balan a citit din noua sa carte de poezie.

În mod aparte neau impresionat: corul pregătit de preotul Liviu �ilea, desfășurarea unui tricolor lung de vreo 20 de metri în mul�ime, calitatea
interpretării pentru unii artiști locali, presta�ia primarului Vasile Stoica. 

Reporter: Stau de vorbă, la
Băcani, cu primarul Vasile Stoica.
Bună ziua, domnule primar.

Primar: Bună ziua.
R: A fost greu să organiza�i

ziua comunei?
P: Destul de greu dar am

reușit să ducem totul la bun sfârșit.
Ne bucurăm că Dumnezeu a �inut
cu noi și nea dat o vreme
frumoasă, astăzi. Anul acesta am
avut un program destul de
încărcat. De la ora 11.00 am avut o
lansare de carte la biblioteca din
comună, am avut o activitate
sportivă, un meci de fotbal în cam
pionatul jude�ean, a urmat
sfin�irea unei troi�e, a urmat un
program în cadrul căruia am oma
giat patru cupluri care au împlinit
50 de ani de căsătorie și totodată
am adus primele 10 persoane cele
mai vârstnice din comună care au
fost premiate de către mine și cu

ajutorul Consiliului local leam
înmânat și câte o diplomă.
Urmează un program destul de

încărcat cu două forma�ii înfiin�ate
în ultimii doi ani în comuna Băcani,
un program oferit de corul parohiei
Băcani și programul grupului fol
cloric „Muguri de Băcani”.
Urmează un program cu muzică
patriotică închinat Centenarului,
cap de afiș fiind doamna Mariana
Anghel. Toate activită�ile de astăzi
sunt dedicate Centenarului. 

R: Eu aș vrea să nu trecem
peste momentul în care am prezentat
Meridianul Cultural Românesc și pe
poeta Gabriela Ana Balan.

P: Eu îi mul�umesc foarte
frumos poetei pentru cuvintele
spuse la adresa mea. Mă simt
copleșit și totodată responsabil să
fac ceva pentru cultura din comuna
noastră și din toată această zonă
dacă voi putea.

R: Cum îl cheamă pe preotul
care a venit cu corul?

P: Preotul este preotul din
comuna Băcani, Liviu �ilea, un om
deosebit care se implică, pe lângă
activitatea duhovnicească și în
activitatea culturală.

R: Mia plăcut corul.
P: Eu am o în�elegere

foarte bună cu ambii preo�i din
comună. Avem aici două parohii.

R: Despre forma�ia de elevi
ce ne pute�i spune?

P: Forma�ia de elevi
„Muguri de Băcani”, este înfiin�ată
de circa un an de zile și a fost o
dorin�ă mai veche de a mea.
Forma�ia a ajuns și la Favorit TV și
la TVR Iași. Acum o lună de zile 
leam achizi�ionat 20 de costume
populare. În cel mai scurt timp
vom înfiin�a și un grup de dansuri.

R: Este greu să face�i cultură
în mediul sătesc?

P: E greu. Sa pierdut din
obiceiuri, din tradi�ii. Noi încercăm

acum să înfiripăm din nou, chiar de
sărbători, o primă edi�ie a unui fes
tival de colinde și urături din zona

noastră.
R: Îmi place că pe lângă

celelalte probleme din comună, dom
nia ta ai timp să te ocupi și de cultură
și să faci câte ceva.

P: Am avut un an greu,
întradevăr. Am avut două rânduri
de inunda�ii dar nu neam dat
bătu�i. Am fost uneori și zi și
noapte acolo unde trebuia să fim și
să luăm măsurile care se impuneau
în respectivele situa�ii. Nu puteam
să neglijăm nici ziua comunei care
a ajuns la a șasea edi�ie și nici cul
tura pentru că asta este menirea
noastră.

R: Ce mai vre�i să face�i anul
acesta?

P: Avem un proiect de
dotare a grădini�ei și construire a
unui parc, care este intrat pe ulti
ma sută de metri, la noua grădini�ă.

Avem un proiect depus la
Ministerul Dezvoltării, proiect pen
tru 10 kilometri de drum și care se
pare că intră în analiză și avem un
proiect care este în faza de licita�ie
pentru canalizare în satul Drujești.

R: Am văzut aici, în
mul�ime, oameni de toate vârstele.
Mai ave�i copii în comună?

P: Sunt. Stăm bine la
natalitate. Suntem deficitari la
tineret pentru că tinerii pleacă
afară săși câștige pâinea. 

R: Mul�umesc și vă doresc
putere de muncă.

P: Mul�umesc frumos.

Dumitru V. MARIN

Vasile STOICA – Primarul comunei Băcani

Sfin�irea troi�ei din comuna Băcani

Corul Parohiei Băcani

Prof.Dr. Dumitru V. MARIN a prezentat publicului 
din Băcani numărul 15 al revistei 

MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC

Cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie 
au fost premiate


