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„Un om care șia depășit prin valoare timpul
său, prin operă pe contemporani, prin revistă graniele
ării, prin muncă mereu sa depășit pe sine însuși.
Am scris mereu că fără prof.dr. D.V. Marin –
jurnalistul, despre Vaslui nu sar fi auzit mai nimic, fără
omul de televiziune nici atât, fără aciunile sale publice
locul și valorile ar fi fost mult mai sărac ilustrate. Fostul
Președinte al României, Emil Constantinescu observa
că a avut, și are spun eu, harul „de a face”! Și face bine
ceea ce face în Pantheonul culturii naionale și
universale!
Dan TEODORESCU
Președintele LSR  Filiala Iași  Nord Est, membru
UZPR, APSR și AJRP
Iași, Romania  20 decembrie 2021

editorial

ZILELE VASLUIULUI 
BRAVO, VASILE PAVĂL!
Nu mă împiedică nimic să fiu un ziarist OBIECTIV, adică
drept.
De ani buni asist la încercări mai mult sau mai puin
reușite pentru a pune în mișcare resortul intim al
concetăenilor noștri care să se manifeste și ei înșiși, dar și să
participe și la alte aciuni menite să le înnobileze sufletul. Până
acum na fost să fie.
3 zile de la mijlocul acestui august a fost și cultură, și
sport, și istorie și suflet în municipiul Vaslui. Am văzut
„ieșirea” populaiei normale către actul cultural promovat la
cele mai înalte standarde de către invitaiimusafiri de la
Chișinău care au poposit cu instrumentele lor (indiferent cât
costă dar cum trebuie), cu regia lor, cu oamenii lor reprezen
tativi, ba, chiar și cu destui spectatori. 3 zile a fost sărbătoare
complexă în municipiu.
Cu excepia deschiderii expoziiei de la Casa de cultură
„Constantin Tănase” unde din cei 28 de prezeni, doar 11 erau
vasluieni, iar directoarea Muzeului nostru sa retras după
câteva minute întro parte săși butoneze telefonul… cu pisici,
cu această excepie criticabilă, toate celelalte „numere din pro
gram” la care am participat mi sau părut reușite.
Mă opresc doar la întâlnirea cu Eugen Doga și la specta
colul final cu Zdob și Zdub și fraii Advahov.
În sala Tinart a Bibliotecii Judeene Vaslui, Gelu
Bichine a dovedit încă o dată că știe bine să facă la nivelul su
perior orice găzduiește. Duminică, 14 august, de la ora 11.00 a
fost lansarea de carte „Viaa mea așa cum a fost să fie” volum
autobiografic de Eugen Doga, un maremare muzician care,
zice el, își descoperă în sfârșit matca românească. Destăinuirile
acestuia, întro regie perfectă a oamenilor săi, au inut cu
răsuflarea tăiată pe cei aproximativ 40 de participani în sală,
cu un public selectiv și afectiv. În intervenia rapidă pe care a
avuto în finalul întâlnirii, prof.dr. D.V. Marin a relevat cea de
a treia cale spre descoperirea creativităii (și motivării artei)
pe care o comunică Eugen Doga: ILUZIA. „Eminescu a con
siderat că a lumiintregul sâmbur/ dorinai și mărirea, dvs.
spunei că iluzia este starea creativă și de progres social!” Așa
e, a completat sigur autorul muzician. (Urmării articolul din
interiorul ziarului).
(Continuare în pagina 2)
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ZILELE VASLUIULUI 
BRAVO, VASILE PAVĂL!
(Continuare din pagina 1)
Nam mai văzut piaa civică plină, de la ves
titele sărbători ale TVVUnisonziar din urmă cu
decenii. În seara zilei de luni, 15 august, aceasta
cuprindea deopotrivă vasluieni, spectatori din co
mune și foarte muli din diaspora. Ceau voit, oare
oamenii aceștia? Cultură/muzică pe placul lor, cre
dem. Și… pe scena specială din Centru au urcat
acești excepionali mesageri ai muzicii interpretative
de inspiraie populară Zdob și Zdub împreună cu
superprofesioniștii Advahov. Vorba primarului
Pavăl: neai încântat sufletele!

aprecierea chișinăuienilor celor aproape perfect
organizai și cu elemente de valoare socialculturală
și creativă clar afișate. Nu știu, până la urmă, care a
fost organizatorul principal, eu am făcut și un inter
viu cu doamna viceprimar al Chișinăului, dar totul
sa mișcat rotund și lin, așa cum au mai reușit și în
celelalte 2 judee în acest turneu pe plaiurile
românești.

Felicitări, primarului Vasile Pavăl. De ce?
Mai întâi, a făcut un slalom special la 5 – 6
Obiectivitatea jurnalistului adevărat mă obligă
spectacole prin care săși arate aprecierea pentru
participani, a inut cuvântări destul de echilibrate să formulez și această apreciere generală la adresa
descriticatului primar de Vaslui: Bravo și felicitări
săși marcheze prezena de primar.
Mai apoi această prezenă în public a însemnat pentru Zilele Vasluiului, Vasile Pavăl.
ordine, organizare, cumpătare, măsură și…

DESPRE ILUZII...
CU EUGEN DOGA
Reporter: Maestre, am reinut că una din căile
de progres, de creaie, este iluzia. Putei să susinei
această idee?
Eugen Doga: Depinde cine poartă această
iluzie, cine o naște, ce reprezintă ea. De exemplu,
ea te poartă, dar nu întotdeauna îi dai seama ce te
poartă. Important este să te miști, să nu stai pe loc.
Tot ce stă pe loc moare. Iluzia te mișcă din locul în
care stai. Iluzia poate mișca și gândul. Omul de
creaie este cel care emană aceste iluzii. Tolstoy sau
Shakespeare au scris ceea ce au scris fiind pătrunși
de iluzie.
R: Pentru muzică iluzia este esenială?

E.D.: Fiecare notă apare datorită iluziei. Miemi place să meditez, îmi place
meditaia. Încă din copilărie, când mă punea mama la muncile câmpului, atunci când
oboseam mă întindeam pe spate, priveam norii de pe cer și meditam. Este
extraordinară această formă de meditaie. Această iluzie este de fapt un mijloc de co
municare cu lumea care nu există, pe care doar io imaginezi. Goana după aceste
iluzii te oprește și le stopezi pentru că ele încurcă dezvoltarea gândului mai departe.
Gândul trebuie formulat cumva, nu trebuie doar simit, văzut sau auzit. De asta scri
itorul se pune la masă și scrie iar eu, muzicianul, mă așez la pian și compun.
R: Când ai scris muzica filmului Șatra cunoșteai viaa iganilor?
E.D.: Nu. Am cunoscuto pe parcurs. Tot iluziile sunt cele care mau făcut să
compun. Vedeam iluzoriu aceste scene, aceste personaje pe care nu le cunoșteam. Ele
au fost concepute ca iluzii pe care leam materializat.
R: Suntei privit ca un simbol al românismului pe întreg Globul pământesc. Este
aceasta o răsplată pentru munca dumneavoastră?
E.D.: Eu am pierdut foarte muli ani, mam întors foarte târziu la sinele meu
care curgea prin vene, prin simiri, dar nu era cu mine, era undeva. Eu acum mă
grăbesc să completez această perioadă de lipsă a mea prin aceste întâlniri, prin aceste
convorbiri. Chiar și prin această limbă încâlcită pe care eu o posed, dar nu mie jenă
deloc pentru că e a mea, îmi apaine.
R: Mulumesc și vă doresc să fii sănătos.
Dumitru V. MARIN
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TABĂRA DE ASTRONOMIE
„SĂ CUNOAŞTEM CERUL!”,
EDIŢIA A IX A

ACTIVITĂI PREVENTIVE
DESFĂȘURATE DE
POLIIȘTI

Observatorul Astronomic şi Astroclubul „Perseus” din cadrul Muzeului „Vasile Pârvan” din Bârlad,
Judeul Vaslui, va organiza Tabăra de astronomie „Să cunoaştem cerul!”, ediţia a IXa, în perioada 24  30
august 2022. Activitatea se va desfăşura în parteneriat cu Primăria Comunei Motoşeni din Judeţul Bacău.
Tabăra de astronomie este destinată, în special, celor pasionaţi de astronomie şi membrilor
Astroclubului „Perseus” Bârlad. La această activitate se pot alătura şi alţi astronomi amatori de la alte cluburi
şi asociaţii astronomice din ţară.

Poliiștii Inspectoratului de Poliiei Judeean Vaslui și
specialiștii Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog
Vaslui, au derulat activităi cu caracter educativpreventiv, cu ocazia
Zilelor Culturale ale Municipiului Vaslui.
În perioada 1315 august 2022, în Parcul Copou, poliiștii
Biroului Sigurana Școlară și cei Compartimentului de Analiză și Pre
venire a Criminalităii, din cadrul Inspectoratului de Poliie Judeean
Vaslui, împreună cu jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi
Judeean Vaslui, specialiștii Ageniei Naionale Antidrog  Centrul de
Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Vaslui, au desfășurat
activităi informativpreventive pentru informarea și conștientizarea
tinerilor cu privire la efectele nocive ale consumului de substane psi
hoactive.
Activităile cu caracter preventiveducative fac parte din cam
pania „Dincolo de aparene”, derulată la nivel naional.
Persoanele prezente la activitate au fost informate cu privire
la riscurile asociate consumului de substane psihoactive, despre
consecinele care decurg în urma consumului de substane psihoactive,
respectiv, alterarea relaiilor cu familia, cu prietenii ori despre efectele
dăunătoare asupra sănătăii, dar și despre adoptarea unor comporta
mente distructive.
De asemenea, poliiștii, jandarmii și specialiștii antidrog leau
explicat persoanelor prezente la activitate că drogurile reprezintă unul
dintre cele mai mari pericole, mai ales pentru tineri, întrucât creează
dependenă, iar această dependenă provoacă consumul compulsiv de
droguri, cu consecine dăunătoare pentru persoana dependentă și pentru
cei din jurul ei.
Totodată, au fost oferite informaii utile despre efectele nega
tive pe care drogurile le au asupra organismului, asupra dezvoltării lor,
dar și asupra viitorului lor, cu accent pe riscul implicării, în calitate de
victimă sau autor, în diferite infraciuni, fiind informai că pot primi
consiliere de specialitate dacă se vor afla în situaiile care necesită spri
jin.
Tinerii au avut posibilitatea să testeze ochelari speciali, care
simulează atât efectele consumului de alcool cât și al substanelor psi
hoactive și care distorsionează realitatea.
Mesajele preventive au fost îmbinate cu jocuri și au fost
prezentate întro formă care să poată fi îneleasă de tânărul public.
Activităile de prevenire și informare cu privire la riscurile aso
ciate traficului rutier, sigurana minorilor și consumului de droguri vor
fi continuate pe toată perioada sezonului estival.

Toţi cei care doresc să participe în tabăra de astronomie trebuie să vină pregătiţi corespunzător
acestui gen de activitate: cort, izopren, haine groase, apă potabilă şi alimente neperisabile pentru cel puţin 2
zile.
Publicul obişnuit poate participa împreună cu membrii clubului de astronomie la observaţii astro
nomice, iar accesul va fi liber. Persoanele interesate care dispun de mijloc de transport sunt invitate după ora
21.00, în perioada 24  29 august 2022, să privească cerul prin instrumentele aflate în dotarea Observatorului
Astronomic. Pe timpul zilei, între orele 11.00  13.00, se vor organiza şi observaţii solare, cu telescopul
refractor Lunt.
Anul acesta tabară va fi amplasată la sud de satul Fântânele, la limita judeţelor Bacău şi Vaslui,
aproape de drumul judeţean 243B. Accesul se poate face prin mai multe rute, distanţa cea mai scurtă va fi:
Bârlad  Crâng  Ciocani  Movileni  Coroieştii de Sus  Fântânele. Pentru detalii, vă rugăm să consultaţi
harta.
În cazul în care condiţiile meteo nu vor fi favorabile vom amâna tabăra pentru perioada 29 august
 2 septembrie 2022.
Pentru buna desfăşurare a activităţii propuse, dorim să precizăm că participanţii la tabără trebuie să
respecte câteva reguli de bună practică, stabilite de organizatori, ce sunt publicate pe siteul AstroBârlad. Vă
aşteptăm cu drag!
Dumitru Ciprian Vîntdevară
Şef Serviciu Astronomie Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad, Judeul Vaslui;
Coordonatorul Astroclubului „Perseus” Bârlad, Judeul Vaslui.

ANUN DE ÎNCHIRIERE
Închiriez apartament cu 3 camere
în str.Avram Iancu, bl.332, sc.E –
Vaslui. Semimobilat.
Informaii tel.0752.575.321

APRECIERE
Îi mulţumesc, de asemenea, prof.dr. Dumitru Marin (Vaslui) pentru măgulitoarele aprecieri şii doresc sănătate la
împlinirea a 81 de ani de viaţă şi 64 de ani de activitate pedagogică şi jurnalistică. Diploma de Excelenţă acordată de
conducerea Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România o merită cu prisosinţă. 8.08.2022 – N.I.Dobra – Sibiu
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PETRECERE LA UMBRĂ
Reporter: Mă aflu în comuna Laza și stau de vorbă
cu primarul Ionu Adrian Pușcașu. Bună ziua, domnule pri
mar.
Primar: Bine ai venit în comuna Laza, domnule
profesor.
R: Ce ai reușit să facei de când suntei primar?
P: Prea multe nu sunt de spus. Eu am preluat
mandatul de la fostul primar, Dumnezeu săl ierte, iar
multe proiecte nu erau, a trebuit să resuscitez în această
privină tot ce ine de infrastructură, de modernizarea
comunităii. Am reușit să resuscitez noul centru cultural,
unde de fapt sa desfășurat și prima parte a Zilei comunei
Laza, ieri, de Sfânta Maria, printrun simpozion. Noi am
sărbătorit Ziua comunei Laza în două etape, prima a con
stat întrun simpozion „Zona Văii Racovei în Epoca
Ștefaniană” manifestare condusă de domnul doctor
Laureniu Chiriac, muzeograf la Muzeul Judeean. La
noi, de altfel, de ani de zile Ziua comunei cuprinde și un
simpozion prin care vrem să dăm o pată de culoare cul
turii locale și mă voi zbate ca să rămână o permanenă.
De asemeni am avut și câteva expoziii. După cum știi
avem în comună înfiinată Asociaia „Bujorii” cu arti
Ionu Adrian PUȘCAȘU primarul comunei LAZA zanat tradiional. Este doamna Rodica Bulboacă, dum
neaei nea promovat comunitatea întrun mod foarte
frumos, inclusiv la Zilele Vasluiului. A mai fost o colecie de obiecte militare a domnului Lavin Teslariu.
R: De ce ai organizat din nou Ziua comunei?
P: Ziua comunei pentru noi este o sărbătoare unică, deoarece în această zi toată lumea se simte bine, toată lumea vrea să se
destindă, să scape de grijile de zi cu zi. După cum știi traversăm o perioadă destul de dificilă. A fost pandemie, apoi războiul din
Ucraina care ne afectează și pe noi, a venit și seceta prelungită care ne lovește pe toi. Ziua comunei nu a fost pusă întâmplător pe data
de 15 august. Sunt și tinerii care sunt plecai peste hotare și care special vin acasă pentru Ziua comunei. Au fost foarte muli tineri din
comuna noastră și din comunele învecinate. Iam văzut că sau simit foarte bine, am fost printre ei și erau foarte bucuroși că au revenit
acasă.

www.tvv.ro
HOROSCOP
18 aug. 2022 – 24 aug. 2022
Berbec (21 mar - 20 apr)

În primele zile ale săptă
mânii te simţi excelent.
Debordezi de energie, iar dorinţa de
a te ocupa mai mult de tine va fi
evidentă. Recomandabil este săţi
direcţionezi energia către lucrurile
folositoare ţie în aceste momente,
cum ar fi îmbunătăţirea personali
tăţii, a relaţiilor cu ceilalţi sau îngri
jirea corporală. Sar putea să ai
senzaţia că un fel de prieten nevăzut
începe săţi fie alături.
Ta u r ( 2 1 a p r - 2 1 m a i )

Începutul săptămânii îţi
aduce dorinţă de interi
orizare. Sunt momente bune de aţi
analiza viaţa şi de aţi croi noi direcţii
de urmat. Este posibil să ai diverse
revelaţii legate de segmental socio
profesional. Oamenii pe care teai
bazat până acum pot dispărea din
preajma ta. Urmează o perioadă
minunată de a întâlni o persoană
deosebită, de o înaltă ţinută morală,
care ulterior săţi devină ghidul vieţii.
Gemeni (22 mai - 21 iun)

Prietenii şi protectorii îţi
deschid săptămâna. Întâl
niri, dialoguri, sfaturi, soluţii bune
toate vin către tine de la oameni
deosebiţi, care chiar vor să te ajute.
Recomandabil este săţi notezi
informaţiile primite şi să le foloseşti
la nevoie. Este posibil să întâlneşti o
persoană, care, mai târziu, te va ajuta
săţi descoperi calea de evoluţie
spirituală. Sar putea săţi orientezi
eforturile către dezvoltarea carierei.
Rac (22 iun - 22 iul)

În prima parte a săptă
mânii eşti nevoit să te
ocupi de activităi socioprofesio
nale. Este posibilă o discuţie aprinsă
cu un şef, însă cu prudenţă şi
discernământ vei reuşi să întorci lu
crurile în favoarea ta. Tendinţa este
de aţi neglija treburile de acasă şi de
a te ocupa numai de domeniile vieţii
sociale. Este adevărat că ai susţinere
în acest sens, mai ales pe afirmarea
socială.
Leu (23 iul - 22 aug)

R: Ce ai mai organizat?
P: Ca în fiecare an organizăm și competiii sportive destinate tinerilor care în ziua de azi sunt tot mai acaparai de tehonolgie
și apare sedentarismul care nu face tocmai bine. A mai fost un concurs de șah organizat de domnul Constantin Grosu de la Vaslui.
Câștigătorii au primit diplome, medalii, premii în bani.
R: Spuneine și despre spectacol.
P: Referitor la spectacol, încerc să promovez cât pot talentele locale, tinerii din comună, copiii de la școală. A urmat doamna
Nadia Duluman care a și prezentat spectacolul, apoi a fost o artistă din Republica Moldova, Carolina Prepeliă, a urmat Zenaida Julea
care a încins atmosfera în jurul orelor 15.00. A fost foarte frumos. Doamna Zenaida Julea știe cum săi facă pe oameni să se simtă ex
traordinar. Pentru prima dată am adus și orchestra Mugurel din Republica Moldova avândul ca dirijor pe Ion Dascălu, un mare
artist. Este pentru prima dată când o orchestră cântă live la noi. Au avut doi artiști în orchestră, Natalia Munteanu și Andrei Coofană,
ali doi mari artiști. Nu puteam să încheiem decât cu Fanfara de la Valea Mare care nea încântat până în jurul orelor 19.30, când de
fapt sa și terminat spectacolul. A fost o zi reușită cu toată oboseala acumulată pentru că este mult de muncă în organizarea unei astfel
de manifestări. Pe această cale mulumesc și colectivului, angajailor, salariailor de la primărie care mau ajutat și au depus eforturi
și pentru montarea scenei și pentru tot cadrul care a fost acolo, ca să nu mai zic de simpozionul organizat tot de angajai ai primăriei.
Dar toate greutăile se uită când vezi în final că a ieșit un lucru bun și frumos, pe placul comunităii și nu numai.
R: Mulumesc și vă doresc mult succes în continuare.
P: Mulumesc și eu.
Dumitru V. MARIN

Debutul săptămânii îţi
poate aduce aspecte legate
de studii pe termen lung sau de
călătorii în străinătate. Poţi face de
mersurile necesare înscrierii la un
curs postunivesitar sau poţi susţine
examene de finalizare a unui curs.
Componenta educaţională este
activată de astre, fiind o perioadă
bună de a rezolva tot ce ţine de
aceasta. Se întrezăresc întâlniri și di
aloguri cu multă lume.
Fecioară (23 aug - 22 sept)

Se vor remarca aspectele
băneşti în primele zile ale
săptămânii. Este vorba de achitarea
taxelor, impozitelor, datoriilor sau, în
funcţie de caz, poţi soluţiona
chestiunile ce privesc moştenirile
sau partajele. Dacă doreşti să iei un
credit sau să renegociezi termenii
unui proiect ce implică banii altora
este o perioadă favorabilă dia
logurilor în acest sens. Relaiile
parteneriale se vor reconfigura.
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Locuri de muncă
în Vaslui

18 aug. 2022 – 24 aug. 2022
Balanţă (23 sept - 22 oct)

Relaţiile parteneriale şi
colaborările îţi deschid
săptămâna. Sunt posibile dialoguri
interesante, rolul lor fiind de a
lămuri lucrurile. Recomandabil este
săţi schimbi atitudinea vizavi de
ceilalţi şi să ţii cont şi de părerea lor.
În contextul unor probleme perso
nale de sănătate poţi întâlni o per
soană deosebită, ce va deveni, mai
târziu un adevărat prieten. Astrele ţi
au pregătit activităţi culturale.
Scorpion (23 oct - 21 nov)

În prima parte a săptămânii
se pare că ești foarte pre
ocupat. Energia vitală este fluctu
antă, aşa încât dozeazăţi eforturile.
Bine este să găseşti un echilibru între
îndatoririle sociale şi cele legate de
viaţa ta privată. Este posibil săţi
lărgeşti orizontul spiritual prin dez
voltarea unei munci de creaţie. În
contextul acestei activităţi poţi în
tâlni o persoană specială, ce îţi va
ghida paşii în viaţă.
Săgetător (22 nov - 20 dec)

La începutul săptămânii,
tu dai tonul la veselie şi
aventuri. Ai chef de petreceri, însă
ceilalţi îi împărtăşesc elanul prea
puin. Sau sar putea să te implici în
mai multe relaţii amoroase simultan,
ceea ce nu este de dorit. Apar noutăi
în zona familiei şi a locuinţei. Este
posibil să descoperi că un membru al
familiei are o pregătire aparte în
domeniile spirituale şi să doreşti şi tu
acest lucru.
Capricorn (21 dec - 20 ian)

Activităţile gospodăreşti îţi
vor ocupa primele zile ale
săptămânii. Elanul cu care faci
curăţenie, repari, redecorezi ambien
tul va fi apreciat de cei dragi. Însă,
tendinţa de exagera în tot ce ţine de
casă şi familie este destul de mare,
aşa încât moderaţia trebuie avută în
vedere. Este posibil ca un membru a
familiei să aibă probleme de sănătate
şi să fii nevoit să îi dai o mână de
ajutor.
Vărsător (21 ian - 20 feb)

În primele zile ale săptă
mânii eşti mai mult pe dru
muri. Se pare că vei avea de discutat
lucruri importante cu persoanele
apropiate. Bine este să ai răbdare şi
mult discernământ, întrucât poţi afla
informaţii neplăcute despre cineva
drag şi nu toate acestea sunt
adevărate. Planurile de călătorii în
ţinuturi îndepărtate nu au succes în
această perioadă. Începe o perioadă
de revizuire a scării valorilor.

– SC CONFECTII SA

9 confecioneri, 9 muncitori neca

lificai

COMUNICAT DE PRESĂ
al ziarului
Meridianul de IașiVasluiBacău
După pronunarea Sentinei civile a
Judecătoriei din Vaslui, de pe 29 iulie curent,
din dosarul 8779/2020, vă comunicăm
următoarele:
Instana de judecată respinge cererea de
chemare în judecată a cetăencei Mocanu
Ramona, respinge reconvenionala formulată de
Dumitru Marin, respinge și alte cereri formu
late în dosar.
Desigur vom aduce la cunoștina opiniei
publice principalele elemente din motivarea
Instanei.
Dincolo de nuana procesului politic pe
care o poartă conducerea partidului de la putere
reprezentat de candidata la deputăie Ramona
Mocanu este interesant:
1. Încercarea de a pune pumnul în gura
presei na reușit;
2. Abuzul închipuitei directoare (că de
valoare… nu este) în adunări publice nu este
încă sancionat (om vedea în apel);
3. În loc să producă ceva pentru comuni
tatea care o plătește cu aproximativ 11000 de lei
lunar (!), Mocanu își arată colii sau preferinele
întocmai ca o aă din piaă, ocultând valorile
locale și sabotând munca și valorile produse de
puinii oameni capabili și gata de sacrificiu din
acest jude.
4. Cerem DEMISIA unui asemenea per
sonaj strecurat politic întrun post tare bine
plătit și unde nu onorează cu nimic, absolut
nimic, postura culturală.
În numele ziarului și al meu personal,
Prof. dr. Dumitru V. MARIN
cel mai important jurnalist vasluian
din toate timpurile.

A
A a
ap
pă
ăr
ru
utt

Peşti (21 feb - 20 mar)

Capitolul financiar te
preocupă încă din primele
zile ale săptămânii. Sar putea să
primeşti cadouri, recompense sau
veşti legate de îmbunătăţirea veni
turilor din munca proprie. Bine este
să nu dai curs tentaţiei de a cheltui
mai mult decât îţi poţi permite, până
nu eşti sigur de banii disponibili. Ad
ministrarea corectă a bugetului de
venituri şi cheltuieli este una din
provocările acestei perioade.
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– SC DASOROM CONSTRUCT SRL 4 muncitori
necalificai, 2 zidari, 2 zugravi, 2 fierari
– SC FLEISCHPARTY SRL 1 electrician echipamente elec
trice și energetice
– SC BICO INDUSTRIES SRL 6 operatori apretori textile, 2
mecanici, 8 operatori deservirea războaielor de esut, 1 inginer mecanic,
4 manipulani marfă
– SC GOSCOM SA 1 auditor intern, 10 îngrijitori spaii
verzi, 1 conducător auto
– SC ILVAS SA 2 mecanici utilaje, 2 operatori la prepararea
produselor lactate, 1 inginer mecanic
– SC DELIPAN SRL 1 medic veterinar
– SC TEAM MARIAN SRL 2 vulcanizatori
– SC DARIENSEM SRL 1 manipulant mărfuri
– I.I.PARGARU IONUTFLORIN 2 ospătari
– SC FUSUL SRL 2 spălători auto
– SC DOAMNA OTILIA SRL 1 agent curăenie
– SC EUROLUX SRL 1 ospătar
– ATELIERUL DE DIN I IORDAN IONUT 1 asistent me
dical generalist
– SC DANLIDCOAVANTAJ SRL 2 vânzători
– SC ELDAC GRUP SRL 6 instalatori pentru sisteme foto
voltaice, 3 montatori tâmplărie
– SC PROFI ROM FOOD 1 casier, 1 lucrător comercial
– SC CORAI STYLE SALON 1 cosmetician
– SC SAGEM SRL 3 electricieni întreinere reparaii, 2
lucrători calificai în creșterea animalelor, 1 muncitor necalificat la
spargerea și tăierea materialelor de construcii
– SC NUTRIVA SRL 1 tehnician chimist, 1 biolog, 1 operator
la fabricarea nutreurilor combinate, 1 operator fabricaie flux, 1 șef
echipă specializată microdozare
– SC SAFI STAR SRL 4 electricieni întreinere și reparaii, 1
fochist pentru cazane mici de abur, 3 lăcătuși mecanici, 1 tehnician
electromecanic, 1 electrician auto, 4 muncitori necalificai întreinere,
1 șef departament
– SC SAFIR SRL 2 operatori la mașina de etichetat, 5 opera
tori mașini unelte automate și semiautomate, 3 sortatori produse, 2 o
peratori prelucrare iniială păsări, 4 manipulani mărfuri, 1 femeie de
serviciu, 1 analist calitate, 1 operator la tratarea și epurarea apelor uzate,
1 operator fabricaie flux, 2 ingineri industrie alimentară, 1 șofer auto
turisme și camionete, 1 șef departament administrativ
– SC BENAVI SRL 1 spălător auto
– SC QBP SRL 1 agent de vânzări
– SC PRISCOM SRL 1 șofer
– SC NEM BRAND MARKETING SRL 1 operator calcula
tor
– SC LIVADA ORANGE 2 manipulani mărfuri
– SC C&A CONSULTING SRL 5 muncitor necalificat, 5 in
stalatori tehnico sanitar
– SC VERIDIN GRUP 1 femeie de serviciu, 1 vânzător, 1 aju
tor bucătar
– PAULA BIRLEANU
I.I. 1 lucrător comercial, 1
confecioner
– SC AXXA EXPEDITII SRL 1 declarant vamal
– SC SHERIFF GUARD PROTECTION 10 ageni securi
tate
– SC UNGUREANU TRANS SRL 10 muncitori necalificai,
10 muncitori necalificai
– SC STEFMAR CLEAN SRL 1 spălător auto
– SC CONDO AEDO SRL 4 mecanici utilaj, 1 muncitor
necalificat
– SC BELMI TRADE SRL 1 ajutor bucătar
– SC LCL ROMANIA SRL 15 operatori confecioneri
– SC AQUAVAS SA 1 lăcătuș mecanic, 1 sudor
– ASOCIATIA INIMA DE COPIL 1 educatoare, 1 profesor
engleză, 1 îngrijitoare copii
– SC PERSEUS DESIGN SRL 1 muncitor necalificat, 1 tâm
plar

3
30
0/
/2
20
02
22
2a
all
r
re
ev
viis
stte
eii
Meridianul
Cultural
Românesc

WWW.TVV.RO

6

Meridianul, joi, 18 august 2022

actualitate

www.tvv.ro

VĂLENI

RADU BELIGAN  PRIMARUL, NU ACTORUL:
„O ZI A COMUNEI ESTE TOTDEAUNA NECESARĂ!”
Acum, între Primărie și biserica nouă e o bază sportivă de invidiat, cu nocturnă și
gazon comparabil cu mari stadioane. Aici, pe o scenă permanentă sa desfășurat luni o
amplă sărbătoare populară.
– E zi culturală sau de distracie, domnule primar, Radu Beligan?
– E o zi a noastră a locuitorilor aceste comune, cu invitai din toate pările
judeului și prezena unor numeroși diasporeni.
– Am întâlnit printre cei întorși acasă pe emblema rezistenei fotbalistice locale
Simi Tocariuc și pe Vasile Cozmâncă, mare extremă la CFS, unde juca și Dan Marin, și pe
muli alii care mau recunoscut ca deai lor.

Radu BELIGAN primarul comunei VĂLENI
De Sântămărie, de ani buni, la Văleni e sărbătoare. Cu cei din comună dar și cu
cei care vin, fie din sate, fie din diaspora; așa că stadionul local a fost plin. Vreau să spun
că pe toată suprafaa lui verde, nu numai în tribune, localitatea având unul dintre cele mai
vechi terenuri de fotbal foarte bine organizate, de prin anul 1974, când eram profesor la
Văleni și lam sprijinit cu elevii pe miliianul Nechifor să niveleze terenul, să traseze terenul,
să punem primele bănci pentru publicul echipei de fotbal Tractorul Văleni. Încercare demnă
de toată lauda, pentru că la Școala Gandori, de sus, nu era loc destul (am făcut teren de
handbal, acolo), iar pe vale, dincolo de șosea nu era nici o casă.
– Cine prezintă acum?
– Dan Ailincăi, fiul comunei, un mare recitator din poezia patriotică. Vedei
ce „Rugăciune pentru Basarabia” a recitat înainte de evoluia doamnei Zinaida Julea
de la Chișinău…
– Ai reușit să prezentai oamenilor o trupă foarte bună, în frunte cu Nadia
Duluman, o valoare interpretativă din satul alăturat…
– Prin program înfăișăm muzică, poezie, sport, chiar și suflet românesc. Vă
precizez că nu e deloc ușor, dar oamenii merită să facem ceva pentru ei.

Privesc la primarul cam obosit după atâtea evenimente (că au mai fost și dintre
cele private), stau de vorbă cu viceprimarul Dumitru Moldoveanu, inimos și activ, mă
îmbrăișez cu Dan Ailincăi, ziaristul Jenică Rusu și cu ali muli spectatori (ca semn de
amintire că am fost profesor aici), mă bucur mult de bucuria oamenilor.
Văd afișul de prezentare și comunicare către populaie, apreciez munca edililor și
a organizatorilor (au insemne pe piept) și chiar în pofida secetei care a afectat această
comună, văd optimismul popular la el acasă.
La Văleni a fost spectacol mare, descătușare psihologică, o comunicare mai ușoară
între cei care sau întors acasă printre ai lor, dar care chiar dacă nau intrat în hore, tot
vălenari gospodari au rămas.
Radu Beligan, primarul nu vestitul actor, este un bun organizator.
Dumitru V. MARIN
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PUIEȘTI: CÂNTEC, JOC, VOIE BUNĂ… ȘI SUFLET!
Comuna Puiești, care putea fi oraș, tot așa de bine ca târgul Negrești, începe să
prezinte publicului larg o nouă faă, poate și pentru că are un nou primar, „învechit” mai
muli ani prin Germania. „Ziua comunei e necesară” zice dl Cezar Ticuprimarul.

P: Da, avem. Avem o familie de tineri care fac legumicultură și alii și alii.
Eu îi susin pe toi cei care vor să facă câte ceva.
R: O ultimă întrebare. Azi e sărbătoare, mâine e sărbătoare, dar care este obiectivul
zilei de poimâine?
P: Vom continua de unde am rămas vineri, vedem ce proiecte avem, ce avize
sunt de făcut și așa mai departe.
R: Mult succes.
P: Vă mai așteptăm la noi în comună.
Despre manifestare: orice zi consacrată unei localităi ar trebui să fie pentru încu
rajarea valorilor locale, pentru înfăișarea unor modele, pentru descătușarea psihologică a
concetăenilor. În particular… merg și sarmalele sau mititeii.
Avem afișul și vil înfăișăm.

Vasile Cezar TICU primarul comunei PUIEȘTI
De hramul, bâlciul și ziua comunei „am înserat” la Puiești de Vaslui, după alte
câteva luni bune în care nam trecut pe Valea Tutovei.
Mam întristat serios când am văzut cât de arsă de secetă e această luncă,
inundabilă cândva și am rememorat fragmente din cartea pe care am consacrato acestor
plaiuri, CĂLIMĂNEȘTI (2021, 322 de pagini), înelegând atunci că aici a existat o
vegetaie foarte bogată, codri, vite, oi și răzeși de toată isprava. Chiar am discutat despre
asta cu Dumitru Budui, consilier în Consiliul local din partea satului. Mam bucurat că e
pe deplin optimist relativ la starea comunei.
Surpriză plăcută, foarte: primarul e îmbrăcat în costum popular.
Interviul alăturat i lam smuls extrăgândul din mulime și îl putei citi integral.
Reporter: Suntem la Puiești și stau de vorbă cu primarul Cezar Vasile Ticu. Ai
terminat drumul către cetate, acolo, la dumneavoastră.
Primar: Nu, nu lam terminat. Avem finanare prin programul Anghel
Saligny pentru 6 km de asfalt. Sper să semnăm și contractul. Mai avem un proiect
pentru apă și canal în 6 sate, apropbat, sperăm ca în a doua etapă să se aprobe și
restul. Avem două proiecte pe apă, două pe canal.
R: Deci stai bine la proiecte, dar nu pentru asta am venit eu. Azi suntei întro zi
de mare sărbătoare a comunei.
P: E o zi specială astăzi.
R: Cum de vai gândit să o organizai? Toată lumea e preocupată de secetă.
P: Chiar și dacă nu o făceam nu schimbam cu nimic situaia. Dacă știam că
nefăcând ziua comunei ajutam cu ceva comunitatea cu sigurană nu o făceam. Situaia
este aceeași. Am zis să descreim puin frunile cetăenilor, să socializeze, să mănânce
un mic, să danseze, să se distreze și să mai uităm de necazuri. De când sunt eu primar
este a doua ediie.
R: Ai legat bâlciul de Ziua comunei ca să fie mai ieftin?
P: Ziua comunei era stabilită acum 25 de ani pe 15 august, de Sfânta Marie.
Fiind orașe mari care au hramul atunci, atât artiștii cât și bâlciul sunt plecai acolo.
De asta am organizat mai devreme.
R: Ce au văzut și vor mai vedea oamenii în seara asta aici?
P: În 10 minute vine Nicu Paleru, apoi încheiem cu un foc de artificii la orele
22 iar mâine (n.r. 7 august) va veni Formaia Cromatic din Bârlad și Fanfara de la
Gherghești.
R: Atâia ani la Puiești a fost organizat Festivalul de muzică laică și religioasă
„Gheorghe Cucu”, acum va fi organizat la Vaslui, ce zicei voi, cei de aici, despre asta?
P: Noi putem organiza festivalul dar nu ne permitem să organizăm și Ziua
comunei și festivalul. Mă voi gândi și voi aduce în discuie în Consiliul local să
organizăm un an Festivalul „Gheorghe Cucu” și un an Ziua comunei.
R: Cum credei că privește populaia sistemul acesta de distracie oficială, oferită
de voi, de oficiali, mă refer la Ziua comunei?
P: Eu nu o văd ca pe o distracie oficială. O distracie oficială este atunci când
vii întro anumită inută, când ai o anumită obligativitate. Aici fiecare poate veni cum
vrea, în pantaloni scuri, în papuci, se distrează, mănâncă un mic, bea o bere,
socializează cu cei care vin aici din toate satele, din comunele limitrofe.
R: Daimi voie să fiu un pic rău. De ce nu suntei în costum de primar, la cravată
și suntei îmbrăcat în costum popular?
P: Am vrut să fie ceva tradiional, chiar și scena am îmbrăcato astfel, cu
covoare pe care le eseau bunicile noastre la război. Eu sunt un pic de modă veche
când vine vorba de segmentul acesta, de tradiie, de port.
R: Acum ceva timp am scris monografia satului Călimănești la care mai sprijinit.
Întrebarea mea este, vei mai sprijini în continuare Călimăneștii, mai ales că avei și un
băiat de nădejde acolo, domnul Budui?
P: Da. Consilierul meu personal este din Călimănești, cu sigurană sprijin.
Fiul domnului Popa are tot spirjinul nostru, al meu în primul rând, să se dezvolte mai
departe. Am îneles că are gânduri mari. Cât pot îl susin să ducă mai departe tradiia
pentru că, așa cum vedei, tinerii aleg calea străinătăii.
R: Mai avei oameni de nădejde aici, în comună?

Avem un miniinterviu cu Paula Zaharia, proaspăt liceniată, o interpretă locală cu
tot viitorul în faă: e frumoasă, talentată, ambiioasă și cu o voce rară.
Reporter: La Ziua comunei Puiești am întâlnit o domnișoară pe care o știu de mult
timp și care tot cântă de când o cunosc eu. Este vorba despre
Paula Zaharia care acum câteva zile a terminat o facultate.
Ce facultate ai terminat?
Paula Zaharia: Facultatea de drept din cadrul
Universităii din București.
R: Și ce caui în muzica populară și ușoară?
P.Z.: Muzica este o pasiune a mea de când eram
foarte micuă. În trecut am activat în cadrul școlii de
canto Soul Music Art și am participat la mai multe fes
tivaluri din ară unde am obinut și foarte multe premii
frumoase printre care și trofee de festivaluri. Acum că am terminat cu facultatea am
decis să mă întorc la prima mea dragoste, muzica.
R: Muzca înseamnă pentru tine exprimare personală sau și faptul că poi câștiga
niște bani?
P.Z.: Muzica este ceva ce mă face să mă simt foarte fericită. În momentul în
care urc pe scenă sunt cu totul alt om.
Nam scăpat ocazia unui alt interviu cu voinicul consilier local Costel Enuă,
intreprinzător local cu care am discutat mult mai multe…
Reporter: Tot la Ziua comunei Puiești am
descoperit unul dintre consilierii locali, domnul in
giner Costel Enuă. Bună seara, domnule consilier.
Ce părere are consilierul local Costel Enuă despre
ziua comunei?
Costel Enuă:
Ziua comunei se
organizează de muli ani de zile. Dar, acum, odată
cu venirea primarului actual, sa dezvoltat.
Înainte se organiza la Cămin, spaiul era mai mic.
Acum spaiul este mai mare și chiar sunt și eu
uimit de ce se întâmplă de fapt. Oamenii și
invitaii de aici sunt formidabili.
R: Cum vi se pare participarea populaiei?
C.E.: Celor care nu au venit le va părea
rău cu sigurană și sunt sigur că numărul celor
prezeni va crește în fiecare an.
Dumitru V. MARIN
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Pişcatăţi este mâna ta de streche,
De mişti în veci condeiul pe hârtie ¬
Dureazăun şir sau fabrică o mie:
Cuvintenouăor fi, dar blaga veche.
Ce aren gând un om, aceea scrie,
Nimica nou tu nai de spus, Ureche,
Cu Pantazi fiind pe veci păreche,
Tu izvodeşti, cel mult, ce dânsul ştie.
Ţiasamăn fruntea unei vii paragini
Şi vânt şi pleavă sunt a tale scrieri,
De zei lipsite, vai! a tale pagini.
Zadarnic paiul sec al minţil trieri,
Drapândui golul ei cu reci imagini:
Nimic nu iese dintrun dram de crieri.
Mihai EMINESCU

SONET ANTIMUSICAL
Ah, pentrua suta oară iar „Traviata”!
În dreapta iarăşi Marşul din „Profetul”!
În stânga, „Walzertraum”! Iar, sus, poetul
Cum vreţi să dee manuscrisul gata?!
Dar dacar fi să scriu „Mahabharata”?
Eu care numi pot scri măcar sonetul?
Nu miar ajunge nici cât trăi bietul
Bunicumeu, bunica şi cu tata!
Nu pot să scriu, să dorm, numi aflu loc...,
Ah, pentru ce nu sunt un diplodoc:
Ce proaşcaş da cu coada prin orhestre...
De nu vrei să masvârlu pe ferestre,
Fă, Dumnezeul meu, un hocuspocus
Şi schimbămă peun ceas în diplodocus!
Şt. O. IOSIF şi D. ANGHEL

 UMOR 
– De ce iai cumpărat soiei dumneavoastră un cal?
– Ia recomandat medicul. A spus că dacă face echitaie slăbește.
– Si care sunt rezultatele?
– Până acum a slăbit doar calul…
Mama își sună fiul.
Mama:
– Unde ești?!
Fiul:
– La un club de striptease.
Mama:
– Ai văzut deja ceva ce nu trebuia să vezi?
Fiul:
– Hm...da.
Mama:
– Pe taicătu?
Fiul:
– Pe sorămea.
Maria și Ion în pat.
Ion, întins pe tot patul, sforăia.
– Ioane, spuse Maria somnoroasă. Ioane, dăte pe jumătatea ta, nu am loc in pat. Ioane, trezește
te! Dăte pe jumătatea ta!
La care Ion:
– Jumătatea mea ești tu.
– Scoalăte Ioane, că vorbești în somn...
– Offff, Marie, nici în somn nu am voie?

UN ZÂMBET CU NICOLAE VIZITEU

SONET SATIRIC
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De sărbătoarea Dragobete
Sunt două sorturi de băieţi:
Cei mulţi aleargă după fete,
Ceilalţi se schimbăn…”dragobeţi”.
Ştefan ALEXANDRU

ÎNCURAJAREA PROSTIEI
Toţi ştim că generează tare
Şii condamnată cu temei;
Dai achitat acela care
Trăieşte de pe urma ei.
Ioan ȘIMAN

JUSTIŢIA AZI
La ochi legată, e firească,
Nencrederea şi nu o crezi.
Cum adevărul săl găsească
De nici cu ochelari nul vezi?
Dan CĂPRUCIU

BOALA VACILOR NEBUNE
E boala vacilor nebune
La ăian Vest, aşa se spune.
Ce bine, Doamne, e de noi,
Aici, în Est, că suntem… boi!
Janet NICĂ

PROMISA REFORMA ÎN
SĂNĂTATE
E o reformă foarte bună,
Nimic nu e deadăugat,
Iar de va merge treaba strună
Vom fi un stat nepopulat…
Florina DINESCUDINU

OBSESIA SCHENGEN:
De multă vreme România
În spaiul Schengen se tot cere,
Căn propriilei frontiere
Nui mai încape... sărăcia!
Lică PAVEL

UNEI ASISTENTE MEDICALE
Cu zâmbet cald şi chip plăcut,
Simţeam cum inima îmi frânge
Când gingaş mâna mia cerut...
Sămi recoltezeun „pic”de sânge
Nicolae MUNTEANU
COLEGILOR EPIGRAMIŞTI
Am servit la mulţi drept muză,
Dar ce bineo să vă pară:
Numele ce vă amuză
Nare... gripă aviară !
Viorica GĂINARIU
FAMILIE DE BUGETARI
Chiar de risc să fac o gafă
Spun ‒ din surse bugetare ‒
Că la ei, în zi de leafă
Parcă e înmormântare.
Ioan FÂRTE

PRECIZARE
Nu pot să completez nimica
Doar mi sentâmplă tot mereu,
Ca so rezolvi pe vecinica,
Îţi trebuie şi pixul meu!
Grigore Marian DOBREANU
EPITAFUL PETRECĂREŢULUI
Rămas cu zâmbetul pe buze,
Eternul iubitor de muze
Şi azi cuamicii mai petrece...
Cei drept, în altă Boltă Rece.
Mihai SĂLCUAN
CANDIDATUL TURMENTAT
Şansele îmi sunt frumoase
Căci am stat pe la cabine;
Însă după cum miroase...
Cred că mam „votat” pe mine!
Nicole BUNDURI
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VERONICA MICLE
NEDESPĂRŢITĂ NICI ÎN MOARTE DE IUBITUL EI EMIN...
Despre cea mai frumoasă, tumultoasă şi
tulburătoare poveste de dragoste din literatura română,
cea dintre Mihai Eminescu şi Veronica Micle, începută
sub semn providenţial, la Viena, în primăvara anului
1872, în momentul magic al întâlnirii dintre cei doi, < El, stu
dent aici la filosofie, un tânăr prezentabil cu plete flu
turândui pe spate, cu frunte înaltă şi ochi luminoşi şi
Ea, un „înger blond” , cu părul lung şi bogat şi cu ochi
albaştri, o doamnă în vârstă de 22 de ani (precum şi ai
lui!), căsătorită şi mamă a doi copii, venită la Viena „să
se caute pentru o suferinţă oareşicare”, dar să şi admire
eleganţa proverbială a acestei capitale europene >, sa tot scris
şi se va tot scrie pe mai departe, deoarece aceasta a în
râurit, după părerea unanimă a criticilor literari, bi
ografilor şi exegeţilor, întregirea creaţiei monumentalei
şi nemuritoarei opere eminesciene.
Sau revăzut în toamna lui 1874, când Mihai
Eminescu, fără aşi termina studiile, vine la Iaşi, ur
mând chemarea insistentă a lui Iacob Negruzzi, secre
tarul „perpetuu” al Junimii, impresionat de poeziile
sale publicate în „Convorbiri literare”. Aici, timp de
trei ani, între 187477, trăieşte cele mai fericite clipe
ale vieţii sale: iubirea „dulcei sale Veronica”,
cunoştinţa şi prietenia cu Ion Creangă, înrâurândui de
venirea povestitorului, creaţia bogată şi inspirată a celei
mai însemnate părţi a operei sale poetice, publicată în
„Convorbiri literare”. Însă, aşa cum se întâmplă une
ori, fericirea lui avea să devină treptat nefericire,
deoarece dragostea lui pătimaşă pentru Veronica, soţia
rectorului Universităţii, Ştefan Micle, nu putea avea
sorţii împlinirii, fiind „taxată” copios de „bârfele aca
demice” ale protipendadei ieşene. Bine „sfătuit” de
către însuşi Titu Maiorescu, pleacă precipitat la
Bucureşti, acolo unde, la 1 oct. 1877, acceptă să se „în
hame” la „munca de Sisif” a editării ziarului „Timpul”.
Dar, cum iubirea pentru Veronica nu poate fi „dată
uitării”, aceasta va fi reluată întrun târziu printro
intensă corespondenţă amoroasă, menită să înfrunte vi
cisitudinile depărtării.
Stă şi acum, ca mărturie vie a iubirii pătimaşe dintre cei doi îndrăgostiţi,
corespondenţa purtată dea lungul vremelnicilor despărţiri impuse de situaţii nedorite.
Aceasta, ca un „regal bibliofil”, a fost scoasă la iveală de către prestigioasa editură ieşeană
Polirom, prin editarea în anul 2000 a volumului epistolar „Dulcea mea Doamnă, Eminul
meu iubit, corespondenţă inedită Mihai Eminescu – Veronica Micle” , considerat pe bună
dreptate un adevărat eveniment literar al anului respectiv, în care se împlinea un veac şi
jumătate de la naşterea amândurora.
Cuprinzând fragmente sau reproduceri integrale ale scrisorilor celor doi poeţi
îndrăgostiţi, volumul în speţă acoperă biografic mai cu seamă perioada anilor 1879 – 1882,
pe când „iubitul ei Emin” era reporter la ziarul bucureştean Timpul, din care se conturează
o lumină clară asupra tuturor accentelor idilice, drăgăstoase, de zbucium şi suferinţă, de
căderi în ispită, de remuşcări şi de reveniri în speranţa împlinirii iubirii.
Ca un corolar al acestora, să ne oprim doar la scrisoarea de condoleanţe, dar şi
mărturistoare a iubirii, din 8 august 1879, pe care M. Eminescu ia scriso Veronicăi, imediat
după decesul lui Ştefan Micle, considerată de către George Călinescu „una dintre cele mai
frumoase şi mai tulburătoare scrisori de dragoste din literatura română”. Iatăo în extrase:
„Veronică – e întîia dată căţi scriu pe nume şi cutez al pune pe hârtie – nu voi săţi spun,
dar tu nu ştii, nici nu poţi şti cît team iubit, cît te iubesc. Atît de mult încît aş înţelege mai
lesne o lume fără soare decât pe mine fără să nu te iubesc. (...) Dumnezeu nu e în cer, nu
i pe pămînt; Dzeu e în inima noastră. Am înţeles că un om poate avea totul neavînd nimic,
şi nimic avînd totul.”
Drept urmare, după cum va menţiona şi Slavici în „Amintiri”, cei doi inamoraţi
petrec la Bucureşti o adevărată „lună de miere”, fără a găsi însă şi „putinţa” materială
pentru aşi putea oficializa legătura lor. Lea rămas în schimb doar corespondenţa, când
patetică, când desnădejduitoare, prin care au reuşit săşi păstreze intactă marea lor iubire.
După apariţia primelor semne ale bolii lui Mihai Eminescu, în 5 iunie 1883, la
Iaşi, la inaugurarea statuii ecvestre a lui Ştefan cel Mare, Veronica Micle se arată foarte
deprimată şi desnădăjduită de a nu fi fost din nou împreună. Îngrijorată mereu de starea
sănătăţii „Eminului iubit”, Veronica Micle, pentru ai fi aproape, se stabileşte vremelnic
în Bucureşti, iar în 1888, merge la Botoşani săl întâlnească pe Eminescu, aflat în îngrijirea
surorii sale Harieta, chiar dacă ştia că aceasta îi poartă de multă vreme o ură neîmpăcată.
Îi dăruieşte primul exemplar al volumului ei de poezii cu dedicaţia: „Scumpului meu Mihai
Eminescu, ca o mărturisire de neştearsă dragoste”. Reuşeşte cu greu săl ia de acolo şi
săl ducă la Bucureşti pentru tratament la sanatoriul dr. Şuţu, undel va vizita şi încuraja
deseori, aşa cum a făcuto şi în cea de dinaintea sfârşitului Poetului, când, răpusă de jale,

Veronica a compus, în doar 20 de minute (după cum
sa confesat unei prietene din Constanţa), tulburătoarea poezie,
Raze de lună: „Ce nar da un mort din groapă pentrun răsărit
de lună! / Ai zis tu, şi eu atuncea, cînd pea dorului aripe / Duşi
de al iubirei farmec – privind cerul împreună  / Noi visam eter
nitate în durata unei clipe.”
Dar „clipa cea repede sa lepădat”! Pe 15 iunie 1889,
la orele 4 dimineaţa, Mihai Eminescu devine o Stea în Veşnicia
Cerului, după ce compusese premoniţial ultima sa poezie,
Stelelen cer: „Pînă nu mor, / Pleacăte, îngere, / La tristami
plîngere / Plină deamor. // Nu e păcat / Ca să se lepede / Clipa
cea repede / Ce ni sa dat?”, găsită pe un petec de hârtie
mototolită în buzunarul halatului său de spital. Era, oare, asta
poezia unui om „nebun”, după cum fusese declarat şi tratat?!
Presa vremii, consemnând Slujba prohodirii de la
Biserica „Sf.Gheorghe” şi înmormântarea lui Mihai Eminescu,
din 17 iunie 1889, sub un tei din Cimitirul Bellu, avea să
strecore şi o... notiţă: „o doamnă din Moldova, îmbrăcată în
negru, a aşezat pe pieptul poetului un bucheţel de flori albastre
de Nu măuita. Concluzionând: „Sigur, nu putea fi alta decât
cea care la iubit, la inspirat şi la ajutat în clipe grele, Veronica
Micle.”
Cutremurătoarea poezie Raze de lună a Veronicăi a
fost publicată la 20 iunie 1889.
Suportând cu greu imensa pierdere a dragului ei Emin,
după două săptămâni de chin Veronica părăseşte Bucureştiul şi
se refugiază în durerea ei imensă la Văratec, dar nu la casa ei
de acolo, ci la Mănăstirea Văratec. Aici, ca o alinare, transcrie
întrun caiet toate poeziile ce iau fost dedicate de Poet, cum şi
poeziile pe care ea lea adresat iubitului ei drag. Recitindui şi
scrisorile, un paragraf al uneia avea săi strecoare în suflet gân
dul morţii: „Aşa te iubesc şi eu – mai mult decât viaţa, mai mult
decât orice în lume  şi pururea cu frican sân, aş vrea să mor
or să murim împreună, ca să nu mai am frica de a te pierde.”
Nestăpânită, ideea suicidului prinde şi contur poetic: „O!
Moarte vin de treci / Pe inimami pustie şi curmă a mele gân
duri / Saud cum uraganul mugind în grele cânturi, / Se plimbă
în pustie mânat de aspre vânturi, / Mie dor deun lung repaos...
Să dorm, / Să dorm pe veci.” (datată 1 aug. 1889).
De la gând la faptă na fost decât un pas, aşa că, tot pe 1 august, îi solicită unei
cunoştinţe din Tg. Neamţ săi facă rost de o sticluţă de arsenic, pe care o şi primeşte în ziua
următoare. Clipa nefastă vine în seara lui 3 august, când, după vizita unor prieteni de la
Iaşi, sa retras în camera ei şi a băut întreg flaconul. Încercarea de a fi salvată a eşuat şi
după mai multe ore cumplite de agonie, pe 4 august 1889, „exact după 50 de zile de la
sfârşitul Eminului!”, Veronica Micle pleacă cu nerăbdare precipitată în Veşnicia Cerului
săl întâlnească şi să fie acolo împreună cu iubitul ei Emin, nedespărţiţi în eternitate.
Stranie coincidenţă: Şi naşterea Veronicăi, la 22 aprilie 1850, în familia cizmarului
Câmpeanu din Năsăud, sa produs cu... 100 de zile mai târziu după naşterea Poetului!
A fost înmormântată creştineşte în cimitirul mănăstirii „Sf.Ioan” de la Văratec.
Pe placa mormântului iau fost încrustate
pentru posteritate versurile ei memorabile:
„Şi pulbere ţărînă din tine se alege / Căci
asta ea lumii nestrămutată lege. / Nimicul
te aduce, nimicul te reia, / Nimic din tinen
urmă nu va mai rămânea.”
Au trecut de atunci 133 de ani…
... şi câţi or să mai treacă, pentru noi
şi urmaşii urmaşilor noştri va rămâne pe mai
departe o aceeaşi stăruitoare întrebare:
„Oare cum ar fi arătat poeziile lui Mihai
Eminescu dacă nar fi fost inspirat de
Îngerul blond, aşa cum o alinta poetul pe cea
care ia furat inima pentru totdeauna,
Veronica Micle?”
Răspunsul îl vom găsi, desigur, în scrierile romanţate ale unor reputaţi scriitori şi
în numeroasele studii monografice ale biografilor şi exegeţilor vieţii şi operei celor doi
poeţi îndrăgostiţi, între care îl cităm pe unul mai recent exprimat în aprecierea poetului
Ioan Pintea, cel care în 2008 sa îngrijit de apariţia unei noi ediţii a poeziilor Veronicăi
Micle: „Atâta timp cât Eminescu va fi pomenit în literatura română, alături de el va fi
permanent și dulcea Doamnă, Veronica Micle. Că fără ea Eminescu, ca om şi ca poet,
nu e întreg.”
Mihai CABA
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COLUL CU

POEZIE

PELERINAJUL
– închinăciune de Sfânta MARIA –
Poezii de George FILIP
din Montreal, Canada
prin mereaua tinereţii sacre
mam certat cu legile zbanghii
potlogite doar cu simulacre
care mă târau prin puşcării.
de pe bătătura casei mele
am strigat preasfânta şia venit.
de atunci MARIA două stele
suntem...ce destinul neam unit.
din stinghere oaze , cu căinţă,
am strigat la Tine  însetat,
şi pe porii arşi de suferinţă,
maica mea MARIA...ai plouat.
şi în toamna sfântă a iubirii,
pârguit cu germeni de iubit,
Tu mai învăţat, ca pe toţi mirii
şin altaruil tău mai fost nuntit.
naveam muze...şi mai dat la muze.
greu...miam săltat casă de chirpici.
ţiam citit rostirea de pe buze:
puneţi crucea de creştin  AICI!
şi mam dus şi mam întors acasă.
avem rod în vie şi copii.
prin perdeaua vieţii...de melasă,
în genunchi  zburăm spre veşnicii.
prin pelerinajul vârstei mele
neam rugat ca ori ce heruvim,
şi Sfânta MARIA  dintre stele,
nea sfiinţit cu zbor spre velerim...

RUGĂ CU FECIOARĂ
dute soro...îi spunea Fecioara
cineva mai trebuie să plouă
pe pământ – grădina pământeană
se îmbracă  azi  în ie nouă.
da...desigur, trebuie să plouă
altfel nu mai creşte holda mare
Marea nu mai pune peşten plasă
iar creştinii nu au de mâncare.
esteo după noapte ca oricare
puii lumii se trezesc la viaţă
şi Fecioara iesen pragul lumii
proslăvind să fie dimineaţă.
scarabeii se clătesc pe faţă
gospodarii...unii, mai înjură

nu prea au grăunţe să learunce
sufletelor de pe bătătură.
trecem un colac din gurăn gură
câţi mai suntem...taica habar nare
numai maica ştie – şi Fecioara
care suflă noaptean lumânare.
Doamne...fericit e cel ce nare
nici necazuri, nici dricuri la poartă
seara toţi nentoarcem la colibă
supăraţi pe trista noastră soartă.
crezul nostru către cer ne poartă
şi ne e uşoară sihăstria
că în ceruri, lângă DoamneDoamne
ne veghează – FECIOARA MARIA

W W W. T V V. R O
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15 AUGUST
ZIUA MARINEI ROMÂNE
propagandişti în întreprinderi şi în garnizoanele de marină, înmânarea de către delegaţiile
de marinari a unor machete de nave, organizarea vizitării de către pionieri a navelorşcoală
„Mircea” şi „Libertatea” şi ieşiri pe mare cu acestea.
Din anul 1970, la Constana se organizează timp de două săptămâni „Serbările
Mării”, care se încheiau cu Ziua Marinei.

Ziua Marinei Române sa aniversat pentru prima dată în 1902, la 15 august, fiind
strâns legată de sărbătoarea religioasă a Sfintei Maria, ocrotitoarea marinarilor de pretutin
deni. La acea dată, evenimentul a fost marcat în Portul Constana, la bordul crucișătorului
Elisabeta, în prezena ministrului de război Dimitrie A. Sturdza și a tuturor ofierilor Diviziei
de Mare. De asemenea, pe faleza Cazinoului au fost organizate ample manifestări, specta
cole în aer liber și jocuri de artificii. În dupăamiaza şi seara aceleiaşi zile, sa desfăşurat
un banchet şi serbarea marinărească propriuzisă, dată în folosul Palatului Invalizilor. Prin
adresa cu Nr. 6082 din 6 august 1902, Cristea Georgescu, primarul Constanţei, din dorinţa
de a atrage turişti, se adresa primarilor comunelor urbane reşedinţe de judeţ din toată ţara,
atenţionândui asupra semnificaţiei acestei sărbători: ,,Cu ocazia serbării zilei de 15 august
a.c.  Sfânta Maria  patroana Marinei, vor avea loc în apele Constanţei şi pe uscat nişte
serbări demne de a fi văzute precum <regale>, alergări, corabia Argonauţilor şi altele.”
Un an mai târziu, la regate au participat şi bărcile vasului de război rus „Psezuape”,
aflat în vizită în portul Constanţa.
În Marina Militară această zi sa serbat cu siguranţă şi înainte de 1902, întrucât în
documentele de arhivă se vorbeşte de un precedent – chiar dacă nu sau descoperit un decret
sau o dată de referinţă, oficiale, pentru această sărbătoare. Anul 1902 rămâne, cronologic
vorbind, anul consacrării Zilei Marinei ca sărbătoare a oamenilor mării şi a oraşului
Constanţa, fapt care certifică aniversarea a 120 ani de manifestare a acestei datini la nivel
naţional şi nu doar ca simplă sărbătoare a breslei marinarilor.
De la un an la altul, serbările au sporit în amploare şi semnificaţii. Astfel, în anul
1911, serbările au fost organizate de Societatea Marinarilor „Regina Elisabeta”.
În anul 1912, serbarea a fost pusă sub Înaltul Patronaj al Majestăii Sale Regina
Elisabeta, iniiativa organizării sale aparinând Societăii ,,Regina Elisabeta” a Marinarilor
Civili din Constana. Manifestările au evoluat ca amploare și spectaculozitate, ele fiind
susinute, în special în perioada interbelică, de Liga Navală Română, Yacht Clubul Regal
Român și Asociaia Marinarilor Civili Regina Elisabeta.
Ziua Marinei sa serbat în virtutea aceloraşi frumoase tradiţii şi la bordul bricului
„Mircea”, care, în perioada 1 iulie – 2 septembrie 1925, a executat un marş de instrucţie pe
itinerarul Constanţa, Pireu, Corfu, Durazzo, Boche di Cattaro, Suda, Rhodos, Smirna,
Ceanak, Cospoli, Constanţa.
Tot de Ziua Marinei, M.S. Regele Carol al IIlea a hotărât ca unica școală pentru
toi marinarii români să se numească Școala Navală a Majestăii Sale Mircea și a creat
„Medalia Maritimă”, transformată în anul 1938 în „Virtutea Maritimă”.
În anul 1933, sa instituit Ziua Apelor, precedând Ziua Marinei și care a fost
sărbătorită până în anul 1945.
La 15 august 1936 a fost botezat în cadrul festiv al serbărilor, primul submarin
românesc, NMS Delfinul.
În anul 1938, datorită decesului Reginei Maria, la 18 iulie, Ziua Marinei a fost
serbată la 8 septembrie, de Sfânta Maria Mică. În timpul celui deal doilea război mondial,
Ziua Marinei sa serbat întrun cadru sobru, de reculegere și preamărire a eroilor marinari.

Din anul 1990 sa revenit la tradiia de a celebra Ziua Marinei Române, odată cu
sărbătoarea Sfintei Marii – Praznicul Adormirii Maicii Domnului, la data de 15 august.
Organizatorii, atât la Constanţa, cât şi în celelalte oraşeporturi maritime şi flu
viale, au păstrat în programele serbărilor atât elemente tradiţionale cât şi probe noi, în pas
cu specificul local şi preferinţele publicului spectator al noului mileniu.
Ziua Marinei Române şia certificat pe deplin, mai bine de un secol, caracterul de
autentic festival al mării şi spiritualităţii marinăreşti.
Ziua Marinei a oferit întotdeauna asistenţei un adevărat regal scenic, alcătuit atât
din momente sobre, precum ceremonialul militar al întâmpinării oficialităţilor, arborarea
pavilionului şi a marelui pavoaz, în acordurile Imnului naţional şi pe fundalul celor 21 salve
de salut, serviciul religios, parada navală şi aviatică, defilarea Gărzii de onoare etc., cât şi
din momente pitoreşti, specifice vieţii şi tradiţiilor noastre marinăreşti. Competiţiile, jocurile
şi surprizele marinarilor, regizate şi puse în scenă, pe apă şi pe uscat, spre deliciul specta
torilor, au fost nelipsite din programele alcătuite din timp de organizatori pentru a da farmec
şi culoare unei sărbători care este, deopotrivă, a Marinei, a oraşelorporturi şi a ţării.

Prin Legea nr. 382 din 28 septembrie 2004, sa instituit Ziua Marinei Române pe
data de 15 august ca sărbătoare comună a marinarilor militari şi civili, iar în anul 2009
această zi a fost declarată sărbătoare naţională.
La Constanţa, manifestările au avut loc iniţial pe terasa falezei din faţa Comanda
mentului Marinei Militare, respectiv Statului Major al Forţelor Navale, pe platforma
portuară, în perimetrul danei de pasagere şi a Farului ,,Carol I” şi ulterior din nou pe faleză,
pe aceeaşi terasă, devenită a Comandamentului Flotei, pentru a da o încărcătură cuvenită
acestui regal marinăresc. Mai mult, odată cu instituirea parteneriatului strategic cu NATO,
cu aderarea la structurile Alianţei NordAtlantice, Ziua Marinei Române este onorată de
prezenţa navelor străine aliate sau partenere, participante activ la această sărbătoare.
În zi de mare sărbătoare, le mulumim marinarilor noștri, cu mult respect, pentru
profesionalismul cu care își fac datoria, le dorim multă sănătate, împliniri și La muli ani!
„Bun cart înainte!” și ”Vânt din pupa!”
Surse: https://www.navy.ro/zmr/istoric.php
https://www.agerpres.ro/documentare/2018/08/15/ziuamarineiromane–160604
https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/ipolitiadefrontierasarbatoreste
Solo ROTENSTAIN

În anul 1945, la sărbătoarea marinarilor români au participat și membrii Comisiei
Aliate de Control, atât la deschiderea expoziţiei Marinei în localul Subsecretariatului de
Stat al Marinei din Bucureşti, cât şi pe Lacul Herăstrău, acolo unde, după oficierea unei
slujbe religioase, sau arborat drapelele României şi ale Naţiunilor Unite şi sa dat startul
serbărilor nautice.
Între anii 19491953, ziua Marinei sa rezumat la marcarea Zilei Flotei U.R.S.S.
(ultima duminică din luna iulie), ceremonialul fiind diminuat ca semnificaţie din cauza
intenţiei conducerii de atunci de a schimba data acestei tradiţionale sărbători naţionale.
Din anul 1954, când Ziua Forţelor Maritime Militare sa serbat, conform Decre
tului Prezidiului Marii Adunări Naţionale nr. 309 din 29 august 1953, în prima duminică
din luna august, programul Zilei Marinei a fost politizat şi adaptat noii ideologii promovată
intens şi în rândurile oştirii. Ca urmare, la 1 august 1954 sa serbat pentru prima dată în
Republica Populară Română, Ziua Forţelor Maritime Militare. Din anii ’60, manifestările
au dobândit vădite accente propagandistice, în detrimentul încărcăturii spirituale ortodoxe.
Acestea includeau conferinţe despre semnificaţia Zilei Marinei susţinute de către ofiţeri şi
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a c t u a l i t at e
DUDA EPURENI

www.tvv.ro

CULTURĂ PE PLOAIE

Petrică CHIRIAC primarul comunei DUDA EPURENI
Reporter: Stimai prieteni, mă aflu la Duda Epureni, unde plouă, și stau de vorbă
cu primarul comunei, Petrică Chiriac. Domnule primar ai deschis ostilităile cu prilejul
zilei comunei și ai oferit niște premii. Despre ce este vorba?
Primar: A avut loc festivitatea de premiere a jocurilor sportive care sau
desfășurat în prima parte a zilei când a fost vremea frumoasă. Au fost concursuri cu
copiii de la școală, concursuri de șah și tenis de masă la Căminul cultural iar pe terenul
de fotbal au participat câteva echipe la un mini turneu de fotbal.
R: Am văzut că leai dat diplome și medalii, le dai și ceva bani?
P: Sponsorii de anul acesta au oferit câteva sume modice, mai mult ca o în
curajare pentru copii.

R: În timp ce noi vorbim începe spectacolul, din câte știu.
P: Urmează spectacolul prezentat de copiii școlii, apoi artiștii invitai: Daniela
Condurachi, Nadia Duluman, Arsene – un artist din Republica Moldova – și mai sunt
câiva artiști invitai. Dar să vedem dacă ne permite vremea pentru că acum, când
noi discutăm, afară plouă foarte puternic. Poaia este binevenită de altfel pentru că
noi de patru luni nu am avut ploaie.
R: Au secat fântânile?
P: Da, avem fântâni secate, avem probleme cu apa. Noroc că avem un sistem
bun de cișmele prin foraje și reușim să alimentăm.
R: Ai înterupt apa?
P: Nu am întrerupto niciodată. Mai avem un proiect pe care urmează săl
finalizăm prin luna noiembrie, tot cu apa, și sperăm să fie de bun augur pentru că
vedem, pe zi ce trece, apa este o problemă pentru toate localităile.
R: Unul dintre fermierii cu care am stat de vorbă spunea că el căra trei tone de
apă pe zi la animale.
P: Noi am ajutat Asociaia Crescătorilor de Animale, atât cât a funionat și
am făcut cișmele pe islazuri în fiecare sat și acum neau prins foarte bine. Și oamenii
din sat sau dus și au luat de acolo, deci, probleme mari cu apa nu sunt cum au fost în
alte localităi.
R: Dumneavoastră, acum, la Ziua comunei, ce le spunei oamenilor că ai realizat
în comună?

P: Eu aș putea să le spun multe dar ei văd ce am făcut. Cei care vor să vadă,
văd la Duda Epureni. Infrastructura din comună este mult modernizată.
R: Chiar am văzut asfalt pe dealurile astea și nu mă așteptam.
P: În fiecare an așternem covor asfaltic pe suprafeele de drumuri cu banii
noștri. În fiecare an facem vreo 500 de metri de asfalt și dacă ne uităm în urmă am
reușit în fiecare an să asfaltăm drumuri cu bani din bugetul local. Bineîneles că am
avut și PNDL 2, am accesat acum prin Anghel Saligny, proiect care sa aprobat. Mai
avem un proiect cu gaz pentru care am umblat doi ani de zile și care ni sa promis în
nenumărate rânduri că va fi aprobat. E promisiunea mea din campania electorală,
aceasta de atragere a sumelor mari pentru infrastructură și aduciunea cu gaz iar
acum, la jumătatea mandatului, aș putea spune că șansele sunt foarte mari să obinem
aceste sume.
R: Venind încoace am văzut câmpurile foarte afectate de secetă. Se va face foame
la Duda Epureni?
P: Nu. Nu se va face foame. Nici la Duda Epureni și nici în altă parte. Noi
neam mai lovit de astfel de situaii dar uităm. Acum vreo 8 sau 10 ani a fost o secetă
poate mai mare ca aceasta, chiar doi ani la rând și am trecut peste asta. Anul trecut a
fost un an foarte bun pentru fermierii români și în special pentru fermierii din Duda
Epureni. Eu cred în înelepciunea populară și cred că fermierii șiau luat măsuri de
precauie de anul trecut. Am discutat cu dumnealor și ei vor da arendă la cetăeni în
continuare cu toate că anul acesta am fost lovii foarte tare.
R: Sau strâns dosare pentru daune?
P: Da. Sau făcut procese verbale, au fost duse la Direcia Agricolă, sau con
stituit comisii și sa făcut constatarea în teren. Rămâne să vedem cât de darnic va fi
Guvernul.
R: Dat fiind că azi este Ziua comunei, vorbim de o zi culturală sau o zi de
distracie? Încercăm cu ajutorul dumneavoastră să vedem cam cear fi Ziua comunei ca
necesitate.
P: După cum știi noi marcăm ziua comunei din mai multe puncte de vedere.
Și cultural, și distractiv, și educativ. Astăzi, însă, tenta este mai mult sportiv
distractivă. După cum știi a plecat dintre noi regretatul profesor Ion Pricop care era
un pilon al acestor activităi culturale. Iar anul acesta am fost dai peste cap și de
această pandemie care are urmări. Eu sper ca la anul să includem și aceste activităi
culturale care, practic, ne defineau.
R: Credei că putem aduce tineretul – când spun tineretul mă refer și la copiii mai
mici – către cultură, către carte dacă ei stau toată ziua cu privirea în telefon sau în calcula
tor.
P: Este foarte greu. Dar noi am trăit alte vremuri. Naș vrea să fac o analiză
a tineretului. Și noi eram analizai la rândul nostru de către bătrâni. Eu cred că putem
convieui cu ei pentru că e cam greu săi mai aducem la litera scrisă. Informaia se
derulează foarte repede și vine electronic. Este foarte greu săi faci să mai deschidă
cartea cu toate că o carte are mirosul acela aparte.

R: Considerai că este necesară o zi a comunei, indiferent în ce localitate se
desfășoară?
P: Da. Noi în viaă așa suntem făcui, să trăim, să mâncăm, să ne distrăm, să
ne odihnim. În viaa unei comune de asemenea sunt niște etape. Trebuie neaparat să
avem o zi, un reper. O zi în care să se întâlnească rude, prieteni, cetăenii unei
comunităi. Să vadă ce sa mai făcut, ce mai spune primarul, un consilier, un cadru
didactic. Ce sa mai schimbat în comună în bine sau în rău pentru că va fi analiza lor.
Ei ne văd și ne analizează. Este bine să ai o zi de bilan după un an de muncă.
Bineîneles că trebuie să avem grijă și de cheltuielile pe care le facem. Noi am suntem
la a noua ediie și niciodată nu am avut ploaie, iată că astăzi Dumnezeu parcă nea
îmbogăit cu această ploaie care cade peste comună. Noi ne bucurăm de tot ce avem
și, mai ales, de această ploaie.
R: Vă mulumesc și vă doresc succes.
P: Mulumesc și eu.
Dumitru V. MARIN

