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Dr. ing. Constantin Iulian, specialist în construcții hidrotehnice, de 2 ori  
Laureat al Academiei Române cerceta de pe trotuarul de vis-a-vis, cam sfios,
clădirea care marchează un secol și jumătate de istorie, întrebându-se cât se
mai păstrează din ea și din istoria ei. De precizat că hidrotehnistul locuia la
București și s-a întors după aproape 40 de ani la o aniversare a promoției de la
L.M.K. organizată de Zarojanu. În această zi de toamnă (2011) încerca să-și
reamintească unele dintre momentele existenței sale privind cu îndoială la
clădirea veche din 1890 – 1892, când aici era Chestura Poliției, o clădire mai
răsărită, geamănă și aidoma  cu localul primului liceu înființat în 1890, ca 
Gimnaziu, în Vaslui, primăria din Băcești semănând puțin cu ea.

Văzându-l stingherit, l-am întrebat dacă-i pot fi de folos, fără ca el să știe
cine sunt, proprietar și reprezentantul Grupului de presă.

– Domnule, ce mai este în clădirea asta?
– Acum e sediul unei firme de mass-media.
– Mai are beciul acela mare?
– Desigur, dar…
– În beciul acesta am fost schingiuiți vreo 14-15 elevi de la L.M.K. în

noaptea de 12/13 iulie 1948. Ne-au ridicat de la via lui Dănilă din Bustea, pen-
tru că făceam parte din Frăția de cruce. Eram dat în urmărire de la Iași,…
fetele închise în magazia de lemne…, ne-au bătut bine,… am înghețat… ne-au
transportat la Galata, apoi la Suceava împreună cu Val Neștian de la Huși. Am
fost condamnat la 25 de ani închisoare, am făcut la Aiud 6 ani și jumătate, și cu
ce-a urmat, total, zi de zi, 13 ani și jumătate. Am muncit mulți ani la lopată, dar
am fost șef de promoție la facultate, în 1972. Am proiectat și condus foarte im-
portante lucrări hidrotehnice. Doctoratul mi l-am dat abia după Revoluție pen-
tru că până atunci n-am avut voie…

Omul derulează întâmplări tremurând din tot trupul și din când în când
strângând din dinți, închizând ochii, auzind parcă, glasul acelor vremuri. A fost
coleg de celulă cu poetul închisorilor Radu Gyr și cu poetul național Ion Barbu.
Crede că în acei ani a fost desființată rezistența națională… La VASLUI n-a
mai călcat de mulți ani, deși își salvase casa părintească. Așa se explică emoția
deosebită pe care o trăia.

Și, la care am fost și eu părtaș.
– Aici a fost Chestura Poliției, a fost Comandament în ambele războaie,

a rezistat la explozia depozitului de muniții din 1917, au trecut oameni mari pe
aici, mai ales pe timpul primarului C. Capră, în timpul Războiului. Mă mir că
mai rezistă după 2 cutremure, cel din nov. 1940 și cel din 4 martie 1977. Dar văd
că a fost „încercuită” adică a fost bine consolidată de proprietar (dr. Vasile 
Sepeniuc, un om de aur, adaug, eu).

– Vasluiul tinerețelor noastre nu mai poartă multe semne, nici Liceul nu
mai e cel de atunci, Palatul Sturza parcă mai e, dar, chiar după suferințele de
atunci, mă bucur să văd clădirea asta în picioare, și cu activitate culturală,
jurnalistică… mulțumesc pentru cafea, d-le profesor Marin, sunt bucuros să vă
cunosc după ce am citit Monografia L.M.K. unde m-ați pomenit și pe mine și
generația mea. 

(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 s-a înființat
județul). Mereu a fost într-un plan prezent, martor și actant
la tot ce s-a înfăptuit în municipiul, județul sau chiar în
Moldova românească. El însuși ne-a lăsat multe volume de
istorie culturală, lucrări științifice sau de înaltă jurnalistică.
În peste 6 decenii, prezența lui a fost mereu remarcabilă… 
Mărturiile-s unice și, acum, imposibil de cuantificat.” 

Al. Ionescu – Laureat al Academiei Române
(15 iulie, 2018)

PRIMARUL ARTIST
IVEȘTI

CU PRIMARUL 
PE ALEEA CASTANILOR

PERIENI

„TRENUL” DE LA PRIMĂRIA
REBRICEA

LA PRIMĂRIA BĂCEȘTI,
LINIȘTE ȘI PACE

ZI DE BILANȚ
OȘEȘTI

PRIMARUL ARE INIȚIATIVĂ

LUNGANI 



actualitate                    www.tvv.ro

Meridianul, joi, 19 iulie 20182
ISTORIE ȘI SUFERINȚĂ ISTORIE ȘI SUFERINȚĂ 

PE FRUNZELOR 2, VASLUIPE FRUNZELOR 2, VASLUI
(Continuare din pagina 1)

L-am invitat în redacție, unde împreună cu colegul meu Val Andreescu
am realizat interviul (care se află postat pe youtube) cu sigla TVV-online (23
minute și 13 secunde); deși eram și eu în camera unde odinioară Constantin
Iulian a fost torturat nu realizam că era Președintele Asociației Foștilor
Deținuți din România, că era un nume pe internet, că fusese la „Profesioniștii”
Eugeniei Vodă.

Deci pe str. Frunzelor 2, unde este astăzi, în iulie  2018, redacția Ziarului
Meridianul (de 22 de ani), a TVV (prima televiziune privată din țară, 5 decem-
brie 1990, Licența 001/TV), a postului de radio Unison și a Revistei interna-
ționale MERIDIANUL  CULTURAL  ROMÂNESC există o clădire de patri-
moniu (neinclusă) în proprietate privată cu important rol jurnalistic. Se
păstrează într-o cameră materialul tehnic din timpul funcționării TVV și în
întregime, aparatura postului de radio Unison, cel care avea audiența
incredibilă de 67% când redactori-nebuni de îndrăzneți erau elevii Lucian
Pârvoiu, Cătălin Striblea și Cătălin Sîmpetru. Pagină importantă a evoluției
culturale în oraș, județ, România. Chiar în Deceniul Dușmăniei naționale.

Cartea  de vizită pe care mi-a lăsat-o, interviul realizat atunci, cu puțin
înainte de moartea sa, și prezent virtual, mai sunt urme ale trecerii unui om-
cetățean (m. 8 iunie 2012) cu merite istorice și cultural-științifice deosebite în
trecutul Vasluiului. Omul care apără pe legionari, inginerul de înaltă valoare,
vasluianul din București s-a dus, dar clădirea a rămas. Sperăm să descifrăm
mult mai multe din istoria localității, să vorbim de rolul ei într-un secol și
jumătate.

ALBINA, ÎN STUDIU 
ȘI ÎN ACTUALITATE

Interviu cu Vasile Puf, 
directorul Asociației Crescătorilor de Albine, filiala Vaslui

Reporter: Discut astăzi cu
unul dintre cei care ani și ani de-a
rândul s-a ocupat și se ocupă de
creșterea albinelor și de mierea cea
de toate zilele, de trântori, domnule
ing. Vasile Puf. Cum este cu părerea
că ești șeful trântorilor din județului
Vaslui?

Vasile Puf: Eu aș contra-
zice afirmația asta. De 40 de ani
lucrez în domeniu și o familie ca să
fie completă, pe lângă regină, albi-
na lucrătoare trebuie să aibă și
trântori. Acum care a fost rostul
meu în cei 40 de ani, vom discuta.

R: Discutăm, pentru asta
suntem aici.

V.P.: Este o activitate
extraordinar de frumoasă iar eu
am rămas fidel și voi rămâne fidel
acestei profesii extrem de nobile.

R: De unde familia Puf?
V.P.: Eu mă trag din satul

Pârvești, comuna Costești. Sincer
să fiu nu știu de unde provine
familia Puf, dar știu că străbunicii
mei, bunicii mei, pe care i-am
cunoscut, care au făcut războiul și
bunicul de pe mamă prizonier în
Germania un an jumătate. Bunicul
de pe tată a făcut al doilea război
mondial, a fost rănit la Țiganca, a
rămas invalid din război. Oameni
de o sensibilitate și de un curaj
extraordinar și unul și celălalt. Îmi
amintesc că bunicul avea vreo 70
de ani și în anii 1968, cu eveni-
mentele din Cehoslovacia, pentru
a-și apăra glia, era dispus să plece
la armată.

R: Cu toată suferința lui?
V.P.: Cu toată hotărârea și

cu toata încrederea că pământul
țării trebuie apărat indiferent de
vârstă și indiferent de context și
indiferent de sacrificii.

R: Înțeleg că numele de
familie este de cel puțin 100 ani,
adică de măcar trei generații, mai
bine de 100 de ani.

V.P.: Categoric mai mult
de 100 ani. Bunicul ar fi trebuit să
aibă acum peste 100 de ani, era
născut în 1907, dar și străbunicul,
născut la Pârvești, se numea tot

Puf.
R: Pârvești, pe vremea aia

era un sat cu oameni gospodari,
dovadă că s-a construit o mănăstire.

V.P.: Era un sat cu oameni
gospodari, pentru că dacă ne
întoarcem în timp, pe la 1600,
familii din Dărăști din Pârvești au
construit acel monument extraor-
dinar din punct de vedere arhitec-
tonic, actuala mănăstire Pârvești
fiind monument istoric. Timpul 
și-a pus amprenta și pe respectiva
construcție, dar încă rămâne în
picioare și eu cred că este un mo-
nument excepțional și un reper
pentru cei care își respectă
înaintașii, să constate ce au putut
face strămoșii noștri acum 200 de
ani.

R: Pufeștii erau printre cei
în preajma bisericii și atunci și acum.
Acum spun eu că da, pentru că dom-
nia ta ești printre cei care sprijină
hotărât biserica de acolo și monu-
mentul istoric. Din informațiile dom-
nie tale, au fost printre cei apropiați
biserici?

V.P.: Tatăl meu a fost
epitrop la biserică ani și ani de zile,
a slujit biserica, a făcut curat în
biserică.

R: În ce an s-a născut?
V.P.: Tata sa născut în

1930.
R: Iar domnia ta?
V.P.: Eu în 1955.
R: Trei generații care

sprijiniți acolo.
V.P.: Am fost alături de

biserică, am fost alături de familia
tradițională. Eu am crezut într-un
lucru și cred în continuare, că noi
nu am venit întâmplător pe
pământ și cred în destinul fiecăruia
dintre noi și de aceea și merg la
biserică de câte ori am prilejul. O
fac cu discreție pentru că lucrurile
acestea așa trebuie făcute și nu am
avut un aport deosebit dar am fost
alături și am sprijinit cel puțin
moral.

(Continuare în pagina 9)

Dumitru V. MARIN

HARBUZUL…. NAȚIONAL(!)

Până la urmă n-ar fi așa de
rău că mai pe toate drumurile se vând
harbuji, adică pepene verde, adică
lubenițe aduse cine știe de pe unde și
distribuite de tot felul de vânzători.

Realitatea e că vedem, chiar
îl vedem, un sistem pus la punct care
hrănește cu milioane de harbuji, mi-
lioane de oameni, cu un produs ce
pare ecologic, deci natural. În anii
anteriori se mai găseau și verzături
mai mici, chiar tărtăcuțe pe bani mai
puțini, dar anul acesta n-am văzut
decât bucăți de multe și foarte multe
kg. Mă întreb ce vom pune la
murat… tot uriași de peste 10 kg? 

Până acum prețul n-a scăzut
sub 1 leu nici la marginea drumului,
acolo unde sunt multe, multe
„chioșculețe” cu vânzători ambulanți,

cu cântare de mână sau, rar, electro-
nice.

Până aici ar fi toate bune și
frumoase, dar:

Dacă te-a pus benga să
cumperi un pepene galben, te-ai ars:
miros și gust imposibil. Dacă nu ești
atent și iei un verde lovit, cum acea-
sta are mai multe zile,  jumătate, dacă
nu tot, trebuie aruncat!

În copilărie am cultivat și
păzit bostănăria, care avea în
componență și cultură de roșii și
castraveți, în perspectiva butoaielor
cu murături. Ani mulți, cu produse
multe, cu gusturi specifice, cu
sănătate curată!

Astăzi, mă întreb, cum or fi
producând cultivatorii actuali harbuji
așa de mari, așa de tari la miez și așa

de deosebiți la gust? Ce fel de
substanțe or fi procurat din cele
străinătăți, că aceștia numai gustul de
altădată nu-l au! Tare aș mai vrea un
harbujel, mai mititel, dar cu aroma și
gustul de altădată?! De unde să-l iau,
că tare mă tem că nu mai am de unde
să-l găsesc.

Pepenele ar trebui să fie, ca
și fructele, hrană de bază, cea mai
sănătoasă, cu efect asupra sănătății.
Oare miezul acesta roșu (galben, nu
se mai vede) așa de tare, încât când se
moaie e deja stricat și mirositor nu
este împregnat cu substanțe
dăunătoare?

Unde, mama dracului, a
dispărut HARBUZUL NAȚIONAL?

Dumitru V. MARIN
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PRIMARUL ARTIST

Reporter: Stimați prieteni
mă aflu la Ivești unde există un centru
cultural demn de toată atenția.
Promotorul acestuia este fără nici un
fel de îndoială primarul Nistor
Dumitrache, cel cu care voi sta de
vorbă în continuare. Trebuie să
recunosc că l-am prins cam greu.
Unde ai fost domnule, săptămâna
trecută?

Primar: Săptămâna trecu-
tă am fost invitați la Festivalul
Internațional „Arcanul”, Rădăuți,
județul Suceava.

R: Ce ați făcut acolo, ați fost
cu ansamblul?

P: Noi avem un ansamblu,
Ansamblul „Rapsozii Iveștiului”,
cu 18 copii în orchestră și 10
dansatori. Cu acești copii minunați
am câștigat trofeul Festivalului
Internațional „Muguri de Tezaur”.
Acest trofeu pe care l-am câștigat
la Huși ne-a dat elanul și curajul să
participăm la acest festival
internațional de la Rădăuți. Vreau
să vă spun că am uimit publicul de
la Rădăuți cu acest ansamblu.
Dintre toți participanții au fost
doar două sau trei trupe live.
Restul au fost cu CD. Trofeul a
revenit la Ivești, ansamblului 
nostru, pentru că tot noi am fost și
câștigătorii de data trecută.

R: Se vede că ești foarte
bucuros de acest trofeu și hai să
facem și o mărturisire: ai niște urmași
care se afirmă în cadrul ansamblului.
Așa e?

P: Eu mă bucur pentru
acești copii minunați în spatele
cărora există o muncă de 7 ani de
zile. Cunosc munca lor pentru că
întotdeauna am fost prezent lângă
ei, i-am sprijinit atât financiar cât
și moral, i-am ajutat din toate
punctele de vedere pentru a ajunge
la acest nivel și mă mândresc, de ce
să nu o spun, că și fata mea, Crina,
face parte din acest ansamblu.

R: Zi-i numele complet,
domnule primar.

P: Nistor Crina Ștefania. 
R: Cu 18 oameni, dumneata

ții spectacol de două ore fără nici un
fel de problemă. La ziua comunei,
asta vei face?

P: Noi avem trei ore de
spectacol, dar trei ore plictisesc așa
că la orice ocazie avem câte o oră
de spectacol, fiecare apariție având

alt program.
R: Dumneata la al câtelea

mandat ești?
P: Sunt la al treilea man-

dat.
R: Cum stați cu sectorul

zootehnic la Ivești, câte este de mare?
P: Ca număr de animale

pot să vă spun că la bovine suntem
în scădere față de ovine care se
mențin la 2800. La bovine am ajuns
la 450 de capete față de 800 câte
erau. Porcinele se mențin la 1200 –
1400 pentru că toată lumea crește
câte un porc, doi, în curte. Mai
avem și vreo 30.000 de păsări care
asigură hrana de zi cu zi a oame-
nilor.

R: Mai nou s-a descoperit
pesta porcină, nu credeți că este o altă
lovitură care se va da sectorului
zootehnic românesc?

P: Pesta porcină este cu
siguranță o boală infecțioasă foarte
periculoasă pentru porci și cu o
viteză de propagare foarte mare.
Din câte am înțeles din docu-
mentele de informare pe care le-am
primit, pesta porcină este o boală
care nu mai dă voie să se exporte
carnea. Ce vom produce, vom pro-
duce pentru uz intern. Noi am luat
niște măsuri pe raza comunei: am
limitat migrația de animale,
oamenii nu mai merg să cumpere la
târguri ci cumpără din localitate.
Majoritatea au scroafe de prăsilă,
au purcei de vânzare.

R: Mangalița?
P: Au și vietnamezi și

mangalița.
R: Programul cu mangalița

funcționează la Ivești?
P: Nu funcționează la

Ivești programul cu mangalița, la
noi funcționează programul de
legume de toamnă. Populația s-a
profilat mai mult pe legumicultură,
fiind un domeniu moștenit în fami-
lie. Tinerii fermieri preiau din ce în
ce mai mult activitatea de la
părinți. Chiar și oieritul trece de la
generația vârstnică la cea tânără.

R: Aveți pajiști?
P: Noi ne-am îngrijit ca

terenurile să ajungă în primul rând
în concesiunea directă a fermieru-
lui perntru ca el să se ocupe de
subvenții. Am scos la licitație toată
pășunea și la ora actuală fiecare
fermier are pășunea lui bine

delimitată. El și-o îngrijește, el și-o
fertilizează, el o igineizează.  

R: Cu contract pe mai mulți
ani?

P: Pe 10 ani am făcut con-
tract ca să știe omul pentru ce
investește iar noi să știm pentru ce
încasăm redevențe. 

R: Cu taxele și impozitele
cum stați.

P: Ca să avem încasări la
impozite și taxe noi i-am încurajat
pe oameni întotdeauna și așa am
ajuns să avem încasări de peste
90%

R: Pârloage aveți la Ivești?
P: Nu, nu mai sunt de mult

timp. Iveștenii și-au păstrat câte o
bucată de teren pe care s-o lucreze
cu forțe proprii iar plusul de teren
pe care nu pot să-l muncească l-au
dat la asociații.

R: Revin puțin la partea
culturală și vă întreb dacă la ansam-
blul pe care îl aveți atrageți și alte ca-
tegorii de persoane decât elevii.

P: Noi am avut în cadrul
ansamblului „Rapsozii Iveștiului”
și un grup de bătrâni. La ora
actuală grupul acesta nu mai
funcționează pentru că majoritatea
au trecut de o anumită vârstă și nu
au mai vrut să mai vină. Noi între
timp lucrăm la preluarea cos-
tumelor populare de la ei și am
reușit, ușor, ușor să găsim 5-6
perechi pentru noul ansamblu de
bătrâni.

R: Ce populație are comuna
Ivești?

P: 2890 de locuitori.
R: Dintre aceștia cam câți

sunt plecați?
P: Sunt plecați cam 10%.
R: Ce planuri mai aveți pen-

tru viitor?
P: Mai am de modernizat

încă 26 de ulițe pe care sper să le
asfaltez în august și atunci Iveștiul
va deveni asfaltat 100%.

R: Aveți proiectul?
P: Suntem la licitație,

avem contractul semnat și vrem să
ne apucăm de treabă din august.
Asta o rezolvăm anul acesta. Aș
vrea să mai aduc și gazul, în viitor.

R: Mai rămâne de făcut
ceva, monografia comunei.

P: Am început o tentativă
de monografie a comunei cu dom-
nul profesor Bejan Ioan, dar până
la urmă a ieșit o carte despre Ivești.
Am stat câteva luni prin arhivă și
am scos această carte pe care am
dat-o la citit în Ivești pentru ca
fiecare iveștean care o citește să
pună câte o erată în ea și astfel să
ținem cont și de părerile cetățenilor
din comună. Ca să faci o mono-
grafie e nevoie de multă muncă,
trebuie trecută prin Consiliul local,
trebuie informată populația și
atunci va ieși un lucru cum trebuie.

R: Eu vă doresc succes în tot
ceea ce faceți.

P: Mulțumesc.

Dumitru V. MARIN

TOT CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI
DESPRE ELIBERAREA UNUI

PAȘAPORT

Instituția Prefectului-
județul Vaslui, prin Serviciul Public
Comunitar pentru Eliberarea și
Evidența Pașapoartelor Simple
(SPCEEPS) Vaslui, anunță că
începând cu data de 20 iulie 2018,
vor intra în vigoare modificările
Legii nr.248/2005, referitoare la
regimul liberei circulaţii a cetăţenilor
români în străinătate, aprobate prin
Legea nr.133/18.06.2018. 

Paşaportul simplu temporar
se eliberează în termenul legal
prevăzut pentru eliberarea
paşaportului simplu electronic, sau în
situaţii obiective, în termen de cel

mult 3 zile lucrătoare de la data
depunerii cererii. 

Aceste situații trebuie
dovedite cu documente care să ateste
motivele de sănătate, familiale sau
profesionale care determină necesi-
tatea și urgența deplasării persoanei
în străinătate, pașapoartele fiind eli-
berate în cel mult 3 zile lucrătoare de
la data depunerii cererii. 

Tot din data de 20 iulie
2018, se vor prelua și cererile pentru
pașapoartele simple electronice cu
valabilitate de 10 ani, pentru per-
soanele cu vârsta peste 18 ani.

IVEȘTI

ANOTIMPURI...
George FILIP – Montreal, Canada

Studentei Ana-Maria GIBU,
la a XXXX – a aniversare

a fost un anotimp andradian
când se tocmeau eclipsele din soare;
încă de-atunci -fecioaro- ai trădat
şi-ai transformat destinul în eroare.

prin plaiul tânăr de aliş-veliş
ai cules plante - de tămăduire
şi ceaiuri ai sorbit...şi ai fugit
din firea firii tale-n altă fire...

cândva, niţel bătrân, am poposit
pe-o stradă cu un nume - ca în titlu.
nu mi-ai deschis...şi-aşa - neresemnat,
drumlungul l-am cotit spre alt periplu.

erai studentă - nu eram student,
dar mă strigau madonele din versuri
şi  -  indolent ca un locotenent
m-am  evadat spre alte universuri.

matroana - cu blazon impertinent,
dorea să o asist la pedichiură,
de-aceea îşi clătea calea bucală
cu cea mai balbiturică prescură.

prin lanuri - grâul se-mplinea la spic
visând la inocentele pasteluri,
unde te-ademeneam până mai ieri,
fecioara mea...păcătuind prin leruri..

printre studenţi târăşti un catalog.
poşeta-ţi are brend de cotoroanţă;
ca ieri plecaşi spre şcoală - la oraş,
dusă de-o şontoroagă tărăboanţă.

nu m-ai luat şi am rămas pe jos
şi m-am târât -pe jos- cu demnitate
şi am ajuns pe piscuri mari de dor
de unde am privit spre Libertate.

tu nu erai...că eu te-aş fi iertat
şi te hrăneam din amfore de crezuri
cu mici seminţe mari de adevăr
la negru chiar...şi alte chichirezuri.

acum e toamnă iar în mahala.
mai plouă câte-o lacrimă de doruri.
erai frumoasă... - relativitatea
te-a dus spre anotimpul altor zboruri...
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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
12 iul. 2018 – 18 iul. 2018

O săptămână cu multe
întâlniri, dialoguri și

călătorii pe distanțe scurte. Probabil
că trebuie să rezolvi acte, documente,
sarcini profesionale în locații diferite
și astfel să te plimbi destul de mult.
Intervin și treburile gospodărești sau
rezolvarea unor situații ale membrilor
familiei. Discuții aprinse de la bani și
bunuri patrimoniale. Se conturează
implicații financiare mari în tot ce
ține de casă și familie. 

Este vorba despre bani în
primele trei zile ale

săptămânii. Sunt șanse să-ți crească
veniturile din activitatea profesională
desfășurată la un loc de muncă. Dar,
în paralel apar cheltuieli pe nevoi per-
sonale. Și cei dragi îți vor da târcoale,
pentru a le îndeplini niscai mofturi.
Prudență și discernământ, pentru că
sunt posibile pierderi, furturi sau
cheltuieli nefolositoare. Vei fi încon-
jurat de multă lume, în mod special
de către prieteni apropiați.

Săptămâna te predispune la
a te gândi mai mult la tine

și la planurile tale de viitor. Ai nevoie
de liniște, meditații în locuri sfinte,
plimbări ușoare în aer liber și mult
somn. Prioritățile momentului sunt
relațiile parteneriale. Există neplăceri
serioase, dar ai încredere și răbdare că
vor veni vremuri bune. Deocamdată
este bine să te relaxezi și să-ți
îndeplinești sarcinile cotidiene cât
poți tu de bine. A doua parte a
săptămânii aduce cheltuieli, dar îți
cresc și veniturile. Evită extravagan-
țele și exagerările de orice fel!

Începi săpătmâna în forță,
plin de energie și determi-

nat să schimbi multe în viața ta. Ar fi
bine să te gândești la priorități. Este
timpul să te ocupi mai mult de
nevoile tale personale și mai puțin de
ale altora. Relațiile cu ceilalți, mai
ales relația cu partenerul de viață,
colaboratorii, asociații sunt contradic-
torii. Sunt posibile neplăceri de la și
prin aceste persoane, de aceea fii pru-
dent. Unele relații se vor finaliza.

În prima parte a săptămânii
se evidențiază relațiile cu

prietenii. Dialogurile cu unele per-
soane din viața ta îți vor lămuri multe
și mărunte, mai ales în ceea ce
privește cariera profesională și ima-
ginea publică. Ține cont de cele aflate
și depune eforturi serioase, pentru a-ți
îmbunătăți viața. Vor interveni
momente de relaxare și disconfort
sufletesc. Le vei putea depăși cu bine
dacă îți vei organiza treburile foarte
bine. Sunt posibile neplăceri legate de
sistemul osos.

O săptămână interesantă, cu
multe evenimente, mai ales în

sfera socio-profesională. Se contu-
rează dialoguri cu șefi, cu autorități și
reuniuni oficiale deosebite. Este
nevoie să pui la punct documente,
acte, contracte vechi care își așteaptă
rândul demult, iar acum a sosit ter-
menul limită. Fii prudent și
concentrează-te pe ceea ce ai de
făcut! Totul are importanță și trebuie
rezolvat corespunzător la momentul
potrivit. Vor apărea în preajma ta
oameni care te vor sfături de bine. Ia
aminte la cele aflate! 

Primarul Alexandru  Iacob
redevenit primar după o întrerupere
de un mandat e greu de găsit  chiar și
în primărie, unde nu stă decât e
nevoie. Oamenii își au treburile lor,
fiecare își știe rostul, pare că totul e
cum trebuie. L-am incitat pe Iacob să
încerce să se prezinte ca primar:

– Nici cu d-ta, nu prea cred
să am destul timp, dar-mi-te să-mi fac
biografie…

– Dar, despre aleea cas-
tanilor îți place să vorbești ?

– Acolo va fi un loc de
referință legat de dezvoltarea
comunei Perieni. Să vezi, mata, ce
case se fac, organizarea stradală,
asfaltul și… poziția, o să-ți placă!

În autoturismul primăriei,
primarul are un fel de cabinet de
comandă, cu GPS, cu radio, în orice
moment primind telefoane,
informații, date, întrebări. Din câte
am observat răspunde  și la cei pe
care nu-i cunoaște. Așa că de acolo, e
mai activ decât dacă ar sta pe scaunul
de ales, la direcționarea muncii.

Mă poartă pe strada
principală,pe unde era un noroi de
mai mare dragul,  mă duce pe mai
multe străzi înclinate să-mi arate tro-
tuarele și șanțurile betonate, pe alta
cum montează oamenii din sat pavele
făcute într-un grup gospodăresc, de
unde am luat informații de la maistrul
angajat, despre  miile de pavele pe
care cei câțiva oameni le scot pe
bandă automată și pe care tot oameni
ai locului le pun cu pricepere. Constat
că o bună parte din trama stradală e
chiar bine organizată și curată, chiar
dacă am călcat pe acolo după ploaie.
Alexandru Iacob se străduiește să nu
se arate mândru, chiar îl determin cu
greu să-și dea jos pălăria, că o șterge
la treabă, că, să-mi arate stadionul

(dar echipă mai aveți?), că e
așteptat...

Interviul din mașină în timp
ce ne deplasăm e interesant și plin de
culoare și îl puteți viziona pe
www.tvv.ro, dar fac multe fotografii
ca să consemnez mai multe realizări.
Avem la ce reveni. Alăturat interviul
din birou:

�
Reporter: Stimați prieteni,

stau de vorbă cu primarul comunei
Perieni, Alexandru Iacob, cu care am
făcut o plimbare prin comună și am
văzut cât de bine arată aceasta față de
acum ceva timp și cum s-a moder-
nizat. Am văzut o fabrică de pavele,
am văzut că aveți rigole care
protejează drumurile, am văzut kilo-
metri de asfalt și de drum pietruit, am
văzut că aveți și stadion pe care l-am
filmat pe dinafară. Vă întreb, pentru
început, aveți și echipă de fotbal? 

Primar: Avem o echipă de
fotbal. Mai ia și bătaie, mai bat și
ei.

R: Cât se implică primarul

în treaba asta?
P: Contribuim și noi din

fondurile proprii.
R: Se mai face și alt sport la

Perieni?
P: Nu.
R: Cultură mai aveți? Aveți

bibliotecară?
P: Avem bibiliotecară,

avem director de cămin, avem
echipa aia de cimpoieri...

R: Mai funcționează?
P: Încercăm să o

revigorăm, să o împrospătăm cu
cadre tinere.

R: Ați cumpărat instru-
mente?

P: Avem instrumente,
avem costume, avem de toate.

R: Se mai găsesc de
cumpărat cimpoaie? 

P: Se mai găsesc dar avem
specialiști care le fac aici. 

R: Am văzut că pe direc-
toarea școlii ați promovat-o,
dumneavoastră sau altcineva, vicepri-
mar. Aveți ceva probleme la școală?

P: La școală avem un
domn director pe care l-am găsit
promovat de fostul primar, dar nu
prea găsim înțelegere la imple-
mentarea de noi proiecte. De exem-
plu am intenționat să înființăm o
școală profesională cu primarul de
la Pogana-Ciocani, o școală
profesională cu specificul Stațiunea
Perieni. A căzut însă proiectul, însă.

R: Aveți clasele I-VIII sau 
I-X?

P: Avem clasele I-VIII.
R: Cam câți copii aveți?
P: Avem peste 500 de copii.

Eu am încercat să-l ajut pe direc-
tor, să modernizăm grupurile sa-
nitare care sunt tot în curte, ca pe
vremuri, dar nu vrea să colaboreze
să modernizăm aceste grupuri sa-
nitare. Sunt multe de făcut. Le
lipsesc laboratoarele, le lipsesc săli
de clasă, am pierdut un proiect
POCU la care nu a vrut să ne ajute,
Prin acel proiect li se asigura
elevilor masă, li se asigurau alte
ajutoare prin fonduri europene.
Directorul, nu vrea să colaboreze
cu noi

R: Cum stați cu forța de
muncă?

P: În comună se simte
lipsa forței de muncă. Bârladul
absoarbe forța de muncă din
comună. Mulți pleacă și în
străinătate.

R: Câți aveți la Legea 416?
P: La 416, care muncesc

efectiv și îi folosim la administrarea
trotuarelor și fabricarea pavelelor
și bordurilor, avem peste 60 de per-
soane.

R: Ce are primarul de la
Perieni în plan în viitorul apropiat?

P: Au fost proiectele la
PNDL 2. Noi am avut la PNDL 2 în
execuție un proiect cu 10 km. de
asfalt și nu a trecut. Bănuiesc că

deoarece fac parte din alt partid.
Am observat că sunt primării care
au prins câte două-trei proiecte iar
Perienii nu au prins decât un
proiect cu aducțiune de apă în va-
loare de 1.300.000 de euro. Am mai
avut un proiect pe fonduri
europene care însă nu a îndeplinit
punctajul. Încercăm să mai
rezistăm prin fonduri proprii.

R: Asta înseamnă că stați
bine cu încasarea taxeor și
impozitelor.

P: Stăm bine și chiar
insistăm să încasăm ca să mai
putem rezista. Nu am primit nici
un sprijin decât 500 de milioane lei
vechi, cum a primit toată lumea,
pentru pietruire.

R: Acum, cu ploile acestea,
aveți nevoie de sprijin?

P: Am avea dar pentru că
sunt alte comune mai devastate nici
nu am mai cerut, ne descurcăm pe
plan local.

R: Ce alte visuri mai aveți? 
P: Eu sunt acum la al

doilea mandat. Am fost reales pen-
tru că oamenii au văzut că am făcut
ceva pentru comunitate și pentru ei
de aceea intenționez să imple-
mentez un proiect pentru
aducțiunea de gaz. La proiectele
pentru gaz nu se dau nici bani
europeni, nici de la Ministerul
Dezvoltării așa că pentru imple-
mentarea acestuia intenționez să

facem un împurmut și asta numai
pentru a schimba modul de viață al
cetățenilor din Perieni. Ar fi păcat
să nu avem gaz aici, aproape de
Bârlad, mai ales că trece conducta
pe teritoriul comunei. Acesta este
visul meu și sper să mi-l
îndeplinesc. Pe de altă parte am
mai făcut ceva demersuri la
Ministerul Dezvoltării, poate ne
aprobă și nouă măcar un proiect
pentru asfaltare.

R: Eu vă mulțumesc că 
mi-ați prilejuit vizita în comuna
Perieni și mă bucur că sunteți opti-
mist ca întotdeauna. 

P: Și eu vă mulțumesc.

Dumitru V. MARIN

CU PRIMARUL PE ALEEA CASTANILOR
PERIENI
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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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Cultural

Românesc

Discretia care te învăluie in
primele zile ale perioadei

te ferește de provocările celorlal	i.
Sunt momente bune pentru a	i
regândi personalitatea, modul de
rela	ionare cu cei din jur, dar și
pentru a te răsfă	a cu plimbări în aer
liber, cu o dieta de sezon și cu ceva
mai mult somn. La mijlocul
săptămânii, energia vitală se
amplifică și vei reuși să	i rezolvi
chestiunile profesionale restante.

La începutul săptămânii ești
dornic să te sfătuie	ti cu

prietenii și protectorii. Implicarea în
proiecte de anvergură alături de
oameni care au aceleași vise și
idealuri ca tine î	i oferă posibilită	i
deosebite de dezvoltare personală,
dar și satisfac	ia lucrului bine facut
și de folos și altora. Dozează	i
eforturile și elanul deoarece risti 
să	i neglijezi rela	iile cu cei
apropia	i. Este nevoie să te odihnești
mai mult. 

Sfera profesională este
animată din plin. Se

întrezăresc ședin	e cu șefii, dialoguri
importante, chiar decizii majore pe
care vei fi nevoit să le iei în ceea ce
privește activitatea ta din cadrul
unui loc de muncă. Zilele de 16 si 17
Iulie sunt definitorii în acest sens, de
aceea fii prudent. Traversăm o
perioadă în care 	i se deschid noi
culoare profesionale, existând
posibilitatea să	i schimbi total
profesia și condi	iile de muncă.
Analizează ce se petrece.

Dacă la începutul săptămânii
ești preocupat de aspectele

mateiale ale vie	ii, rapid sufletul tău
va căuta oameni rafina	i, cu o
pregătire specială în domeniile spiri
tuale. Sunt momente bune pentru 
a	i schimba viziunea asupra vie	ii și
pentru a	i crea noi legături cu
Ierarhiile divine. Minunat este că
suportul astral de care beneficiezi î	i
oferă suficiente resurse, atât pentru
a	i modela personalitatea și
gândirea. Fii prudent și deschis.

Pornind de la banii si bunu
rile administrate în comun

cu al	ii, toate rela	iile tale vor fi
supuse unei revigorări importante.
Disputele din sfera muncii te vor
impulsiona să	i folosești mai
eficient talentele, dar și veniturile.
Tenta	ia de a face investi	ii, credite
sau alte tipuri de planuri financiare
este foarte mare și riscantă. Bine ar
fi să stabilești priorită	ile financiare,
în func	ie atât de nevoile tale
personale, cât și ale celor dragi. Pe
de altă parte, se vor ivi situa	ii
intersante legate de călătorii.

Săptămâna începe cu aspecte
parteneriale plăcute, de bun

augur. Sunt posibile dialoguri interesante,
alcătuirea unor planuri măre	e, dar și
desfășurarea unor ac	iuni de anvergură
împreună cu partenerul de via	ă sau cu cei
de afaceri. Însă este bine să vorbești pu	in
despre tine și deloc despre inten	iile tale
personale. Apar cheltuieli pe facturi, taxe,
diferite tipuri de datorii, dar este posibil să
fii nevoit să iei legătura și cu diverse
institu	ii financiare. Pruden	ă la tot ce 	ine
de acte, documente, înscrisuri sau
în	elegeri cu al	ii! 

Locuri de muncă
în Vaslui

– SC CONFECTII SA 5 confec	ioneri, 4 muncitori necalifica	i
– SC VASTEX SA 4 muncitori necalifica	i, 5 confec	ioneri
– SC LOTEX GENERAL SRL 1 inginer siguran	ă alimentară, 1

inginer SSM+ISU, 6 preparatori conserve, 2 laboran	i industria alimentară, 2
lacatuși, 6 muncitori necalifica	i

– SC PASTE VAS SRL 5 tâmplari, 5 muncitori necalifica	i
– SC COMCONSTRUCT SRL  4 dulgheri, 5 muncitori necalifica	i,

6 pavatori, 2 ingineri constructori, 3 maiștri constructori
– SC SAFIR SRL 2 ingineri chimiști, 4 mecanici utilaj, 5

manipulan	i rampă, 4 ingineri tehnologi
– SC PHENICIAN SRL 1 barman
– SC BURINST GAZ SRL 2 instalatori sanitarigaze, 1 inginer

instala	ii, 1 tehnician instala	ii
– SC EPSYLON SUDEST FARM SRL 2 ospătari
– I.I. CRE�U NELU 5 barmani, 2 patiseri, 6 muncitori necalifica	i,

1 femeie de serviciu
– SC OLGAROM SRL 1 barman
– SC GHERILOM SRL 1 lucrător comercial
– SC HOLMAT AGRO SRL 1 lucrător comercial
– SC DINFEL BRETONEL SRL 2 frizeri
– SC HELRUSER SRL 2 muncitori necalifica	i în construc	ii
– SC ASITRONIC SRL 2 tehnicieni telekom
– SC AMBIENT SRL 1 pizzar, 1 barmanospătar
– SC DALMIDA SRL 2 gestionari
– SC BICO INDUSTRIES SRL 15 muncitori necalifica	i, 5 operatori

	esere, 3 mecanici utilaj, 1 inginer electronist
– SC PASSIFLORA SRL 1 vânzător, 2 patiseri

Locuri de muncă
în Bârlad

– SC AI GOLD FRUITS & VEGETABLES SRL 1 manipulant
mărfuri

– SC ALODIUM 1 lucrător gestionar, 2 operatori la fabricarea
mezelurilor

– SC ALUSEEK CONSTRUCT SRL 3 confec	ioneri tâmplărie din
aluminiu și mase  plastice

– SC AQUAVAS SA 1 electrician de între	inere și repara	ii, 1
instalator apă, canal, 2 săpători manual

– CASIGAZ SERV SRL 2 instalatori încălzire centrală și gaze
1 sudor manual cu flacără de gaze

– CONFECTII BIRLAD SA 5 muncitori necalifica	i în industria
confec	iilor, 5 operatori confec	ioneri industrial îmbracaminte din 	esături, tri
cotaje, materiale sintetice

– SC CRISMIH SRL 6 manipulan	i mărfuri
– SC FEPA SA 2 consilieri/exper	i/inspectori/referen	i/economiști în

economie generală, 2 electricieni de între	inere și repara	ii, 2 forjori manual,
5 frezori universali, 2 galvanizatori, 2 ingineri automatiști, 1 inginer chimist,
2 ingineri electromecanici, 3 ingineri mașiniunelte, 3 ingineri mecanici, 5
lăcătuși mecanici, 5 lăcătușimontatori, 8 muncitori necalifica	i la asamblarea,
montarea pieselor, 5 operatori la mașiniunelte cu comandă numerică, 2 ope
ratori la prelucrarea maselor plastice, 2 presatori metale la rece, 3 rectificatori
universali, 6 strungari universali, 2 sudori, 2 turnători metale și neferoase, 2
vopsitori industriali

– SC LASERFOX PRO  SRL 2 operatori introducere, validare și pre
lucrare date

– SC OSIRIS DUNIBEMA S.R.L.D. 1 contabil
– SC PIGMALION SRL 1 vânzător
– PRIMARIA MUNICIPIULUI BIRLAD 1 arhivar, 1 consilier

juridic
– RCS & RDS SA 5 agen	i de vânzări
– SC SAMNOVE SRL 2 operatori confec	ioneri industrial

îmbrăcăminte din 	esături, tricotaje, materiale sintetice
– SC LIDL DISCOUNT SRL 1 vânzător
– SC REMARDO SRL 2 lucrători comerciali
– SC RULMEN�I SA 2 ambalatori manual, 1 controlor calitate, 6

electricieni de între	inere și repara	ii, 2 forjori mecanici, 1 încărcător
descărcator, 1 inginer energetică industrială, 1 inginer mecanic, 2 lăcătuși
mecanici de între	inere și repara	ii universale, 2 lăcătuși montatori pentru
utilaje industriale, de construc	ii și agricole, 1 metrolog verificator, 2 presatori
metale la rece, 1 sculermatri	er, 1 sortator produse, 5 strungari universali

– SC SIANMI AUTO SRL 1 electrician auto, 1 mecanic auto, 1
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor, 1 tinichigiu carosier, 1
vopsitor auto

– STEFTRANS SRL 1 barman, 1 casier
– STEYNER SERVICE SRL 2 mecanici auto, 2 tinichigii carosieri,

2 vopsitori auto

ANUN� PUBLICITAR

Vând casă în Vetrișoaia. Suprafa	a cur	ii
2.000 mp (metri patra	i), pre	 negociabil.

Telefon 0763699000

RE�INU�I PENTRU SĂVÂRȘIREA
INFRAC�IUNII DE TÂLHĂRIE

Poli	iștii vasluieni au
identificat doi bărba	i în vârstă de 20,
respectiv 40 de ani, bănui	i de
comiterea infrac	iunilor de tâlhărie.
Bărbaţii au fost arestaţi preventiv
pentru o perioadă de 30 de zile.

Poli	iștii Sec	iei 1 Poli	ie
Rurală Vaslui efectuează cercetări
faţă de un bărbat în vârstă de 20 de
ani, din comuna Dragomireşti, bănuit
de săvârșirea infrac	iunii de tâlhărie.
Victima infrac	iunii este un bărbat de
21 ani, din comuna Pungeşti.

Urmare a cercetărilor
efectuate, poli	iștii au stabilit faptul
că în ziua de 15 iulie a.c., în timp ce
bărbatul de 21 de ani se întorcea cu o
căruţă spre domiciliul său, sa oprit la
o petrecere în localitatea Doagele.
Aici, a stat aproximativ 15 minute şi
sa întâlnit cu bărbatul de 20 de ani,
pe care îl cunoştea din vedere. La
plecare, bărbatul de 20 de ani la
agresat pe bărbatul de 21 de ani şi ia

sustras din buzunar suma de 2400 de
lei. 

De asemenea, poli	iștii
Sec	iei 2 Poli	ie Rurală Vaslui au
probat activitatea infracţională a unui
bărbat de 40 de ani, din comuna
Oşeşti, bănuit de comiterea
infracţiunii de tâlhărie faţă de un
consătean în vârstă de 45 de ani. 

Poliţiştii au stabilit faptul că
în ziua de 15 iulie a.c., bărbatul de 45
a sustras prin agresiune, telefonul
mobil al vecinului său de 40 de ani.

Cei doi bărbaţi bănuiţi de
săvârşirea faptelor au fost re	inu	i de
poli	iști pentru o perioadă de 24 de
ore, ulterior fiind prezenta	i la
Parchetul de pe lângă Judecătoria
Vaslui, respectiv Judecătoria Vaslui
cu propunerea de dispunere a unei
măsuri preventive.

Fa	ă de aceştia a fost
dispusă măsura arestului preventiv
pentru o perioadă de 30 de zile. 
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„TRENUL” DE LA„TRENUL” DE LA
PRIMĂRIA REBRICEAPRIMĂRIA REBRICEA

„Primarul care veghează” putea fi titlul
materialului de față, având în vedere preocu-
parea  permanentă a unui primar pe care-l 
respect în mod deosebit: Valerică Radu.

Trecând spre Iași, județ cu care comuna
se învecinează, mi-a atras atenția parcul-grădină
din fața instituției reprezentative a comunei, cu
gazonul des și tuns proaspăt, cu cele două mo-
numente ale eroilor, cu fântână și mai ales cu e-
lemente ornamentale plasate care încântă ochiul
și dezvoltă imaginația. Peste șoseaua națională
este o bază sportivă „multicoloră” având scaune,
bănci, tribune și tot ce trebuie pentru realizarea
unui spectacol sportiv, toate în culorile cele mai
atractive. E vorba de mâna de gospodar care se
vede  dintr-o singură privire.

Spuneam că-l prețuiesc într-un mod
aparte pe Valerică Radu. Iată cam de ce:

– Primar de câteva mandate omul
acesta e lăudat  de cetățeni pentru că le sare în
ajutor, fie în caz de boală, fie la necazuri, mai
ales cu mașina personală, mai ales pentru cei din
Draxeni, că acolo locuiește. Așa că autoturismul
său servește și de ambulanță, câteodată.

– De ani de zile organizează Ziua co-
munei, dar nu numai la „centru” ci, prin rotație
și în celelalte sate. La timpul respectiv, am re-
latat de la fața locului, apreciind cum se cuvine
mobilizarea localnicilor, dar și a celor mai de de-
parte să vadă, să aprecieze, să cunoască, să… se
întoarcă acasă!

– De tot atâția ani susține formațiile

artistice ale comunei, încurajează ca nimeni altul
pe copiii locului, chiar el implicându-se în tot ce
înseamnă cultura locală: de la costume, la mo-
bilizarea copiilor.

– Și-a atras pe lângă sine cadre didac-
tice și tot ce este mai valoros în comună. Inclu-
siv personalul primăriei răspunde unanim
prezent.

– Susține o echipă de fotbal, cu
greutăți, ca peste tot, dar care face figură
frumoasă în Campionatul județean. Chiar m-am
amuzat urmărindu-l dintr-o latură a stadionului,
cum se frământă și îi îndeamnă pe jucători „să
iasă la luptă”, spre satisfacția celor aproximativ
100 de spectatori.

– Zilele următoare însoțește ansamblul

local de cântece și dansuri la un concurs, deci
alte speranțe și… cheltuieli. Chiar din leafa pro-
prie.

– … chiar e, de supraapreciat că
susține, împreună cu toată familia formația-
ansamblu a Institutului Agronomic din Iași.
Când am filmat la spectacolele acesteia am apre-
ciat calitatea, consistența, complexitatea, va-
loarea fiecărui număr din program. 

– Desigur un asemenea portret de pri-
mar nu se integrează decât într-o Primărie bine
organizată, bine condusă, cu cheltuieli contro-
late și eficiente.

Dumitru V. MARIN

LA PRIMĂRIA BĂCEȘTI,
LINIȘTE ȘI PACE

Horațiu Cărăușu, primarul, pare că a
plecat în concediu, secretarul primăriei e la post,
funcționarii își caută de treabă, fiecare la locul
său, drept care am căutat-o pe fosta mea bună
elevă, Daniela Radu. Până una-alta mi-a ținut
tovărășie secretarul comunei d-l Mihai
Băbușanu, probabil, unul dintre cei mai buni
meseriași din județ. Chiar spune că ar vrea să-l
egaleze pe Mircia Scutelnicu de la Gârceni, care
o viață a fost fie secretar (omul cu legea într-o
comună) fie primar.

Aflu că din 1895 este construită, ca
primărie cu două camere și hol, clădirea înaltă
în care discutăm, în fața căreia se află și un mo-
nument al eroilor (cu flori la bază), o grădinuță
bine îngrijită, aleile care duc la alte birouri. Va să

zică descoperim și aici o construcție cu valoare
sentimental-istorică și patriotică, „martoră” la
evenimentele acestui secol și jumătate, alături de
clădirea-sediu a Grupului de presă Cvintet TE-
RA, unde muncim de peste un sfert de veac.

Re-aflăm că la 1.01.2016 comuna avea
4.724 de locuitori și că doar 13% se declară
„tigani” deși sunt mult mai mulți cu pielea mai
tuciurie și chiar comuna e răs-cunoscută ca o lo-
calitate cu preponderența romilor. Desigur,
înregistrăm și aici exodul spre vest. Suprafața e
de 4.770,90 ha, cu o suprafață încă în litigiu cu
o comună din județul Iași, Dagâța.

Mai aflăm că familia Cărăușu are
rădăcini vechi în administrație, chiar de pe la în-
ceputul secolului trecut, iar tatăl lui Horațiu a
fost înaintașul său în primărie.

Constatăm că la Băcești se
construiește, una dintre imaginile noastre având
doar ziduri înspre dărâmare, în spate 
ridicându-se o altă clădire de oameni bogați,

semn că se aduc bani din străinătate, iar
băceștenii se  gândesc la întoarcere tot aici,
acasă. Noi am fotografiat și monumentul din

centru și chiar din parcul comunal, deși ne
puteam opri și la Școala Generală, Grădinițe și

mai ales la C.A. M.S. Băcești, dar am preferat
să ne interesăm de satul Băbușa, unde Mihaela
Băbușanu, poetă și mare expertă la Muzeul din
Bacău, a văzut lumina zilei.

Mihaela noastră (a celor de la Meridi-
anul Cultural Românesc) a donat în mai multe
rânduri cărți școlii, a organizat manifestări cul-
turale, se întoarce periodic „la vatra
strămoșească”, scrie despre Băbușa și Băcești.
Cel puțin la Meridianul de Iași – Vaslui – Bacău
e colaboratoare permanentă.

Băceștiul zilelor acestea e o localitate
cu aceleași probleme ca oriunde, cu extinderea
aducțiunii de apă, cu vis de canalizare și cu
pretenții de târg, mai ales prin asta fiind un cen-
tru comercial. Personal regret că nu mai am știri
despre fanfara de pe aici, cândva laureată la 
Festivalul Fanfarelor organizat de mine în anii
1971, 1972, 1973, adică primele 3 ediții din câte
s-au organizat în județul Vaslui. 

Horațiu Cărăușu este reprezentantul
unei lumi complexe, dintr-o comună mare, și cu
atâtea probleme încât are totdeauna ceva de
făcut.

Dumitru V. MARIN

Valerică Radu, primarul comunei Rebricea

Horațiu Cărăușu, primarul comunei Băcești

Parcul din fața primăriei Rebricea

Primăria comunei Băcești
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Reporter: Stau de vorbă la
Oșești, de ziua satului, cu Didi
Alexandroaie primarul comunei. Bine
v-am găsit.

Primar: Bine ați venit. ,

R: De ce credeți că a fost
nevoie să organizați ziua comunei?

P: A fost nevoie pentru că
eu consider că locuitorii satului au
nevoie de o zi specială dintr-un an în
care să se destindă, să se simtă bine
și în largul lor. Avem nevoie și de
distracție pe lângă celelalte activități
pe care le desfășurăm zi de zi. 

R: Domnia ta ești învățător la
bază, nu cumva este și asta o metodă
de educație?

P: Putem spune și asta. Cel
puțin la această manifestare pe care
o desfășurăm astăzi încercăm să
aducem pe meleagurile noastre
diverși artiști pe care lumea îi vede
doar la televizor. Cetățenii sunt
foarte bucuroși de acest lucru din
toate punctele de vedere.

R: La Oșești sunt oameni
gospodari. Ați ieșit la secere?

P: Activitatea agricolă nu
este neglijată, este activitatea de
bază a comunei. Majoritatea
cetățenilor trăiesc din agricultură și
creșterea animalelor.

R: Odinioară aici erau multe
stâne. Mai aveți stâne?

P: Sunt și la ora actuală în

jur de 3.000 de oi, sunt în jur de 800
de bovine, oamenii mai au această
îndeletnicire și chiar trăiesc din
asta. 

R: La primărie mai aveți

pământuri?
P: Mai sunt de dat în con-

tinuare dar nu prea mai avem de
ajuns pe teritoriul comunei. Mai
sunt niște loturi de teren care sunt
ale noastre dar aparțin altor unități
administrativ teritoriale.

R: Câte proiecte aveți în
derulare la acest moment?

P: Ca și execuție avem un
sistem integrat cu sistem de ali-
mentare cu apă și canalizare. În faza
de licitație și de atribuire a con-
tractelor avem trei proiecte pentru
care sperăm să semnăm contractele
de execuție în această lună:
grădiniță la Oșești și Buda și reabi-
litare Școală Buda.

R: Să vorbim puțin și despre
patriotism pentru că suntem într-un an
special, anul Centenarului. Am văzut
că ai avut aici, printre invitați, și un
solist basarabean care a tot pomenit
despre cele două maluri ale Prutului ca
despre o țară, mi-a plăcut tenta
patriotică a cântecelor sale. La ce te-ai
gândit când l-ai invitat să evolueze?

P: Ideea a fost ca cei care
vin să aibă un repertoriu diversifi-
cat și după cum ați remarcat la
domnul Filip el chiar are o tentă
patriotică, se simte patriotismul de
moldovean, de român adevărat.
Artiștii moldoveni cântă din suflet
patriotismul și pun suflet în ceea ce
fac. 

R: Despre monumentul lângă
care ne aflăm ce ne poți spune?

P: Monumentul acesta le

este dedicat eroilor din Al Doilea
Război Mondial. Avem în curtea
cimitirului din Oșești și în curtea
cimitirului din Buda câte un monu-
ment dedicat eroilor din Primul
Război Mondial. La acest monu-
ment lângă care ne aflăm facem
toate manifestările dedicate cinstirii
eroilor neamului, atât Ziua
Națională cât și Ziua Eroilor.

R: E și bine plasat, aici. Este
în centru și se adună lumea mai repede
în jurul lui. Am aflat că în comună
aveți peste 700 de copii, cred că este
record în județul Vaslui.

P: Avem peste 700 de copii
și să știți că chiar de curând s-a 
semnat un contract de finanțare de
către școală, un proiect POCU, prin
care copiii de la grupele preșcolare,
primare și gimnaziale beneficiază de
un program after school. Acest
proiect va ține trei ani de zile și a de-
marat acum o lună. Cei de la
grădiniță vor avea o grădiniță de
după amiază, școala primară va
avea un after school iar copiii de la
gimnaziu vor beneficia de niște ex-
cursii tematice pentru completarea
cunoștințelor. 

R: Despre „Pădurețul” ce ne

puteți spune?
P: „Pădurețul” la ora

actuală este emblema noastră. Cel
puțin anul acesta de la toate
activitățile cultural-artistice la care
au fost invitați s-au întors cu pre-
miul întâi sau cu premiu de
excelență. Nu au venit niciodată cu
mențiune. Ne mândrim cu lucrul
acesta. Avem chiar și doi soliști în
ansamblu care de luna aceasta merg
și iau lecții de canto de la profesori
din oraș și sperăm să-i perfecționăm
și să ne mândrim cu ei în contin-
uare.

R: Cum se numește instruc-
torul ansamblului?

P: Instructorul se numește

Merilă Sofica și este cea care
coordonează activitatea culturală la
noi în comună de 12 ani de zile și o
face cu succes. Are chiar trei grupe
de dansuri în cadrul ansamblului.
În copii trebuie să investim totul
pentru că, eu cred, cea mai bună
investiție este un copil. 

R: Cam câte persoane sunt
prezente la manifestarea de astăzi?

P: Cam 300-400 de per-
soane.

R: Ce populație aveți aici? 
P: La nivel de comună

avem 3.400 de locuitori iar în Oșești

sunt cam 1.400 din care populație
reală sunt cam 800 pentru că mulți
sunt plecați în țară la diferite munci.
În perioada de vară 40% din
populație este plecată. 

R: Cum explicați faptul că
aveți așa de mulți copii în comună?

P: Populația începe să
devină din ce în ce mai tânără. Dacă
ne raportăm la satul Buda avem
construite sau reabilitate 300 de
locuințe după anii 1990.

R: De activitatea în primărie
ești mândru, domnule primar?

P: Da. Am un colectiv care
are oarece vechime și care știe ce are

de făcut. 
R: Prezența populației la

sărbătoarea comunei poate fi
interpretată ca o susținere pentru pri-
mar?

P: Putem spune și așa dar
la alegeri, când tragem linie, pe oa-
meni îi interesează ce ai făcut con-
cret pentru bunăstarea lor.
Oamenii nu te votează pentru
activitățile culturale.

R: Să trăiești, Didi 
Alexandroaie.

P: Mulțumesc și mai poftiți
pe la noi.

Dumitru V. MARIN

Didi Alexandroaie, primarul comunei Oșești

Imagine de la ziua satului Oșești

Oșești – Monument închinat memoriei eroilor din
cel de al doilea război mondial

Teodora Panainte – Solistă de muzică populară

Ansamblul Pădurețul, la ziua satului Oșești
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MIE, POFTICIOSUL
Salivam în timpul cinei,
Co privire de hapsân,
Când la pulpele... vecinei
Când la merelei... din sân!

INSOMNIE CONJUGALĂ
Trei nopţi la rând nu neam culcat,
Aşa a fost, să vezi păcatul:
Căci fiecaream aşteptat
Ca celălalt să facă patul.

RUGA UNUI SOŢ
Femeii, carei vorbăreaţă,
Fă, Doamne, un efort şi schimbă
Ca ridurile de pe faţă
Sajungă undeva pe limbă.

Mihai HAIVAS

PARLAMENTUL
Cu mulţi farseuri, pretinşi strategi,
(Căci ei prosperă prin colegii,)
Pentru cei mulţi votează legi
Iar pentru ei – doar privilegii.

ROMÂNUL
Eun om amabil, șugubă	
Și analist, cam cât cuprinde,
Neîntrecut e la ospă	,
Când e de treabă… o întinde!

Aurel BAICAN

RECIPROCITATE...
Dupăa mea părere
Asta e beleaua:
Unii strâng avere, 
Alţii strâng cureaua!

ALPINISTUL PRECAUT
Aşa precum aţi bănuit
Să urc pe „Babe” nu am boală,
Caş fi pe urmănvinuit 
De hărţuire sexuală!

DIALOG CONJUGAL
 Spunemi sincer, măi bărbate,
Ceţi doreşti de ziua ta ?
 Aş dori, dacă se poate,    
Să... fiu văduv, draga mea!   

Dan Teodor DĂNILĂ

IORGA  ŞI  PĂSTOREL
Sau duelat mult între ei,
Păzeascăi astăzi sfinţii,
Săreau în jurul lor scântei
Din strălucirea minţii!

POVESTEA  VINULUI
"Bun e vinul şi gustos,
Când îl bei cun om frumos!"
Dar când sunt la masă soacre
Parcăi vin de poame acre!

Ioan MAFTEIBUHĂIEȘTI

RELAXARE FISCALĂ
Neom redresa precis, muncind uşor,
Făcând economie la chibrituri.
Chiar daco fi savem, în viitor,
Impozite mai mari decât venituri.

OGLINDA VS. FEMEIA 
Femeioglinzi: imagine corectă
Întrun tandem de două antiteze:
Oglinda nu vorbeşte dar reflectă
Dama vorbeşte făr’ să reflecteze

Anda ANDRIEȘ

CU DEGETUL PE RANĂ
* Cel mai mult îi plac florile celui care le vinde.
* Şi cei din Comuna Primitivă îşi aveau primitivii lor. 
* Când ai dreptate, mai toţi imparţialii sunt de partea ta. 
* Vai, ce simplu era totul înainte de miau explicat.,,!
* Cum aş putea sămi interiorizez sentimentele exterioare?! 
* Cel mai frecvent, punctele de vedere se bazează pe ce auzim. 
* Nu există satiric care să nu fi fost, pe vremuri, liric.
* Calitatea ecoului depinde şi de cea a sunetului original. 
* Oh, de câte ori cumpărăm tabloul numai pentru că ne place rama.
* Aş vrea ca necrologul meu săl scrie strănepoţii...
* Prea multă minte strică, dar şi prea puţină. 
* Nu prea sunt bărbaţi fără antecedente şi femei fără antecedenţi.
* Prostia e internaţională dar are elemente de specific local.
* Uneori mă întreb cum de reuşesc fotbaliştii să alerge cu viteza cu care vorbeşte crainicul. 
* Vrei să pui degetul pe rană? Spalăţi, mai întâi mâinile! 
* Cine nu te aprobă nu este neapărat contra ta. 
* În viaţă totul se plăteşte. În afară de munca voluntară. 
* Vai ce bine că sa trecut la orarul de vară. În orarul de iarnă era un frig cumplit. 
* Chelneriţa nea adus supa. Era grasă şi indispusă... 
* Decât o celebritate locală, mai bine un anonim universal.

Dorel SCHOR

Cândva, un cârd de gâşte ieşise la plimbare
Şi la o ciuguleală pe un maidan mai mare
Pe care şialte cârduri păşteau împrăştiate...
O gâsculiţă dulce, cu pene minunate,
Ce căuta prin iarbă seminţe de dovleac,
Se întâlni prin tufe cu un fălos gânsac
Şi, fără inhibiţii, cochetă şi sprinţară,
Intră cu el în vorbă, spunândui, întro doară,
Că eai independentă, co plictisesc babacii,
Că no să stea cu dânşii prea mult la coada vacii,
Căi place să se plimbe, şi chiar să şi flirteze
Şin general, la naiba, ea vrea să se distreze!
Aşa..., şopti gânsacul, deci nu mai eşti boboc
Şi... cum să spun... mie jenă... o rezolvă pe loc!
Săriiiiţi, ţipa fiinţa, ma violat nebuuunul!
Gânsacii seagitară deodată, toţi ca unul,
Îi adresau acelui... cristoşi şi dumnezei,
Iar gâştele veniră în zbor cu mama ei
Şionconjurară iute, cercând so liniştească...
Păţania aceasta, pe undeva,ifirească
Şopti în cioc o raţă căruntă pe la tâmple
Dar numai unei gâşte putea să i sentâmple. 

Ioan Petre GÂRDA 

GÂSCULIŢA...
REZOLVATĂ

NEDUMERIRE
Acum două luni mia prescris
Un doctor, că numelemi scapă,
Să beau, cum demult am omis,
Pe zi, opt pahare de apă,

Având un efect curativ,
Rinichi, diabet, năpârlire,
Uitavoi şi de laxativ,
Chiar ştofa mio face subţire (!)

Şiam fripto normal, să constat
De cura prescrisă că are,
Pe lângă ce mult ma costat,
Efecte total secundare:

Sughiţ, ameţeli şi arsuri,
Simţind cum ficatul îmi crapă,
De când folosesc ca măsuri,
Pe zi, opt pahare de apă,

Şil cat peacel doctor, vădit,
Că nici până astăzi nu ştiu
La ce oare sa referit :
La vin, sau…mă rog, la rachiu?!

Valeriu CERCEL

LA  PODUL  VERDELA  PODUL  VERDE
În Copou, la „Podul verde”,
Vremea bunului creștin
Se câștigă, nu se pierde,
Lângă un pahar cu vin.

Primăvara cum apare,
Interesul e major,
Se gândește fiecare
Doar la vinul viitor:

Arături, tăieri de coarde,
Firul muncii e întins,
Dacă seara gâtul „arde”,
Cu vin rece este stins.

Fără alte vicleșuguri,
Podgoreanul e dibaci,
Face vinul doar din struguri,
Cum făceau și vechii daci.

Deplasareai motivată,
Să veni	i, deci, în Copou,
Iar acel ce nu sembată
Este declarat erou.

Atmosfera e frumoasă,
Vii și nu te mai dai dus,
Unul e deja sub masă
După un pahar în plus.

Via	ai scurtă, de aceea
Să rămânem la festin,
Căci mai dulce e femeia
După un pahar cu vin!

Vasile LARCO

NEAMNEAM
ÎNZESTRAT  ÎNZESTRAT  

Românii au destul talent, 
Vreau să mă crede	i pe cuvânt,
În aer, apă, pe pământ,
Dar, vai, evoluează lent.

Se plimbă și cu nasun vânt,
Sunt harnici, mândri, evident…
Românii au destul talent, 
Vreau să mă crede	i pe cuvânt.

Au și chemaren mod curent,
Dar sunt săraci cu duhul sfânt
La stat să dea, nu au avânt,
Din tot venitul aparent, 

Românii au destul talent.
Sorin COTLARCIUC
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ALBINA, 
ÎN STUDIU ȘI ÎN ACTUALITATE

(Continuare din pagina 4)

R: Uite cum mă leg de vor-
bele domniei tale. „Eu nu am venit
întâmplător pe pământ, am avut o
misiune”. Crezi că misiunea a fost
aceea de a te ocupa de cea mai
binecuvântată ființă de pe pământ,
adică de albină? 

V.P.: Eu cred.
R: Se spune că Dumnezeu a

binecuvântat toate cele de pe pământ,
dar albina este cea mai binecuvântată.

V.P.: Eu cred cu convin-
gere acest lucru pentru că nu am
avut tradiție în familie în ceea ce
privește albinăritul, printr-o întâm-
plare extrem de fericită am ajuns să
fac Liceul Apicol.

R: Unde?
V.P.: În județul Prahova.
R: Și când ai venit la Vaslui?

Cam prin ce an? Nu cred că era nici
un calificat la apicultură?

V.P.: În 1976 am ieșit
prima generație de tehnicieni api-
coli. Și tehnicianul, și doamna
inginer, au fost oameni pasionați
care mi-au insuflat dragoste după
primul an de apicultură. În primele
trei luni de zile, când m-a înțepat
albina, am plecat de la liceu. Voiam
să fac orice altceva, dar să nu mai
am de-a face cu albina. A venit
perioada de practică în anul
următor și de atunci m-am
îndrăgostit efectiv de albine și am
rămas fidel acestei meserii. Într-o
anumită perioadă a vieții mi sa
oferit un post mai bine plătit și m-a
bătut gândul să plec în București.
M-am consultat cu familia, era de
acord, dar am fost și la un duhonic
și mi-a spus să mai reflectez.  Am
decis atunci că pentru tot restul
vieții voi sluji albina. Asta s-a
întâmplat acum vreo 25 de ani.

R: Credeți că albinele îi
pișcă mai mult pe oamenii cu un
anume miros?

V.P.: Eu nu cred asta.
R: Fiecare are mirosul per-

sonal, dar, totuși albinele îi pișcă mai
tare pe unii.

V.P.: Este foarte adevărat.
Eu vă dau exlicația științifică. Cei
care sunt mai fricoși sunt simțiți, ca
de altfel de orice alt animal, pentru
că sistemul nervos emană
adrenalină. Aceasta este depistată
ca un pericol, este un pericol emi-
nent pentru albine și albina evident
că vine și atacă în acel punct. Mulți
dintre cei care nu au contact cu
albina, mulți dintre apicultorii
începători, sunt înțepați numai, și
numai datorită acestui aspect. Sunt
și alte lucruri, și alte ipoteze, dar
aceasta este cel mai verosimil.
Sigur că atunci când mergi plin de
transpirație la albine este evident
că acestea sunt atrase ca un 
magnet.

R: La albină tot timpul tre-
buie mers cu haine curate, spălat și nu
parfumat. Dacă te-ai spălat cu săpun

din acesta de lux, te înțeapă albina de
nu te vezi.

V.P.: Orice miros străin
din mediul natural albina îl per-
cepe ca pe un pericol și atacă.

R: Ai ajuns la Centru Apicol
Vaslui, cum se numea pe vremea aia?

V.P.: Am lucrat în perioada
liceului ca ajutor de apicultor, iar
când am terminat liceul, lipsit de
modestie spun asta, chiar știam ce
înseamnă apicultor. L-am întâlnit
aici pe fostul secretar Mihai
Dumitru care era un om deosebit și
care m-a angajat imediat la filiala
județeană, și am rămas.

R: Asta din cauză că nu te
temeai de albine?

V.P.: Nu, de albine nu
m-am temut cu excepția primelor
trei – patru luni de zile. Apoi nu 
m-am mai temut de albine, dar nici
nu am fost înțepat. Albinele sunt de
o gingășie de nedescris și apicultorii
ar trebui să sesizeze acest lucru și
să se comporte ca atare față de ele,
fără mișcări bruște. Eu spun că un
apicultor adevărat este cel care
lucrează și cu sufletul, care pune
pasiune la albine. Eu am întâlnit
mulți apicultori care spun când le
mor albinele că sunt accidente
colaterale. Nu pot fi sub nici o
formă de acord cu sintagma acea-
sta. Orice albină este o vietate și nu
am făcut-o noi, nu am lăsat-o noi.

R: Când pleci în pastoral se
mai întâmplă.

V.P.: Sigur că se întâmplă,
oricui i se întâmplă lucrul acesta,
dar să nu îl facem cu bună știință.

R: În ce an te-ai angajat la
Centrul Apicol de aici?

V.P.: În decembrie 1976.
Iar în luna martie am fost invitat de
regretatul Mihai Dumitru, la
Bârlad, la cursurile apicole. Am
avut surpriza să mă invite să susțin
tema respectivă în fața unei săli cu
120 de oameni, nefind pregătit. Am
simțit că-mi alunecă pământul de
sub picioare. Vreo patru minute
nici nu știu dacă am putut vorbi,
apoi mi-am dat drumul și am vor-
bit probabi peste o oră.

R: Îți mai aduci aminte
despre ce ai vorbit atunci?

V.P.: Despre îngrijirea
familiilor de albine pentru perioa-
da de iarnă. Pe lângă atribuțiile de
serviciu întotdeauna a existat și
partea aceasta mai sensibilă și
extrem de frumoasă: cursurile de
apicultură, unde de altfel ne-am și
cunoscut.

R: Sigur că da, recunosc, eu
am luat lecții de la domnia ta.

V.P.: Am colaborat cu 90%
dintre apicultorii vasluieni și am
încercat să le inoculez dragostea
pentru apicultură, să-i fac să
iubească albina și să-i fac să obțină
rezultate care să le satisfacă
dorințele.

R: Câte cursuri de apicultor
ai organizat?

V.P.: În fiecare an am

organizat câte un curs.
Concomitent la Vaslui, la Bârlad, la
Huși, la Murgeni și la Negrești.

R: La un calcul simplu cam
câți oameni au învățat apicultură de la
dumneata?

V.P.: Cam 5.000 de
vasluieni au participat la cursurile
de apicultură și mulți au rămas cu
amintiri plăcute din perioada aces-
tora. 

R: V-ați căsătorit cu o
doamnă căreia îi place apicultura?

V.P.: M-am căsătorit cu
vara unui mai mare apicultor de
dinainte de 1989, cel mai mare
producător de lăptișor de matcă
din județ, regretatul Ion Ursache

din Lipovăț. Eu am spus și repet că
apicultura este o afacere de familie.
Acolo unde toți membrii familiei
participă la activitatea apicolă
rezultatele nu se lasă așteptate.
Pentru cei care o fac individual este
mai dificil. Este important să-ți
aprindă cineva afumătorul, să dea
cu fum, să ia o ramă. Eu mi-am
propus când eram tânăr ca atunci
când copiii mei vor avea 14-15 ani,
rima lor meserie să fie cea de
apicultor. 

R: Câți copii aveți?
V.P.: Am trei copii. Două

fete și un băiat.
R: Sunt apicultori?
V.P.: Fetele lucrează în

București acum dar au lucrat ani
de zile la toate operațiunile care țin
de buna activitate într-un stup.  

R: Pe lângă toate activitățile,
ați avut și propria stupină. Să nu-mi
spuneți că ați plecat de la 100 de stupi
odată.

V.P.: Am plecat de la trei
familii de albine pe care le-am
înmulțit în fiecare an. Anul
următor am mai cumpărat încă
cinci familii de albine iar după
patru ani am ajuns la un umăr de
familii de albine care îmi permitea
să plec în pastoral.

R: Cum era pastoralul
înainte și după 1989?

V.P.: Eu am făcut pas-
toralul între 1979 și 1985. Aveam în
jur de 60 de familii de albine. Cam
așa am avut până în 1989. Acum

am peste 100. Un an am făcut pas-
toral la floarea soarelui iar 5 ani am
făcut la tei între Lipovăț și
Bogdana. Pastoralul acum este
diferit față de ce era atunci. Atunci
mergeam, lăsam stupina de 60 de
familii de albine în pădure și apoi
mergeam o dată la două trei zile
sau după amiaza. Nu umbla
nimeni. Înainte de anii 90 nu erau
mulți apicultori care plecau în pas-
toral. În special erau tineri care
plecau cu cortul, rămâneau o
săptămână la culesul de salcâm,
mergeau la culesul de tei singuri
sau cu soțiile, cu copiii. Atunci era
altceva apicultura comparativ cu ce
se întâmplă astăzi. În ultimii zeci de

ani apicultura s-a profesionalizat.
Numărul apicultorilor a crescut
considerabil, numărul familiilor de
albine a crescut de asemenea, s-a
dublat. În momentul de față sunt
oameni care trăiesc efectiv numai
din această profesie. 

R: Cam câți sunt în județul
Vaslui?

V.P.: În județul Vaslui sunt
în jur de 7000 de apicultori care
dețin aproximativ 70.000 de familii
de albine. 

R: Ar trebui să n-o ducem
rău cu mierea.

V.P.: Nu o ducem rău cu
mierea dar din păcate apicultorii o
duc rău cu banii. Din nefericire
prețurile în ultimii ai au început să
scadă și acesta nu este un lucru
îmbucurător. Din nefericire nici
agricultura super industrializată
nu face bine albinelor. Este posibil
ca în viitorul apropiat să scadă și
numărul familiilor de albine.

R: Se poate trăi din
apicultură?

V.P.: Apicultura este încă o
meserie care ne poate asigura un
trai decent. Se poate trăi, dar dacă
acum 20 de ani aveam nevoie de
100-150 de familii de albine, acum
cred că ne-ar trebui 200-300 de
familii de albine.

R: Propolisul se mai strânge
astăzi?

V.P.: Din păcate în
cantități foarte mici. 

R: Lăptișorul de matcă?

V.P.: În momentul de față
mai sunt doi apicultori care produc
foarte puțin.

R: Dacă ar fi să cumperi și
să utilizezi un produs apicol în mod
deosebit, care ar fi acesta?

V.P.: Eu le-aș alege pe
toate. Vă mărturisesc că eu consum
și miere în fiecare dimineață, con-
sum și propols de câte ori lucrez în
stupină, consum și lăptișor de
matcă, consum și larvele acelea de
trântor, și polen și păstură așa că
mi-ar fi extrem de greu să aleg unul
anume. Sigur că cel mai comun
rămâne mierea.

R: Care dintre sortimentele
de miere ar fi cel mai benefic pentru
corpul uman? Mulți se zbat după
mierea de salcâm.

V.P.: Valențele cele mai
ample le are mierea polifloră, evi-
dent. Mierea de salcâm, însă, nu
cristalizează și este mai bogată în
fructoză decât în glucoză, de asta și
persoanele cu diabet pot consuma
cantități mici de miere de salcâm.
Dar cea mai complexă este mierea
polifloră.

R: Dacă ar fi să vă apucați
astăzi de aceeași profesie, ați avea
altă motivație ca acum 50 de ani?

V.P.: După cum v-am spus
atunci am ajuns din întâmplare la
Liceul Apicol dar acum aș face-o
conștient. Din păcate Liceul Apicol
s-a desființat. Singura variantă
care poate contribui la pregătirea
unui apicultor sunt aceste cursuri
de apicultor despre care am vorbit. 

R: Dacă ar fi să faceți un fel
de predicție, unde credeți că merge
apicultura românească?

V.P.: Eu cred că apicultura
va trece printr-o perioadă de regres
dar își va reveni. Einstein spunea că
„dacă albina dispare, în patru ani
dispare omenirea”. Numai un om
de talia acestui mare savant putea
să facă o astfel de anticipare pentru
că 90% dintre plantele entomofile
sunt polenizate cu ajutorul
albinelor. Eu cred și sunt optimist
că apicultorii vor rămâne iar
albinele nu vor dispărea decât în
cazul unui cataclism. Ele vor avea
puterea să se adapteze și vor trece
și peste bolile care le bântuie în
momentul  de față și peste altele
care, poate, vor veni. Eu însă spun
în glumă că cel mai mare dușman
al albinei este apicultorul. Nu
cetățeanul obișnuit, apicultorul
prin lipsa de cunoștințe și prin
ușurința cu care acceptă să piardă
familii de albine. Sigur că pierde-
rile sunt inerente și într-un anumit
procent sunt acceptabile, dar când
vin pierderi mari ceva s-a întâm-
plat cu apicultorul.

R: Vă mulțumesc și vă
doresc succes.

V.P.: Mulțumesc și eu.

Dumitru V. MARIN

Interviu cu Vasile Puf, directorul Asociației Crescătorilor de Albine filiala Vaslui
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TRADIȚII, OBICEIURI ȘI
SUPERSTIȚII DE SFÂNTUL ILIE,

ADUCĂTORUL DE PLOI 

Sărbătorit în fiecare an în 20
iulie, Sfântul Ilie este unul dintre cei
mai importanţi prooroci din Vechiul
Testament considerat făcător de mi-
nuni, aducător de ploi şi ocrotitor al
recoltelor.

În credința populara, 
SFÂNTUL ILIE este sărbătorit ca pa-
tronul verii caniculare si a
frământărilor meteorologice, dat fiind
ca el răcorește atmosfera desfăcând
ploile. În aceasta zi, romanii
superstițioși respecta o serie de datini
strămoșești.

Legenda Sfântului Ilie este
cu totul atipică: un muritor care s-ar fi
făcut vinovat de păcate foarte mari,
printre care cel de a-şi fi omorât
părinţii după ce a fost ispitit de diavol,
s-a căit şi a primit iertarea lui 
Dumnezeu. A fost ridicat la Ceruri şi
de atunci cutreieră norii cu o căruţă cu
roţi de foc, trasă de cai înaripaţi. El
trăzneşte dracii cu un bici de foc. Este
cel care, în goana lui împotriva
forţelor răului, provoacă tunete,
trăznete, ploi torenţiale, grindină.
Legenda mai spune că demonii fug
din calea lui şi vin pe pământ, unde se
ascund sub copaci sau chiar în
trupurile unor animale. Una dintre
superstiţiile legate de Sfântul Ilie este
aceea că dacă tună şi fulgeră oamenii
trebuie să îşi facă semnul crucii, pen-
tru că Dumnezeu i-a dat voie 
Sfântului Ilie să lovească orice pentru
a doborî demonii, mai puţin crucea.

De Sfântul Ilie, romanii îşi
aminteau şi de sufletele morţilor, în
special de sufletele copiilor morţi. Fe-
meile chemau copii străini sub un
măr, pe care îl scuturau ca să dea de
pomană merele căzute. Astfel, se con-
sidera că morţii se veselesc.

Scenariul ritual de renovare
a timpului, specific tuturor marilor
sărbători calendaristice, cuprinde şi
practici de pomenire a morţilor. 
Bisericile sunt pline, acum, cu bucate
pentru pomenirea morţilor (Moşii de
Sant-Ilie), iar la casele gospodarilor se
organizează praznice mari.

Se credea şi se mai crede şi
astăzi că dacă tună de Sânt-Ilie, toate
alunele vor seca iar fructele din livezi
vor avea viermi.

Acum, la sate, apicultorii
recoltau mierea de albine, operaţie
numită “retezatul stupilor”.
Recoltarea mierii se făcea numai de
către bărbaţi curaţi trupeşte şi
sufleteşte, îmbrăcaţi în haine de

sărbătoare, ajutaţi de către un copil,
femeile neavând voie să intre în
stupină.

După recoltarea mierii, cei
din casă, împreună cu rudele şi vecinii
invitaţi la acest moment festiv, gustau
din mierea nouă şi se cinsteau cu ţuica
îndulcită cu miere. Masa festivă avea
menirea de a asigura belşugul apicul-
torilor şi de a apăra stupii de furtul
manei şi se transforma într-o
adevărată petrecere cu cântec şi joc.
Era nevoie de multă atenţie, ca la
această masă să nu fie prezenţi cei ce
ştiau să facă farmece şi vrăji, căci
mierea furată în astfel de zile mari “e
mai cu putere la farmecele şi vrăjile
lor”.

Tradiții și obiceiuri de Ziua
Sfântului Ilie:

– nu se lucrează de teama
pagubelor (trăznete, ploaie, grindină).

– îl cinstesc mai ales cojo-
carii, stuparii – se retează stupii, se
duc faguri şi mere la biserica spre
binecuvântare şi se împart de pomană.

– se culeg în zori plante de
leac stropite cu sânge de cocos tăiat
deasupra lor.

– se duc berbecii la berbecar.
– dacă tuna vor fi merele şi

alunele viermănoase; dacă plouă, va
ploua 20 de zile.

– se ţine “Târgul de fete de
pe Muntele Găina” din jud. Alba

Sânt-Ilie marchează miezul
verii pastorale, dată când le era per-
mis ciobanilor să coboare în sate, pen-
tru prima dată după urcarea oilor la
stână. Cu această ocazie, ciobanii
tineri sau chiar cei maturi aduceau în
dar iubitelor sau soţiilor lor furci de
lemn pentru tors, lucrate cu multă
migală.

În vechime, se obişnuia ca în
această zi să se organizeze întâlniri ale
comunităţilor săteşti de pe ambii
versanţi ai Carpaţilor (numite nedei),
se organizau târguri de Sânt-Ilie, iar-
maroace şi bâlciuri, unele păstrate
până în zilele noastre. În cadrul aces-
tor manifestări, ce durau mai multe
zile şi erau considerate a fi bune prile-
juri de cunoaştere pentru tineri, at-
mosfera era însufleţită de muzică şi se
făcea comerţ cu produse pastorale, in-
strumentar casnic, unelte şi produse
agricole.



IMOBILIARE
* Vând loc de casă în satul Bălteni Vale. Intravilan, cca. 700 metri pătraţi. Gache Ion, telefon: 0763/

753.557.

* Vând apartament 3 camere cu centrală termică în loc. Huşi. Modernizat, zona centru (Romarta)

Telefon: 0785/698.299.

* Vând apartament cu 2 camere, str. Filaturii, etaj 2, gresie, faianţă, termopan, sau schimb cu

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

* Vând casă zona Corni  Huşi, str. Salcâmilor.  Relaţii la tel:  0724/ 074.009.

* Vând casă în comuna Bălteni, Vaslui. Tel: 0741 509 039.

* Vând apartament 2 camere cu centrală termică pe gaz, în Huşi, în spatele stadionului. Tel: 0755/

077.553

*   Vând vilă  Strada Donici, nr.20,1200 mp. Preţ negociabil 180.000 euro. Tel.: 0740/ 208950.
*  Vând casă cu fântână în  cur te  în  Moara Domnească.  Pământ  împrejurul  casei  1500 mp.
Rela	ii la telefon 0752.652.194

DIVERSE
* Vând atelier mecanic Moara Grecilor. Tel: 0744/ 231.380 sau 0744/ 528.441.
* Vând hală tablă, 30X40, Zăpodeni  Vaslui tel: 0744 231 380
* Vând hală, înaltă de 20 m. Tel: 0744/ 231 380. 
* Vând teren, Str. Sacu, Huşi. Suprafaţă de 813 mp, privelişte superbă, 25 euro/mp  NEGOCIA
BIL. Telefon: 0235/482.670
* Vând două combine agricole C.P. 12 şi mase Ferguson, în perfectă stare de funcţionare. Tel.: 0751
096 377.
* Vând fostul atelier mecanic de la CFS Vaslui. Informaţii la tel.: 0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Vând hală la Moara Grecilor. Informaţii la tel.: 0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Închiriez garaje la Moara Grecilor. Informaţii la tel.: 0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Cursuri foto  100 de lei: Studio Foto Fuji Iaşi, strada Cuza Vodă, nr. 5, Iaşi; Telefon: 0722 475
426
* Vând 2 butelii gaz albastre, vând 7.000 mp teren intravilan la ferma 3 Vaslui (în spatele str.
Filaturii), vând  2 ha teren  arabil la Bahnari. Preţuri negociabile. Tel: 0235/ 322 580 (Moşneagu
Costică). 
* Vând amortizoare noi pentru Dacia 1300.   Tel: 0744 231.380
* Vând două fotolii, o masă şi un pat, din lemn de esanţă tare. Preţ negociabil. 
Telefoane: 0742 968 778 şi 0775 044 899.
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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
92 locuri de muncă disponibile la 18.07.2018

– SC ADISAMCOR  SRL 1 dulgher (exclusiv
restaurator), 1 electrician de între	inere în construc	ii, 2
fierari betoniști, 2 muncitori necalifica	i la spargerea și
tăierea materialelor de construc	ii

– SC ALDELIA SRL 6 muncitori necalifica	i în
industria confec	iilor

– SC ARISMA DISTRIBUŢIE SRL 1 bucătar, 1
cameristă hotel, 1 spălătoreasă lenjerie

– SC AUTOBUZUL SA 2 șofer autobuz
– SC DOGMA IMPEX SRL 5 cizmariconfec	ioneri

încăl	ăminte, după comandă, 2 șoferi autobuz
– SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL 2 lucră

tori pentru salubrizare căi publice
– SC ENACHEMORARIT SRL 1 manipulant

mărfuri, 1 paznic
– SC FINISH TRANSPORT SRL 2 șoferi

autocamion/mașină de mare tonaj
– I.I. GISCA ANCUTA LACRAMIOARA 2

vânzători
– SC INVESTCAD SRL 2 cizmariconfec	ioneri

încăl	ăminte, după comandă, 2 șoferi autobuz
– I.I. IOLEA MARGARETA 1 vânzător
– SC NASTIMARI SRL 1 cusător piese din piele și

înlocuitori, 5 muncitori necalifica	i în industria confec	iilor
– SC PETAL SA 5 frezori universali, 3 ingineri

mecanici, 5 lăcătuși mecanici, 5 muncitori necalifica	i la
ambalarea produselor solide și semisolide, 5 strungari
universali, 3 sudori, 3 turnători formatori

– SC PRODY LIANCRIS SRL 1 șofer
autocamion/mașină de mare tonaj

– SC ROMEMA COM SRL 1 lucrător comercial
– SC ADIS TEXROM SRL 5 confec	ioneri

asamblori articole din textile, 1 șef sec	ie
– SC BENAZA SRL HUSI 2 operatori introducere

validare și prelucrare date
– SC LIDL DISCOUNT SRL 1 vânzător
– SC MARTICDAV SRL 1 vânzător
– SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE ASISTEN�Ă

1 asistent medical (studii superioare)
– SC SPIDER FLUX FRESH SRL 1 spălător

vehicule
– SC TRANSMEXTIM SRL 1 vânzător
– SC VASEA SRL HUSI 2 lucratori bucătărie

(spălător vase mari), 3 ospatari (chelner)

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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PRIMARUL ARE INIȚIATIVĂPRIMARUL ARE INIȚIATIVĂ
Reporter: Stau de vorbă cu unul dintre prietenii noștri, cel care a preluat mandatul de pri-

mar de la Lungani-Iași, Virgil Corobuță. Bine te-am găsit, domnule Virgil.
Primar: Bine ați venit.

R: Văd că ați făcut o altă ordine în acest birou față de ce era înainte, ce v-a determinat să
faceți asta?

P: Tot subsolul acestei clădiri era degradat iar când am preluat mandatul mi-am dat
interesul și am căutat o echipă cu care am renovat toate birourile de jos, chiar și arhiva unde
trebuie să stea dosarele. După cum știți, înainte, când era domnul Pricopie, birourile erau
supraaglomerate cu dosare deoarece nu erau alte spații pentru depozitare. Așa că prima dată
am arhivat toate dosarele și am început curățenia prin birouri.

R: Văd ca ați reușit să reparați și acoperișul. Mai aveți de reparat?
P: Acoperișul este reparat, interioarele, birourile, sunt toate făcute și mai avem de

renovat doar exteriorul. Nu am primt bani de nicăieri, am făcut totul cu fonduri proprii.
R: Înseamnă că stați bine cu încasarea taxelor și impozitelor.
P: Față de anul trecut și acum doi ani am făcut încasări mult mai mari. Astfel am

putut rezolva unele probleme. Mai avem prinsă în buget suma de 2 miliarde lei vechi pentru
pietruirea drumurilor. Vom pietrui în satul Goești câteva străzi. Legăm satul Goești de satul
Brăești și mai avem două străzi în interiorul satului.

R: Am văzut că mai faceți aici o șosea, înainte de Lungani, tot către Brăești.
P: Avem un proiect comun cu Brăeștiul.
R: Câți kilometri sunt până acolo?
P: Vreo 6 kilometri.
R: Pe șoseaua nouă?
P: Da.
R: Va fi gata în toamna aceasta?
P: Da. Cu siguranță, da. Nu a început încă treaba din cauza ploilor care au fost.

Ploile au mai luat din pietriș iar acum sperăm că timpul se va îmbunătăți și vom da drumul
la treabă. 

R: Aveți buldoexcavatorul vostru?
P: La primărie, nu. Avem un proiect cu GAL-ul și vrem să achiziționăm prin acest

proiect un buldoexcavator pentru primărie. Ne-ar fi de mare folos pentru că iarna ne putem
folosi de el la deszăpezire iar pe timp de vară îl putem folosi la diverse activități.

R: Aveți aici la Goești un copac sub care se spune că Barbu Ștefănescu Delavrancea ar fi
scris „Apus de soare”, acum mai ridicați scriitori noi? Știu că aveați o fată care scria foarte frumos,
aici, în comună.

P: Avem elevi foarte buni în comuna Lungani. Și din rândul romilor și din rândul
românilor. Avem elevi care au intrat chiar la licee bune.

R: Aici în comună aveți un procent destul de ridicat de populație de etnie romă iar dum-
neata văd că nu faci diferență între etnii. E nevoie să faci diferență sau nu?

P: Nu este nevoie pentru că ținem cont că toți suntem oameni până la urmă.
R: Toți sunt la muncă în țară? Am văzut că se construiește mult la Zmeu, de unde ești și

domnia ta.
P: Mai sunt plecați și au venit cu bani și și-au construit case, alții le-au renovat. Față

de ce era acum 20 de ani satul Zmeu și comuna Lungani arată foarte bine.
R: Domnia ta câți ani ai?
P: 56 de ani. M-am născut pe 29 septembrie 1962.
R: Mai aveți Centru de zi?
P: Da, avem 50 de copii la Centru de zi care iau acolo masa de prânz și un mic dejun.
R: La Goești mai faceți ceva?
P: La Goești am început o grădiniță pentru că cealaltă era într-o clădire foarte veche.

Podeaua era degradată, fiind foarte veche, am scos-o și chiar astăzi turnăm acolo o șapă
urmând să punem parchet.

R: Cu încălzirea cum veți rezolva?
P: Deja am făcut contract cu o firmă ca să ne asigure lemnul pentru iarnă pentru

centrele de zi Zmeu Crucea, școala Crucea, școala Lungani și școala Zmeu. La capitolul aces-
ta cred că stăm foarte bine.

R: La ce altceva mai stați foarte bine?
P: Stăm chiar foarte bine la orice. Stăm bine la terenul cultivat, spre exemplu.
R: Văd că stați foarte bine și la drumuri. Nu prea v-au făcut probleme ploile. 
P: Am avut parcă o presimțire și înainte să plouă am închiriat un buldoexcavator cu

care am decolmatat un pârâiaș pe o porțiune de aproximativ 300 de metri. Apoi au început
ploile alea mari și nu am avut probleme pe porțiunea aceea.

R: Cum este câmpul?
P: Câmpul este foarte bun. Este compromis foarte puțin grâul.  
R: Din cauza secetei?
P: Da, din cauza secete care a fost.
R: Aveți idee cam cât a ieșit?
P: Cred că pe suprafețele unde este luat în arendă de diverse societăți a ieșit între

4000 și 5000 de kg la hectar.
R: Ești un om împlinit?
P: Da, sigur că da.
R: Ai ambiție să câștigi alegerile? 
P: Nici nu se pune problema dacă voi fi eu candidatul la primărie, iar dacă va fi

altcineva din partea PSD-ului îl voi susține și cu siguranță va câștiga alegerile.
R: Multă sănătate îți doresc, domnule Corobuță.
P: Mulțumesc.

Dumitru V. MARINȘcoala din localitatea Zmeu, comuna Lungani, Iași

Virgil COROBUȚĂ primarul comunei Lungani

Primăria comunei Lungani

LUNGANI-IAȘI


