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FLORIN  CĂLINESCU � 
PREȘEDINTELE  PARTIDULUI VERDE

www.tvv.ro
Tel 0744 231380

O veste care na trecut chiar neobservată dar care nici na inundat pia�a
informa�ională: un mare fiu al acestei Românii se implică în politică și chiar
devine președinte de partid.

Cu siguran�ă Florin Călinescu nu este un oarecine în spa�iul cultural, nu
poate fi neglijat în media românească, nu e doar o voce din societatea civilă.
De ani mul�i, omul acesta cunoscut ca un actor de impresionant talent și mai
ales ca spărgător de tipare în televiziune (totdeauna mam mirat de curajul lui,
inclusiv pentru dedesubturile… afective), și singularitatea spirituală în
„Românii au talent”, face un fel de lege specială cu cert efect educativ oriunde
apare. Și, nu e vorba numai în televiziune. Cetă�eanul de pe Facebook, sau
dintro cale de deplasare a exprimat opinii pertinente și cu tentă patriotică. E
un umanism adaptat condi�iilor actuale de vie�uire și de globalizare nu tocmai
voită.

Iatăl la primele declara�ii ca Președinte, prin care nu cred că vrea să
impresioneze pe cineva – deși trebuie să facă mult și multe în această direc�ie
– ci să afirme onest niște puncte de vedere nu atât de originale cât mai ales
ferme. Călinescu nare nevoie să mintă. Călinescu, politicianul (care încă, nu
e), vrea, și cred că o să fie un român adevărat, „verde” prin partid, cinstit prin
comportament, luptător prin defini�ie, cu priza cunoscută la publicul mai e
ducat și mai numeros. El poate fi în�eles de către toate categoriile de popula�ie
și poate determina un curent de opinie comparabil cu al ucraineanului
Volodîmîr Zelenski, recent câștigător al alegerilor din statul vecin. Acolo se pe
trece cu adevărat o schimbare SOCIALĂ.

Personal, salut alegerea lui Florin Călinescu în fruntea Partidului Verde,
membru al Interna�ionalei Ecologiste, cu o anume pozi�ie în cadrul verzilor eu
ropeni, pe care și eu lam reprezentat la Budapesta pe 2 decembrie 2001, in
clusiv în discu�ia oficială cu Ioschka Fischer, atunci ministrul german de
externe. Iată, acum se anun�ă un important reviriment.

Nu cred că e doar un suflu nou, deși nu cunosc posibilită�ile financiare
ale noului președinte, dar am văzut dea lungul timpului disponibilită�ile sale
spirituale și de voin�ă, iar în noua postură ar putea reprezenta un ideal, un
partid care să crească de la 1% până peste pragul de a intra în Parlament,
zic, Florin Călinescu ar fi omul ideal pentru UN ALTFEL DE POLITICĂ,
politica tuturor, pentru via�a și sănătatea tuturor. Cu oamenii care sar iute și
hotărât alături.

Rămâne speran�a că și pe Florin îl �ine cureaua pentru bătălia aceasta.
Păstrăm convingerea că mul�imea cu poftă de via�ă va fi alături de 

Partidul Verde, cel care vrea să însufle�ească politica na�ională. 
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NOTĂ:
„D.V. Marin reprezintă astăzi, peste ½ secol de istorie

trăită – vorbită – scrisă, de după 1968 (când sa înfiin�at
jude�ul). Mereu a fost întrun plan prezent, martor și actant la
tot ce sa înfăptuit în municipiul,  jude�ul Vaslui sau chiar în
Moldova românească. El însuși nea lăsat multe volume de 
istorie culturală, lucrări știin�ifice sau de înaltă jurnalistică. 

În peste 6 decenii, prezen�a lui a fost mereu
remarcabilă… Omul și opera au intrat deja întrun patrimoniu.
Mărturiile sale sunt unice și, acum, imposibil de cuantificat
exact.” 

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

(15 iulie, 2018)
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Pregătirile de război erau mai mult decât
evidente și toată lumea era pregătită prin propaganda
timpului să se năpustească asupra hidrei cu capete
multiple, comuniste, „Borșovicii” erau întruchiparea
răului din lumea întreagă, antihriștii, demolatorii credin�ei
ortodoxe, cei care propovăduiau nu numai munca în
colectiv ci sexul comun în familii multiple, adică fără de
lege, mâncarea la cazan și desfiin�area familiei și
desfiin�area bogă�iei. Societatea comunistă așa cum o
percepea românul simplu și analfabet (doar 44% știau
carte, oficial, dar în mediul sătesc ar fi fost un procent de
35%) însemna o ideologie unică, desfiin�area religiei
ortodoxe, renun�area la tradi�ii și obiceiuri, pregătire
ostășească oficială. Despre bolșevizare nu se discuta decât
cu teamă și revoltă generată de condamnarea acestor
practici. Doar întrun punct păreau a avea punct de vedere
comun: băutura, la mare rang și printre românii care orga
nizau frecvent întreceri cu paharul, cel care învingea într
o asemenea confruntare  era mult mai respectat: „Vasile a
Mărioarei a băut o căldare de vin si ia lăsat sub masă pe
ai lui Costică Bălan, ba, a mai urcat și pe casă cu masa cu
două găle�i pline pe ea.”

Cu adevărat, la nun�i, fiecare se vrea remarcat cu
ceva. Unii reușeau mari performan�e coregrafice, cu
jocuri populare vechi și noi, de mare virtuozitate. Nu se
cunoștea valsul, polca, sau alte „jocuri de la Paris” dar
„Bringhineaua”, „Mătura” brâul, sârba pochilor, trecerea
pe sub sfoară, tragerea cu arcul sau cu pistolul, erau
prezente în arsenalul distractiv al satului. La evenimente
din familie și de Anul Nou se întreceau în jocuri cu măști
sau cadrilul, leoca, bâza, �igăneasca, cu semnifica�iile lor.
Ziua în amiaza mare când se auzeau bine tunurile,
oamenii rămâneau tăcu�i și îngrijora�i, fără prea mult chef
de via�ă.

Tineretul, fără școală chiar la 16 ani, făcea
premilitară săptămânal cu  puștile din lemn, be�e și
ciomege, învă�au să meargă în coloană, erau puși  să care
greută�i, se organizau întreceri cu cai: „Trebuie să ne
apărăm �ara de bolșevici…” Cei mai aprigi erau bătrânii
satului. Cei mai indiferen�i cei gata să primească ordine
de încorporare, via�a de oștean fiind necunoscută, ne
voită, și apoi, odată dus în război, cine să mai spere că
scapă cu via�ă sau sănătos de pe câmpul de luptă. „�ară,
�ară, vrem ostași”, dar carne de tun, părea a fi sloganul
timpului. Că de unde ceva mai bun dintre neștiutorii de
carte ? Și cântecele patriotice erau difuzate mai ales prin
intermediul școlii, dar și la premilitară.

Când a primit ordinul de încorporare, Vasile
Marin I șia zis că nu mai scapă, că el fiind mai mare de
statură, pe el îl vor găsi gloan�ele inamice mai întâi. Când
a primit în dotare mitraliera, era chiar bucuros.

– Soldat Marin să ajungi erou al neamului pe
câmpul de luptă; să nu ui�i idealurile noastre de la marele
Traian și Decebal, că moartea pe câmpul de luptă este
visul oricărui român. Să fii brav și viteaz.

Nu prea era el încântat de înăl�area în grad cu
această ocazie, pricepând lesne că în orice luptă ar veni,
mitraliorii sunt cei mai vâna�i de lunetiști, că func�ia
proaspătă îi aduce alte nenorociri, dar nu putea să refuze,
mai avea și mândria de a fi mai bun ca ceilal�i, mai avea
percep�ia că fiara bolșevică vrea săi ia pământul pentru
care a acceptat să se însoare cu o văduvă bogată cu copii
și cu mul�i ani mai mare ca el. Realiza că doar pentru
pământ a trăit până acum.

De fapt Vasile era îndeajuns și corect pre�uit
pentru că știa carte, că era foarte bun la socoteli, era
echilibrat și cerebral. În plus era mereu câștigător la
pocker; la trageri și la pocker, cât nu se juca pe bani. Și la
popice. Împovărat de grijile gospodăriei și lucrul

pământului, aproape că  nu regreta chemarea sub arme,
deși îi rămâneau acasă cei 3 copii ai Mărioarei (Vasile,
Constan�a, Gheorghe), Antoni�a, fata lui, și nevasta
bor�oasă. Se mângâia cu gândul că poate veni mai ușor
acasă de la FrunzeascaTecuci, așa ca întrun marș for�at.
Oricum nu putea face nimic, își lăsa pământul și
gospodăria și trebuia să se supună… norocului.

Niciodată însă, na scăpat de grija pământului și
de frica… tunului.

La București era destulă fierbere politică. Din
Consiliul de miniștri ai României, aspecte și realită�i
confirmate de un ministru..

După ocuparea zonei petroliere a Ploieștiului de
către Armata Germană, în urma în�elegerilor de toate
felurile ale timpului, ei fiind alia�ii românilor care
trebuiau săși redobândească păr�i amputate din teritoriu
și în special Basarabia. Nem�ii au instituit un regim de
ocupa�ie cu care să disciplineze pregătirile de război, deși
urmarea a Pactului Ribbentrop – Molotov, extinderea
convenită de cei doi miniștri de externe ale celor mai mari
puteri europene care șiau împăr�it continentul prevedea
că vesticii se opresc la Prut.

Înaintea Mareșalului Antonescu nu crâcnea
nimeni, mai ales că avea de partea lui pe „poli�aiul” – ge
neral Cristescu de la care afla tot, pe Mihai Antonescu. În
vreme de război, trebuia să fie bine informat și așa sa
întâmplat (se zice că știa de tratativele de la Cairo sau
Oslo în preajma lui 23 august 1944).

Constantin Mândru din �epuTecuiului a fost
înaintat la rangul de colonel și numit Ministruadjunct al
Sporturilor. În 1963 trăia întrun apartament plin de căr�i
pe strada Bateriilor 50, din București. Tânărul D.M. a
urcat cu ceva temeri Dealul Mitropoliei, știind că foștii
miniștri și ofi�eri sunt intens supraveghea�i și prigoni�i de
organele de partid și mai ales de cele de stat, drept care nu
se aștepta la vreun succes al vizitei sale, acceptate aproape
imediat pentru că…provenea de la �epu și cerceta via�a
lui Tudor Pamfile, folcloristul. Fusese instruit de un alt
mare folclorist Adrian Fochi ce și cum să întrebe, ce să
ceară.

– Bine vam găsit, tovarășe Mândru, vă rog să
mă ierta�i, sunt din �epu, so�ia mea este neam deal
Mândreștilor… zise cam pe nerăsuflate.

– Bine, bine, ia mai întâi loc, nu te servesc cu
nimic pentru că nam, poate cu vreo carte, dacă…Și în
mijlocul casei și pe rafturi din scândură negeluită erau
mormane de căr�i, și manuscrise, proaspăt hrentuite de un
control recent din partea mili�iei.

– Vă cer respectuos scuze, �in să vă asigur că nu
s vreun fel de spion, socrul meu e arestat politic, mă
interesează mărturii despre Pamfile, în legătură cu care
pregătesc un doctorat, și, ceva, câte ceva despre Dvs. ca
ministru.

– Ce să�i spun, îmi scriu memoriile, nam
pensie, trăiesc din ce mai vând dintre căr�i, iată pe colec�ia
completă (era unica, a aflat pe urmă) a revistei ION
CREANGĂ am primit 300 de lei (o jumătate de salariu).
Bine că am reușit so vând. Pe la �epu nam mai fost de
mult, că mau arestat și pe mine, mau umilit și bătut, nu
mai pot munci…

– Domnule Mândru, vă rog să mă lăsa�i să notez
(nu existau mijloace de înregistrare) cam în ordinea
următoare pe care vo propun, pentru că vă solicit aducer
ile aminte: Pamfile, familia lui, ministeriatul Dvs.

Bătrânul, acum cam pirpiriu, se așeză pe
povestit, după ce încropi un ceai din niște frunze care
păreau de mușe�el. Parcă se sim�ea mai acasă, mai
ospitalier, cu paharul în fa�ă.

D.V.M.

COTITURA DE LA COTUL DONULUICOTITURA DE LA COTUL DONULUI
VV ĂĂ   OO RR DD OO NN ,,   TT RR EE CC EE �� II   PP RR UU TT UU LL ……   �� II GG AA NN CC AA

Vând spa�iu comercial ideal pentru cabinet de tehnică dentară.
Suprafa�a cca 40m2 cu toate utilită�ile. Rela�ii la telefon 0768.921.178.
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A APĂRUT 
CARTEA DE VIZITĂ A
JUDE�ULUI VASLUI –

101 VASLUIENI PENTRU 100
DE ANI

Editura PIM, IAȘI, 404 p.

POPASURI FUGARE
Bălteni: primar activ, deși e greu de găsit, că, de, orice primar e acolo unde vrea el, dar pentru public undear

trebui să fie. 

Pentru câte drumuri sau asfaltat în mandatul său pentru Centrul Cultural, pentru Școala nouă, pentru
Dispensarul veterinar în construc�ie, Relu Brașoveanu va ieși primar și în următoarele mandate. Cașai în via�ă: cine
muncește, se vede. Ca să mai vedem și negru.…căutăm!?

Cozmești, unde ești, domnule Sima?

Un primar care a scăpat de unele probleme cu legea, care beneficiază din plin de ce a reușit primarul anterior,
liberalul Vasile Aporcări�ei pe care l=am revăzut după un timp, voinic și sănătos, cu destulă voin�ă de a candida. 

Pe dl Sima nu lam găsit la locul de muncă  în ultimele 4 vizite în Primărie, deci nu pot spune ce realizări are
și nici de ce îl reclamă mai mul�i cetă�eni… că, de, trebuie săl găsesc odată și odată. Măcar de Ziua comunei, că nu
poate să ne evite sau să se ascundă de presă.

La Ilieș, e la Delești, jud. Vaslui

Cred că noul sediu al Primăriei din Delești devine din ce în ce mai mult, nu muzeu, nu loc de adunare pentru
șobolani, ci o construc�ie modernă părăsită ca în vestul sălbatic. Pe dinafară pare terminată, în curte mai sunt căru�e cu
cai, deci fân pe jos și bălegar, la câ�iva metri func�ionarii primăriei își desfășoară activitatea întro casă veche.

Primarul Gheorghe Ilieș oftează din greu, pentru că cei de la jude� nu vor să le dea o sumă să iasă din impas,
așa că de aproape 10 ani rămân to�i cu speran�a că odată și odată vor trece șoseaua… în noul sediu. 

Tare vrem so vedem și pe asta. Nu te lăsa dle primar!?

Dumitru V. MARIN

POIENEȘTI, 
CU PRIMARUL 

MIHAI CARAGA�Ă

– De ziua comunei a�i fost tare ocupat și noi nam reușit să stăm de
vorbă mai de loc. Totuși a fost ceva petrecere… publică.

– Atunci, a�i văzut că împrejurul scenei au fost vreo 1000 de
oameni…

– Mai taie coada vulpii, pu�in
– Indiferent câ�i au fost, noi am organizat această zi culturală și

de distrac�ie pentru cei din comună și pentru musafiri, pentru că a�i
văzut și mașini cu numere străine. Până la urmă strădania noastră a fost
pentru toată lumea. Sperăm să facem mai mult și pentru cei din
Florești…

– Vom reveni și la situa�ia Floreștilor, și la sărbătoarea comunei, cât
de curând, așa cum inten�ionăm să vă popularizăm mult mai mult de acum în
acolo…

Dumitru V. MARIN



Rela�iile profesionale și felul
în care se desfășoară activi

tatea la locul de muncă reprezintă
preocupările tale din această
săptămână. Zona profesională se
activează datorită aspectelor finan
ciare, care fluctuează pe termen
lung. Este posibil să descoperi
facturi, taxe, plă�i restante și să fii
neovit să le achi�i în regim de
urgen�ă. Se recomandă prude�ă și
achitarea la timp a tuturor datoriilor.
Spre finalul săptămânii se
conturează un nou început.
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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
25 iulie 2019 –  31 iulie 2019

Ești în formă la începutul
săptămânii, fiind tentat să�i

canalizezi for�a spre tot felul de
treburi. Asta î�i va aduce admiratori și
ajutoare importante. Totuși ar fi bine
să�i dozezi atent eforturile și să�i
selectezi activită�ile, pentru că există
riscul să te suprasolici�i fără rost.
Intervin cheltuieli cotidiene, dar și
dinspre locul de muncă apar infor
ma�ii noi privitoare la condi�iile de
muncă și la salarizare. 

În primele zile ale săptămânii
ești retras și cu greu î�i poate

intra cineva în voie. Pe de o parte este
posibil să se eviden�ieze neplăceri
legate de sănătate, însă evită pe cât
posibil analizele, consulta�iile medi
cale și interven�iile chirurgicale.
Odihna, detașarea de cotidian, spriji
nul celor dragi și de încredere te pot
ajuta să depășești totul cu bine. Este
bine să te gândești pe îndelete la
rela�iile în care ești implicat.

Săptămâna începe cu
aspecte socioprofesionale,

eviden�iinduse dialoguri și întâlniri
fructuoase cu șefii de la locul de
muncă sau cu autorită�i ale unor
institu�ii oficiale. Sunt șanse fie să
rezolvi aspecte vechi, fie să demarezi
proiecte profesionale de anvergură pe
termen lung. Depinde numai de tine
să gestionezi lucrurile corect și
eficient. Ești căutat de prieteni.
Onorează orice invita�ie la dialog și
expune�i precaut opiniile și
inten�iile. 

Prietenii î�i sunt alături în
primele zile ale săptămânii,

sim�indute astfel în elementul tău.
Dialogurile purtate cu aceste persoa
ne î�i vor aduce informa�ii pre�ioase și
solu�ii deosebite la situa�iile în care te
afli. Ascultă atent ce �i se spune și
evită să vorbești prea mult despre
planurile tale sau despre slăbiciunile
tale de moment. Unii pot interpreta
greșit ceea ce prezin�i tu și de aici se
poate declanșa un șir de neplăceri. 

Săptămâna este dinamică
pentru tine, oferindu�i

totodată posibilită�i de extindere a
conștiin�ei și de a�i îmbogă�i bagajul
educa�ional cu idei și no�iuni
deosebite. Sunt sus�inute călătoriile
pe distan�e lungi și formele de
instrurire personală și profesională.
Gândeștete la o nouă filozofie de
via�ă și trasează noi linii directoare
pentru viitor. Vei fi nevoit să
rela�ionezi cu șefi, să explici felul în
care î�i desfășori activitatea.

A  a p ă r u t  n r .  1 8 / 2 0 1 9
Revista noastră interna�ională de care suntem tare mândri, are

patru ani de la apari�ie.
Rezultate și realizări:
 Se difuzează în 4  patru  continente.
 Cele peste 150 de pagini sunt întro realizare grafică

deosebită.
 Înregistrăm peste 534 de colaboratori.
 Profilul Meridianului  Cultural  RomânescMeridianului  Cultural  Românesc este de departe

cel mai atractiv din Moldova și ocupă „sectorul” dinspre jurnalismul
cultural.

 Fie și doar după atât de pu�in timp, sus�inerea noastră este
numeric și mai ales valoric EXCEP�IONALĂ.

D.V.M.

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A
ACORDULUI DE MEDIU

COMUNA CIORTEŞTI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acor
dului de mediu pentru proiectul Reabilitare drumuri afectate de pagubele produse în urma
fenomenelor hidrometeorologice periculoase, în comuna Ciorteşti, judeţul Iaşi, propus a fi amplasat în
NC 61606DS 1188, DS 1097, NC 61611DS 206/1, DS 207, NC 61625  DS 948, NC 61564  DS
ROTARIA, NC 61604  DS 123, DS 153, NC 61614  DC 66, NC 61636.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului Iasi, calea Chisinaului, nr. 43, şi COMUNA CIORTEŞTI în zilele de lunijoi, între 
orele 8.00 16.30 şi vineri între orele 8.0014.00..

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi.

LA HOCENI, 
CU VASILE �ABĂRĂ,

TOTUL E BINE

Ajung diminea�ă, chiar la prima oră cum se spune, cu gând că
primarul nu e prezent, dar văd lume intrând și ieșind. „E obișnuin�ă, deci să
se rezolve treburile pe răcoare”, drept care mă plantez pe scaun drept în fa�a
primarului care ridică ochii, mă invită să iau loc și continuă să citească hârti
ile.

– Nu semnezi ca primarul, domnule Vasile �abără?
– Vede�i Dvs. eu sunt primar de mai multe mandate, dar nu cred

că am semnat vreo hârtie fără so citesc, deși avem profesioniști în jur.
– Dar în Primăria nouă când vă muta�i?
– Cred că în iarnă. Trebuie să fie executată ca lumea.
Îl știu pe ec.Vasile �abără de mul�i ani, de când doar visa la câte 

sau înfăptuit aici, de când începea să creadă în posibilită�ile sale…
administrative. Acum îl recomandă cu prisosin�ă rezultatele datorită cărora e
pe val.

Crede că reporterul poate spune mai bine decât el că are apă curentă
în comună, că are construc�ii impunătoare, are multe proiecte în derulare, e
aproape pusă la punct infrastructura. Nu uită să spună că și izvoarele
curgătoare de pe raza comunei au fost verificate și, toate au apă potabilă.

Desigur un reporter scormonitor nu se poate mul�umi cu acest tip de
informare, care rezultă și din Raportul primarului în Consiliul local. Dar
pentru faptul că primarul rezolvă pe bandă rulantă probleme și probleme
(cineva ia reclamat și un furt) am zis că îl lăsăm să și le rezolve, urmând să
revenim de Ziua Comunei programată luna viitoare. Deci, pe curând.

Dumitru V. MARIN

„Cânt cu inima…”

MĂRTURISEȘTE 
GENOVEVA TUFĂ PORUMB,
INTERPRETĂ „POPULARĂ”

Continuăm interviul cu o voce caldă, cu totul aparte, care este darul
de la Dumnezeu pentru Genoveva Tufă Porumb, o bârlădeancă de mare talent.

– Mia�i spus că dvs cânta�i cu inima, detalia�i?
– Am fost învă�ată să pun suflet în tot ce fac. Am cântat în

ansamblurile vasluiene și dacă nu era una Condrea care ma pus pe liber,
ajungeam mult mai departe. Cum să vă spun, cânt pentru publicul
iubitor de muzică populară de destui ani, dar fiecare dintre melodii e o
retrăire a unui moment din via�ă. Cineva mia spus că aceste melodii sunt
răscolitoare, dar pe mine mă răscolesc întâi și întâi la fiecare
interpretare. Nu pot să cânt fără sămi expun o parte din suflet…

– Dar, publicul e foarte diferit, poate reac�iona și negativ, mai ales de
când cu „ciocanele” astea africane… Noi, ascultătorii, suntem bucuroși la
orice apari�ie a Dvs.

– Chiar așa, dar nu mi sa întâmplat niciodată să nu fiu ascultată și…
aplaudată. Mă simt bine când îmi expun inima și primesc aplauze… din
inimă(!?).

Dumitru V. MARIN
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H O R O S C O P
25 iulie 2019 –  31 iulie 2019

Săptămâna debutează cu
aspecte parteneriale, atât

acasă în plan personal, cât și în plan
profesional. Discu�ii pe teme
diverse, reorganizarea activită�ilor
comune cu al�ii, propuneri noi de
colaborare, renun�area la situa�ii
rela�ionale trenante. Apar cheltuieli,
dar este posibil să și primești bani,
bunuri, favoruri sau cadouri de la și
prin al�ii. Pe de altă parte, ar fi bine
să�i remodelezi concep�iile.

În prima parte a săptămânii
ai mult de lucru la locul de

muncă. Fii prudent, deoarece ener
gia vitală este la cote joase. Planifică
atent sarcinile profesionale și
treburile gospodărești, astfel încât să
ai suficient timp și pentru relaxare
sau activită�i de genul hobby.
Dialogurile colegiale cu persoane
influente din mediul profesional în
care activezi se vor dovedi de mare
folos și ar trebui notate bine.

Răsturnările de situa�ie din
segmentul rela�iilor senti

mentale de la începutul săptămânii
ar trebui luate în seamă. Fie că este
vorba despre persoana iubită, fie
despre copii, ceea ce se discută și se
decide acum va avea efecte pe
termen lung. Alege�i cuvintele și
gesturile cu grijă, ascultă ce spun
ceilal�i și oferăle posibilitatea să
facă lucrurile în felul și în ritmul lor.
Se pare că vei avea multe de făcut la
locul de muncă.

La începutul săptămânii,
cheful de a sta acasă printre

cei dragi este accentuat și bine ar fi
săi dai curs. Reorganizează casa,
planifică întâlniri și dialoguri cu per
soanele dragi, dar si vizite în locurile
copilăriei. Sunt momente favorabile
segmentului domestic și rela�ionării
cu membrii familiei. Rela�iile cu
persoana iubită și copiii se vor
eviden�ia. Prin discu�ii ample și
activită�i comune de anvergură. Este
posibil să�i displacă ceea ce î�i spun
ceilal�i.

Ești căutat de persoanele din
anturajul apropiat în prima

parte a săptămânii. Sunt posibile
discu�ii și întâlniri cu lume diversă.
Schimbul de informa�ii este benefic
pentru toată lumea, insă evită să
povestești prea multe despre tine și
planurile tale de viitor. Se
întrezăresc treburi gospodărești și
dialoguri cu membrii familiei. Se
pot rezolva chestiuni patrimoniale,
se pot trasa planuri domestice de
anvergură și se poate ajunge la un
consens cu toată lumea.

Săptămâna debutează pen
tru tine cu aspecte financia

re, de tipul cheltuieli cotidiene. Este
posibil să și primești bani, fie sub
forma drepturilor salariale, fie
cineva drag î�i oferă cadouri în bani
sau bunuri valoroase. Pe de altă
parte vor apărea și informa�ii utile
despre salarizarea locului de muncă
sau despre modificarea condi�iilor
de muncă. Pruden�ă și nu pleca
urechea la tot ce se vehiculează în
preajma ta. 

Locuri de muncă
în Vaslui

Locuri de muncă
în Bârlad

– BACANIE CU TAIFAS S.R.L. 1 ambalator manual, 1 confec�io
nerasamblor articole din textile, 1 operator confec�ioner industrial
îmbrăcăminte din �esături, tricotaje, materiale sintetice

– BOSREMO SRL 1 barman
– BUTNARU LOREDANACORINA ÎNTREPRINDERE

INDIVIDUALĂ 2 casieri încasatori
– COMOILSERV SRL 1 vânzător
– COSTI KIDS GAMES 3 animatori socioeducativi
– CRETU T. NECULAI 1 vânzător
– Directia Administrare piete, parcari, cimitire Barlad 1 electronist

depanator utilaje calcul
– HYPOCRATE SRL 2 asisten�i farmaciști
– METAL SUPER LASER SRL 1 operator la mșsiniunelte cu

comandă numerică
– ROBOTIQUE SRL 1 frizer
– SAMNOVE SRL 3 operatori confec�ioneri industrial îmbrăcăminte

din �esături, tricotaje, materiale sintetice
– SC ALICRISA SRL 2 barmani
– SC REMARDO SRL 1 lucrător comercial
– SC RULMENTI SA 3 izolatori hidrofugi, 2 rectificatori universal,

3 ambalator manual, 1 electrician de între�inere și repara�ii, 2 strungari univer
sal, 1 tâmplar universal, 2 consilier/expert/inspector/referent/economist în
comer� și marketing, 1 operator introducere, validare și prelucrare date, 1 sor
tator produse

– SIANMI AUTO SRL 1 electrician auto, 1 inginer autovehicule
rutiere, 1 muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor, 1 tinichigiu
carosier, 1 vopsitor auto

– SIGN & PRINT DESIGN S.R.L. 2 operatori introducere, validare
și prelucrare date

– SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA „ELENA BELDIMAN”
BARLAD 3 asisten�i medicali generaliști, 2 brancardieri, 1
infirmier/infirmieră, 1 inginer de sistem în informatică

– TREI R SRL 3 lăcătuși montatori
– TWOVETFARM SRL 1 medic veterinar, 1 tehnician veterinar

– S.C. DACOND  IMPEX  S.R.L 2 manipulan�i mărfuri, 1 șofer
cat.B, 1 șofer cat. C

– S.C. PROFI ROM FOOD 3 casieri, 2 vânzători, 2 recep�ioner
marfă, 1 lucrător comercial

– S.C. AGROLANUL MARE S.R.L. 2 tractoriști, 2 combinieri agri
coli

– S.C. DASOROM CONSTRUCT S.R.L. 2 zidari, 2 fierari, 2 dul
gheri

– S.C. BICO INDUSTRIES 4 muncitori necalifica�i, 2 mecanici
utilaj, 2 operatori războaie �esut, 3 operatori apretori textile

– S.C. STELMEN CONSTRUCT S.R.L. 1 muncitor necalificat în
construc�ii

– S.C. CIOBANU WORK MAT S.R.L. 3 muncitori necalifica�i
– S.C. RIMMINI MOB S.R.L. 1 tâmplar
– S.C. AKTUNI S.R.L. 1 lăcătuș, 2 ospătari,1 spălător vase. 1 direc

tor
– S.C. FANION S.R.L. 1 tractorist, 1 șofer, 1 tehnician veterinar, 1

sudor
– S.C. TATATU BAKERY S.R.L. 2 brutari
– S.C . SHERIFF GUARD  PROTECTION S.R.L. 3 dispeceri, 2

agen�i securitate
– S.C. CONFECTII S.A. 3 confec�ioneri, 3 muncitori necalifica�i în

confec�ii
– S.C. VASCAR S.A. 1 mecanic între�inere, 2 ingineri industria

alimentară, 1 medic  veterinar, 1 economist
– S.C. ALCEVALI S.R.L. 1 barman
– S.C. ANDSUR S.R.L. 3 muncitori necalifica�i
– S.C. GEOELLA EXCHANGE S.R.L. 1 casier valută
– S.C. BIG S.R.L. 3 lucrători comercial
– Centrul de asisten�ă medicosocială Codaești 1 infirmieră, 1 paznic
– S.C. UNGUREANU  TRANS  S.R.L. 3 muncitori necalifica�i
– S.C. WYLMOB  HOUSE S.R.L. 2 tâmplari
– S.C.  DARINA DULCE S.R.L. 1 cofetar
– Primaria Vaslui 2 consilieri superiori
– S.C. PAX FELICITAS  TURISM S.R.L. 1 secretară, 1 ghid turism
– S.C. TOKAN AS CONSTRUCT S.R.L. 3 muncitori necalifica�i
– S.C. DEREGETEX S.R.L. 3 operatori confec�ioneri îmbrăcăminte
– S.C. ACA  ZOORK  PROJECT  S.R.L. 3 tehnicieni energeticieni,

3 muncitori necalifica�i, 2 Ingineri energeticieni
– S.C. BADOTHERMAMC S.A. 2 strungari, 2 frezori, 2 lăcătuși
– Spitalul Jude�ean de Urgen�ă Vaslui 5 asisten�i medicali, 2

economiști, 2 registratori medicali, 1 autopsier, 1 infirmier, 1 îngrijitor
– S.C. CASA TUDORA S.R.L. 2 brutari, 2 patiseri
– S.C. TERRAMAXX S.R.L. 2 confec�ioneri
– S.C. ASOC. DE PROPRIETARI, NR.17 2 femeie de serviciu
– S.C. COMIDA RICA MAR S.R.L. 1 ajutor bucătar
– S.C. ADAGRI  GROUP S.R.L. 1 agent vânzări

LA ZĂPODENI, 
PARE TOTUL BINE

Drumurile „scurmate” cu utilaje sau cu hârle�e și alte unelte, oameni
mul�i pe margine care montează conducte de apă, aproape un șantier pe toată
por�iunea de șosea na�ională care urcă spre Primărie cam asta e impresia
generală.

Privitorul este încântat de stadionul mereu bine între�inut și… de
echipa de fotbal mereu prezentă în competi�ii jude�ene. Primarul Ionel
Chiratcu are multe cu care să se prezinte în fa�a cititorilor și noi o săi
acordăm spa�iul necesar. Întro comună bine gospodărită și satisfac�ia noastră
„constructivă” e mai consistentă. Chiar e bine că și la Zăpodeni avem ce să
prezentăm ca frumoase realizări.

Revenim.
Dumitru V. MARIN
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LESPEZI, UN DUBLU SUCCES

Reporter: Stima�i prieteni, trebuie să vă fac o mărturisire.
La bâlciul, iaș zice eu, de la Lespezi în jude�ul Iași, e mare
aglomera�ie. Cel pu�in 1000 de oameni, se cântă, se joacă, oamenii
se distrează. Lam „răpit” pe domnul primar Ioan Lazăr întrun
spa�iu mai restrâns pentru al lua la întrebări. Bine vam găsit dom
nule doctor.

Primar: Bine a�i venit domnule profesor, la Lespezi,
astăzi, 20 iulie, zi de bâlci tradi�ional, care are loc în fiecare an.
La acest bâlci participă de la agen�i economici la invita�i 
pentru seara de spectacol, foc de artificii, lumea vine, copiii,
sunt tot felul de carusele, tot felul de…

R: Foarte bogat bâlciul. Numai la Plopana am filmat așa ceva.
P: Este ora 1617, probabil aglomera�ie se va crea mai

mare după ora 1830 când o să înceapă spectacolul în sine. Îl
avem prezent pe Pepe astăzi, o să fie Andreea Bănică, Laura
Olteanu, mai mul�i soliști de muzică populară, câ�iva copii din
zonă, vom încheia pe la 1130 cu un foc de artificii și sperăm să
�ină vremea cu noi. Veselie și voie bună fără evenimente ne
fericite. R: Până acum, din ce am văzut, lumea este foarte
liniștită, nui toropită de căldură deși sunt 29 de grade afară dar să
sperăm că vă mai lasă vremea.

P: Cred că se mai rehidratează cu câte o bere, o bere
fără alcool, o bere de casă și lumea face fa�ă cu succes căldurii.

R: Face�i de ani de zile, că am auzit că dacă e sfântul Ilie,
așa este expresia, și prin Pașcani, este și pe acolo o mișcare: „A
dacă e Sfântul Ilie, este la Lespezi.”

P: Anul acesta sau suprapus – de fapt Pașcanii au
încercat să suprapună – sărbătorile orașului cu Bâlciul 
nostru tradi�ional. Eu sunt primar de prin 2004. Începând din
2005 am început odată cu organizarea bâlciului în pia�a Obor
a Lespeziului să organizăm și un spectacol artistic cu diferi�i
invita�i din �ară. Și atunci reușim să �inem lumea până târziu,
seara, lumea socializează, se distrează, urmăresc un spectacol
artistic, mănâncă mici, beau bere, așai la bâlci.

R: De ce este așa mare aglomera�ie? Ce facilită�i lea�i
acordat?

P: Nu neapărat facilită�i ci și prin natura noastră de
așezare geografică, noi suntem la limita între cele trei jude�e:
jude�ul Suceava, jude�ul Botoșani, limitrofi pe Iași. Avem
popula�ie din trei jude�e care vine aici. Lumea vine 
dintotdeauna la bâlciul de la Lespezi. Dintotdeauna lumea
vine și nu contează în ce zi a săptămânii este. De Sfântul Ilie
este bâlci la Lespezi, suntem cu tradi�ie.

R: Pe mine mă interesează cum de mereu reuși�i să
men�ine�i autoritatea. Pentru că unii mai fac Ziua Comunei, dar
au câte o sincopă, nu mai fac deloc. Iar la dumneavoastră, am 
subliniat deja, este Sfântul Ilie, este bâlci la Lespezi. Deci e un loc
de autoritate, un bâlci foarte cunoscut.

P: Ce se întâmplă: ceea ce vede�i aici la Lespezi se face
pentru oameni și pentru comunitatea noastră, comunitatea
din Lespezi. Că vin și ceilal�i din alte zone, ar fi păcat să dăm
cu piciorul unei tradi�ii care vine din ascenden�ă, de ani de
zile, de la părin�i, de la bunici.

R: Am văzut mașini de Belgia la dumneavoastră.
P: Sunt mul�i care vin acasă acum în lunile iulie, 

august pentru concedii și atunci suprapun concediul cu
această sărbătoare.

R: Își leagă și partea sufletească de casa lor. Se mai 
întorc acasă aceștia, domnule primar?

P: Se întorc, stau o lună, stau în concediu, în schimb,
ceea ce mă bucură este că au început să construiască, con
struiesc prin rudele pe care leau lăsat aici, trimit bani, con
struiesc case și probabil se vor gândi peste ani de zile să se
întoarcă aici.

R: Deci am văzut case noi și atunci mă gândesc că chiar
dacă au plecat, ei tot vor să se întoarcă.

P: Se schimbă cât de cât fa�a comunită�ii prin
investi�iile pe care le fac atât persoane fizice, private, cât și
societă�i comerciale, plus proiectele noastre pe care le fac atât
persoane fizice, comerciale, plus proiectele noastre de 
dezvoltare pe care le avem prin comunitate pe administra�ie
publică locală.

R: Cu copiii, școlarii, cum sta�i?
P: În descreștere totală, pierdem câte o clasă în

fiecare an. Dar astai via�a, navem ce face. În 2004, când am
intrat ca primar erau în jur de  900 de copii școlari, vreau să
vă zic că anul acesta avem cam 577600 de copii. În 14 ani 300
de copii (ca număr) – ca natalitate suntem în descreștere. Mai
sunt, foarte mul�i pleca�i în afară, șiau stabilit familii acolo
au dat naștere la niște copii, copiii merg la școală acolo, va fi
cam greu să se întoarcă aici prea devreme. Se vor întoarce
probabil la o anumită vârstă.

R: Domnule primar, știu că ești căutat, că ești principalul
organizator, ba am aflat că nu ai nici viceprimar în activitate.

P: E în concediu. Nu mie frică de muncă.
R: Aici sunt niște locuri istorice. Putem face o legătură cu

istoria, căci pe aici erau pivni�ele domnești, herghelii de cai. Se
mai păstrează memoria lui Ștefan sau al�i domnitori? 

P: Mai pu�intel.
R: Vii mai ave�i în zona asta?
P: Nu. La noi se face vinul nostru de producător,

dintro vi�ă de vie altoi: producătorul nostru – acea căpșunică
și acea frăgu�ă. Suntem pe Valea Siretului, nu merg livezile
cum trebuie.

R: Asta înseamnă că nar merge nici solariile cum trebuie.
P: Avem o mică comunitate lipovenească care se

ocupă cu așa ceva, 60 de familii de ruși lipoveni, dar nu este de
amploarea celor din Târgul Frumos sau dacă traversăm
dealul și ne ducem la Cotnari, acolo se coc cireșele cu 23
săptămâni mai devreme ca la noi. Vi�a de vie la fel. Deci apare
un decalaj.

R: Am văzut înăuntru, la bâlci, că este foarte bine
aprovizionat, inclusiv cu fructe și legume. Și icoane multe.

P: Sunt agen�i economici care au închiriat suprafe�e
de teren din interiorul târgului Obor și fiecare agent economic
își desfășoară activitate de comer� – zicem noi și vin de la pro
duse alimentare până la produse alcoolice și nonalcoolice,
obiecte de artizanat, îmbrăcăminte și tot ce dori�i.

R: Discutam altă dată, când vorbeam de autoritatea pri
marului, a doctorului în comună, și atunci îmi spunea�i că oamenii
apelează frecvent la dumneavoastră.

P: Nu se pune problema de autoritatea primarului.
Primarul este prieten cu cetă�enii comunei pe care o
reprezintă, autoritatea se impune ori de câte ori este nevoie,
pentru a explica legile. Eu sunt prieten cu oamenii, modul meu
de a fi este de ai considera prieteni și la bine și la greu și 
probabil de aceea și sunt apreciat și de cetă�enii mei.

R: Știam secretul dar am vrut săl smulg de la
dumneavoastră. Eu mul�umesc pentru aceste atât de pu�ine cuvinte
și sper să ne vedem cât mai curând.

P: Și eu vă mul�umesc domnule profesor și cu drag
vă aștept cu orice altă ocazie.

Dumitru V. MARIN

LESPEZI – IAȘI

De Sf. Ilie a fost bâlciul anual în satul cu rezonan�e istorice.
Tot cu prilejul acestei zile sa sărbătorit Ziua comunei
Ambele cu mult succes.
Era destul de cald sâmbăta trecută când termometrul de la bord arăta 29 de grade Celsius, iar ventilatorul mergea încontinuu. Ei, pe căldura asta cam 1000 de oa

meni petreceau ca la orice bâlci, pentru că pe terenul special amenajat au existat de la tiribombe la mingea pentru lovit de către voinici, de la bere, la apă plată de la copii
până la cei în cârje, prezen�i.

Primarul, doctor Ioan Lazăr, a fost vioara principală, de fapt singura, pentru că vicele era în concediu. Pentru publicul mai numeros strâns către seară au cântat și
Pepe, și Andreea Bănică și Mihaela Gurău, Alessio, Laura Olteanu. Noi vă înfă�ișăm interviul realizat și fotografii. Astăzi…

O simplă observa�ie: la Ziua municipiului Pașcani, na fost lume ca la Lespezi.
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SĂRBĂTOAREA SATULUI
OȘEȘTI

Reporter: La ziua comunei Oșești lam sustras pe domnul primar mai de o parte să ne
istorisească pă�aniile dumnealui pentru reușita acestei zile a comunei Oșești. De ce zic pă�anii? Pen
tru că nu foarte mul�i primari reușesc să organizeze. Nau bani, nau curaj, nau..., nau.... dar nici
nu fac. Domnule  Didi Alexandroaie, cum ai reușit să faci sărbătoarea comunei?

Primar: Întradevăr este foarte greu, când realizezi un astfel de eveniment toate sunt
până la bani. Bugetele sunt așa cum sunt, dar cu economii și cu eforturi am reușit săi conving
pe cei din Consiliu Local să aprobe o sumă, zic eu, modică, la nivelul activită�ilor care se fac
aici și cu ajutorul a diverși sponsori care au în�eles demersul nostru am reușit să adunăm 
minimul de bani ca să le oferim oamenilor – zicem noi – un spectacol reușit cu diverse melodii,
atât din folclorul autentic cât și acea manea nelipsită, care este apreciată de o parte a 
publicului din zilele noastre, trebuie să recunoaștem.

R: Am stat la tot spectacolul, tocmai ca să văd calitatea lui. Sigur că sunt și mai buni și mai
răi. Cine ia adus? Cel cu care a�i contractat, sau a�i avut preferin�e?

P: Normal că au fost preferin�e. Au fost și anumite pachete promo�ionale și acesta este
pachetul pe care am putut noi săl achizi�ionăm. Normal că celelalte vedete vin singure la cât
am dat noi la tot pachetul. Mă refer la cele recunoscute la nivel na�ional.

R: La pachet sunt și sarmalele?
P: Sarmalele sunt contribu�ia gospodinelor din sat. Deci nu este cumpărat nici un 

ingredient, toate sunt aduse de bună voie de gospodinele, care de fapt leau și făcut. Dacă
venea�i aseară la noi de la ora 6 la ora 12, vedea�i unele la tăiat zarzavaturi, altele la pregătit
sarmalele, altele au fiert carnea pentru ciorbă, numai friptura sa făcut astăzi, cozonacii sau
făcut cu o zi înainte, de vineri, deci tot ce a fost pe masă este din propriile lor gospodării.

R: Doamnele care servesc, îmbrăcate în bucătărese, nu sunt func�ionare la primărie? 
P: În general sunt gospodine ale satului.
R: Și cum a�i reușit să le mobiliza�i fără parale?
P: Păi la o zi ca aceasta ele în�eleg importan�a. Atunci când există transparen�ă și spui

sincer oamenilor eforturile pe care le depui ca să organizezi asemenea activitate, ele în�eleg
anumite lucruri. Pentru că, întrun fel, le face cinste și lor. Ele sunt recunoscute, fac parte din
aceeași echipă, sunt fete tinere, sunt colege de genera�ie și au altă viziune asupra lucrurilor.

R: Am văzut că a�i avut multe standuri. Ia�i for�at sau au venit ei nădăjduind în vreun
câștig?

P: Nu am for�at pe nimeni. Și nici nu iam taxat cu nici măcar un leu. Doar leam
oferit spa�iu și leam zis că dacă oamenii sunt interesa�i de produsele lor, este foarte bine, dacă
nu, este riscul lor. Vin tocmai de la Roman, de prin Iași, sunt din Bârlad, Vaslui. Avem noroc
că avem aici în comună și în satele comunei magazine, care sunt foarte bine aprovizionate și
tot ce a fost adus azi aici se găsește și în magazinele noastre și nu mai trezește interesul ca la
bâlciurile de altă dată care se făceau o dată pe an, se cumpăra un pistol, o rachetă care acum
se găsesc zi de zi în magazin și nu cred că au avut un atât de mare succes. Dar nu pot săi
oprești. Ambulan�ii sunt ambulan�i

R: Ave�i o forma�ie de dansuri: Pădure�ul. Am văzut că joacă bine copiii ăștia. Cum îi
stimula�i?

P: Cu resursele de la Consiliu Local în fiecare lună le alocăm o sumă, cred că au 

participat de la începutul anului la vreo 56 festivaluri na�ionale, interna�ionale care au fost,
au luat și premii. Le asigurăm ce putem, acum, chiar după asta, le asigurăm o tabără de vară,
de o zi. Vin toate forma�iile la Hora din Străbuni. O să își dea o întâlnire diseară la fosta tabără
de la Poiana Căprioarei. Deci or să se întâlnească toate forma�iile acolo, o să fie o seară a
participan�ilor la acel festival interna�ional iar pentru ai noștri va fi o prezen�ă obișnuită, 
pentru că au arătat profesionalism și sunt invita�i an de an.

R: Tot doamna Merilă este în prim plan?
P: Este doamna Merilă, este domeniul ei de activitate. Pe 4 octombrie îndeplinește

toate condi�iile de pensionare.
R: O să cam ofta�i după ea.
P: Se prea poate, dar poate găsim un înlocuitor care, cu ajutorul dumneaei, să o

înlocuiască.
R: Poate o mai �ine�i pentru căi un cadru valoros.
P: Noi încercăm dacă legea ne permite. Cu siguran�ă vom încerca, pentru că nu poate

fi înlocuită cu orice om, mai ales că are atâta experien�ă și implicare și pune suflet în tot ceea
ce face.

R: Am văzut că la scenă na�i pomenit de rezultatele primarului, ale Consiliului Local, a�i
considerat că sunt cunoscute?

P: Încercăm ca aceste serbări câmpenești pe care le organizăm aici să le lăsăm la
latura lor artistică și culturală, să nu mai implicăm atât de mult politicul, că acesta îl discutăm
zi de zi cu oamenii, dar ziua de astăzi am vrut să o dedicăm doar sărbătorii satului.

R: A�i intitulato Ziua satului Oșești. De ce nu a comunei?
P: Pentru că mai avem și o activitate de amploare la Buda și am considerat noi că

dacă era ziua comunei trebuia să o facem întrun an aici, întrun an la Borcea iar cetă�enii cer
și acolo, la Buda, unde de fapt am începuto fără resurse, din finan�are proprie.

R: Când va fi sărbătoarea satului în care teai născut dumneata?
P: Pe 1 septembrie.
R: Deci sigur o să face�i sărbătoarea ambi�iosului sat Buda?
P: Da, pentru că am și un părinte paroh în sat, om de ispravă. Și mai este și anul

sărbătorii creștine lansată de episcopie și patriarhie care cer să se trezească la via�ă satele
românești, un lucru foarte bun din partea noului episcop venit la episcopia Hușului. Satul
românesc merită, pentru că aici sau născut toate, de aici au plecat toate.

R: Domnia ta crezi în revitalizarea satului românesc?
P: Eu cred că mai este pu�in de lucru la infrastructură. Chiar dacă este apă și

canalizare la Buda, lumea vrea totuși să vadă asfalt și dacă or să aibă și acest lucru, nu o să mai
fie nici o diferen�ă fa�ă de oraș. Eu cred că orice cetă�ean de aici se simte mult mai bine decât
orice cetă�ean dintrun cartier al Vasluiului. Aici este aer curat, condi�ii au, singura problemă
este locul de muncă. Dar să ști�i că și investitorul tot aceasta așteaptă. Ei ar veni săși deschidă
o fabrică aici, chiar și pentru exploatare a lemnului, pentru că avem o zonă foarte bună. 
Suntem întro zonă în care aceste exploata�ii forestiere se fac controlat, avem o pădure care se
taie controlat așa cum prevăd normele silvice și cred că dacă am avea infrastructură aici sar
putea face și o fabrică de prelucrare a lemnului ba chiar și de mobilă. Dar omul trebuie să se
deplaseze fără săși strice mașina.

R: Mica meșteșugărie, sigur că da.
P: Mica meșteșugărie. 
R: Cu copilărimea, adică cu elevii, cum sta�i?
P: Și anul acesta avem un spor demografic, adică un spor de 3%. Chiar luna trecută

am prezentat în consiliul local situa�ia demografică a comunei și suntem printre pu�inele 
comune din jude�ul Vaslui care avem un spor natural.

R: Spor natural în jude�ul Vaslui nu există.
P: Avem, deși anul acesta au plecat dintre noi cam 30 de persoane. Dar avem 33 de

prunci, avem plus trei.
R: Domnule primar, eu cred că meri�i felicitări pentru ziua comunei, știind că e greu în

condi�iile astea. Dar probabil este și satisfac�ia domniei tale când ai văzut atâta lume aici.
P: Cred că cel mai frumos pentru un reprezentant al comunită�ii este să vadă lumea

că zâmbește. Așa că măcar o dată pe an lumea să știe că vine aici, că mănâncă un mic, bea o
bere.

R: Mul�umesc domnule Didi Alexandroaie.
P: Mul�umesc și eu.

Dumitru V. MARIN
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LA ANGAJARE
Pe o fatăau angajato,
Fărăa fi prea multe taine,
Însă cea recomandato
Ea �inea ascuns sub haine.

CONTRACT DE COLABORARE
Nu se pierde mai nimic,
Este calculat chiar totul:
Nui dai medicului plic,
Sigur dai, la popă, ortul.

Angela PISTOL

IEȘENILOR, MADRIGAL
Nus pompieri, și nu au fost,
Nicicând, în Iași; ei naveau rost,
Căci păstoreii ne conving,
Și neau convins, că beau… de sting!

VACAN�Ă DE PENSIONAR
Pentruo pensie aparte,
Caren card abia tresaltă,
Marea este prea departe
Și o las, firește… baltă!

Janet NICĂ

EU AM ALES
De vinuri, droguri şi cafea
Eu nam ştiut în viaţa mea,
Cât despre dame, ce să spun?
Că nu renunţ la ce e bun!

TRISTA REALITATE
Printre cei ce neau tradus
Vezi, dacă priveşti mai sus,
Mulţi penali, corupţi şi hoţi
Dar chiar mulţi... şi idioţi.

Vasile VULPAŞU

VEDETISME
Soacra mea, e fapt banal,
Ne se lasă, dă cu clanţa,
Căi vedetă la jurnal,
Când mă saltă... ambulanţa!

BARONUL
Baronui omul de substanţă,
Şia dovedito, nu o dată,
Căi arestat, cu aroganţă,
Şii declarat... basma curată!

Any DRĂGOIANU

MOTIVA�IE BAHICĂ
Întors acasă etilat,
Explică rar incoerent:
Azi barmanul na fost atent
Și a turnat... mai concentrat!

CONSTATARE
E clar că mam maturizat,
Căci azi trei sferturi de Cotnari,
Numi par, cam tot atât de mari
Can vremea când mam însurat.

Dumitru IVAS

VORBĂREŢILOR
Săturaţi de vorbă multă
Chinuiţi ca la supliciu
Pentru cei carel ascultă
Pauzeles deliciu.

UNUI LITERAT RATAT
A scris mult, fără succes,
Şi, când praful sa ales
A pretins căi nenţeles.

Victor IOSIF

• Când dușmanii ne întorc spatele, le vedem adevărata fa�ă.                            
• Canibalul care mușcase un dușman conchise: e rău la suflet, dar bun la gust.                   
• A căzut o stea! A murit un dictator ori sa născut un rege?                            
• O via�ă de om e prea scurtă să ne iubim și mâncândune între noi, mai mult neo scurtăm.
• Felinarul ce arde al iubirii și al dragostei gaz  inima.                             
• Pește? Unul care din lacul prostitu�iei a ajuns în undi�a poli�iei.    
• Când visezi că mănânci ciolanul înseamnă că ai pus la treabă osul.      
• Fusta? Una al că căreia viitor e a fi sau a nu fi?                                               
• ,,Întortocheate mai sunt căile Domnului!" dar mai ales drumul be�ivului spre casă.             
• ,, Să revenim la oile noastre!" spuse popa și începu să blesteme oaia neagră care golise cutia milei.              
• Gelozia? Una ce moare când apune al iubirii... soare.                                       
• Politica pe pâine: produs miraculos sandvici cu... os.                                       
• Când un ales politician vorbește la bec evităl, căi zevzec.                           
• Preotul datornic conchise: iubește�i aproapele când la el ai datorii.

Nicolae VIZITEU

FOCURILE VIEŢII
Un foc en prima tinereţe
Trăieşti simţind că eşti iubit
Un vals cu vise de tandreţe
Din care ieşi mereu pârlit.

Apoi prin slujbele în care
Eşti mai captiv cantrun acvariu
Iară un şef, bou din născare,
Te arde tare la salariu…

Teai fript şi întro căsnicie
Cu o arzoaică, o vecină,
Din fire iuten dărnicie
Şin rut mai rea ca o suină.

Te perpelesc facturi şi dări
Sau ratele, ardelear focul,
Ai furii sau nervoase stări
Şin viaţă nuţi mai afli locul…

Acum, senin, eşti resemnat,
Departe deorice măgărie
Sperând să fii incinerat,
Şin scrum să zaci o veşnicie.

Mihai BATOGBUJENIŢĂ

UUMMOORR
Se întâlnesc doi prieteni.
Primul îl intreabă:
– Ce mai faci? Cum mai trăiești?
– Ca în povești!
– Adică?
– So�ia – e Vrăjitoarea cea Rea, soacra – Muma Pădurii, socrul –

Căpcăun, în schimb vecina e Ileana Cosanzeana și so�ul ei e Dănilă Prepeleac!


Cică erau trei comandan�i: unu' din America , altu' din Rusia și unu'

din .... România!!! și încep ei să se contrazică, care și cum are în subordine
cei mai viteji solda�i ....

 Soldat James!  zice comandantu' american.
 Yes, sir!
 Ia dute în ocean și adumi un rechin!
 Yes, sir!
Se duce ăsta în ocean și aduce un rechin...
 Ei, cum a fost ? întreabă rusu'.
 Dificil, da' soldatu' american tre' să fie gata pentru orice....
 Eee, asta e treaba de femei, la români! zice com. român.
 Soldat Ivan!  zice comandantu' rus.
 Da, sa trăi�i!
 Ia dute și tu în ocean și adumi doi rechini!
 Da, să trăi�i!
Se duce ăsta în ocean și aduce doi rechini.
Și vine până în cortul comandan�ilor cu unu' întro mână și altu' în cealaltă.
 Ei, cum a fost? intreabă americanu'.
 Dificil, da' soldatu' rus tre' sa fie gata pentru orice.
 E, pe naiba .... la români, astai treabă de femeie.
 Bine, mă , ia hai sa mergem și în România.
 Soldat Ion! zice comandantu' român.
 Da, să trăi�i!
 Ia dute tu în ocean și adumi 3 rechini!
 Eh ... Măta să�i aducă!
 E, vam zis eu ca e treaba de femeie ...

BRICHETA
ŞI

CHIBRITUL 
O brichetă prea tenace 

Vrea chibritul săl atace : 
„Beţişor, fragil, subţire, 
Vrei, nu vrei, îţi dau de ştire 
Chiar de par exagerat, 
Cai ajuns un demodat. 
Tu ai viaţă efemeră, 
Fumătorii mă preferă, 
Tu, ajuns la apogeu 
Locul tău e la  muzeu 
Lângă iască şi amnar 
Aşadar, 
Scăpărător, 
Dormi în pace şi onor !” 
„Lucitoare şi cochetă, 
Tu dai flacără, brichetă, 
Fără fosfor sau amnar 
Ci cu gaz în rezervor. 
Armură sofisticată 
Şi esenţă parfumată 
Ai sajungi în scăpărare 
Ultima scăpărătoare 
Consumată, 
Aruncată, 
În pubelă ori găleată 
Eu, precum bătrânul bard, 
Pân’ la capăt vreau să ard !” 

MORALA 
Replicile au ecou, 
Vrednic de luat aminte: 
Cearta între vechi şi nou 
Duce viaţa înainte. 

Vasile LARCO 

VACCINUL
Doi beţivi treceau agale
Şi cântau cu foc şi dor
Când apare Leanan cale
Şi le zice sfidător:

 Iar aţi giugiulit paharul
Şiaţi visat că sunteţi zmei?
Staţi că vă înec amarul,
Firaţi voi de derbedei!

Ştiu caveţi nevesteacasă,
Nunţeleg de ce vă ţin,
Băuturai păcătoasă
Şi nu are vreun vaccin.

 Ce vaccin, ce spui femeie?
Zise Gicu sughiţând,
Leana scoase o scânteie
Şia tunat:  Vorbeşten gând!

Sicăa replicat cu sete:
 Când mergeai la vaccinat
La brutarul Stan Bibete
Nu vedeai că este beat?!

Alexandra MIHALACHE
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Bunele maniere nu trebuie lăsate acasă în nicio împrejurare, nici
măcar atunci când ne cazăm la un hotel sau la o pensiune. Chiar dacă este
vorba despre un hotel de lux sau de o mică pensiune, o comportare
cuviincioasă este necesară în ambele cazuri. Nu există reguli care se aplică
doar la hotel și la pensiune nu. Un om politicos rămâne binecrescut indiferent
de situa�ia financiară sau de localurile mai mult sau mai pu�in faimoase.

Iată cum trebuie să ne comportăm atunci când ne cazăm la un hotel
sau la o pensiune:

– Rezervarea se face din timp, mai ales dacă suntem în concediu și
ne dorim o vacan�ă relaxantă, întrun sezon aglomerat. De asemenea este bine
să ne informăm asupra condi�iilor, pentru a nu fi surprinși întrun mod
neplăcut atunci când ajungem la destina�ie. Suna�i din timp pentru a anun�a că
dori�i anularea rezervării în cazul în care între timp va�i decis pentru o altă
loca�ie.

– Bagajele le lăsăm pe mâna hamalului în cazul unui hotel mare șil
răsplătim pentru serviciul făcut printrun bacșiș corespunzător.

– Imediat ce ajungem ne asigurăm dacă condi�iile și loca�ia camerei
corespund standardelor solicitate, moment potrivit pentru a vă prezenta
nemul�umirile și a cere schimbarea camerei. Plângerea se va face politicos, pe
un ton calm, fără a recurge la �ipete sau înjurături. Tot acum este momentul
când vom verifica dacă lucrurile din cameră nu func�ionează corespunzător
sau sunt sparte și informăm imediat recep�ia pentru a nu fi acuza�i la plecare
de eventuale stricăciuni.

– Ne comportăm politicos cu to�i angaja�ii și ne facem prezen�a cât
mai liniștită pe toată perioada șederii.

– Dacă solicităm masa în cameră ne asigurăm, înainte de a deschide
ușa, că suntem prezentabil și decent îmbrăca�i și am pregătit și o mică sumă
de bani ca recompensă. Cel mai indicat este să informăm recep�ia dinainte
pentru a avea timp să vă pregătească masa.

– Men�inem ordinea: nu aruncăm nimic pe jos, facem patul zilnic, iar
la plecare lăsăm camera pe cât posibil așa cum am găsito (chiar dacă există
menajera care face zilnic cură�enie). Bacșișul se lasă o singură dată, la plecare
persoanei care se ocupă cu cură�enia.

– Dacă consumăm băuturi din minibar aruncăm la coș recipientele,
nu le vom pune la loc. De asemenea vom informa recep�ia ce anume am
consumat și nu vom pleca fără a le plăti.

– Aplicăm, în general, toate regulile care �in de respectarea bunului
altuia: nu deteriorăm nimic și nu luăm cu noi obiecte la plecare, indiferent cât
de mult near plăcea! Aviz cleptomanilor! Ve�i transmite mesajul că sunte�i o
persoană ieftină și fără caracter.

– Nu deranjăm vecinii ascultând muzică sau dând televizorul la
volum ridicat, nici nu facem gălăgie pe culoar. Nu trântim ușile, nu ne certăm
și nu vorbim tare.

– La restaurant salutăm persoanele de la masa la care ne așezăm. Nu
este greșit sa ne angajăm în conversa�ii cu al�i turiști din incinta hotelului
având în vedere cazarea comună, dar nu insistăm dacă o persoană nu se arată
interesată. De asemenea, respecta�i codul vestimentar cand merge�i la masă;
chiar dacă este cald nu înseamnă că este permis să vă prezenta�i doar întrun
costum de baie.

– Dacă hotelul este de tip all inclusive, consuma�i mâncarea și
băuturile cu modera�ie.  Nu este permis să se ia în cameră mâncare la pachet
în plus fa�ă de por�ia servită deja.

– În ascensor un bărbat salută o doamnă sco�ânduși șapca/pălăria,
chiar dacă nu o cunoaște; doamnele se pot saluta între ele cu un surâs pe buze,
fără a fi obligate să converseze.

– Prosoapele folosite se lasă jos, întro margine a camerei sau în baie
pentru a da de în�eles că le dori�i înlocuite (în cazurile în care ele nu sunt
schimbate zilnic). La plecare nu le împături�i!

– Oferim bacșișul corespunzător personalului hotelului în func�ie de
eticheta bacșișului.

– Dacă ave�i și copii mici cu voi nu le permite�i să alerge prea departe
de dumneavostră nesupraveghea�i din motive de siguran�ă.

– Dacă avem un animal de companie, vom �ine cont dacă  hotelul
ales permite accesul acestuia și dacă da, ce reguli trebuie respectate. De cele
mai multe ori câinele nu este permis pe plajă sau în anumite locuri din incinta
hotelului, nu se lasă nesupravegheat sau dezlegat și fără botni�ă.

– La plecare, camera trebuie eliberată până la ora 12. Dacă sunte�i în
întârziere suna�i la recep�ie pentru a cere o prelungire de 12 ore. Încerca�i să
nu face�i din acest lucru un obicei.

BUNELE MANIERE LA
HOTEL ȘI LA PENSIUNE
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LA IAŞI S
A INAUGURAT UN NOU ŞI 
IMPRESIONANT MONUMENT:

STATUIA REGELUI FERDINAND I ÎNTREGITORUL

Nedezminţinduşi tradiţia de păstrător al mo
mentelor de glorie prin care a trecut dea lungul existenţei
sale istorice, oraşul Iaşi a dorit să încheie în mod fastuos
sărbătorile CENTENAR închinate Războiului de Întregire
a Neamului Românesc, prin inaugurarea impozantei statui
a Regelui Ferdinand I, denumit cu strălucită subliniere
istorică: Întregitorul României Mari, tot la fel cum acestea
au început încă din 2016. 

Pentru momentul inaugural al acestui nou monu
ment oraşul Iaşi, fostă Capitală de Război şi a Rezistenţei
până la capăt, a avut în vedere data de 20 iulie 2019, atunci
când se împlineau 92 de ani de la trecerea Regelui 
Ferdinand I la cele veşnice. De ce la Iaşi şi nu în altă parte?
La această întrebare a dat răspuns chiar primarul munici
piului Iaşi, Mihai Chirica, în alocuţiunea rostită la inaugu
rarea statuii: …pentru că Regele Ferdinand, după cum
singur a recunoscuto în 1922, la încoronarea sa de la Alba
Iulia, a purtat la Iaşi „cununa de spini” a suferinţei sale pen
tru a ieşi victorios din crâncenul război în care angjase
România spre a o întregi cu orice preţ. De aici, de la Iaşi,
din biroul său de la etajul Palatului Roznovanu, Regele
Ferdinand avea săşi asume şi să conducă cu abilă strategie
rezistenţa până la capăt, întoarcând soarta războiului, ce
avea săi ofere României şi poporului român dorinţa Reîn
tregirii. Era normal ca această statuie să se ridice chiar sub
fereastra biroului său de unde sau luat toate deciziile is
torice ale luptei pentru o Românie Mare, a conchis domnul
primar.

Despre discernământul stabilirii amplasamentu
lui viitoarei statui a Regelui Ferdinand I avea să vorbească
şi reputatul istoric şi muzeograf Sorin Iftimie, care a
dezvăluit numeroasei audienţe faptul că …după moartea
Regelui, în perioada interbelică, a existat întradevăr la Iaşi
un proiect de ridicare a unei statui întru recunoştinţa adusă
Întregitorului de ţară, Regele Ferdinand I, Regele tuturor
românilor, aşa cum acesta era recunoscut, iar schiţa de am
plasament, găsită între documentele vremii, indica tocmai
locul din faţa Palatului Roznovanu. Însă, schimbarea
ulterioară a regimului politic în România, avea să „în
groape” definitiv proiectul respectiv.

Abia la pregătirile pentru sărbătorirea Centenaru
lui, prin nou înfiinţatul său departament CENTENAR,
Primăria Municipiului Iaşi, onorânduşi tradiţia
împământenită dea lungul timpului, a iniţiat un program

grandios de manifestări, cu desfăşurare în perioada 2016 
19, în care sa înscris şi una de cinstire adusă Regelui Fer
dinand – Întregitorul. Era un act de adâncă recunoştinţă al
oraşului Iaşi, Capitala de Război a României, pentru cel
care a fost Făuritorul României Mari.

Realizarea acestei impozante statui a fost
încredinţată maestrului sculptor ieşean Constantin
Crengăniş, recunoscut prin deosebitele sale lucrări sculp
turale, între care: Alexandru cel Bun (bronz), amplasată
din 2010 în cartierul ieşean ce poartă numele domnitorului
şi Iisus cel Înviat (marmură), amplasată recent în curtea
Catedralei romanocatolice, fiind binecuvântată de Papa
Francisc cu ocazia vizitei sale apostolice la Iaşi.

Statuia, înaltă de 2,4 metri, turnată în bronz şi
cântărind 600 kg., îl înfăţişează pe Regele Ferdinand stând
în picioare, întro postură majestoasă dată de o impecabilă
ţinută de război şi de mantia regală răsfrântă generos peste
umeri, degajând în privire acea înflăcărare proprie doar
celor învingători. 

Statuia a fost aşezată pe un soclu înalt de 3,6
metri, realizat din granit sau placat cu acest material, a cărei
arhitectură bine proporţionată dă întregului monument o
impozantă înfăţişare. Privită de pe pietonalul străzii Ştefan
cel Mare şi Sfânt, statuia Regelui Ferdinand, fiind străjuită
în părţile ei laterale de busturile celor doi primari destoinici
ai dulcelui Târg al Ieşilor, Vasile Pogor şi Nicu Gane şi
având ca fundal faţada recent renovată a Palatului 
Roznovanu, oferă trecătorilor deosebitul privilegiu al
admiraţiei unui ansamblu sculptural de o măreţie şi
frumuseţe aparte, ce sporeşte, astfel, faima şi zestrea bogată
în monumente a Cetăţii de pe cele 7 coline.

Sub flamura fluturândă a drapelului naţional al
României din timpul Regelui Ferdinand, înălţată pe înaltul
catarg din stânga Palatului Roznovanu, sediul actual al
Primăriei Municipiului Iaşi, ceremonia inaugurării statuii
Întregitorului, din după amiaza zilei de 20 iulie, a fost una
grandioasă, pe măsura acestei manifestări apoteozante 
dedicate sfârşitului sărbătorilor CENTENARULUI,
cuprinzând intonarea Imnului de Stat al României, onorul
unei gărzi militare, slujba religioasă a cinstirii Eroilor 
Neamului, oficiată separat de câte un sobor de preoţi
ortodocşi şi catolici, susţinerea unor alocuţiuni
emoţionante, rostirea numelor şi prenumelor eroilor ieşeni
ai Primului Război, depunerea unei coroane tricolore a
veşnicii recunoştinţe în sunetul muzicii de fanfară a Imnu
lui Eroilor; ceremonialul încheinduse cu parada gărzii 
militare, aplaudată de numeroasa asistenţă prezentă la 
inaugurarea acestui statui ce se alătură prestigioaselor 
monumente ieşene: Ştefan cel Mare şi Sfânt,Miron Costin,
Mihai Viteazul, Alexandru Ioan Cuza, Mihai Eminescu,
Mihail Kogălniceanu, Gh. Asachi, Vasile Alecsandri şi
atâtea multe altele, care definesc oraşul Iaşi drept oraşul
celor 3 Uniri, oraşul vechilor zidiri, Capitală a Istoriei, a
Culturii, a Rezistenţei până la capăt şi mai nou Capitala
europeană a Tineretului (2019  2020).

Seara sa încheiat triumfal pentru mulţimea de
participanţi, ieşeni sau vizitatori, în sunetul muzicii instru
mentale şi corale interpretate de fanfara militară a Garni
zoanei Iaşi şi a corului Centenar al Ateneului Tătăraşi.

De la înălţimea sa statuară, însuşi Regele 
Ferdinand I Întregitorul părea că mulţumeşte satisfăcut tu
turor pentru onoarea ce i sa făcut după 92 de ani de
veşnicie...

Mihai CABA

TALENTUL VINE
DE SUS!

Duminică, pe 21 iulie 2019, o
nouă manifestare culturală cu public,
din cadrul Ligii Scriitorilor Români 
Filiala Iaşi  Nord Est România a fost
găzduită de sala mare de spectacole a
Cercului Militar Iaşi.

De data aceasta a fost o dublă
lansare de carte pe teme religioase a
doamnei Georgeta Ursu, din Bacău,
care a venit la Iaşi însoţită de men
torul său, preotul prof. Ioan Mera
(pseudonim literar Iosif Vrancea),
care a şi scris
prefaţa la cele două volume lansate în
Dealul Copoului.

Cele două volume au titluri sugestive
pe altarul literaturii religioase, 
numinduse "Crerdincioşi şi chinuiţi,
slavă sfinţilor părinţi" şi "Credinţa şi
chinurile sfinţilor evanghelişti", am
bele fiind editate la "Babel", din mu
nicipiul Bacău, în 2019.

În cel deal doilea volum
menţionat, întrun editorial publicat în prefaţa cărţii şi denumit "Farmecul
poeziei religioase", preotul prof. Ioan Mera ne spune: "Distinsa scriitoare
GEORGETA URSU îşi surprinde din nou cititorii printrun alt volum de
poeme, de data aceasta dedicat primilor autori prin scris şi prin cuvâmtul 
vorbit al Noului Testament: SFINŢILOR EVANGHELIŞTI, a câtorva dintre
ceilalţi Ucenici şi Apostoli ai Domnului Hristos, a Preasfintei şi de viaţă
făcătoare TREIME, a Maicii Domnului, marilor Sfinţi, trăitori şi mărturisitori
ai credinţei în Hristos cel înviat, ierarhi, propovăduitori ai cuvâmtului lui 
Dumnezeu printre neamuri".  

Întrun eveniment moderat de scriitoarea Corina MateiGherman şi
întro atmosferă de linişte şi sfinţenie de catedrală, au vorbit elogios despre
cele două cărţi supuse dezbaterii publice Anastasia Gârneaţă, Viorica Şerban,
Romeo Romila, preotul prof. Ioan Mera (care  şia prezentat şi câteva volume
proprii, cu menţiunea că îşi va lansa şi Domnia Sa cărţile tot în cadrul Filialei
IaşiNord Est România din cadrul LSR, în viitorul apropiat), Calistrat Robu,
Eugenia Nechita şi Dan Teodorescu, ultimul, în calitatea sa de preşedinte al
Filialei IaşiNord Est România prezentând publicului şi viitoarele acţiuni cul
turale care vor fi organizate până la finele lui 2019, precum excursiile pe teme
culturale la Cucuteni, Cotnari şi Hârlău, dar şi la Cernăuţi şi Bănceni, în
Ucraina, manifestările de la Botoşani (lansare de carte şi vernisaj expoziţional)
şi Oneşti (eveniment organizat cu ocazia Sărbătoririi Limbii Române), alte
lansări de carte şi conferinţe pe teme culturale, o altă manifestare care va fi
organizată la Muzeul Municipal "Regina Maria" Iaşi, cu invitaţi din sfera scri
itorilor şi jurnaliştilor din judeţul Mureş, o Gală a Excelenţei în Literatură şi
Pictură la finele anului.  

Iar în septembrie 2019, va fi lansată pe piaţă noua revistă "NordEst
Cultural", care va fi la nivel internaţional, cu o bogată corespondenţă din
Franţa, Germania şi Israel.  .  

Au recitat dim poemele doamnei Georgeta Ursu scriitoarele Viorica
Şerban şi Sofia Doina Gavrilă.

Evenimentul de la Cercul Militar din Dealul Copoului a cuprins şi un
spectacol muzicalartistic la care şiau adus contribuţia poeţii Angela Pistol şi
Sofia Doina Gavrilă (din cadrul Asociaţiei Literare „Păstorel” Iaşi), Oana
Frenţescu şi Mihai Savin, , violonista Nina Munteanu (originară din 
Republica Moldova), folkistul Adi Gegiuc, ansamblul coral "Speranţa", inter
pretele Ana Ştefănică (muzică uşoară) şi Rodina IoniţăGrosu (muzică
populară), Mariana Buzdugan şi preotul prof. Ioan Mera (care a citit din propriile creaţii
literare).

Cu mult har duhovnicesc, părintele Ioan Mera a mai remarcat că 
„Talentul vine de sus în poezie, proză, pictură. Iar dacă nu ar fi existat 
Biserica, noi am fi fost spulberaţi ca neam!".  

În afara artiştilor şi scriitorilor prezentaţi deja, au mai primit diplome
de excelenţă pe parcursul manifestării pictorii Viorel Vasiliu şi Eugenia 
Nechita, prozatoarea Maria Velea şi graficianul Eugen D. Nicanor.  

Operatorii foto şi video ai manifestării au fost Calistrat Robu şi Ioan
Vârlan.

În finalul spectacolului cultural de la "CMI" şî înainte de fotografia de
grup, scriitoarea şi autoarea celor două cărţi, băcăuanca Georgeta Ursu şia
prezentat crezul său în domeniul poeziei religioase, a mulţumit publicului 
pentru prezenţă şi a recitat din noile sale creaţii literare.

Manifestarea culturală duminicală de la Cercul Militar Iaşi a fost
organizată de Filiala IaşiNord Est România din cadrul Ligii Scriitorilor
Români, Cenaclul Literar Artistic „Octav Băncilă” din cadrul Cercului Militar
Iaşi, Uniunea Creatorilor de Artă Profesionişti  Sucursala Iaşi, Asociaţia
Literară Păstorel Iaşi şi Asociaţia culturală „Dor de Acasă”.

Dan TEODORESCU



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

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

* Vând apartament 3 camere cu centrală termică în loc.

Huşi. Modernizat, zona centru (Romarta) Telefon:

0785/698.299.

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

gresie, faianţă, termopan, sau schimb cu garsonieră +

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

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

tel:  0724/ 074.009.

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

039.

* Vând apartament 2 camere cu centrală termică pe gaz,

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

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

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

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

manuale

cărţi de specialitate

vizavi de Liceul 
„M. Kogălniceanu”

Librăria 
CASA CĂRŢII

Meridianul, joi, 25 iulie 2019

Televiziunea Vaslui on line 
Tel/fax 0235/361.236, 
email: cvintet_tera@yahoo.com

tel: 0235 361 236 (Vaslui), 
web: www.tvv.ro; www.marindumitru.ro

Locuri de muncă în mun. Huşi
AGENŢIA LOCALĂ HUŞI, str. A.I. Cuza, bl. H5,

sc A, telefon 0371/ 073989, 0235/481720
59 locuri de muncă disponibile la 24.07.2019

– ADISAMCOR  SRL 1 electrician de întretinere în
construc�ii, 1 muncitor necalificat la spargerea și tăierea
materialelor de construc�ii, 1 zidar rosartencuitor, 1
zugrav

– ALDELIA SRL 3 muncitori necalifica�i la asam
blarea, montarea pieselor

– ALE&GEO@AUTOBEST S.R.L. 3 instructori
auto

– AUTO B H N SRL1 instructor auto
– BRĂNICI EUGEN  ÎNTREPRINDERE

INDIVIDUALĂ 1 lucrător gestionar
– CARIOTCOM SRL 1 bucătar
– ECOSALUBRIZARE PREST SRL 1 lucrător

pentru salubrizare căi publice
– ELECTROSANIT SRL 1 inginer construc�ii

civile, industriale și agricole
– GARTEK SRL 3 muncitori necalifica�i în

industria confec�iilor
– LINUX SRL 1 muncitor necalificat la spargerea și

tăierea materialelor de construc�ii
– LUCITAT INVEST SRL 1 barman, 1 ospătar

(chelner)
– MĂRĂNDESCU DANIELA ÎNTREPRINDERE

INDIVIDUALĂ 1 frizer
– NICOMON S.R.L. 3 muncitori necalifica�i în

industria confec�iilor
– PANTOCIM SRL 1 confec�ioner articole din piele

si înlocuitori, 1 muncitor necalificat în industria
confec�iilor 

– RECON SA 3 dulgheri (exclusiv restaurator), 3
zidari rosaritencuitori

– ROCARAM SRL HUȘI 3 muncitori necalifica�i în
industria confec�iilor

– S.C.APLGO PRODUCTS S.R.L. 1 gestionar
depozit

– S.C.ARHITECTURAL RESISTANCE BUILDING
S.R.L. 3 muncitori necalificat la demolarea clădirilor,
căptușeli zidarie, plăci mozaic, faian�ă, gresie, parchet, 3
muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de
construc�ii

– S.C.RODIWINE S.R.L. 4 ambalatori manual
– SC ELIMARSTUDIO FOTO SRL 1 fotograf
– SC VIO BHN SPORT SRL 1 instructor auto
– SPIDER FLUX FRESH SRL 1 ospătar (chelner)
– TGA TRANS 5 confec�ioneriasamblor articole

din textile
– VASEA SRL 1 agent de vânzări, 1 ajutor ospătar
– ZOOPROD SRL 1 brutar

Angajez lucrător la fermă
legumicolă, cu experienţă în domeniu. 

Se asigură cazare în apartament.
Relaţii la telefon: 0744.528441

Oferim spre închiriere garaje, la
Moara Grecilor, la preţ avantajos

Relaţii puteţi obţine la telefon
0744.231380

Vând hală din tablă, 30X15m, în
localitatea Zăpodeni, Vaslui.

Telefon: 0744.231380 

Vând teren în Vaslui situat
lângă KAUFLAND.

Rela�ii la telefon: 0744.231380
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Reporter: Bine vam găsit domnule primar al comunei Viișoara, Liviu Pârciu. Domnule,
ești prea ascultător azi, că... de obicei, noi schimbăm repede și impresii și gânduri și glume

Primar: Probabil că e luni diminea�ă, luni diminea�ă am planificarea săptămânii.
R: Domnule, am văzut că oamenii sunt la muncă în birouri, erau doi trei cetă�eni, au ple

cat repede de aici deci au fost rezolva�i, nu? Dumneata ai semnat rapid vreo trei patru hârtii.
P: Căutăm prin activitatea pe care o desfășurăm să rezolvăm problemele

cetă�eanului în primul rând. Pentru că noi, odată aleși, trebuie să facem muncă de
administra�ie, trebuie să fim la dispozi�ia cetă�eanului și trebuie să rezolvăm toate problemele
cetă�eanului.

R: Câ�i ani de administra�ie zice�i că ave�i?
P: Păi dacă luăm în considerare că lucrez în cadrul primăriei din anul 1983, fac 36

pe 37 de ani de administra�ie.
R: Domnule Pârciu, odinioară la Viișoara erau doar două, trei cișmele. Eu știu doar de una,

de aici, din vale, care curgea, și toată lumea căra cu căru�a și cu bidoanele apă. Cu butoaiele mai
întâi și apoi cu bidoanele. Mai știu despre Viișoara că avea două trei clădiri mai răsărite, printre
care școala era cea mai! Ei, acum e altceva, parcă.

P: Da, am intrat în administra�ia publică ca ales local, în 2000, prima dată ca vicepri
mar, iar din 2004 sunt primarul comunei Viișoara. Odată ales primar al comunei, problema
stringentă a locuitorilor era apa. Am întocmit imediat proiectele de aduc�iune cu apă și de 10
ani de zile în toată comuna există apă potabilă, fiecare cetă�ean are apă trasă în curte.

R: Să mai spun că terenul este accidentat, dacă nu cumva foarte accidentat și că apa în
sine, care acum bănuiesc că este la conductă, la robinet, a fost destul de greu de dus acolo pe deal,
ca să fie împăr�ită.

P: Foarte greu, dar noi suntem o zonă colinară, aici la Viișoara, am trei foraje la
peste 280 de metri, pentru că diferen�a deal – apa freatică de la râul Bârlad este de 200 de
metri și atunci a trebuit să pătrundem până la 200 și ceva, până la 280 de metri, dar prin 
aceste foraje ne asigurăm apa pentru locuitorii comunei Viișoara și pe timp de secetă.
Niciodată nam avut întreruperi la apă potabilă.

R: Ce înseamnă pe timp de secetă? Că dacă nu plouă omul poate săși ia apă săși ude
legumele din curte?

P: Absolut! Nici nam făcut restric�ii.
R: Păi, e apometrizată? E tot?
P: Absolut tot. Absolut tot este contorizat. În satul Viișoara avem o rezervă de apă

de 400 de tone plus rezerva de pompieri în bazinul de la primărie, acum stăm bine din punct
de vedere al apei potabile.

R: Și a�i închis cișmeaua aia de la vale? Aia cu debit ceva mai mare?
P: Este singura cișmea pe care o avem cu un debit de apă, dar această cișmea pe timp

de secetă încetează să mai curgă.
R: Scade. Dar apa e controlată dacă e bună de băut.
P: Avem un grafic de monitorizare și contracte de monitorizare cu Direc�ia Generală

de sănătate publică și de două ori pe săptămână se iau probe pentru apă. Iar apa noastră
corespunde atât din punct de vedere bacteriologic, cât și din punct de vedere chimic.

R: Asta este o veste bună și cu siguran�ă că nu ave�i boli, nu ave�i probleme.
P: Nu avem. Vă da�i seama că din punct de vedere bacteriologic la 200 și ceva de

metri nu se poate întâmpla nimic.
R: Aici în primărie, am găsit, cum să vă spun eu, oameni deschiși. Și acum mă bucur că

și dumneavoastră sunte�i ca întotdeauna primitor. Dacă unul venit să se documenteze, eu știu, dar
vă las pe dumneavoastră: că domnule, la Viișoara sa făcut cutare, cutare, cutare…, dumneavoastră
ce îi răspunde�i? Adică mai precis, care sunt rezultatele activită�ii de o via�ă aici în Viișoara? Apa,
bravo!

P: Prima preocupare a fost apa potabilă, a doua problemă sunt drumurile, pe care
încercăm să le rezolvăm, să le pietruim și să le și asfaltăm acolo unde avem proiecte în deru
lare și proiecte realizate. Avem până în prezent 18 km de drumuri asfaltate, de când sunt eu
în func�ia de primar și mai sunt două proiecte care așteaptă finan�area, respectiv Programul
Na�ional De Dezvoltare Rurală și mai recent prin Fondul de dezvoltare și investi�ii. O altă
preocupare au fost școlile. Am reușit acum să modernizăm școala de la centru. To�i copiii din
cauza lipsei, a scăderii demografice a popula�iei, to�i elevii înva�ă la centru. Am modernizat
școala de la centru și am făcut și o extindere, astfel încât să încorporăm și grupurile sanitare
pentru a ob�ine autoriza�ie de func�ionare pentru școala Viișoara.

R: Va să zică, ca să zic așa, încă nu a�i cuplat grupurile sanitare în școli.
P: Ba da, am și terminat, urmează ca luna aceasta să facem recep�ia finală a

lucrărilor pentru școala Viișoara.
R: Apropo, cu elevii de aici se făcea un vestit ansamblu, mai este? Se mai face?

P: Da, până de curând a func�ionat ansamblul „Voinicelul” dar din păcate, instruc
torul Spătaru Ioan, care mult timp a activat în cadrul Căminului Cultural, nu mai este print
re noi, nam reușit să găsim un alt instructor, între timp și aria de selec�ie a celor care
activează în cadrul ansamblului sa mai redus și în prezent nu avem un ansamblu la Căminul Cultural.

R: Cam câ�i elevi mai ave�i în comună, domnule primar?
P: Mai avem în jur de 200 de elevi. Când am intrat primar aveam 400 iar acum mai

sunt 200 de elevi care activează la școala din centru.
R: La o comună de câ�i locuitori?
P: La o comună de 2000 de locuitori.
R: Da, în general e vorba de 10%, un fel de normalitate astăzi, deși altă dată era mai mult

și era și mai normal. Am făcut ieri o comună, Oșești, unde este natalitate pe plus. Creșterea
popula�iei este cu aproape 3%. Și mam bucurat foarte. În jude�ul Vaslui sunt asemenea locuri rare.

P: Da, probabil comunele mai apropiate de centrele urbane au popula�ia mai
ridicată. Noi suntem la distan�ă și de orașul Bârlad și de municipiul Vaslui. 

R: Așa se explică scăderea popula�iei. Când se va termina șoseaua asta spre Găgești? Pe
ea se circulă bine, dar e pietruită nu e asfaltată.

P: Da, este prinsă în cadrul Programului Na�ional de Dezvoltare Rurală, este drumul
jude�ean 244 H de 15 km care va fi modernizat în cursul anului 20192020.

R:Am văzut că treceau două autocare astăzi. Se va îmbunătă�i în felul acesta circula�ia și comunicarea?
P: Da, cred că odată cu modernizarea se va îmbunătă�i și circula�ia. Noi suferim din

acest punct de vedere cu drumurile, pentru că suntem o comună de tranzit, pe aici se trece
către Găgești, către Fălciu, către comunele de pe Valea Prutului. Ca să scurteze distan�a către
Vaslui majoritatea vehiculelor grele traversează localitatea.

R: Deși îs dealurile mari aici.
P: Deși îs dealurile mari. Dar fiind distan�a mai scurtă către Vaslui, pe aici se trece.
R: Totuși, nu comentez, constat. Ave�i pășune și ave�i pe vale, acolo, teren mai productiv,

dealurile cu și fără, dar nu ave�i destui pomi, deși satul este bine acoperit, ave�i pădurile aproape,
ar trebui să ave�i condi�ii perfecte de dezvoltare.

P: Avem. Pădurea Idrici este pe raza localită�ii noastre, avem un teren foarte bine
lucrat, noi avem mai bine de 80% din terenul de pe raza comunei grupat, este dat în arendă
și lucrează firme specializate.

R: Adică se lucrează cum trebuie.
P: Da, așa și este. Avem și o firmă specializată pe zootehnie – Agrotica Viișoara care

de�ine efectiv un număr de 650700 de capete de bovine.
R: Asta înseamnă că lucrează mai mul�i oameni de aici, acolo. Haide�i să comentăm ce am

văzut eu: Domnule, foarte multe lanuri de floarea soarelui. E bine, e rău? Mai mult decât porumb
în anul acesta.

P: Da, primăvara vorbim că este prea multă rapi�ă pentru că iese în relief când
înflorește, acum ne dăm seama că este floarea soarelui. Dar având în vedere că este o plantă
premergătoare pentru grâu, cine cultivă această plantă o cultivă ca plantă pentru rota�ia cul
turilor cu grâu, porumb.

R: Porumbul se face?
P: Da, anul acesta a fost un an bun, în ceea ce privește agricultura.
R: Aici, atât cât am văzut eu, oamenii rămân oameni gospodari. Își îngrijesc loturile, au

case frumușele, primăria voastră e nemaipomenită. Cum e totuși standardul de via�ă? Cum îl
aprecia�i dumneavoastră?

P: Standardul de via�ă este scăzut. Pentru că principala ocupa�ie a locuitorilor este
agricultura. Ști�i dumneavoastră că din agricultură nu prea se ob�in venituri. Ob�in venituri
cei care mai iau în arendă, care mai au utilaje, dar restul popula�iei mai greu se descurcă cu
banul.

R: Și cu toate astea nu ave�i fapte antisociale pe aici.
P: Nu avem fapte antisociale, suntem o comună liniștită. Nu am la venitul minim

garantat decât cinci persoane care chiar au probleme, din ăștia netratabili. Chiar suntem
comuna cu cei mai pu�ini beneficiari la legea 416.

R: Sunt și comune fără nici unul.
P: Cred că în jude�ul Vaslui nu sunt.
R: Ba da. Haide�i la Berezeni.
P: Nu cred că nau nici unul.
R: Sau nau spus ei. Dima este și el un foarte bun gospodar.
P: Noi știam că noi, comuna Viișoara, avem cei mai pu�ini. Statistic vorbind.
R: Dar oricum vă încurajează să nu mai ave�i, adică să rămână to�i, nu știu cum să spun,

buni de muncă.
P: Da, avem foarte mul�i pleca�i în străinătate, tineretul este plecat în străinătate pen

tru că nam avut locuri de muncă. Fiind la o distan�ă mai mare de oraș e greu și de făcut naveta.
R: Dumneavoastră, de aici de la birou, sau chiar de la dumneavoastră acasă din sat vede�i

totuși o rezolvare pentru satul românesc carei părăsit de tineret? De for�a vie, ca să zic așa.
P: Eu cred că dacă se va dezvolta infrastructura, tinerii pleca�i în străinătate se vor

întoarce. Se vor întoarce pentru că vor găsi locuri de muncă. Noi suntem obliga�i (autorită�ile
publice locale) să aducem investitori. Deocamdată noi la Viișoara nu putem aduce decât pen
tru agricultură. Mai există și un număr de 10 persoane care lucrează la o firmă de construc�ii
din Huși și vreo 1015 persoane care lucrează la o firmă de construc�ii din comuna Dodești.

R: Adică destul de pu�in.
P: Destul de pu�in în compara�ie cu nevoile de locuri de muncă.
R: Gaz metan?
P: Gaz metan? Am proiect și pentru gaz metan.
R: Păi spune�i, domnule, că asta face parte din  visurile frumoase ale lumii.
P: Am proiect și pentru gaz metan, pentru că există o oportunitate de a mă racorda

de la gara Banca, pentru că noi suntem vecini cu gara Banca și sunt în stadiul de proiectare.
R: Succes, domnule primar.
P: Mul�umesc.
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