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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)

NEMURIREA CELUI CARE FACE
La a XXXIVa carte pot înștiin�a că volumul de peste 534 de pagini

cuprinde men�iuni despre ceea ce am reușit să aduc în Vaslui acolo unde este
nevoie de intelectuali.

Dumitru V. MARIN


Doar cei care nul cunosc (încă) pe domnul profesor dr. Dumitru V. Marin
sar putea uimi de faptul că în acest an, ajuns puţin dincolo de jumătate, dom
nia sa a scos de sub tipar patru volume: 101 vasluieni pentru 100 de ani, Liceeni
la PoduBacău, Marin D.V. Vaslui  din seva istoriei şi, la doar două luni după:
111 valori naţionale întrun secol pentru Vaslui.

Sigur se vor găsi şi cârcotaşi care să spună că de fapt efortul creator a fost
înlocuit cu efortul, mai mult didactic şi organizatoric, de prezentare a unor ma
teriale cu caracter memorialistic sau că paginile scrise în acest interval, aproxi
mativ o mie trei sute, îl aduc în atenţie doar pe publicistul D.V. Marin şi
nicidecum pe scriitorul cu acelaşi nume.

Perfect de acord şi chiar respect astfel de opinii dacă ele ar apărea. Numai
că, pentru a edita o mie de pagini cu caracter memorialistic ai nevoie de materi
alul necesar. Iar aici autorul face o demonstraţie credibilă a evenimentelor la
care a participat direct şi care merită atenţie.

Mă voi referi doar la cel mai recent volum: 111 valori naţionale întrun
secol pentru Vaslui. A prezenta cititorului întâlnirile deloc imaginare ale re
porterului Dumitru V. Marin cu personalităţi de diferite sociale calibre de la regi
la preşedinţi de state, primminiştri, înalţi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe ori 
Catolice, scriitori şi poeţi de referinţă ai ţării, oameni care au cunoscut succesul
pe terenul de fotbal sau de tenis, academicieni, universitari cu activitate de zeci
de ani la catedră, inventatori sau militari cu grade înalte, actori şi economişti cu
idei strălucite, profesori cu zeci de generaţii trecute prin experienţa educaţiei de
ţinută (enumerarea este întro ordine absolut aleatorie) înseamnă cel puţin două
lucruri: că reporterul a avut acces la surse, ceea ce chiar nu este chiar la în
demâna oricui şi că, în zeci de ani, a trăit neodihna pasionantă a celui dăruit
profesiunii. A traversat aproape cu frenezie prin vâltoarea evenimentelor, sa in
tersectat cu ele şi lea consemnat pentru viitorime. Cât de mult contează activi
tatea unui asemenea om o putem afla de la cei dinaintea noastră, aceia care
neau lăsat amintirile vremurilor lor, sau poate de la urmaşii noştri cei care vor
şti să aprecieze, eventual să folosească informaţiile primite pe această cale.

La pagina optsprezece a volumului aflăm că profesorul D.V. Marin îşi auto
asumă calitatea de „jurnalist, fără nici o îndoială, cel mai mare din istoria
culturală a judeţului Vaslui”. Voi avea motive să mă îndoiesc sau chiar să neg
această autoasumare doar atunci când un alt publicist va susţine, cu dovezi, con
trariul.

Până atunci îi doresc domnului profesor ani mulţi şi sănătate pentru că
toată munca domniei sale are o puternică reverberaţie asupra a tot ce înseamnă
activitate culturală în oraşul inimii sale, Vaslui.

Mihai BATOGBUJENIŢĂ
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A APĂRUT 
CARTEA DE VIZITĂ A JUDE�ULUI VASLUI –

101 VASLUIENI PENTRU 100 DE ANI
Editura PIM, IAȘI, 434 p.

...Nevoit să stea alături de camarazii săi fără suflare carel protejau
cu trupurile lor, încă  vreo 6 zile , acesta a rămas cu o imagine coșmar care 
la înso�it apoi toată via�a: viermii ieșind din corpurile mor�ilor umfla�i, care
semănau cu boabele de orez, ieșind din corpurile deformate și greu
mirositoare. Vasile Cogean din Rânzești na mai mâncat vreodată în via�a lui
orez.

…Ridicat de sanitari, inconștient, Vasile Marin a ajuns pe masa de
opera�ie tocmai la Buzău, pentru ai fi extras glon�ul dumdum și operat fără
anestezice. De durere a sfărâmat între din�i un col� al mesei de opera�ie…
Când a ajuns alicnind deun picior pe prispa casei, copilul la botezul căruia
trăsese cu mitraliera făcea primii pași și gângurea în limba lui…

În momentul  for�ării Prutului, toate satele de pe malul drept erau
pline de solda�i români, cei germani fiind mai la sud. Se străduiau cât se putea
să se asigure momentul surpriză, dar era greu de acoperit zgomotul
autotunurilor trase de cai, a transportării armamentului, a mișcării trupelor
care se vedeau din depărtare pe dealurile Ghermăneștilor dinspre Arsura, ale
Cozmeștilor spre Cotul Bâcului (spre Iași) pe șoseaua dinspre Huși, Stănilești,
Bumbăta unde era un pod de lemn par�ial utilizabil, la Vetrișoaia, Berezeni,
Fălciu, cu podul de fier de la Bogdănești dinamitat de rușii care se așteptau la
atac. Nu degeaba a urmat masacrul de la �iganca. 

La câteva zeci de km, lângă Albi�a, dar la o unitate de motorizate, se
pregăteau de asalt alte trupe românești, alături sau împreună cu trupe nem�ești.
Lovitura trebuia să fie năucitoare, Prutul fiind for�at în mai multe puncte, iar
aici, între dealuri apropiate, maluri apropiate, posibilită�i de exploatare a
capului de pod, cu deplasare aproape liniară spre Chișinău, în aceeași noapte
de 21/22 iunie printre unită�ile gata de asalt, se afla și cea a lui Vasile Cernat.
Cum rememorează el, în versuri, momentul:

Cu tot Regimentul
În seara zilei de 2122 Iunie 1941
Ne sus�inea artileria ce bătea cu tunul
Căci primisem ordin cu dungă trei culori
Să mă prezint îndată la 10 vânători
Și cu Fer�u Tache noi neam prezintat
Și în cinci minute neam și echipat
Și de la armatură arme nea și dat
Direct la satul Râpi unde am plecat
Era adunătură din tot fundul Moldovei
Căci se cunoșteau după accentul vorbei
La compania 6⁰ unde nea dat pe noi
Erau ostași mai mul�i… chiar din Dorohoi
Am pornit din râpi peo noapte întunecoasă
Însă gândul nostru era tot la cei de acasă.
Mersam pe întuneric pânăn Ghermănești
Ah ce era acolo, zău că te îngrozești
Bătuse cu artileria din armata rusă
Și ori și ce casă în sat era distrusă
Am ajuns în zori la Cotu Bâcului
Iute am făcut poduri peste apa Prutului
Când am ieșit din luncă și am dat de șes 
Am crezut că de acolo cu zile nu mai ies
Cădeau exact ca ploaia ghiulele de brand
Pe câ�i ia prins în rază nici unul na scăpat.
Șofer fiind, Vasile Cernat a fost trimis, după for�area victorioasă  a

Prutului, să aprovizioneze întrun convoi cu proiectile și muni�ie din Valea
Jiului unde era siguran�ă, inclusiv aeriană, în aprovizionare și organizare, a
parcurs Moldova pe valea Siretului spre Lwow, apoi a urmărit armata a IVa
până la Cotu Donului unde aceasta  șia găsit … distrugerea, aproape în
totalitate.

Dumitru V. MARIN

COTITURA DE LA COTITURA DE LA 
COTUL DONULUICOTUL DONULUI

AA UU   AA PP ĂĂ RR UU TT ::

111 VALORI NA�IONALE DINTR	UN
SECOL PENTRU VASLUI

A APĂRUT volumul 111 valori
na�ionale dintrun secol pentru Vaslui,
512 pagini, săl vede�i.

Tot cu lume mare pentru
prăpăditul de Vaslui, dea lungul celor
60 de ani.

Discu�ie lungă și fructuoasă,

VĂ INVITĂM LA LECTURĂ?!?
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MEREU ÎN CONSTRUC�IE
BĂCEȘTI

Vizita prin comuna Băcești, împreună cu primarul Hora�iu Cărăușu a dezvăluit elemente
caracteristice pentru orice înseamnă satul românesc: străduin�a autorită�ilor să asigure optimizarea
infrastructurii, insisten�a lor pentru a pune la punct re�eaua școlară, străduin�a pentru modernizarea

localită�ii – pe de o parte – micșorarea numărului popula�iei prin mortalitate naturală, exodul tinere
tului spre vest cu afectarea dramatică a natalită�ii. Dacă și în sate cu �igani ca în această comună
(etnie mai productivă a copiilor) natalitatea scade, oare, ce se întâmplă în alte păr�i:

Răspunsul nu e decât unul singur și acela e știut de mult: politica economică a unui stat.
Că oricine ar fi astăzi la putere tot cam la fel sar desfășura lucrurile, lipsind până și personalită�ile
providen�iale: un Dragnea care a încercat ceva a ajuns în pușcărie. Al�i contemporani nu văd să mai
apară.

Așa că am apreciat eforturile edilului de la Băcești să implementeze mai multe proiecte,
dorin�a sa de a se crea un climat de în�elegere și armonie în toată comuna, grija deosebită pentru
etnia dintotdeauna defavorizată și dezonorată pentru că fură, minte, e mizerabilă, e
nonconformistă. „Și aceștia sunt tot de ai noștri”, zice Hora�iu.

– Ai echipă specială pentru proiecte?
– Nu, nici vorbă, near costa prea mult, dar avem o echipă la Primărie cu care ar fi mândru

orice primar din �ara asta. Nu se prea găsește o contabilă ca a noastră (Daniela Radu), care va fost
elevă, nu?, un secretar foarte bun (Mihai Băbușanu), func�ionari careși caută de treabă chiar în
condi�ii grele, pentru că la atâtea nevoi, e tare greu cu �iganii. Nici nu ne mai plângem de
probleme…

– Dar consăteanca Dvs, omul de carte Mihaela Băbușanu, mai vine pe acasă? 
– Da, e simbolul nostru cultural, a donat căr�i și reviste, participă la ac�iuni locale. E dea

noastră.

La Băcești, în normalitatea vie�ii este și munca văzută și nevăzută a celor aleși?!?  

Dumitru V. MARIN



Săptămâna începe alături de
prieteni. Po�i desfășura alături

de aceștia activită�i interesante.
Dialogurile din primele zile ale
intervalului analizat î�i aduc
informa�ii pre�ioase necesare în seg
mentul socioprofesional în care
activezi. Retragera din forfota
cotidiană este binevenită la mijlocul
săptămânii, fiindu�i utilă pentru
odihnă și dialog interior. Oboseala
va fi accentuată, iar afec�iunile vechi
te pot necăji destul de mult.
Odihneștete.
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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
29 aug. 2019  – 4 sept 2019

Segmentul domestic î�i
deschide săptămâna, pentru

că vei avea treburi restante de
rezolvat acasă sau împreună cu
membrii familiei. Cură�enii generale,
repara�ii curente, vânzarea sau
achizi�ionarea unor bunuri patrimo
niale, discu�ii pe teme de interes
comun cu neamurile. Pruden�ă și
răbdare, pentru că tensiunile sunt la
cote înalte. A doua parte a săptămânii
eviden�iază rela�iile sentimentale.

În primele zile ale săptămânii
vei fi nevoit să faci mai multe

drumuri pe distan�e scurte, pentru a
rezolva diverse chestiuni personale
sau profesionale. Unele chiar sunt
importante pe termen lung, bine fiind
să le acorzi aten�ia cuvenită.
Segmentul domestic este foarte
dinamic. Treburi gospodărești de
anvergură, vânzări sau achizi�ionări
de bunuri patrimoniale, dialoguri cu
membrii familiei și cu neamurile. 

Stările tale de spirit
fluctuează mult în perioada

analizată. De aici și organismul este
obosit. Controleazăte, temperează�i
impulsurile de moment și ocupăte
serios de îmbunătă�irea stării tale
generale. Plimbările în aer liber,
concentrarea pe gândirea pozitivă,
rela�ionarea cu oamenii de bună
calitate te ajută mult. Sunt momente
bune pentru a�i remodela sistemul
valorilor morale și spirituale și mai
ales de a te apropia de cele sfinte.
Foarte importante sunt dialogurile.

Ești în vervă toată săptă
mâna, astfel că ai șanse

mari să schimbi multe și mărunte în
via�a ta. Se pare totuși că segmentul
profesional este cel care te atrage cel
mai mult. Analizează pe îndelete
situa�ia ta profesională și trasează un
plan de îmbunătă�ire. Rela�iile cu
șefii și autorită�ile sunt tensionate,
deci fii prudent și evită discu�iile con
tradictorii sau accentuarea con
flictelor. 

Se conturează cheltuieli
importante la începutul

săptămânii, fie pentru cineva drag, un
prieten de încredere, fie pentru un
proiect profesional aflat în derulare
de ceva vreme. Chibzuiște bine
înainte de a cheltui o sumă cât de
mică. Există și interese meschine,
ascunse ale unora ce plănuiesc să
profite de pe urma veniturilor tale.
Multe dialoguri și întâlniri cu per
soanele din anturajul apropiat.
Mentalul este distorsionat.

De vânzare balo�i de fân și de lucernă, paralelipipedici, zona
Crasna. Pre� negociabil. Tel 0757.198.213.

DESPRE „101 VASLUIENI PENTRU 100 DE ANI”:
Dumitru V. Marin, „101 VASLUIENI PENTRU 100 DE ANI”/ VALORI IDENTITARE VASLUIENE: 

SEMNAL SPIRITUAL LA CENTENAR”,  Editura PIM, Iaşi, 2019, 400 pag.
Fără îndoială sunt mulţi cei care aparţin acestui spaţiu identitar

cultural vasluian însă, în acest volum, regăsim personalităţi ale timpului
prezent, care şiau intersectat parcursul la un moment dat cu cel al autorului,
101 vasluieni ACTIVI pentru comunitatea din care au plecat/în care au intrat.

Cu toţii facem referire sau nu suntem de acord cu un anume corpus
de valori, suntem de acord sau nu cu anumite standarde de valori care
contribuie la categorisirea şi acceptarea anumitor indivizi drept personalităţi.
În oricare dintre aceste două categorii neam afla, cred că  putem  admite
aproape în unanimitate, că acest volum poate fi un instrument de lucru care
poate fi citat, analizat, corectat ulterior, adaugit, îmbunătăţit şi care are rolul de
a aşeza la locul cuvenit personalităţile vasluiene în marele context al culturii
naţionale şi lumii contemporane. „Nu este o listă a elitelor, pentru că urmărim
dimensionarea în spa�iu și timp, cu ce avem la îndemână pe bază de dovezi
directe și concrete (opera) pentru o idee: stimularea celor de astăzi, bază de
studiu pentru cei de  14  mâine, dovada muncii cu valen�e „na�ionale” la
începutul mileniului III”.

În orice caz,  fie doar si simplul fapt de a încerca să faci un asemenea
dicţionar, este unul care poate fi considerat îndrăzneţ şi cu siguranţă nu poate
fi decât benefic şi util. „Este o altă încercare, după …77…Noduri culturale,
Dic�ionar selectiv, 2018, care să sintetizeze prezen�a în cultura na�ională și a
lumii a unor contemporani dintre cei mai reprezentativi, activi, deci vii, în
2018”. 

Regăsim aşadar în acest volum personalită�i vasluiene cu doctorate în
știin�e, profesori cercetători, pictori, poe�i și prozatori, monografiști, jurnaliști
de rang na�ional și local, primari și șefi de institu�ii locale, personalită�i a căror
aport eficient au contribuit la culturalizarea și spiritualizarea locului şi care la
un moment dat sau intersectat în parcursul lor cu autorul, Dumitru V. Marin.

Justificarea autorului este cât se poate de clară şi cuprinzătoare:
„AICI este meritul lor cu totul deosebit, esen�ial, relevant. Cuprindem în
Dic�ionar numai pe cei care șiau legat destinul de jude�, au muncit aici, și au
contribuit mai presus de puterile dar nu și de talentul lor lor la progresul
concetă�enilor. Fatalmente a trebuit să includem dintre cei care acoperă cât mai
mult timp din suta de ani, deci mai vârstnicii. Sunt și dintre cei care au jucat
un rol în preajma Revolu�iei, dar care din neputin�i omenești nu mai apar ca
activi în ultima perioadă, ca Petru Necula, Paul Munteanu, M. Proca,
C.Bârsan, Brândușa Dobri�ă, Dorina Stoica, ș.a. Am încercat, însă, să dăm și
nume dintre cei tineri care POT săși concretizeze mai târziu aspira�iile.

Lucrarea de fa�ă este fotografia spirituală a momentului vasluian fără a fi
exhaustivă sau să întrunească elemente de analiză definitivă. E un semnal, în
care deliberat nam inclus nici un politician (clasa politică este cel mai
discreditat segment social, astăzi) (….) To�i cei incluși în acest Dic�ionar al va
lorilor vasluiene au contacte, cel pu�in periodice, cu o masă de oameni, care să
ia, reia, să conștientizeze prezen�a lor, aici, pe plaiuri vasluianomoldoveano
românești, ca întrun eșantion na�ional. În ce măsură prezen�a unui
academician este comparabilă cu a acelui lucrător în presă care FACE
jurnalism cultural și „socialpolitic” e de analizat, pentru că cei de aici pot face
concret ceva, orice, dar aici, pentru cei de aici, dintrun jude� mereu văduvit de
valori (și) din cauza asta rămas sărac și înfeudat”.

Îi reamintesc aici, întro ordine aleatorie, doar pe unii dintre ei:
Lucian Pârvoiu, Cătălin Striblea, Marcel Anghel, Felicia Atanasie, Ioan Baban,
Nicolae Balan, Simion Bogdănescu, Costin Clit , Theodor Codreanu, Oltea
Răşcanu Grămăticu, Serghei Coloşenco, Năstasă Forţu, Daniela Gîfu, Marcel
Iorga, Valeriu Lupu, Mircea Mamalaucă, Dorin Mihăilescu, Adrian
Porumboiu, Dan Ravaru, Larenţiu Şoitu, Ben Todică, Constantin Toma,
Nicolae Viziteu, Ion Gh. Pricop, Teodor Pracsiu, Valentina Teclici, Mihai
Apostu etc.

Sunt onorată  să mă aflu şi eu în această carte alături de personalităţi
de calibre şi din domenii atât de diferite. Continui, poate subiectiva mea
enumerare, menţionândui pe: Petruș Andrei,  Serghei Coloșenco, Ana Balan,
Gelu Voicu Bichine�, Simion Bogdănescu, Vasilica Grigoraș, Val Andreescu,
Laurenţiu Chiriac, Cristian Lapa, Ion Brişcaru, Ioan Toderaşcu sau Ana Urma.

Fără doar şi poate,  „Dic�ionarul „101…” este un fel de mozaic, nu în
planuri multidimensionale ci cât se poate de reale, cu opiniile și valorile cele
mai diverse, fără a putea fi vreodată complete, ci, în func�ie de accesul nostru
la informa�ie”.  

Concluzionez această succintă semnalare aprecind acest demers ca
fiind mult mai mult decât un simplu cumul de aprecieri sau portrete, el fiind
un intrumentmărturie de factură culturală.      Dealtfel, simpla enunţare a
numelor câtorva personalităţi care apar în acest volum şi diversitatea
domeniile pe care ele  le reprezintă, ne indreptăţeşte să afirmăm acest lucru.

Mihaela BĂBUȘANU

DEVEMARIN, AUTORUL CĂR�II „101 VASLUIENI PENTRU 100 DE ANI”...
DE ISTORIE CULTURALĂ

Mereu am sus�inut că asemenea lucrări vor fi pentru cercetătorii de
mâine o mare și frumoasă bază de informare. Lucrările de o asemenea
anvergură sunt subiective și redau o viziune a unui autor, a unui grup de
personalită�i cu care  autorul interac�ionează. De aceea „construc�ia” domnului
profesor doctor Dumitru V. Marin, nu numai că este folositoare dar este și
justificată. Dacă privim în istorie, majoritatea oamenilor de cultură, indiferent
că au fost cercetători, creatori sau îndrumători culturali, au considerat că au o
datorie peste cea morală de a face un „catalog” al vremii lor, concretizat în
dic�ionare după diferite criterii sau culegeri de texte apar�inând celor apropia�i
timpului lor.          

Cartea este fundamental subiectivă, pentru că nu po�i fi obiectiv atât
timp cât ești contemporan cu majoritatea celor despre care scrii. De aceea nici
nu se acceptă ierarhii în asemenea construc�ii, majoritatea autorilor fiind
așeza�i în pagină cronologic sau alfabetic pentru a evita orice ierarhizare.

Cartea cuprinde nume de autori care au confirmat din plin pe altarul
culturii, cum ar fi Petruș Andrei, Ioan Baban, Simion Bogdănescu, Theodor
Codreanu, Teodor Pracsiu, Dan Ravaru sau Nicolae Viziteu,  autori pentru care
Dumitru V. Marin are anumite afinită�i intelectuale, sau cuprinde autori care
dincolo de afinită�i sau confirmări ei există în ecua�ia pe care încearcă să o
rezolve autorul și anume 101 personalită�i pentru 100 de ani. Cu siguran�ă că
sunt prea multe nume cuprinse în carte sau dacă privim pu�in din alt unghi sunt
prea pu�ine. Timpul decantărilor, a confirmărilor și reconfirmărilor valorice
este tot timpul mâine și niciodată azi. De aceea nu am considerat că apari�ia
mea poate meteorică sau poate nu în această culegere, nu este nicidecum o
recunoaștere supremă dar nici o întâmplare accidentală. Și cred că mai sunt
autori din această carte care au acest sentiment.

Desigur că au fost și autori care șiau refuzat să participe la acest
proiect dar sunt și autori care sau bucurat pentru cooptarea lor. De aceea am
sim�it subiectivismul  acestei lucrări, subiectivism care este firesc și normal
întrun asemenea proiect.

Dincolo de statutul de autor al acestei căr�i, Dumitru V. Marin
(aproape că a devenit un brand sau un reflex; când mă gândesc la personaj,
involuntar mă gândesc la DEVEMARIN transformând numele întro formă de
pseudonim), deci dincolo de titulatura de autor D.V. Marin este o amprentă
remarcabilă a unor decenii de implicare și crea�ie. Parafrazând titlul ar fi
interesant de gândit o carte... Dumitru V. Marin pentru 100 de ani. Nu e o
redută așa de greu accesibilă de aceea îi doresc să o cucerească. 

Revenind la cartea despre care am încercat să scriu, am convigerea că
va fi peste ani obiect de cercetare și de referin�ă așa cum sunt dic�ionarele
scrise de profesorul Ioan Baban, așa cum a apărut și „Semnele grafice de
recunoștin�ă” a profesorului Gheorghe Alupoaei sau „Dic�ionarul
personalită�ilor vasluiene” a lui P. Necula și M. Ciobanu ori valoroasa carte
editată de Biblioteca Jude�eană Vaslui „Florilegiu poetic vasluian”, tot așa și
cartea distinsului Devemarin va fi pe masa cercetătorilor.

Îl compar pe autor cu un luptător care a mers de multe ori împotriva
curentului în sensul frumos al expresiei, dar și ca pe un autor care navighează
pe un curent... „culturalinforma�ional” pe care îl promovează de peste 30 de
ani! Cred că acest curent, peste ani va fi pomenit ca... devemarinism!

Uneori poate chiar avem nevoie de oameni „obraznici” care nu stau
nicidecum la locul lor și care pe lângă destin, prin activitatea lor, for�ează la
modul constructiv existen�ialismul!

Mihai APOSTU
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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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Ești foarte solicitat în plan
socioprofesional, mai ales

de către șefi și de către reprezentan�i
ai unor institu�ii oficiale. Cumva ești
for�at de împrejurări să iei decizii
majore, să formulezi opinii legate de
mersul lucrurilor la locul de muncă
sau să te implici în activită�i comune
cu al�ii. Se recomandă pruden�ă,
deoarece subiectivismul este accen
tuat. Una se gândește, una se spune
și cu totul altceva se în�elege.

Se conturează multă forfotă
socioprofesională. Întâlniri

și discu�ii la nivel înalt, participarea
la reuniuni oficiale, cu multă lume,
dar și controverse. Pruden�ă,
răbdare, măsură în toate! Te po�i
trezi în mijlocul unor conflicte, la
care nici cu gândul nu gândești.
Colaborările profesionale în care
ești implicat, rela�ia cu partenerul de
via�ă sunt vulnerabile, datorită imag
inii tale publice.

Primele zile ale săptămânii
eviden�iază chaltuieli pe

facturi, taxe, datorii de orice fel.
Este bine să verifici situa�ia
bugetului și a documentelor care
atestă că unele bunuri î�i apar�in sau
te po�i folosi, legal, de ele. Avalanșa
de gânduri care te înconjoară ajută la
reevaluarea sistemului tău de
valorilor morale și spirituale.
Dialoguri cu oameni erudi�i, planuri
de studii, călătorii îndepărtate. Se
recomandă pruden�ă în orice fel.

În urma discu�iilor cu
partenerul de via�ă sau

colaboratorii din segmentul profe
sional vei fi nevoit să�i revizuiești
situa�ia financiară. Se conturează
cheltuieli majore datorită acestor
persoane, dar și plata unor facturi
restante, taxe, datorii către alte
persoane sau către bănci. Pruden�ă și
discernământ, pentru că segmentul
financiar, mai ales sec�iunea bani și
bunuri comune cu al�ii este foarte
vulnerabil. Sunt posibile pierderi și
erori în documente. 

Ai multe de făcut în
perioada analizată, mai ales

la serviciu. Ești sprijinit de către
oameni de încredere, dar nu slăbi
vigilen�a. Este posibil ca din
greșeală, cineva să�i compromită
pozi�ia din cadrul grupului de lucru.
Rela�iile parteneriale sunt în
continuă forfotă, fiind posibile
separarea, divor�ul, destrămarea
unei colaborări profesionale. Însă,
pe de altă parte, se pot ivi
oportunită�i noi de colaborare sau
chiar o nouă rela�ie matrimonială.

Debordezi de energie și ești
tentat să te implici în tot

felul de treburi personale sau ale
altora. Alege numai ceea ce te
privește pe tine și intră în sfera ta
reală de interes. Altfel riști să pierzi
energie vitală, timp, resurse
materiale. Rela�iile sentimentale
sunt anoste și probabil că vei fi
nevoit să discu�i cu persoana iubită
sau copiii despre aspectele mai pu�in
plăcute ale rela�iei voastre. Fii
prudent și răbdător.

Locuri de muncă
în Vaslui

Locuri de muncă
în Bârlad

– AMALFI BLOCK HOUSE SRL 1 pizzar
– AQUAVAS SA 1 laborant chimist, 7 săpători manual 
– ASOCIATIA ULTIMA SPERANTA LA VIA�Ă 2 îngrijitori ani

male
– BACANIE CU TAIFAS SRL 1 operator confec�ioner industrial

îmbrăcăminte din �esături, tricotaje, materiale sintetice
– BIOCIS SRL 2 muncitori necalifica�i la ambalarea produselor

solide și semisolide
– CARITAS SRL 1 manipulant mărfuri
– CONFECTII BIRLAD SA 5 muncitori necalifica�i în industria

confec�iilor, 10 operatori confec�ioneri industrial îmbrăcăminte din �esături,
tricotaje, materiale sintetice

– CRISMIH SRL 6 manipulan�i mărfuri
– DACIA 1991 SRL 1 vânzător
– GEOELLA EXCHANGE SRL 1 casier valută
– GRAMADA SRL 1 femeie de serviciu
– LEOSLO SRL 2 cofetari
– METAL SUPER LASER SRL 1 operator la mașiniunelte cu

comandă numerică
– NICOLE SRL 1 menajeră
– ROMOLD SRL 2 agen�i de securitate
– SC COMPACTUS GRIMS SRL 1 lucrător bucătarie (spălător vase

mari)
– SC ILU ZEN MARKET SRL 1 vânzător
– SC OTILIA CHIC SALON SRL 1 coafor
– SC RULMENTI SA 2 consilieri/exper�i/inspectori/

referen�i/economiști în comer� și marketing, 1 sortator produse, 1 analist
măsurători metrologice

– SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA "ELENA BELDIMAN"
BARLAD 2 asisten�i medicali generaliști, 1 infirmier/infirmieră, 1 îngrijitoare
la unitati de ocrotire socială și sanitară, 1 operator introducere, validare si pre
lucrare date

– SPITALUL MUNICIPAL DE URGEN�Ă „ELENA BELDIMAN”
BâRLAD 1 registrator medical

– TWOVETFARM SRL 1 medic veterinar, 1 tehnician veterinar

A APĂRUT 
CARTEA DE VIZITĂ A JUDE�ULUI

VASLUI –
101 VASLUIENI PENTRU 100 DE ANI

Editura PIM, IAȘI, 434 p.
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– SC CONFECTII SA 5 confec�ioneri, 5 muncitori necalifica�i în
confec�ii

– SC VASCAR SA 1 mecanic între�inere, 2 ingineri   industria
alimentară, 1 medic  veterinar, 1 economist

– SC ANDSUR SRL 3 muncitori necalifica�i
– SC UNGUREANU  TRANS  SRL 5 muncitor necalifica�i
– SC TOKAN AS CONSTRUCT SRL 5 muncitori necalifica�i
– SC BADOTHERMAMC SA 2 strungari, 2 frezori, 2 lăcătuși
– SC CASA TUDORA SRL 2 brutari, 2 patiseri
– SC TERRAMAXX SRL 2 confec�ioneri
– SC ASOCIATIA DE PROPRIETARI, NR.17 2 femei de serviciu
– SC COMIDA RICA MAR SRL  1 ajutor bucătar
– SC CUPTOR ANTIC  SRL 1 ajutor bucătar, 1 pizzar, 1 curier
– SC ALFA DECO INVEST SRL 4 fierari, 4 zidari, 4 finisori
– SC SCIR 2 elctricieni 3 instalatori sanitar
– SC VASTEX SA 5 confec�ionerio textile
– SC BENAVI SRL 1 spălător vehicule
– SC BODEN RAT SRL 15 dulgheri, 15 muncitori necalifica�i, 15

fieraribetoniști
– SC C&A CONSULTING  SRL 10 muncitori necalifica�i, 5 sudori

el.autogen, 10 instalatori termosanitari, 2 ingineri   mecanici
– SC NIPO CONSTRUCT INVEST SRL 4 dulgheri, 4 fierari

betoniști, 4 zidari
– SC APISROM SRL 1 specialist marketing
– SC REL TUDOR IONMAR MASCOTESCU SRL 1 lăcătuș

mecanic, 1 muncitor necalificat  
– I.I. Nechifor Catalin 2 tractoriști
– SC CLASSIC SALON SRL 1 coafor, 1 frizer
– SC DANINA LINE SRL 1 călcătoreasă
– SC LEBEL SRL 4 mecanici auto, 1 inginer auto
– I.I. STEFANITA LAURENTIU 1 croitor, 1 confec�ioner, 1 călcător

CICATRICE
În fiecare dimineaţă, la ora şase

ne bătea bătrâna Bugariu în uşă cu
laptele. Aveam abonament pentru un
litru de lapte de vacă. De când mă
ştiu noi, copiii am avut lapte proaspăt
în fiecare dimineaţă. Fratele meu
Ghiţă este cu 10 ani mai mic, iar sora
Mariana, cu doi. Când laptele lipsea
dintrun motiv sau altul era înlocuit
cu ceai de tei îndulcit. Fratelui nostru
când a fost înţărcat, îi fierbea mama
lapte cu griş. Eram înnebunit după el,
iar pentru al încălzi, trebuia să
mesteci în el ca să nu se prindă de
fundul cratiţei şi să se afume;
mestecatul era o chestie de durată şi
plictisitoare, şi nu mai vorbesc de
tentanţia de a tot gusta din lapte.
Aveam unsprezece ani şi îmi aduc
aminte că odată tot amestecând şi

lingând lingura, am ajuns la fundul oalei, fapt pentru care mama ma luat de
urechi şi mia tras o bătaie zdravănă, spunândumi răstit că eu pot mânca
pâine, însă cel mic, nu. În atare situaţie, se întreba cei va da ea de mâncare în
ziua respectivă. A trebuit să plec pe jos până în satul de unde venea bătrâna,
să parcurg trei kilometri pe jos ca să fac rost de lapte. Am ajuns în Ciudanoviţa
sat, că noi locuiam în şantierul minier, unde a trebuit să aştept să vină vaca de
la păscut. Am ieşit în uliţă, unde era o fântână cu cumpănă, la a cărei capăt se
legăna o găleată galvanizată. Ca să scoţi apă, trebuia să balansezi găleata până
se întorcea cu gura în jos, so umpli şi apoi so tragi la suprafaţă. Apa de
fântână era rece şi limpede, dulce ca mierea, numai că eu nefiind obişnuit cu
sistemul, am scăpat găleata din cârlig când am basculato so umplu pe
suprafaţa apei şi a dispărut în adâncuri. Mam făcut că plouă şiam întinso.
Am luat laptele de la bătrână şi am plecat acasă ca şi cum nu sar fi întâmplat
nimic. Însă cineva ma văzut de după o perdea, dintruna din casele dimpre
jurul fântânii, iar la câteva zile, lăptăreasa ia spus mamei că baba care lua apă
din acea fântână (de ce zic asta pentru că majoritatea aveau fântâna lor în
curte, însă baba păgubită, nu) sa dus la biserica din sat şi la plătit pe popă ca
să mă blesteme să nu am noroc în viaţă. Nu ştiu ce a făcut mama, însă de
atunci, până lam regăsit pe Dumnezeu şi mam  maturizat spiritual, de câte
ori sufeream sau dădeam de necaz, mă gândeam la blestemul babei. Sigur că,
acum nu mai cred că preotul satului ar fi putut asculta dorinţa babei şi să
greşească atât de copilăreşte în faţa Domnului. Cert este că asemenea
întâmplări poate răni sufletul unui copil, iar cicatricea de la rană să se păstreze
vreme îndelungată.

Ben TODICĂ – Sidney, Australia
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LA GRAJDURI � IAȘI, 
NORMALITATE ȘI MUNCĂ

Trec de multe ori prin această comună  vestită pentru cartierul său de vile �igănești, pentru
Spitalul de boli nervoase și pentru primarul său ec. Costache Zamfirache. Ba, în ultimul articol, am
constatat că aici există o secretară de comună  jr. Delia Macovei care întruchipează deopotrivă fem
initatea și profesionalismul. Poate vom reveni cu un portret detaliat.

Neam propus să scriem despre oamenii de aici, despre echipa din Primărie care de ani buni
rămâne activă, inventivă, profesionistă, chiar dacă, datorită �iganilor pleca�i să fure în Europa, sunt
tot felul de amenzi  și probleme nerezolvabile; mai precis, amenzile nu se pot încasa și sunt miliarde
de lei, iar urmărirea celor pleca�i peste e încă o foarte mare problemă. Cândva am scris tot în acest
ziar că  „trei în unu” rămân ca sarcini permanente ale primarului cu atâtea mandate încât ne gândim
serios săl includem  în a 36 – a noastră carte intitulată „7 pentru istorie”, în lucru de câtăva vreme.

Revenind, trebuie să constatăm fervoarea cu care buldoescavatoarele și un număr de munci
tori se grăbesc să încheie proiectul alimentării cu apă și canalizare a centrului de comună, infra
structura și multe alte proiecte în care este angrenată echipa din Primărie.

– Câte proiecte ave�i de implementat, dle economist, îl întreb.
– Destule ca să știm că am adus în comună câteva milioane de Euro, că am schimbat

și fa�a și imaginea comunei, mereu considerată cu apucături �igănești, datorită și procentului
mare de rromi.

– … Trebuie să servim comunitatea care nea ales, că în primărie, numai dacă nu vrei
nu ai ce face. E un regim de muncă fără program fix și cu multe probleme în teren, răspunde
la o altă întrebare Constantin Zamfirache.

– Cu pregătirea școlilor pentru 9 septembrie?
– Suntem gata cu tot ce trebuie…
– Face�i un BILAN� de Ziua comunei ?
– Mai ales, deși oamenii nu vin pentru cuvântări ci pentru socializare, distrac�ie,

cultură; reușim, sper, și anul acesta, ceva interesant…
Discu�ia a continuat îndestul să avem câteva pagini de ziar, dar noi vrem să vedem cum se

realizează această manifestare a comunită�ii.

Dumitru V. MARIN
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COROBU�Ă ÎN ACTUALITATECOROBU�Ă ÎN ACTUALITATE
LUNGANI

Reporter: Domnul Virgil Corobu�ă, viceprimar cu atribu�ii de primar este o veche cunoștin�ă
de a noastră. Bine team găsit domnule primar.

Primar: Bine a�i venit la noi, domnule profesor.
R: Am auzit că ai multe lucruri care î�i ocupă timpul în această perioadă a anului: pe lângă

problemele agricole specifice sezonului, ești și gospodar pe deasupra.
P: Am de cosit 1015 hectare de fânea�ă și asta o pot face doar în timpul liber, sâmbăta

și duminica, cu asumarea păcatului de a munci în zi de sărbătoare. Sunt și tractorist, sunt de
toate.

R: Dar aici suntem la primăria Lungani și am auzit că această clădire va fi renovată și
transformată în altceva. Deci noul sediu al primăriei se arată la orizont?

P: Așteptăm proiectare și în cursul lunii octombrie ne vom apuca și de lucrări.
R: Dar în vederea noului an școlar a�i pregătit școlile?
P: Am avut o întâlnire cu directorii de școală din comună, microbuzul școlar este

pregătit. Am avut o adresă de la prefectură în ceea ce privește microbuzul școlar și pregătirea
școlilor în așa fel încât copiii să aibă condi�ii normale pentru desfășurarea activită�ii. La școala
Zmeu sa renovat și sa făcut izola�ia în propor�ia de 90%, în școlile de la Crucea și Lungani
sa văruit școala, sau renovat grupurile sanitare și sa pus gresie pe holuri, de asemenea sa
făcut aprovizionarea școlilor cu gresie. Mai sunt mici probleme care se vor rezolva până la în
ceputul anului.

R: Încadrarea personalului de specialitate nu este treaba primarului, dar nu cred că a�i avut
necazuri.

P: Nu, cred că în marea lor majoritate vor fi aceiași profesori care au fost. Ei au oare
care vechime și învă�ământul din comună nu a creat probleme deosebite.

R: Am o întrebare care ar trebui să atingă o oarecare sensibilitate a primarului: care sat vă
este cel mai apropiat – sufletește vorbind?

P: Ști�i că de fapt cea mai puternică legătură este cea cu locul natal. Eu fiind din Zmeu,
sentimentul de apropiere este mai puternic cu această localitate.

R: Ave�i și un centru de zi, acolo
P: Da, avem un centru de zi, o grădini�ă terminată în propor�ie de 90%. Constructorul

a prevăzut un termen pentru încheierea a lucrării întro lună de zile.
R: Ce alte probleme are primarul, acum la începutul toamnei?
P: Am început împrejmurea primăriei, terminarea unui grup sanitar la școala Crucea

și celelalte proiecte privind asfaltarea, racordarea comunei la gaz. Nu sunt visuri, sunt fapte
care se vor realiza cât de curând.

R: Din punctul dumitale de vedere lucrurile au un curs firesc la primăria Lungani? Se
construiește un pod peste Cotârgaci. Vă este util?

P: Da, lucrurile se derulează cât se poate de normal în administra�ia locală a comunei.
avem mici probleme, ca în orice altă primărie, de altfel care �in de natura muncii de
administra�ie și consider că noi suntem aici pentru rezolvarea lor. Podul despre care vorbi�i
este foarte necesar pentru că pe vechea cale de acces de la Zmeu și până la șoseaua na�ională
ocolește cu 2 km. Este o persoană care are o asocia�ie pe raza satului Zmeu (patronul acestei
asocia�ii este elve�ian), mam deplasat cu el în teren și a spus că poate ajuta pentru terminarea
acestui drum. Eu voi contribui cu profilarea  drumului și cu 101520 mașini de piatră. Ei ob�in
un avantaj din construirea acestui drum. Vor contribui cu 3040 de mașini de piatră. Am vor
bit cu un proiectant pentru efectuarea de măsurători, calculul la care sar estima lucrarea.

R: Vecinii zic că în octombrie podul va fi gata, în această toamnă ve�i putea circula.
P: Sigur că da, am trecut pe acolo și am văzut că, întradevăr podul va fi gata și dacă

podul va fi terminat, noi am și pietruit întro săptămână acel drum. Deci o să pietruiesc și eu
500600 de metri și o să aduc un cilindru săl compacteze, pentru ca piatra să nu fugă.

R: Aceasta este o lucrare imediată, aș dori să vorbim mai mult despre viitoarele lucrări în
această toamnă, am auzit  că dumneavoastră nici nu a�i avut concediu în această vară.

P: Întradevăr nu am avut. Și aș dori ca cetă�enii să fie informa�i cu această ocazie:
am primit o adresă pentru plăcu�e bilingve.

R: Asta era o urgen�ă?

P: Tocmai asta voiam să spun: domnii care au dat această lege în parlamentul
României, sau domnul deputat de la romi – pentru că am în�eles că el ar fi propus acest proiect,
dumnealui crede că prioritatea nr. 1 întro comunitate sunt plăcu�ele bilingve? Nu cred că
plăcu�a aceea �ine nici de foame și nici de sete întro comunitate cum este comuna Lungani, o
comună săracă. Mai bine ar veni să se implice și să ne ajute să rezolvăm problema romilor din
satul Zmeu și Crucea pentru că în satul Crucea nu știu dacă mai sunt 20 de locuitori. Acolo
satul este în propor�ie de 9095% romi. Romii mai bătrâni au murit și copiii au vândut casele.
Toate casele care sau vândut în satul Crucea sau vândut pe baza unei zdelci: o zdelcă scrisă
de mână. Ei aveau titlu de proprietate acolo, dar datorită faptului că ei au vândut cu zdelca și
proprietarii sau mutat la Timișoara, la Oradea, nu mai pot fi găsi�i. În satul Crucea și Zmeu
sunt peste 60% din tinerii romi care doresc să se conecteze la re�eaua electrică. Nu pot pentru
că ei nu au titlu de proprietate. Li se cere de la EON de la GRID GAZ, extras de carte funciară.
Cine face contract pe baza unei zdelci? Asta înseamnă ca această comună – Lungani – să fie
condamnată la sărăcie, la întuneric, la foame, la necazuri. Pentru că parlamentarii noștri nu
gândesc când trebuie să ceară o lege, la modul de a o pune în aplicare. Până acum era mai
simplu: le dădeam adeverin�ă că figurează cu casa, planul de amplasament, toate actele în
formă mult mai simplă. Mergeau la Enel Gaz cu dosarul, și în câteva zile acesta se rezolva și
cetă�enii erau conecta�i la re�ea. Acum am 30 de dosare. O să merg cu acestea și la domnul pre
fect și la Enel să ne ajute să simplifice această problemă. Să nu mai ceară extras de carte
funciară pentru conectare. Nu o săi putem conecta pe acești oameni la re�ea și o să vedem
doar fire trase de la o casă la alta. Exact așa cum este și acum. Aș dori să fie publicată această
problemă exact așa cum este! Au venit la noi cei de la TVR Iași, au mers cu mine în satul
Crucea. Sunt case unde tineri de 34de ani au deja 78 copii, la 65 de ani are deja nepo�i. Sunt
familii numeroase cu câte 7, 8, 9 copii. Cum putem săi scoatem din întuneric pe acei oameni
dacă ei nu au televizor, nu au un bec, nu au nimic? Și stau cu un felinar și cu o lampă pe
motorină?

R:  Absolut de acord. Este o problemă extraordinar de importantă pe care o vom mai dis
cuta și ne vom interesa de solu�ii la aceasta. Vă mul�umesc domnule Virgil Corobi�ă!

P: Vă mul�umesc și eu domnule profesor!
Dumitru V. MARIN
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CAN VIS
Începeo nouă zi. Pe plaja blondă,
Zimţată de atacuri înspumate,
Apar pe rând pânzatele pătrate
Iar soarele –zeiţă rubicondă –

Revarsă darnic albai plinătate.
De sub umbrar de boruri, o giocondă
Îşi  plimbăncet privirea vagabondă
Cun  zâmbet ce îndeamnă la păcate.  

Poseidoni moderni, co zvâcnitură,
Ţâşnesc în craul întins spre geamandură;
O Skodă sa oprit pe macadam.

Iar un grăsan cu braţele sub ceafă
Visează ca primit un spor de leafă
Şi va mânca „şalău à la bonne femme”!

Mircea TRIFU

SPORT  ȘI  SĂNĂTATE
Pe străzi aleargă, pe alei,
Și�i vei regla metabolismul,
Iar de urăști sedentarismul,
Precis vei reuși. Să vrei!

Nu te oprească nici seismul,
Nici teamă să nai de polei:
Pe străzi aleargă, pe alei,
Și�i vei regla metabolismul.

De ai și prostul obicei,
Intoxicându�i organismul,
E landemână mecanismul:
Decât în bar mereu să bei,

Pe străzi aleargă, pe alei!
Vasile LARCO

RONDELUL
TRAMVAIULUI DIRECT

Să vină un tramvai direct,
Aștept deo oră și mai bine
Și parea fi ceva suspect
Tramvaiuacesta nu mai vine.

Mai este încă un aspect:
Înghea�ă sângele în mine,
Să vină un tramvai direct,
Aștept deo oră și mai bine.

Și, în sfârșit, îl văd pe șine
Dar este scris pe el defect,
Speran�a iară îmi revine,
Deși am stat făr’ de efect

Să vină un tramvai direct.
Constantin BUCOS

Doctorul intră în dormitor, lăsândul pe so�ul foarte agitat să
aștepte afară.

Peste două minute, acesta iese din dormitor și cere un cu�it de
bucătărie. So�ul îi face rost de unul, iar doctorul dispare din nou în
dormitor.

Peste pu�in timp iese din cameră, de data aceasta cerând un
ciocan și o daltă. So�ul dă fuga până la magazinul din cartier,
întorcânduse transpirat si întro stare de agonie cu instrumentele
solicitate.

Doctorul reintră în dormitor și reapare după vreo șapte minute:
Îmi pare rău, spune el. Mă tem că o să am nevoie de o rangă.
O rangă?! �ipă so�ul cu glasul sugrumat. Ce are? Spune�imi și

mie! Nam avut cum să constat. Încerc de atunci sămi deschid trusa!

FĂRĂ TINE
Eu fără tine nu aș fi nimic
Și totul eu pot fi numai cu tine,
În lipsa ta și visele se sting,
Lumea din ochii tăi îmi apar�ine.

Eu fără tine cum aș mai zbura
Clipe să prind, arzând spre
nemurire?
Numai cu tine mă pot înăl�a
Către un veac al inimii, iubire.

Eu fără tine nu văd răsărit
Căci soarele îl regăsesc prin tine
Și aș apunen cerul azurit
Stingând văpaia ce mă între�ine.

Fără de tine nar fi nici o stea,
Lumina către noapte nu înoată,
Un cer senin al dorului de nea
De printre neguri fosta să mă
scoată.

Eu fără tine cum să mă compun
Când tu ești temelia vie�ii mele?
Eu doar cu tine pot să fiu imun
La patime și suferin�e grele. 

Și fără tine lumea non�eleg
Când doar prin tine rostul se arată,

Adânc, eu de iubirea ta mă leg
Căci tu ești pentru mine lumea
toată. 

Și fără tine să rămân, dear  fi,
Străin și rătăcit în astă lume,
Aș pierde toate sensurile vii
Șiaș deveni o umbră fără nume...

Alexandra MIHALACHE

UITAŢI DE
LUME 

Îşi cară în spate umbra  
căreiai spun simplu: soartă.  
Suflete alandala,  
de la apus la răsărit,  
ceasuri în derută pe cadranul  
timpului, între a fi şi a nu fi.  
Îşi beau singurătatea  
cu picătura chinezească,  
până în ultima clipă.  
Suflete împăiate în poziţii
nefericite.  
În colţ, un trup firav de mamă,  
făcut una cu poza unei tinere
frumoase,  
repetă mecanic:  
„fiica mea…, fiica mea…, fiica
mea…!”  
Privirea îi trece, pierdută,  
dincolo de existenţă.  
„ Am trei băieţi şio fată!”  
strigă cu voce tremurândă,  
cuo urmă de mândrie,  
însă obrazul lacrimai îneacă  
bătrânului cen braţe ţine  
poza cu draga lui soţie.  

Moartea se plimbă, mândră,  
cu cheia nemuririi la gât,  
pe potecile bătătorite  
de rugile sufletelor  
din azilul inimilor frânte.  
Doar ea, Moartea, pare a fi singura
care, 
Nu uită niciodată să vină!

Olguţa LUNCAȘU TRIFAN

CANIBALUL CONCILIATOR
Văzândul speriat pe  trecător,
Canibalul mândru, zâmbitor,
Sapropie şil consolează
Pe omul ce sencrâncenează:
Nu te sfii, sunt vegetarian,
Mănânc doar mărul …lui Adam.

PATRONUL CE
CRONOMETREAZĂ
Cu privirile pe ceas
Verifică, fără glas,
Cum respectă lucrătorii,
La servici, ora intrării.
Cum sar zice, şefii grei
Se mai scapă şi pe ei.

«CUM SA ZIC EU»
Mulţi reporteri şi mereu
Afirmă « Cum să zic eu ».
Ar fi mai hazliu, niţel,
Safirme « Cum să zic el ».

Ioan HODAȘ

DE POVESTE
Ca faptă demnă de poveşti,
Aici, la noi, pe plai de daci,
Copil, te strădui să vorbeşti,
Iar, ca adult, înveţi…să taci!

COLINDĂTORII
Au colindat prin toată casa,
De Anul nou, moment sublim,
Şi, rămânândumi patul, masa,
Au scris pe casă:”REVENIM!”

DE LA CRONICARI CITIRE
Ştefan cel Sfânt –Ureche dă de ştire,
Pe ton arhaic, dar imparţial –
Pre mulţi îi omora, nervos din fire…
Altminterea, era un om normal!

Janet NICĂ

BIBLICĂ
To�i bărba�ii, va să zică,
Lui Adam îi poartă pică:
Doar la el fusese cheia
Când născutusa femeia.

ÎNDRĂGOSTI�II
Iubăre� fiind de fel,
Deontâlnea se bucura;
El din ochi o tot fura,
Ea direct din portofel

SO�UL DUPĂ DIVOR�
A fost de soa�ă blestemat
Să sufere pân'o să moară;
Și chiar așa sa întâmplat
Că sansurat a doua oară..

Angela PISTOL

UNUI OBRAZNIC TACITURN
Când taci și nu mai spui nimic
Și nici măcar nu�i ceri iertare,
E clar că dintrun cap prea mic,
Nu va ieși o vorbă mare!

Ecaterina SOFRONIE
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Ziua Limbii Române se sărbătorește în România la data de 31
august, la aceeași dată cu Limba Noastră, o sărbătoare similară celebrată în
Republica Moldova din 1990. 

Propunerea legislativă a fost ini�iată în 2011, la propunerea senatoru
lui PNL Viorel Badea, fiind semnată de 166 de parlamentari apar�inând tutur
or partidelor parlamentare din România. În expunerea de motive, ini�iatorul
propunerii legislative explică faptul că „importan�a limbii române nu trebuie
marginalizată de tendin�ele actuale către globalizare, deoarece limba română
reprezintă fundamentul identită�ii na�ionale, un punct deosebit de important
pentru consolidarea unei societă�i puternice și unite”

Această propunere legislativă a fost legiferată ca zi festivă a
României prin Legea nr. 53/2013 adoptată de Parlamentul României cu 312
voturi pentru, două voturi împotrivă și cinci ab�ineri.

Conform legii, Ziua Limbii Române poate fi marcată de către
autorită�ile și institu�iile publice, inclusiv de reprezentan�ele diplomatice și
institutele culturale ale României, precum și de către alte institu�ii românești
din străinătate, prin organizarea unor programe și manifestări cultural
educative, cu caracter evocator sau știin�ific.

În această zi va fi arborat drapelul României, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României,
intonarea imnului na�ional și folosirea sigiliilor cu stema României de către
autorită�ile și institu�iile publice. 

Limba noastrăi o comoară
În adâncuri înfundată
Un șirag de piatră rară
Pe moșie revărsată.

Limba noastrăi foc ce arde
Întrun neam, ce fără veste
Sa trezit din somn de moarte
Ca viteazul din poveste.

Limba noastrăi numai cântec,
Doina dorurilor noastre,
Roi de fulgere, ce spintec
Nouri negri, zări albastre.

Limba noastrăi graiul pâinii,
Când de vânt se mișcă vara;
In rostirea ei bătrânii
Cu sudori sfin�itau �ara.

Limba noastrăi frunză verde,
Zbuciumul din codrii veșnici,
Nistrul lin, cen valuri pierde
Ai luceferilor sfeșnici.

Nu ve�i plângeatunci amarnic,
Că vii limba prea săracă,
Și�i vedea, cât îi de darnic
Graiul �ării noastre dragă.

Limba noastrăi vechi izvoade.
Povestiri din alte vremuri;
Și citindule 'nșirate, 
Tenfiori adânc și tremuri.

Limba noastră îi aleasă
Să ridice slavan ceruri,
Să ne spiuen hram șiacasă
Veșnicele adevăruri.

Limba noastrai limbă sfânta,
Limba vechilor cazanii,
Care o plâng și care o cântă
Pe la vatra lor �ăranii.

Învia�ivă dar graiul,
Ruginit de multă vreme,
Sterge�i slinul, mucegaiul
Al uitării 'n care geme.

Strânge�i piatra lucitoare
Ce din soare se aprinde 
Și�i avea în revărsare
Un potop nou de cuvinte.

Răsărivă o comoară
În adâncuri înfundată,
Un șirag de piatră rară
Pe moșie revărsată.

LIMBA NOASTRĂ
de Alexei Mateevici
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DATINI, TRADI�II ȘI OBICEIURI ÎN LUNA SEPTEMBRIE

Anotimpul roadelor
În tradi�ia populară, toamna începe de la Sf. Maria Mică,

8 septembrie, și durează până la Sf. Nicolae, 6 decembrie. Când
tună toamna târziu, se zice că Sf. Ilie se întoarce acasă cu carul
plin de păpușoi.

Cea mai frumoasă legendă a toamnei este chiar povestea
frunzei ruginii. Se spune că întro zi se năpusti un vânt puternic,
de spărgea ferestrele oamenilor și ridica în slavă hârtiile și praful
de pe drum. Frunza stejarului, hotărâtă să afle ce e cu vântul rece
care se stârnise, prinde curaj și îl întreabă pe tatăl său: Dragă tată,
ce este toamna?

Stejarul răspunse: Toamna este a treia fiică a anului, ce
coboară din înaltul cerului săși aștearnă trena ei de culoare gal
benbrunarămie, trena fiind voi, frunzele, care ve�i așterne un
covor de rugină peste întreaga natură. De cum sosește de pe
dealuri, începe a stropi în jur cu mănunchi de ciumăfăi, de unde și
culoarea simbolică de toamnă. Atunci, Soarele coboară spre
asfin�it. Răcoarea cuprinde întinsul și deodată sămân�a se va scu
tura, frunzele îngălbenite se vor desprinde de pe ramurile copacilor
și se vor cufunda întrun somn adânc, pentru totdeauna. Bruma
rece și vântul șturlubatic sunt prietenii nedespăr�i�i ai toamnei.

Împreună vor sălta frunzele în sus, până în înaltul ceru
lui, iar apoi le vor lăsa din nou pe pământ. Voi vă ve�i apleca în
fa�a Toamnei, părăsinduvă definitiv tatăl care va sus�inut atâta
timp în adierea vântului slab. Asta e legea naturii și trebuie
respectată. Pentru oamenii vrednici, toamna este o binecuvântare,
fiindcă e plină de roade.

Cum termină stejarul de povestit, se uită pe dealuri și fru
moasa toamnă se apropia. Fructele îi �ineau trena, în calea ei se
așezau frunze și miresme de crizanteme o înso�eau ca un abur.
Fericită că a aflat ce este toamna și mai ales, că face parte din
alaiul ei, frunza de stejar rugini pe loc și plecă spre veșnicia ei.

Răpciune, liber la târguri
Numele lunii septembrie vine de la cuvântul latinesc

”septem”, șapte, pentru că era a șaptea lună în calendarul roman.
În România, luna septembrie are mai multe denumiri populare:
Răpciune, Brumar cel mic, Vinicel, Viniceriu și Vinișel.

În tradi�ia populară, septembrie este luna în care oamenii
se întorc către livezi și vi�adevie. Este timpul de recoltat și de
adunat provizii pentru iarnă. Cei care nu au reușit să strângă plante
medicinale, de leac, mai au răgaz până la Sfânta Maria Mică, după
care ierburile își pierd proprietă�ile tămăduitoare. Acum se face
magiunul de toamnă, iar de Ziua Crucii se bat nucii, prilej de pe
treceri, mai ales pentru cei tineri. De la această zi până la Sfânta
Parascheva, au loc, în func�ie de zonă, ceremonialurile numite os
trovul viilor, adică începerea culesului la struguri. Ostrovul viilor
este un fel de clacă, prilej de socializare, de trecere dincolo de
legăturile de familie. Pe lângă păr�ile bune, acest tip de practică
aduce pentru capul familiei și o grijă în plus, pentru că, deși aceste
invita�ii la culesul viei se bazează pe reciprocitate, ele presupun și
un soi de petrecere. Se cheamă lăutari, se spun povești, se fac
diferite jocuri, se petrece în toată regula. Pe vremuri, exista obi
ceiul ca din primul must care se storcea, să se facă ofrandă și, din
ulcele noi, să se dea acesta de pomană. De asemenea, din primul
must se aruncă pentru mor�i, ca să se bucure și ei de recoltă și să

fie împăcate cele două lumi.

Sărbători importante:
– 8 septembrie: Nașterea Maicii Domnului (Sfânta Maria

Mică);
– 14 septembrie: Înăl�area Sfintei Cruci (Ziua Crucii);
– 2628 septembrie: Filipii de toamnă;
– 29 septembrie: Vara lui Mioi.

Sântămăria Mică
Nașterea Maicii Domnului este primul praznic din Anul

bisericesc, care începe la 1 septembrie. Fecioara Maria sa născut
din părin�i foarte înainta�i în vârstă, Ioachim și Ana, ca rod al
rugăciunii lor.

Inversând evenimentele care deschid și închid via�a Sfin
tei Maria, mai întâi moartea (15 august) și apoi nașterea (8 sep

tembrie), Biserica creștină a preluat, de fapt, modelul preistoric:
moare mai întâi reprezentarea mitică, ajunsă la vârsta senectu�ii,
în cazul de fa�ă Sântămăria Mare, și apoi se naște, Sântămăria
Mică.

Perioada dintre cele două Sântămării, numită Între
Sântămării, e considerată optimă pentru semănăturile de toamnă.
În această perioadă se încheie și văratul oilor la munte (La
Sântămăria Mare/ Tulesc oile la vale!), bărba�ii își schimbă pălăria
cu căciula (A venit Sântămărie/ Teai p…. în pălărie!), se interz
ice scăldatul în apa râurilor, spurcată de cerb, și dormitul pe prispă.

Ziua Înăl�ării Sfintei Cruci
În fiecare an, în 14 septembrie, se sărbătorește Înăl�area

Sfintei Cruci. În popor i se mai spune Ziua Crucii și este
considerată data ce vestește sfârșitul verii și începutul toamnei.

Principalele obiceiuri si practici de schimbare a anotim
pului călduros (vara) cu unul rece (toamna) sunt concentrate în
jurul echinoc�iului de toamnă și se manifestă cu ocazia unor
sărbători religioase sau populare ce ating maximul la Ziua Crucii.

Bătrânii spun că de Ziua Crucii se închide pământul,
luând cu sine insectele, reptilele și plantele care au fost lăsate la
lumină în primăvară. În lumea satelor încă se mai crede că șerpii,
înainte de a se retrage în ascunzișurile subterane (unde vor hiberna
până în primăvara următoare, la 17 martie – Alexiile), se strâng

mai mul�i la un loc, se încolăcesc și produc o ”piatră nestemată”,
folositoare pentru vindecarea tuturor bolilor.

Tot în această zi, preotul parohiei sfin�ește via și bu
toaiele cu vin, pentru ca și în viitor gospodarul să se bucure de o
recoltă bogată. Strugurii din ultima tufă din vie nu trebuie culeși.
Ei sunt păstra�i ca ofrandă pentru păsările cerului și de aceea se
numesc, în limbaj popular ”Strugurii lui Dumnezeu”. În serile
culesului, podgorenii fac focuri din vi�ă uscată, în jurul cărora pe
trec cu mâncare, băutură și muzică.

Este vremea când busuiocul, menta, măghiranul și cim
brul, considerate plante magice, se sfin�esc la biserică, în timpul
slujbei fiind păstrate chiar lângă cruce. Busuiocul sfin�it acum
alină durerile, chiar și migrenele puternice sau durerile de din�i. În
mediul rural, cu crengu�e de busuioc aprinse se afumau bolnavii
de friguri. Busuiocul se punea și în vasele cu apă pentru păsări, în
perioada epidemiilor; în lăutoarea fetelor, pentru a nu le cădea
parul, și la streșinile caselor, pentru a le feri de rele, în special de
trăsnete.

Monedele sfin�ite în această zi și păstrate în portofel,
alături de o cruciuli�ă (chiar dacă este și de carton) aduc belșug și
spor în muncă.

Tot de Ziua Crucii se strâng ultimele plante de leac (boz,
micșunele, mătrăguna, năvalnic) ce se duc, împreună cu buchetele
de flori și busuioc, la biserică, pentru a fi puse în jurul crucii și a
fi sfin�ite. Plantele sfin�ite se păstrează, apoi, în casă, la icoane sau
în alte locuri ferite, fiind folosite la nevoie în vindecarea unor boli
sau sunt utilizate la farmecele de dragoste (năvalnicul). Se
consideră că acum florile se plâng una alteia pentru că se usucă și
mor iar cele ce înfloreau după această zi (brândușa de toamnă)
erau socotite flori ale mor�ilor.

În această zi, în Bucovina se săvârșeau acte ritualice cu
scop apotropaic sau fertilizator. De exemplu, oamenii atârnau în
ramurile pomilor fără de rod vi�e de castrave�i și cruci de busuioc
sfin�it crezând că, în modul acesta, vor beneficia de rod bogat în
toamna viitoare.

Vara lui Mioi
În perioada cuprinsă între 29 septembrie și 14 octombrie,

putem avea parte de un crâmpei de vară târzie, numită în bătrâni
Vara lui Mioi.

Există o legendă care spune că, pe vremuri, trăia un
cărăuș sărac, pe nume Mioi. El sa rugat lui Dumnezeu să mai dea
câteva zile de vară, pentru a termina de treierat grâul. Lui Dum
nezeu i sa făcut milă de el și ia îndeplinit rugămintea. Se pare că
legenda are și un sâmbure de adevăr, deoarece �ine cont de
realită�ile satului. În luna octombrie se desfășoară o serie de
activită�i importante: se însămân�ează pământul pentru recolta ce
va să vină, se îngrijesc pomii din livezi, se primenește gospodăria.

Vara lui Mioi mai poartă denumirea de ”Nunta Oilor” și
”Năpustitul Berbecilor”. În această perioadă, ciobanii au obiceiul
de a lăsa berbecii să intre în turma de oi, pentru reproducere.



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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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
99 locuri de muncă disponibile la 28.08.2019

– ALDELIA SRL 3 muncitori necalifica�i la asam
blarea, montarea pieselor, 2 confec�ioneri articole din piele
și înlocuitori

– ALE&GEO@AUTOBEST SRL 5 instructori auto
– BRĂNICI EUGEN  ÎNTREPRINDERE

INDIVIDUALĂ 1 lucrător gestionar
– BUCUROSII SRL HUSI 1 vânzător
– ENACHE MORARIT 1 ambalator manual
– EPISCOPIA HUSILOR 1 îngrijitor clădiri
– GARTEK SRL 10 muncitori necalifica�i în

industria confec�iilor
– I.I. IOLEA MARGARETA HUSI 1 vânzător
– IDRICORIMAD 1 mecanic auto
– IMPECABIL GEORGIA SRL 1 director societate

comercială
– INTERONYTRANS SRL 1 mecanic auto
– MADEROM SHOES SRL 1 confec�ioner articole

din piele și înlocuitori
– MARKALG FOOD SRL 3 ospătar (chelner)
– MOBILGLASS SRL HUȘI 1 vânzător
– NASTIMARI SRL HUSI 2 cusători piese din piele

și înlocuitori
– NICOMON SRL 3 muncitori necalifica�i în

industria confec�iilor
– RECON SA 5 dulgheri (exclusiv restauratori), 5

zidari rosaritencuitori
– SC  ARHITECTURAL RESISTANCE

BUILDING SRL 5 muncitori necalifica�i la demolarea
clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faian�ă, gresie,
parchet, 5 muncitori necalifica�i la spargerea și tăierea
materialelor de construc�ii

– SC MARSEMAR SRL 1 operator transport si dis
tribuire butelii de gpl

– SC MOBILGLASS SRL 1 tâmplar universal
– SC VALCONS SHOES SRL 6 muncitori

necalifica�i în industria confec�iilor
– SC VASEA SRL 2 ospătari (chelneri), 5

recep�ioneri hotel, 2 șefi de sală restaurant, 2 fochiști
pentru cazane de abur și de apă fierbinte, 2 bucătari, 2
cameriste hotel, 1 femeie de serviciu

– SC VIO BHN SPORT SRL 1 instructor auto
– SPIDER FLUX FRESH SRL 3 ospătari (chelneri),

3 spălători vehicule
– TEHNOUTILAJ SA 1 agent de securitate
– TOPEDLIN SRL HUSI 1 vânzător
– VIACONS RUTIER SRL 1 dulgher (exclusiv

restaurator)
– VICTORIA UNIC SRL 4 muncitori necalifica�i la

demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic,
faian�ă, gresie, parchet

– VIODARPROD SRL 3 șoferi de autoturisme și
camionete

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.

Relaii la telefon: 0744.231380
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Reporter: Ca întotdeauna la Băl�a�i, întrun birou deco
rat cu flori, unde printre acte și diverse hârtii steagul României și
al Uniunii Europene, găsim un primar foarte comunicativ și dis
pus la dialog. Dacă dori�i, domnule primar să ne spune�i, vă rog,
când va fi ziua comunei.

Primar: Bună ziua, bine a�i venit în comuna Băl�a�i,
domnule profesor. Ziua comunei va fi la data de 1 septem
brie. Hotărârea consiliului local prevede să sărbătorim ziua
comunei în prima duminică din septembrie iar în 2019 prima
duminică va fi pe 1 septembrie, deci respectăm legisla�ia,
respectăm hotărârea Consiliului Băl�a�i.

R: De asta este atât de bine pregătit terenul de sport?
Are un gazon cum nu are nici Iașul.

P: Mul�umesc frumos, arată bine, este frumos, dar
să ști�i că ne și costă între�inerea lui. Dar acum avem
experien�ă, știm ce avem de făcut, avem cu ce săl între�inem,
nu este o problemă.

R: Sportivi ave�i pentru acest teren? 
P: Fotbaliști de valoare! Echipa „Gloria Băl�a�i”

niciodată nu a scăzut de la jumătatea clasamentului la
Divizia Jude�eană așa cum jucăm noi, dar echipa de juniori
are al IVlea an consecutiv când joacă în finală, adică trebuie
să recunoaștem valoarea comunei Băl�a�i.

R: Avea�i o echipă de lupte, mai demult.
P: Avem echipă de fotbal, de Karate. Asocia�ia

sportivă „Gloria Băl�a�i” cuprinde mai multe sectoare.
R: Care este cea mai productivă echipă? 
P: Echipa de fotbal. Avem un contract stabilit, tre

buie să respectăm niște termene, este o organizare mai clară.
Pentru echipa de karate căutăm solu�ii, campionate, ne
deplasăm, dar mai rar. Echipa de fotbal are niște pași
stabili�i de Asocia�ia Jude�eană, de Federa�ie, de la care nu ai

cum să te aba�i.
R: Din punctul de vedere al tânărului inginer Aștefanei,

sportul atât cât este el în comuna Băl�a�i, este el de folos?
P: Categoric, deși nu mai sunt tânărul, am trecut de

mult de faza în care eram tânăr, deși mai am până la vârsta
a IIIa, categoric că are o mare importan�ă. Spuneam de
fiecare dată, că în afară de activitatea cotidiană, prin care ne
luptăm să asigurăm condi�ii de trai oamenilor, apă,
canalizare, pietruit, tot ce trebuie întro localitate și trebuie
să ne preocupăm și de cultură și de sport. Iar eu vă spun cu
toată sinceritatea și mul�umirea, când merg pe terenul de
sport și văd 4050 de copii, to�i din comună, care pun suflet
pentru activitatea sportivă, nai cum să renun�i la sus�inerea
unei asemenea activită�i.

R: În glumă vorbind, ei nici nu pot săși rupă picioarele,
așa este de moale.

P: Întradevăr, dar de regulă noi nu iam lăsat să
joace pe terenul natural, am construit în curtea școlii un
teren sintetic unde desfășurăm foarte multe activită�i pentru
al proteja pe cel natural.

R: Poate fiind acum de curând ziua comunei, poate pri
marul dorește să prezinte oamenilor din realizările sale. Le
spunem asta?

P: Putem să le spunem deși nu am dori să fim acuza�i
de promisiuni electorale. Eu am evitat acest gen de lucruri,
întotdeauna. Dar din 2008 de când am preluat conducerea
primăriei, am rezolvat tot ce am promis. În plus, am realizat

anumite lucruri pe care la vremea respectivă nu le aveam
planificate și pe care nu leam promis. Dacă discutăm de apă,
de canalizare, de asfaltări de drumuri, de repara�ii la
Căminul Cultural, de modernizarea iluminatului public, de
atragerea unor investitori, de gaz metan, toate acestea se
regăsesc din 2008 până azi în comuna Băl�a�i. Și nu ne oprim
aici.

R: Dacă ar fi să vă rog sămi spune�i care ar fi cel mai
important obiectiv care a rămas din 2019, care ar fi acesta?

P: Finalizarea următorilor 4,5 km de drumuri asfal
tate. Dacă în cadrul unui proiect am finalizat 4,5 km de dru
muri și acum lucrăm la rigole, la zone de acostament, mai am
un proiect de un milion de euro, prin care voi asfalta 4,5 km
de drumuri, și pe care doresc săl finalizez în acest an dacă
depășim  toate etapele licita�iilor și dacă vremea ne permite,
pentru că trebuie să luăm în calcul faptul că anul 2019 a fost
un an capricios care nea �inut mult în loc din cauza  ploilor.
Și chiar nea produs pagube.

R: Când am filmat data trecută la dumneavoastră, am
fost încântat de ceea ce am văzut la Valea Oilor, la pârâiașul
acela pe care îl ave�i peste linia ferată. Cum sta�i cu podul? Erau
lucrări acolo.

P: Am avansat, eu mereu postez fotografii cu stadiul
lucrărilor, pentru ca cetă�enii și cei care manifestă interes să
fie informa�i. La vremea respectivă, lucrarea cea mai
importantă, în sensul forării și turnării a 12 piloni la 12 metri
adâncime pentru stabilizarea celor doi piloni pe care vor fi
amplasate grinzile – sa maturizat betonul în perioada de
timp cerut de lege, am decopertat, încercăm să prindem
fierul beton, să cofrăm și să turnăm betonul. Eu estimez că în
două luni de zile, va lua contur acel pod, după care vom ame
naja rampele de acces de urcat și de coborât pe pod și până
la sfârșitul anului, acel pod va fi func�ional.

R: Este o știre bună, pentru că acolo înlesni�i comuni
carea cu niște comune apropiate iar acolo este zonă istorică.

P: Nu cu niște comune, acolo vom facilita comuni
carea cu cei din comuna Lungani, în spe�ă satele Zmeu și
Crucea. Acești oameni dacă vor putea folosi acel pod vor
economisi cel pu�in 20 km de drum pe care acum îl parcurg
în mod inutil. Dar nu acesta ar fi neapărat un motiv, trebuie
să facem acest pod, autorizat să permitem accesul oamenilor,
cetă�enii noștri să meargă către tarlale, către culturi săși ia
produc�ia de acolo, să se faciliteze tranzitul. Ne dorim ca pe
viitor să avem investitori, dar cum au să vină dacă nau un
pod, un drum, o cale de acces. Prima dată de aici se pornește.

R:  Eu cred că întotdeauna va�i orientat spre construirea
drumurilor de acces, mai ales că ave�i asfalt între satele
dumneavoastră. Ave�i planuri de construc�ii pentru acest sat
tradi�ional Valea Oilor?

P: Absolut! Drumurile de acces sunt neapărat nece
sare! Este inevitabil să avem planuri de dezvoltare pentru
satele comunei. Repet, am terminat un sector de drum –
lucrăm acum la rigole și în celălalt proiect lucrăm la alt sec
tor de drum. Spun pentru cei ce ne urmăresc și ne ascultă:
toate proiectele care leam ini�iat nu au prevăzut un singur
drum undeva, ca un favor pentru unul sau pentru altul.
Toate sectoarele de drum pe care leam făcut, leam făcut
pentru cetă�enii din fiecare sat, deci pentru ca cetă�enii să
beneficieze de condi�ii din ce în ce mai bune de via�ă, iar sec
torul de drum care urmează a fi asfaltat trebuie să pornească
dintrun drum deja asfaltat și să ducă: către școală, către
biserică, către un agent economic care la rândul lui a accesat
fonduri europene, să ducă la o școală, să ducă la o gară. Deci
cam așa am selectat sectoarele de drum în fiecare sat. Aici
discutăm și de Podișuri și de Valea Oilor și de Băl�a�i și de
Mădârjejti și de Sârca. Nu există un sat care să fie omis. Dacă
vorbim de cele trei cătune Gugea, Cotârgaci și Filiași, da,
acolo încă nu am ajuns cu proiectele, dar nu înseamnă că ne
oprim.

R: Încerc, nu știu de ce, să vă atrag întro discu�ie legată
de lacul pe ale cărui maluri deja a�i făcut taluzările respective,
ave�i pod. Nu face�i acolo nimic? Să mâncăm și noi pește de la
balta de acolo. Nu numai noi doi, mă gândesc că ar putea să
mănânce multă lume.

P: Am în�eles. Chiar am mai discutat această
problemă. Nu, autorită�ile locale nu vor face acolo investi�ii,
pentru că nu este sub egida autorită�ilor, noi nu suntem
autoriza�i să facem piscicultură, noi facem administra�ie
publică locală. Dar să facilităm accesul și să înlesnim
poposirea pe raza comunei Băl�a�i a celor autoriza�i și care
știu să facă acest lucru, putem să o facem. Eu aștept și voi
primi oricând un cetă�ean autorizat care să știe să facă
piscicultură și aquacultură, să vină la noi, să prezinte interes,
săi punem la dispozi�ie documentele pentru iazul Dobre,
pentru că despre el vorbim și să ini�iem împreună un proiect
de care să beneficiem to�i. Și locuitorii și dumneavoatră și eu
și toată lumea.

R: Pentru o curiozitate absolut personală: cam câte 
milioane de euro a�i adus aici? Fonduri europene?

P: Greu de făcut un bilan�, dar în 12 ani, cred că nu
exagerez, cam peste 30 de milioane de euro – fie fonduri
europene, guvernamentale, din bugetul local, practic nu prea
am scăpat finan�ările care au apărut pe pia�ă.

Va urma
Dumitru V. MARIN

Vasile AȘTEFANEI,
primarul comunei Băl�a�i – Iași

Dintotdeauna Ziua comunei Băl�a�i, înseamnă amplă sărbătoare locală. Memoria hârtiei (și… calculatorului) ne arată
de ce ing. Vasile Aștefanei este un adevărat performer, un personaj care sa angajat să realizeze ceva pentru ai săi dar a reușit
cu mult mai mult.

Vă înfă�ișăm o fotografie a unei pagini de  ziar din 2014, când deja inginerul din Mădârjești era „prins în hora viitoru
lui”… Astăzi are mai multe de spus:


