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„Cultura și mai ales jurnalistica
vasluiană din ultima jumătate de secol este
magistral reprezentată prin grupul său de presă
și prin operă de Prof. dr.  D.V. Marin. El este
cel mai veritabil  lider  cultural al genera�iei.”

Mihai BATOGBUJENI�Ă
ScriitorIași

„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 sunt déjà intra�i
întrun patrimoniu.

Mărturiile sale sunt unice și, acum, 
imposibil de cuantificat exact.” 

Al. IONESCU – 
Laureat al Academiei Române

(15 iulie, 2018)
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VĂ… ZICEM:
 Curând, pe 5 decembrie 2020, TVV, adică televiziunea

Vaslui împlinește 30 de ani. A fost prima televiziune privată din
România, aici, la comuna Vaslui, Licen�a 001/TV. A produs
cultură locală, chiar un curent culturalinformativ concretizat
în sute de autori și mai multe sute de căr�i. Sa împrăștiat în
lume prin reportaje, interviuri și alte materiale videoaudio
scrise de pe 4 continente, 32 de �ări. Mul�i știu de marile și
unicele noastre realizări dar în curat spirit comunist OMIT sau
denigrează ceam făcut. E păcatul lor. Noi o să mai scriem cam
până la Crăciun, pentru că de ajunul Crăciunului 1990 am di
fuzat prima noastră emisiune pentru ¼ din teritoriul României
și Republica Moldova.

Vă invităm să ne scrie�i.
– A apărut Revista noastră, dar interna�ională, MERIDIANUL

CULTURAL ROMÂNESC, nr. 23. Bucura�ivă to�i, și dușmani,
și prieteni, pentru că și prin el am ridicat Vasluiul pe harta cul
turii universale. Dovezi că e așa: 1. Înregistrăm 628 de colabo
ratori din toată lumea; 2. Sunt nume mari și foarte mari dintre
cei afirma�i și aici și în alte publica�ii; 3. Am găsit nișa noastră,
JURNALISMUL CULTURAL pe care o slujesc to�i colabora
torii; 4. Suntem în prim plan în BĂTĂLIA PENTRU LIMBA
ROMÂNĂ; 5. Nu ne ajută nici un fel de oficialitate, dimpotrivă,
ne sabotează (vezi cazul Mocanu), deci ne ridicăm prin efor
turile și valoarea noastră; 6. Nasc și în Vaslui… oameni?!?

Vă invităm să colabora�i.
– Vă aducem aminte că ziarul acesta Meridianul de Iași

VasluiBacău a împlinit 24 de ani pe 26 septembrie, trecut.
Putem considera drumul spre 25 ca un adevărat drum al îm
plinirilor ? Dvs. ști�i că în aceste peste 2 decenii na lipsit pagina
culturală, că mii de oameni, subiecte, situa�ii și îndemnuri po
zitive au însufle�it ziarul…că totdeauna am fost pozitivi ?! Dacă
imaginea video, sunetul de pe radio Unison (Vaslui+ Bârlad) 
sau putut pierde, iată „scripta manent” prin ziar, pentru via�a
noastră trăită în acești ani.

Vă invităm săl citi�i!
(Continuare în pagina 2)
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ANUN� IMPORTANT:ANUN� IMPORTANT:
FUNC�IONEAZĂ BLOGUL 
VASLUIANUL DE SERVICIU, 
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3 ÎNVINGĂTORI… ÎN 
3 COMUNE VASLUIENE:

GĂGEȘTI, VIIȘOARA, 
VUTCANI

OPERA MAGNA 1
PROF.DR. D.V.M.

MĂNDI�A  ALEXA 
ARE 100 DE ANI

DĂNEȘTI



... Cernat și plutonul său de șoferi stăteau tăcu�i și înfricoșa�i;
de la comandament nu mai venea nici un ordin, locotenentulînvă�ător,
pierit cu desăvârșire, era singurul ofi�er în mijlocul a circa 600 de ostași,
cu totul demoraliza�i. Știa că superiorii săi au murit sau au fost lua�i pri
zonieri, în�elegea că totul e pierdut, deja își închipuia cum va fi prin
Siberia, și atunci strigă cu toată disperarea: 

– Scapă fiecare cum poate, camarazi…
Cum, pe front legăturile sufletești sunt foarte puternice, vreo

sută de solda�i sau strâns instantaneu împrejurul său ca puii lângă
cloșcă, așteptând sfârșitul.

– Dom’ locotinent, mă lăsa�i pe mine?
– Fă ce vrei sergent, nai auzit?
Vasile se întoarse scurt și autoritar către șoferii careși

părăsiseră mașinile, doar vreo 5 având plinul de combustibil și gata de
mișcare. Cernat, febril:

– Scoate�i repede �evile de eșapament pentru cât mai mult zgo
mot și... după mine! Peste 200 de solda�i sau aburcat rapid în camioane,
pornirea de pe loc fiind executată cu o repeziciune  menită să le scape
via�a. Câ�i au putut intra în caroserii, îi loveau cu paturile armelor pe cei
care se îngrămădeau dispera�i să mai prindă un loc, dar, în același timp,
au avut  de înfruntat gloan�ele mor�ii trase din automatele rusești mai
aproape din dreapta celor care încercau să iasă din „pungă”, adică din
�arcul de �evi de pușcă, aruncătoare, tunuri, tancuri, aruncătoare de bran
duri, alte arme… dar năvălitorii din frica de a  nuși lovi compatrio�ii
trăgeau doar cu pistoalele automate, cu ZBurile, și erau gata să arunce
cu grenadele.

– Hai, băie�i! strigă răgușit și înnebunit Vasile Cernat care,
acum, în goana disperării, cu din�ii încleșta�i, ochii injecta�i, ambi�ie
oarbă, nu mai �inea cont de denivelările, ori șan�urile, ori tranșeele pe
care le ocolea cu greu prin focul dens de armament ușor, dar carei ajuta
pe fugari să mai scape cu via�ă; și prinsese destul curaj văzând celelalte
camioane în urma sa din care mai trăgeau doar câ�iva încrâncena�i.
Numai că rușii trăgeau de aproape, gata să se urce din lateral și din spate
strigând:

– Stoite, Stoi, bit tvoi mati, rumânski, stoite, stoite…
– Stai, pe măta, grijania mamii voastre de bolșevici! strigau

românii întrun fel de cor înso�it de pocnetul rar al ZBurilor din dotare;
mitraliere nu mai aveau, nici puști mitraliere, nici grenade, gloan�ele tre
buind economisite. După două dintre camioane au sărit un soldat rus și
o femeie, gata să se ca�ere sus, lovi�i și schilodi�i, însă, de  către cei de
sus… întro larmă greu de descris, cu înjurături, blesteme, amestecate
cu urlete, vaiete, �ipete, dominate de rafale de automate, întrun miros
greu. Nu mai exista decât voin�a disperării…

– Nu vă lăsa�i, băie�i!!! strigă din autocamion Trandafir al lui
Buganu din Tecuci, rănit la un picior în timp ce lovea cu patul armei un
rusnac gata să se ca�ere la ei, privind cum se rostogolesc degetele în con
vulsie la picioarele sale și șuvoiul de sânge �âșnind din mâna amputată
a agresorului. În vacarmul acesta, când parbrizele crăpau din cauza
gloan�elor, când motoarele erau turate la maximum, când �ipetele,
urletele răni�ilor se amestecau cu înjurăturile românești și rusești, nimeni
nuși mai punea altă problemă decât să iasă din acest joc al mor�ii. Atât
cât motoarele mergeau, cât își puteau apăra teritoriul de circa 14 metri
pătra�i din caroserii, existau și speran�e.

Unul dintre cele 5 camioane se opri după câ�iva km și în se
cunda următoare a urmat cel mai crunt măcel asupra celor rămași acolo,
vii, încă. Cine să poată număra câ�i mai erau vii, dar după dezlăn�uirea
răzbunătoare a rușilor furioși… na mai scăpat absolut nimeni: uciși cu
baionete, cu�ite, patul armelor, pisa�i cu picioarele și lovi�i cu orice se
afla la îndemână. Nici măcar cel care înăl�a mâinile către ei rostind 
abulic „tavarișci, taaavarișci” na fost cru�at. Din cabina șoferului cu
gaură în frunte și cu ceilal�i înso�itori, însângera�i și fără suflare, răsuna
interminabil și răscolitor claxonul răgușit  care se pierdea tot mai mult
în depărtare ca un fel de salut și îndemn…  

VA URMA
Fragment din cartea 

„JALE ȘI EROISM ROMÂNESC LA COTUL DONULUI… ȘI
DUPĂ!”, Ed a IIa. 

Editura Pim, 
Iași, 2020, 306 p.

Dumitru V. MARIN.
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COTITURA DE LA COTITURA DE LA 
COTUL DONULUICOTUL DONULUI VĂ…ZICEM:

(Continuare din pagina 1)

În sfârșit: să nu cădem pradă nenorocitului de Covid, să
rezistăm acestor 2 tururi de alegeri care în final nu vor schimba
mare lucru, dar mai ales să putem rezista SECETEI care a lovit
și o bună parte din Moldova noastră. Sfaturi, sunt multe, cu
faptele stăm mai rău. Din păcate se accentuează exodul
creierelor de pe aceste meleaguri, și, nu spunem că rămânem
tot mai proști ci că ne paște veșnica sărăcie. Chiar de secole, tot
ce a produs mai bun, mai inteligent și mai durabil aceste plaiuri
sa strecurat în lume. Spre permanentul nostru dezavantaj.
Golirea demografică e fapt real, hemoragia creierelor concretă,
imposibila înlocuire a pierderilor este faptul curent.

Când se ivește o minte mai luminată și pe aici, comunis
toizii de azi au multă grijă săl oculteze. De aceea vă invităm…

SĂ MEDITA�I.


Nu cred că vom mai putea organiza Omagiu Căr�ii și 
Culturii vasluiene, edi�ia a VIIa, și nu știu cât din aniversarea
evenimentului cultural din 5 decembrie 2020, înfiin�area TVV.
Spre cinstea jude�ului Vaslui, ne vom strădui, totuși.
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LE
FEFELEAGA  DE LA MUZEU

UN PAMFLET 
PENTRU UN EXPOZEU…

Pentru cine a făcut școală la vremea lui, Fefeleaga din nuvela
cu același nume a lui Ioan Slavici rămâne un fel de emblemă pentru
în�elepciunea femeilor din Ardeal, aceasta fiind un model de reușită
familială după nenorocirile vie�ii.

Pentru via�a și realizările personale credem că și în jude�ul
Vaslui există o femeie cu grijă „circumterestră” pentru bunăstarea fa
miliei sale dar exact întors pentru serviciul său… public. 

Chichirezul e că gospodina asta e doar pentru ea, doar pentru
vila ei și în nici un fel pentru Muzeul pe carel conduce. Să în�elegem:
nu ne interesează familia ei, decât că popa Geani a fraudat întro muncă
de cercetare pe care no cunoaște, pe o sumă tare frumoasă (peste 600
de milioane lei vechi), că se face totul pentru „uitarea păcatului” când
el ar fi trebuit să dea banii înapoi și să fie pârlit rău pe focul rușinii. 

Ramona nu nea răspuns nici astăzi la solicitarea oficială de
atunci. Cu ce să răspundă, că nare cu ce, nare mintea necesară.

Ne interesează Ramona Mocanu „cea fără prihană” adică fără
știin�a de a conduce o asemenea institu�ie și care este zero tăiat în patru
ca specialistă pentru locul pe care îl ocupă. Iam cunoscut pe to�i direc
torii de până acum și mai nepotrivit pentru acest post ca Ramonica
noastră na existat. Și mai neorientată: păi cum să gândească și să
poruncească scoaterea de la o manifestare publică, o aniversare, tocmai
a  aceluia care a avut cea mai mare contribu�ie la realizarea acestui Fes
tival al Umorului, acum 50 de ani. Numai dacă ești un mare tâmpit î�i
poate da în cap așa ceva. Ca să nu mai spunem că e diferen�ă de vârstă,
de pregătire, vechime și profesionalism. Ba și CULTURĂ. Numai un
animal cu chip și fustă în roșu se putea aventura să tot insiste „da�il
afară, da�il afară” cam de vreo 30 de ori. Nam găsit încă un corespon
dent la emblema propusă pentru muzeul vasluian: o VACĂ. Păi dacă
un stat european are această emblemă, de ce nar avea și muzeul nostru,
mai ales că fefeleaga asta pare a nu avea mai multă minte decât pa
trupedul men�ionat.  

Fefeleaga de Vaslui ar putea spune că îi facem sânge negru, că
avem ceva cu ea. Sigur că avem… Ce caută asta în fruntea MUZEULUI
Jude�ean? Oricare dintre ceilal�i angaja�i o pot înlocui cu succes. 

Liberalilor, o elibera�i pe asta din func�ie? O așteaptă vreun
cabinet medical ca asistentă sau femeie de serviciu și face�ii acest bine:
să se ducă unde se pricepe…

D.V.M.

OPERA MAGNA 1 –
PROF. DR. DUMITRU V. MARIN

Cu tenacitate, inspira�ie adâncită de
adevăr și o abnega�ie cu totul neobișnuită zilelor
noastre, apărător înverșunat al Limbii Române
(am mai spuso), domnul ziaristicii vasluiene,
care a depășit – cu harul său – grani�ele �ării,  pro
fesorul doctor care a avut onoarea întâlnirii și
intervievării atâtor personalită�i, ne oferă cu
mărinimie OPERA MAGNA 1 ! Gândind pentru
posteritate și mult înaintea ei, Omul realizează o
neasemuită simbioză cu Specialistul în etno
folcloristică rezultând o paralelă completă și
complexă a vie�ii celor doi protagoniști, ambii 
editori de revistă TUDOR PAMFILE și 
DUMITRU V. MARIN.

În prima parte a căr�ii îi reîntâlnim via�a
și opera lui Tudor Pamfile, creatorul Revistei Ion
Creangă. Dedicarea autorului, admira�ia Dlui 
Dumitru V. Marin se simte la fiecare rând! fără
această operă Tudor Pamfile nu ar fi străbatut
până azi în lumea literaturii de calitate. Cartea
Opera Magna 1 reprezintă, ca atitudine, un 
demers literar de înaltă calitate. Paralela între
via�a și opera celor doi autori, născu�i la sat,
îndrăgosti�i de carte, dedica�i muncii asidue pe
care o presupune cuvântul „literar” cu caracter de
inova�ie, ne trimite întro înaltă zonă culturală aș
spune chiar spirituală a literaturii române. Oare
ce mai rămâne din destinul unei �ări dacă nu
moștenirea ei culturală peste veacuri? Domnul DUMITRU V. MARIN lasă cu generozitate o operă care va
dăinui pe lângă deschiderea de drum în jurnalism, ridicând cultura la alt orizont, invitând atâ�ia al�i colabo
ratori –scriitori sau nu  săi urmeze exemplul în munca aceasta creativă, greu, de altfel, dacă nu imposibil
de egalat!

...dacă însăși Limba Română este în pericol...dacă existen�a na�iunii este amenin�ată, Via�a și OPERA
lui Tudor Pamfile mai pot fi in centrul aten�iei? Afirm, clar da! Pentru că face parte din Pantheonul na�ional,
din forma principală de cultură a neamului. Folclorul, etnografia, mitologia, opera literară, revistele și ziarele
tipărite EXISTĂ! afirmă cu tenacitate prof.dr. Dumitru V. Marin.

A contribuit DUMITRU V. MARIN cu via�a și opera sa la apărarea Limbii Române, la perpetuarea
sentimentului patriotic, la dezvoltarea culturală? A promovat studii de etnografie, folclor, reviste și ziare ca
un fidel continuator Pamfile? A depășit grani�ele jude�ului, ale �ării ajungând în toate continentele, promovând
valorile  acestei �ări? DA, o spun cu toată responsabilitatea! 

Ziarele, Revista Meridianul Cultural Românesc precum și toate cele 42 de romane/istorii/dic�ionare/
căr�i în frunte cu OPERA MAGNA 1, EXISTĂ și vor rămâne peste veacuri. 

O altă latură a muncii Domnului prof. dr. Dumitru V. Marin, regăsită în OPERA MAGNA 1 o
reprezintă promovarea valorilor culturale. Nominal, cu specificarea operei fiecăruia, în acest volum regăsim
un frumos și altruist omagiu literar personalită�ilor din zonei Moldovei, scriitori, epigramiști careși dedică
via�a Culturii! 

Nu pot încheia fără admira�ia personală asupra frumuse�ii și complexită�ii operei  Domnului Profesor
Doctor DUMITRU V. MARIN, de�inătorul atâtor recorduri ziaristice, scriitorul care a reliefat cu generozitate
cei 101 VASLUIENI PENTRU 100 DE ANI, carte pe care o vom lăsa cu recunoștin�ă nepo�ilor și strănepo�ilor
noștri.

OPERA MAGNA 1 (deja a apărut și  OPERA MAGNA 2romanul) încununează via�a plină de suc
ces dar și de muncă a unui titan, strălucit om de litere, apărător și promotor al Limbii Române  PROF. DR.
DUMITRU V. MARIN. 

Prof. Monica Lumini�a COZMEI – Iași



Desi saptamana se caracter
izeaza printrun climat astral

tensionat, reusesti sa te strecori
printre toate obstacolele, daca te
folosesti de versatilitatea ta si de
farmecul incontestabil din aceasta
perioada. Atentie la finante, aici nu e
momentul pentru asumarea unor
riscuri mari, ci e mai degraba un mo
ment de regandire, reorganizare si
schimbare a prioritatilor. Slabeste
capacitatea de concentrare.

Reusesti sa extragi beneficii
din actiunile si alegerile pe

care le faci in aceasta saptamana.
Atat financiar, cat si pe alte paliere,
te descurci foarte bine, atat sa descal
cesti situatii incurcate, cat si sa iti iei
un avans considerabil. Se mentin as
pectele tensionate pe zona comuni
carii  si a demersurilor juridice sau
care tin de studii, acte, evolutie in
general. E momentul sa te repozi
tionezi fata de anumiti oameni.

In prima jumatate a sapta
manii, poti sa te folosesti

de abilitatile in comunicare, de in
tuitia ta si de spiritul de observatie,
pentru a convinge si a obtine ce ai
nevoie in urma conversatiilor, intal
nirilor si negocierilor la care par
ticipi. Unii nativi se pot bucura de
beneficii financiare suplimentare,
altii se straduiesc sa micsoreze niste
pierderi. E momentul sa te desprinzi
de o veche etapa, poate de o casa.

Mercur isi incepe miscarea
aparent retrograda, iar

efectele se vor simti in zona muncii
si a sanatatii. Probabil ca vei incepe
sa vezi niste aspecte ale activitatii
tale care nu mai sunt functionale sau
vei descoperi detalii si informatii pe
care nu leai accesat pana acum. E
posibil sa afli si niste adevaruri de
spre oameni cu care lucrezi. E mo
mentul sa faci o schimbare, sa te
pregatesti de o noua etapa.

In prima parte a saptamanii,
te poti ocupa cu succes, atat

de confortul personal – poti im
bunatati atmosfera in camin – cat si de
armonizarea relatiei cu copiii sau cu
persoana iubita. Poti sa ai mai multa
claritate cu privire la viitorul unei re
latii sau al unui proiect creativ.
Apropo de creativitate, concetreazate
pe ceea ceti place sa faci si puneti
energia in a da nastere unor idei si
proiecte artistice.
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H O R O S C O P
15 oct. 2020 –  21 oct. 2020

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)

Pentru tine, saptamana
aduce oportunitati profe

sionale si financiare, asa ca fii pe
faza si deschidete sa le primesti si
sa le valorifici. Poti primi in sfarsit
unda verde in privinta unui proiect
sau poti corecta cu succes anumite
erori care sau strecurat in trecut,
asta si cu ajutorul echipei cu care lu
crezi si cu care acum relatiile devin
din ce in ce mai armonioase. Provo
carea saptamanii vizeaza relatia de
cuplu.

Berbec (21 mar - 20 apr)EXPOZI�IA NA�IONALĂ
„MINERALE ȘI

ASOCIA�II MINERALE
DIN ROMÂNIA”

Evenimentul își propune promovarea zestrei minerale a
României, cu accent pe contribuţia adusă patrimoniului mineralogic
universal cu un număr de 38 de minerale descoperite şi descrise pentru
prima dată de pe teritoriul ţării noastre.

Resursele minerale, fie că au fost metalifere, nemetalifere
sau combustibile au constituit dintotdeauna motorul civiliza�iei mon
diale și în particular, na�ionale.

Spa�iul românesc nu putea face excep�ie, zestrea
mineralogică na�ională este una dintre cele mai diverse și spectacu
loase din Europa. Ea fiind consecin�a directă a factorilor geologici și
tectonici ce au ac�ionat dea lungul timpul pe teritoriul României. Din
multitudinea ocurenţelor mineralogice se individualizează trei zone
cu poten�ial mineralogic de excep�ie: Subprovincia Banatică, Sub
provincia Magnetitelor Neogene din Mun�ii Metaliferi și 
Subprovincia Magnetitelor Neogene din lan�ul vulcanic OașGutâi
�ibleș.

Sunt binecunoscute, pe plan mondial, exemplarele 
mineralogice cu caracter de unicitate ce provin din spa�iul na�ional.
Putem aminti aici așa numitele „flori de mină”, adevărate eșantioane
de minerale de forme, mărimi și asocieri surprinzătoare. Extrem  de
interesante sunt eșantioanele de baritină roșie de la Baia Sprie, struc
turile de tip „Gavra” de la Cavnic, stibina prismatică de Băiu� sau
rodocrozitul roz.

Universitatea „BabeşBolyai”, prin Direc�ia Patrimoniului
Cultural Universitar, Departamentul de Geologie al Facultăţii de 
Biologie și Geologie și Muzeul de Mineralogie, în colaborare cu Con
siliul Jude�ean Maramureş și Muzeul Jude�ean de Mineralogie „Victor
Gorduza” Baia Mare, Consiliul Judetean Vaslui și Muzeul „Vasile 
Pârvan” Bârlad, vă invită să viziona�i expoziţia „Minerale și asocia�ii
minerale din România”. Aceasta reunește 124 de exponate mineralog
ice care provin de la Secţia de Știinţe Geonomice a Academiei
Romȃne, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Universitatea „Babeş
Bolyai” ClujNapoca, Institutul Geologic al Romȃniei – Muzeul
Naţional de Geologie Bucureşti şi CNCAF Minvest Deva – Muzeul
Aurului Brad.

Proiect realizat și cu sprijinul Administra�iei Fondului 
Cultural Na�ional.

Vernisajul expozi�iei va avea loc vineri, 16 octombrie 2020,
de la ora 12.00, la sediul central al muzeului, din strada Vasile Pârvan,
nr. 1.

Organizatori din partea Muzeului „Vasile Pârvan, 
dr. Mircea Mamalaucă

bibliotecar Valentina Fornea
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Cere si ti se va da! Chiar
daca, privind de la nivelul

logicii si ratiunii, un vis care necesita
o investitie mare pare imposibil de
realizat, treaba ta e sati folosesti
imaginatia si sa ai incredere. Lasa
Universul sati arata cum poti im
plini ceea ceti doresti. In aceasta
saptamana, sar putea sa fii surprins
de experientele pe care le traiesti.
E important sa ai rabdare si sa fii
atent la toate informatiile.

Primesti un cadou astral la
inceputul saptamanii, un as

pect armonios intre cei doi guverna
tori ai Pestilor Jupiter si Neptun.
Asadar, e posibil sa intrezaresti, pen
tru prima data dupa mult timp, o lu
mina, o speranta si chiar sa ai parte
de o experienta minunata pe care o
traiesti cu sprijinul sau prin inter
mediul unor prieteni sau cunostinte.
De asemenea, poti primi inspiratie
legat de un proiect.

Saptamana aceasta incepe
cu un aspect armonios

intre guvernatorul semnului tau
(Jupiter) si Neptun, care poate aduce
pentru tine o oportunitate financiara
frumoasa, un noroc, o sansa de ati
expansiona viata financiara si/sau fa
miliala. De asemenea, poti valorifica
acum un talent sau o abilitate, cu
usurinta si success. Urmeaza o pe
rioada in care e necesar sa deslusesti
trairi interioare.

Pentru tine, inca de la in
ceputul saptamanii pot veni

vesti bune, se pot aseza anumite lu
cruri fara sa ai idee cum, poti in
telege dintrodata imaginea de
ansamblu intro situatie sau poti im
bunatati o relatie in mod miraculos.
Urmeaza o perioada de revizuire a
trecutului, in cazul tau acest trecut
avand de a face cu proiectele, aspi
ratiile si anturajul. Experimentezi lu
cruri noi în plan profesional.

E momentul sati reevaluezi
atitudinea, comportamentul

si anumite gesturi facute fata de
ceilalti. De asemenea, poti incepe sa
te preocupi de aspectul fizic si de in
fatisare, poate sa faci niste schimbari
si imbunatatiri. Se creeaza un con
text energetic potrivit pentru intro
spectie, retragere din lume, meditatie
si contemplare. Unii Scorpioni pot
realiza acum ca nu se mai potrivesc
cu climatul profesional actual.

In aceasta saptamana se va
forma aspectul de Luna

noua in semnul tau, intrun context
destul de tulbure din punct de vedere
astrologic, dar totusi generator de
determinare si schimbari benefice. E
momentul sa schimbi atitudinea si
comportamentul in cadrul unor re
latii de familie sau chiar in relatia de
cuplu, mai ales daca ai experimentat
blocaje in acest sens in ultima
vreme. 
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Balanţă  (23 sept - 22 oct)

Scorpion (23 oct - 21 nov)

Capr icorn (21  dec -  20  ian)

Vărsător (21 ian - 20 feb)

Peşti  (21 feb - 20 mar)
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H O R O S C O P
15 oct. 2020 – 21 oct. 2020 Locuri de muncă

în Vaslui
– S.C. CONFECTII S.A. 5 confec�ioneri, 5 muncitori neca

lifica�i în confec�ii
– S.C.  BENAVI 2 spălători vehicule
– SC LIVASTI SRL 2 tâmplari PVC, 1 reprezentant 

comercial
– SC TACOIND SRL 1 șofer taxi
– SC ELECTRO CONSTRUCTIA ELCO SA 2 electricieni
– SC.VLAGETEX SRL 5 lucrători în confec�ii 
– S.C. MICO SOROCABA SRL 2 lucrători comerciali
– S.C. Project Construct Dragomir SRL 20 fierar betoniști,

20 dulgher, 20 finisori, 20 muncitori necalifica�i
– S.C. DARIENSEM 2 manipulan�i marfă
– Fabrica de carne MORANDI 30 operatori abatorizare

păsări
– S.C.BICO INDUSTRIES 10 operatori �esere, 10 operatori

apretori, 5 muncitori necalifica�i, 1 inginer constructor
– S.C. SPADESDOU 9 confec�ioneri
– S.C. PROFI ROM FOOD 1 casier, 1 vânzător
– S.C. HELRUSER 5 muncitori necalifica�i construc�ii
– S.C. CELMEMIS 1 manipualnt mărfuri
– S.C. ELENS BUY MOB 1 șofer, 1 proiectant mobilă
– S.C. FLANCO RETAIL 2 lucrători comercial
– S.C. LEXANCA  FOOD 10 ajutoare prepararea produse

Fast food
– S.C. PROVIDENT Financial Romania 1 agent vânzări
– S.C. PLASTUR ELCIS 1 sudor, 2 dulgheri, 2 zidari fin

isori, 4 muncitori necalifica�i, 1 lăcătuș mecanic, 1 fierarbetonist
– LCL ROMANIA 6 confec�ioneri
– S.C. ZUGRADEC 2 dulgheri, 3 fierarbetoniști, 3 zidari

rosari, 2 faian�ari, 2 structurist
– S.C. OLIADI PROFIRE CONSTRUCT 11 muncitori

necalifica�i  construc�ii
– S.C. VIDPRO CONSTRUCT 11 muncitori necalifica�i

construc�ii
– S.C. RIMMINI MOB 1 tehnician proiectant
– S.C. KALBYLAR 5 lucrători în confec�ii
– S.C. MOBEXIMZAMCO 3 finisori terasamente, 4 tâm

plari universali, 4 muncitori necalifica�i, 4 montatori, 1 maistru mon
taj

– S.C. WYLMOB HOUSE 1 tâmplar
– S.C. EUROLUX 2 ospătari
– S.C. POPAS MATEI 1 șofer
– S.C. GOSCOM S.A. 1 șofer, 1 buldoexcavatorist, 8

muncitori necalifica�i
– S.C. SPINACHE ENGINEERING 5 zidari rosari, 5 zu

gravi, 5 fieraribetoniști, 5 dulgheri
– S.C. SPINACHE PROIECT 5 zidari rosari, 5 zugravi, 5

fierarbetoniști, 5 dulgheri
– S.C. BRICK BY BRICK 5 zidari rosari, 5 zugravi, 5

fierarbetoniști, 5 dulgheri
– S.C. RISAL S.R.L. 3 vânzători
– S.C. CASA TUDORA 1 brutar, 1 patiser
– S.C.  DINUMIH VULKSERV 1 coafor
– Luca G. Zamfira Contabil Autorizat 1 economist
– S.C. BRC COMPANY 6 tâmplari, 2 munc. nec. ambalare

produse, 2 munc. nec. ambalare pieselor, 1  operator CNC,  1 eco
nomist

– S.C. LUCA BUY MOB  3 tâmplari universali
– S.C. AGRO LANUL MARE 2 zugravi, 2 fierari, 2 dul

gheri
– S.C. XELOVERT 2 confec�ioneri
– S.C. BELMI TRADE 3 ajutoare pizzar, 2 ajutoare bucătar,

2 lucr. comercial
– S.C.  AROMA DESERT 1 ajutor bucătar, 1 bucătar, 1 bar

man
– S.C. MARDENIMPEX 8 confec�ioneri
– S.C. LALA PABITEX 8 confec�ioneri
– S.C. ADRIAN TRANS 1 dispecer transport interna�ional

marfă
– S.C. VASEA AUTO SERV 1 șef atelier repara�ii auto, 3

mecanici auto, 1 electrician auto, 1 vulcanizator auto
– S.C. VLAGETEX 20 confec�ioneri

Locuri de muncă
în Bârlad

– AQUATICA SRL 1 vânzător
– AQUAVAS SA 2 laboran�i chimiști, 1 lăcătuș mecanic
– AUSTRAL NEO S.R.L. 1 călcătoreasă lenjerie
– Directia Administrare pie�e, parcări, cimitire Bârlad 1 elec

trician de între�inere și repara�ii, 2 gropari
– PALODA SA 2 zidari restauratori
– RESORT CLARYCE S.R.L. 2 bucătari, 1 magaziner, 2

ospătari (chelneri)
– ROMCODA SRL 2 asamblatormontator profile aluminiu

și geam termopan
– SC AGROCOMPLEX BIRLAD SA 2 muncitori

necalifica�i la spargerea și tăierea materialelor de construc�ii
– SC MARALCOM SRL 1 vânzător
– SC REMARDO SRL 1 lucrător comercial
– TOPROM SRL 3 șoferi de autoturisme și camionete, 2

vânzători
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Săgetător  (22 nov - 20 dec)
UZINELE DE MIERE

LEC�IA �XXIV�

Lucrările din luna Octombrie
– împachetăm cuibul cu materiale izolatoare împotriva

schimbării bruşte de temperatură;
– instalăm la urdinişuri gratiile contra şoarecilor; 
– stimulăm şi supraveghem zborurile târzii de curăţire; 
– dezinfectăm utilajele apicole;
– amenajăm perdele de protecţie a stupinei contra vânturilor

puternice şi a curenţilor reci de aer.
Petre DAVID
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3 ÎNVINGĂTORI… ÎN 3 COMUNE 
GĂGEȘTI LA VIIȘOARA E UN PRIMAR

O comună de margine de jude� printre niște dealuri sărace, cu tarlalele și șesul pârjolite de seceta
acestui an.

Un primar care de ani buni se străduie să facă tot ce se poate pentru comunitatea carel tot alege în
frunte, încredin�ată că e cel mai bun.

–  Domnule Costică Stupu, ce sim�i�i acum după ce a�i fost rereales pentru acest scaun de mare
onoare și …obligativitate ?

– Știind câte fapte și realizări am reușit în comuna Găgești, am avut ceva emo�ii, dar credeam
că voi fi reales. După cum se vede chiar e un procentaj bun.

– De ce crede�i că oamenii vau încredin�at un nou mandat de primar?
– Poate, pentru că am făcut ce trebuie pentru oameni, ce a trebuit ca primar și mam compor

tat omenește cu consătenii și cu toată lumea dimprejur.
– Să numi spune�i că a�i făcut tot ce se putea…
– Nu, nici vorbă, am făcut ce se putea ca om, dar nam reușit tot ce se putea pentru comuna

Găgești. Aici, nu avem nici măcar câmpurile bogate, despre dealuri ce să mai vorbim. Am făcut max
imum din ce se putea cu mijloacele și posibilită�ile noastre. Am avut și o echipă bună în primărie, mai
e viceprimarul Marian Buta, este și un contabil de nota 10, de fapt to�i sunt conștiincioși și
profesionaliza�i pe posturi.

– Văd că Liviu Toma, contabilul, a cam albit, e din cauză căi da�i prea mult de lucru?
– E foarte profesionist și cu dragoste de comună. Dar, are de muncă destul. Ca noi to�i, de 

altfel.
– Nu vă întreb ceo să mai face�i de acum în acolo. Inten�ia noastră e să aflăm gândurile mai alese

ale celor aleși de pe Valea asta.
– Ne căutăm de treabă ?!...
Primarul e căutat, e grăbit să plece la Vaslui, mă rog, e la muncă, dar:
– Sta�i că na�i scăpat, simpatia noastră, fiica, domnișoara absolventă de facultate, vă ajută?
– Nu pentru că are serviciul ei de cadastristă angajată la Vaslui. Ne bucurăm, toată familia de

copiii cei buni… Dvs ?
– Măi, să fie, carevasăzică mă lua�i pe mine la întrebări?
– Păi, dacă tot sunte�i un prieten al nostru de când ne cunoaștem…
Toamnă cu ploi de mult așteptate, cu imașul pârjolit de secetă, așa că acolo unde vedeam vite, cai,

gâște pe iarbă, acum e trist și descurajant.
Îmi vin în minte  cuvinte din versuri eminesciene. „bucuroși, leom duce toate…”
Îmi întorc gândurile la recent dispărutul arheolog local, un mare sufletist din Giurcani, învă�ătorul

Marin Rotaru.
– Pentru Marin Rotaru cea�i făcut?
– Muzeul comunei îi poartă numele…
Promit că după ce trec repunerile în muncă, adică reinstalarea primarului Costică Stupu să revin…

poate rupe și vreo gâscă din cele care…erau pe câmp, odată.
Că și în comuna Găgești sunt tot oameni gospodari și primitori.

Dumitru V. MARIN

Costică STUPU, primarul comunei GĂGEȘTI
Reporter: Stima�i prieteni, pe biroul primarului din Viișoara

este steagul românesc. Cel care strălucește de bucurie azi, în acest birou,
este primarul reales al comunei Viișoara, Liviu Pârciu. Eu, personal,
mă bucur și vă doresc multe zile în administra�ie pentru că 70% – pro
centul cu care ai fost reales – demonstrează încredere și sus�inere din
partea oamenilor comunei. Ce ai făcut pentru a ob�ine această sus�inere?

Primar: Ce am făcut? Mam implicat în via�a locuitorilor
comunei Viișoara, am încercat să le fac via�a mai bună. Prin
utilită�ile la care au acces locuitorii comunei datorită proiectelor
pe care leam adus comunei Viișoara: apă, drumuri asfaltate, școală
modernizată, sediul nou de primărie și multe altele.

R: Viișoara este o comună cu mari probleme în ceea ce
privește alimentarea cu apă. Cum a�i rezolvat această problemă, a�i
forat?

P:  Avem un izvor care nu face fa�ă pe timpul verii la ce
rerea de apă așa că am căzut de comun acord cu proiectantul să
forăm un pu� de mare adâncime, în primă instan�ă, pe care lam
suplimentat cu încă două pu�uri. Astfel în satul Viișoara am trei
foraje, trei bazine de apă la 400 de tone. Am în permanen�ă 400 de
tone de apă cu care asigur necesită�ile chiar și pe timp de secetă.

R: Domnule Pârciu, aș dori un răspuns sincer la următoarea
întrebare: ai reușit să câștigi în acest val al alegerilor. Ce sim�i ca om?

P: Vă spuneam că eu lucrez de la 20 de ani ca func�ionar
public în administra�ia locală. Am considerat că pot să fac mai mult
pentru comuna Viișoara așa că în anul 2000 mam hotărât să can
didez la func�ia de primar, am fost viceprimarul comunei până în
anul 2004 iar din anul 2004 sunt primarul comunei Viișoara, sunt
la al cincilea mandat. Am câștigat alegerile cu peste 70%, asta cred
că este o mu�umire din partea locuitorilor comunei pentru modul
în care am reușit să le rezolv problemele pe plan local.

R: Eu am jucat fotbal și nu prea mam lăsat „driblat” în teren.
Dacă trecea mingea nu trecea jucătorul. Dumneata tocmai ai încercat
să faci acest lucru. Am întrebat ce simte Liviu Pârciu – omul?

P: Simt un sentiment de mul�umire din partea locuitorilor
comunei Viișoara. Astăzi, chiar în momentul acesta sunt hotărât să
continui ceea ce am început în comună. Nu mă voi opri aici, voi
încerca să nu le înșel așteptările celor care mau ales. Acum mă lupt
să aduc gazul metan în comună.

R: Am mai discutat despre acest deziderat, este unul din pla
nurile dumneavoastră mai vechi. Cred că ve�i reuși la momentul opor

Liviu PÂRCIU, primarul comunei VIIȘOARA
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VASLUIENE: GĂGEȘTI, VIIȘOARA, VUTCANI.
SERIOS: LIVIU PÂRCIU SILVIANA BAHRIM 

VOTATĂ CU TOT SUFLETUL

VUTCANI

tun. Dar revenind la alegeri, cum sărbătoresc unii: fac paranghelii, merg
călare prin comună – na�i încercat așa ceva?

P: Nu am sărbătorit, toată lumea știe că este pandemie, nu
ne permitem paranghelii. Noi încercăm să rezolvăm treburile din
mers, pe plan local. Parangheliile o să rămână când o să avem timp.

R: Când ve�i scăpa și de amenin�area virusului. Nu ave�i nici
un caz de covid în comună?

P: Nu avem cazuri, am luat toate măsurile. Noi suntem mai
retrași geografic și am încercat să men�inem această izolare. Am
avut cazuri de persoane aflate în izolare, chiar în carantină, per
soane venite din străinătate pe care leam monitorizat.

R: Ce solu�ii a�i găsit în perioada de secetă?
P: Nam putut să facem mai nimic, ploaia nu pot să o aduc

eu. A fost o secetă cumplită în acest an, au fost compromise toate
culturile cu peste 70%. La grâu sau ob�inut 1300 de kilograme la
hectar, la porumb până în 500 de kilograme de porumb boabe, la
rapi�ă și la celelalte culturi aroape nimic. La floarea soarelui sau
ob�inut 500 de kilograme la hectar.

R: Ploile din ultima perioadă, în afară că au rupt niște zeci de
metri din șosele, folosesc?

P: Folosesc pentru că suntem în perioada de însămân�are,
este momentul optim pentru produc�iile de grâu, orz, nu mai vor
bim de rapi�ă care nu sa putut însămân�a în perioada optimă.

R: Dacă ar fi să fim optimiști ce gânduri le�i transmite
concetă�enilor dumneavoastră? Orice lea�i transmite, cuvântul ar avea
importan�a lui.

P: Leaș zice locuitorilor comunei Viișoara că am traversat
și timpuri mai grele. Am prins și seceta din 1987 când am fost
deporta�i, practic în Insula Mare a Brăilei. Nu sa făcut nimic, chiar
nimic nu sa făcut, nici măcar un kilogram de grâu sau de porumb
la hectar. Vreau să spun că am trecut dea lungul timpului prin
multe greută�i pe care leam depășit. Trebuie să avem o perspectivă
optimistă, în acest an nea afectat mai mult pandemia decât seceta.
În izolare nam putut să ne desfășurăm activitatea foarte bine nici
pe plan local nici în particular, am avut multe persoane în izolare.

R: În concluzie nu ave�i probleme majore.
P: Noi aici la administra�ia publică locală trebuie să avem

stomacul mai tare, pentru că aici la noi se adună mult stres. Când
implementezi un proiect î�i trece os prin os, nui așa ușor. Sunt
multe avize de luat, sunt multe drumuri de făcut, sunt multe comisii
care au loc, sunt criterii de selec�ie care trebuie îndeplinite. Pentru
noi, comunele de grad trei, nu există nici o măsură accesibilă, ne
este foarte greu să implementăm un proiect. Noi de mult nu mai
avem un număr de minim 2000 de persoane, nu avem acces la fon
durile europene pentru infrastructură: apă, canalizare, etc. Nu ne
mai rămân decât fondurile guvernamentale prin PNDL și CNI
unde putem depune proiecte unde ni se aprobă fonduri pentru de
mararea lucrărilor.

R: Vă urez succes.
P:  Vă mul�umesc că a�i venit în comuna Viișoara.

Dumitru V. MARIN

Plouă intermitent la Vutcani și prin pleasna ploii îl vedem pe viceleprimar „veșnicul” cum fuge cu
o mașină. Nu mă aude. Intru în primărie, cam plouat și pus pe…întrebări.

Numai că doamna primar are un musafir și mi se taie elanul de reporter, deci rămân repede vechiul
prieten al primări�ei Bahrim, cea care și anul acesta „a scos” un mare procent la alegeri, și cu doar un vot, a
pierdut un consilier din forma�ia pe care a propuso în noua legislatură.

Ne povestim câte ceva din activitatea fiecăruia, mă bucur că, în pofida acestor mari și foarte mari
succese de edil, primări�a din fa�a mea e modestă, exactă, afectuoasă, respectuoasă. Totuși, direct:  

– De ce crede�i că vă tot realeg cei din Vutcani, Doamnă ?
(Trebuie să vă spun că deliberat folosesc acest din urmă cuvânt, și cu majusculă, pentru că rar am

întâlnit pe cineva mai primitoare și mai prietenoasă, indiferent cu ce musafiri, cu ce consăteni, cu ce ocazii.)
– Cred că, în primul rând, pentru că am reușit să fac ceea ce sperau ei; în al doilea rând, ca

om al satului, sunt membră a comunită�ii cu drepturi depline dar mai ales cu obliga�ii; în al treilea
rând eu îi iubesc pe acești oameni, cu deplinătatea sim�irii mele.

– Nu vau dezamăgit, dacă privim la
procentajul mare de voturi ob�inute. Am în�eles
că vin să vă felicite și acum la multe zile după
vot. E bine, Doamnă! 

Despre realizările comunei Vutcani am
mai scris noi și, arareori fără entuziasm. Acum,
pe ploaie (atât de așteptată !) ne mul�umim să
vă amintim că aici se vede o mână adevărată de
gospodar, există o echipă în primărie, demnă de
tot respectul, oamenii locului sunt moldoveni
adevăra�i, credincioși și gospodari.

Și, de ce să nu spunem că am întinso
repede… să nu ne prindă și mai multă ploaie...!

NOTĂ de regret: în Vutcani,
vie�uiește unul dintre prietenii noștri careși
sacrifică multe clipe din via�ă să scoată o revistă
VUTCANI, cu un con�inut totdeauna interesant.
ION DIACONU… să trăiești! Reporterul te
salută amical, afectuos și cu toată pre�uirea. 

Sunt așa de pu�ini ca tine, cu sufletul
ca rupt din soare și cu spiritul de sacrificiu
aproape de suprem. Nu numai în jude�, nu
numai în �ară, prietene…Să nu te lași, Ioane. 

Aștept numărul următor din revista ta,
pe care o onorezi, pentru VUTCANI.

Dumitru V. MARIN
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„CÂINELE CARE LATRĂ,
NU MUȘCĂ”
E mult prea înţelept proverbul
Ce e rǎmas de la pǎrinţi
Căci,  cum sǎ latre patrupedul,
Când areun pantalon în dinţi?

SNOBUL LA O EXPOZI�IE
DE PICTURĂ
Privind, se minunǎ cu voce tare:
„Cât de corect a reuşit sǎ prindǎ!”
Dar ghidul îl trezi din exaltare:
„Maestre  acela nui tablou, e  oglindǎ!”

Ioan NEGOI�Ă

BAHICĂ
August sigur este luna
Când omului încă viu
Deja îi miroase pruna
... A rachiu!

LA VOLAN
Visând la o jună castă
Dar privind spre o cadână,
Înghiontit şi de nevastă,
Am intrat... întro bătrână!

FAMILIALĂ
Căsnicia nici un nor
Nu leontunecă sub soare...
Ea îi zice "Puişor",
Socotind ce minte are!

UNEI DOCTORI�E ÎN AUTOBUZ
Locul ţia cedat atent,
Bucuria ţia fost mare,
Fosta primul pacient
Pus de tine pe picioare!

Ioan ZAHARIA

STUDENŢEASCĂ
La noi, studenţii, câţi există,
Oferăo realitate tristă:
Prezenţan scripte  colosală,
Dar prea puţini la oren sală.

Mihai STANCU

FAMILIALĂ
Căn drumul nostru sa ivit
Prilej de ceartă, câteodată,
E drept, şi recunosc cinstit,
Dar cine crezi căi…vinovată?

Liviu CĂLCÂI

UNUI DORNIC DE AFIRMARE
Bobul tău mic de talent
Sa umflat, o lume știe,
Șia ajuns un monument…
De prostie!

CONJUGALĂ
Tristă este via�an doi
Presărată doar cu tină;
El eun familist de soi,
Ea, un soi de libertină.

NEÎN�ELEGERI CONJUGALE
De la fosta lui so�ie,
Pleacă so�ul tracasat
Că deatâta „căsnicie”
Și amanta lanșelat.
Ioan MAFTEIBUHIĂESCU


Aseara, în club, un tip tot încerca so aga�e pe nevastămea.
„– Prietene”, îi zic, „dute, aruncate de pe un pod și aterizează pe burtă!”
După cea plecat tipul bombănind, îmi spune nevastămea: 
„– Nu știam că mă po�i apăra, cum ai făcuto acum!”
„– Da’ de unde”, îi răspund eu , „doar îi ofeream op�iuni mai bune!”


Mama vine acasă întro haină nouă de blană.
– Când ţia cumpărat tăticul blană? – Întreabă fiul.
– Dacă maş fi bazat pe taicătu nu teaş fi avut nici pe tine…


Cică moare unul şi ajunge în Iad.
Văzânduse acolo, îl bufneşte plânsul şi în vreme ce hohotea aşa, vine la el un drăcuşor:
– Ce faci bă, de ce plângi aşa?
– Păi am ajuns în Iad, uite şi harta, „Vă aflaţi aici”. O să mă ardeţi şi o să mă chinuiţi.
– Aiurea, cine ţia băgat prostiile astea în cap? Asta e propagandă de pe Pământ şi din Rai.
– Da’…, no să mă chinuiţi?
– Fugi bă daici, cum să te chinuim?! Aici practici toate păcatele de pe Pamânt. Uite, îţi dau un

exemplu: îţi place să bei?
– Beau, dar cu moderaţie.
– Atunci să vezi ce mişto e lunea! Lunea bem ce vrem noi, vin, bere, lichioruri, whisky, rachiu,

palincă, ţuică, absolut orice.
– Da’, păi atunci nu e chiar aşa de rău.
– Da’ stai să vezi, fumezi? – Fumez, dar moderat.
– Păi atunci să vezi marţea, nenică, marţi fumăm ca turcii – fumăm ţigări, narghilele, trabucuri,

pipe, chiştoace, orice.
– Ah, păi atunci nu e chiar aşa de rău.
– Da’ stai să vezi – îţi place să bei cafea? – Beau, dar doar câteva pe zi.
– Păi să vezi atunci, miercuri! Miercuri bem cafea turcească, filtru, espresso, latte, caffefrappe, ce

vrem noi.
– Meserie ! Mam mai liniştit.
– Auzi, zice drăcuşorul, eşti cumva homosexual?
– Nu, nici gând, nici pomeneală.
– Atunci sar putea să nuţi prea placă joia…

SONET PLIN DE ILUZII
Pe scena înţesată de dichisuri
Un scamator îşi flutură jobenul
În timp ceo fostă Miss, pudrânduşi tenul,
Dansează lent solicitând noi bisuri…

În faţa lor pulsează doar antrenul.,
Se înfiripăn minţi încinse visuri
Cen van promit alese paradisuri
Precum prescrie, cu emfază, genul…

Iar fantezistul nostru se amuză
Scoţând din sac metafore trăsnite
Căci fosta Miss se transformasen muză

Şii inspira sonete ilicite
Pe care le orna cu perlegaguri
Durând din versuri pure mici şiraguri.

SONETUL „OMULUI CARE RÂDE”
E filosof, boscar, poet, paiaţă,
Dar şiamorez, faimosul Arlechino,
Cel ce mereu imploră: „Colombino,
Fi şi a mea, măcar odatăn viaţă!”

Şiapoi zâmbind, dar prins de un suspin, o
Stângace tumbă face spre semeaţă,
Cu cretai albă strălucind pe faţă’
Pe când repetăncet: „Te rog, divino!”

Dar ea, făcând o piruetă, râde
Şi îi răspunde fără nici o milă:
„Nu te cunosc, deci cautăţi un gâde!”…

Paiaţa însă îşi ascunde chinul
Rostind supus, cu vocea sa umilă:
„Să râdă toţi, căci acesta mie destinul!”

Eugen DEUTSCH

SĂ RÂDĂ TOŢI...
Să râdă toţi, căci ăsta mie destinul:
Eu vă amuz co mie de secrete
În vechi barăci de bâlci, sau la banchete
Că şi Poetul sunt, şi Arlechinul

Ce hărăzit a fost de PreaDivinul
Sprea converti banalul în sonete
Şi cu puterea vorbei să vămbete
Cum din potire vă îmbată vinul!...

Aşa că... râdăn hohote norodul
Chiar când, damnat, urcavoi eşafodul
Pe care încruntat, crud, analitic,

Alături deun butuc şiun coş cu paie,
Având în mâini securea care taie,
Maşteaptă, impozant şi dur, un... critic!

Vasile VAJOGA
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ȘI LA VASLUI SE NASC GENII

ALEXANDRA NECHITA, pictori�ă, sculptori�ă, artistă muralistă cubistă, pro
motoare a păcii în lume și renumită filantroapă.  

Sa născut la 27 august 1985, în VASLUI.  A emigrat împreună cu mama ei în
SUA în 1987, stabilinduse la Los Angeles, alături de tatăl ei, care, cu un an şi ceva înainte
reuşise să emigreze din România, fiind persecutat de regimul comunist. A urmat cursurile
Universităţii California din Los Angeles, iar în anul 2008 a primit diploma în Arte frumoase.
Este cetă�ean și artist plastic românamerican.

A început să deseneze în creion şi cerneală de la vârsta de doi ani. La cinci ani a
început să lucreze cu acuarele, iar la şapte ani folosea ulei şi culori acrilice.

Alexandra Nechita a apărut pentru prima dată în public la vârsta de şapte ani. Tal
entul său a fost imediat recunoscut întrucât un public numeros venea săi vadă picturile
adesea monumentale. Prima expoziţie a avut loc la Biblioteca  Municipală din Los Angeles,
la vârsta de nouă ani şi i sa propus imediat o expoziţie în prestigioasa Galerie Mary Paxon,
unde lucrările prezentate au atras atenţia criticilor de artă autorizaţi, care au început să prez
inte lumii întregi marele talent al pictoriţei cubiste. 

În următoarea perioadă, Alexandra Nechita a fost invitată la numeroase expoziţii.
Până la vârsta de  zece ani avea deja opt expoziţii personale, iar talentul său era recunoscut
în lumea artei. La zece ani se dedică pânzelor, în lucrările sale observânduse maturitatea
artistică sofisticată şi complet deschisă la nuanţele şi influenţele mediului specific vârstei.
Criticii de artă nu mai pridideau să prezinte lumii acest copilminune, ca pe un maestru al
desenului şi culorii, un artist care are un limbaj vizual propriu. Sa impus în domeniul pic
turii de şevalet şi murale şi face parte din mişcarea artistică  cubism, artista fiind numită
MICA PICASSO. Prin picturile ei în stil neocubist, a atras atenţia massmedia, care a în
ceput să vorbească în termeni elogioşi despre „copilulfenomen”, despre foarte tânăra artistă
care stăpânea desenul şi culorile, care şia creat limbajul vizual propriu, întro manieră
estetică unică, cu nuan�e lirice, figurative şi abstracte speciale.

În noiembrie 1999 a fost selectată de World Federation of United Nations să
conducă Global Arts Initiative, un proiect care a implicat participarea a mai mult de o sută
de naţiuni. Participă la numeroase expoziţii, dintre care amintim: 1994  Biblioteca publică
din Los Angeles (la vârsta de nouă ani), Galeria Mary Paxon, Los Angeles; între 1994
1999 – expoziţii personale în Elveţia, Olanda, Italia, Franţa, Marea Britanie, Australia, Sin
gapore, Japonia, Noua Zeelandă; 1998 – Canton Museum of Fine Art, Ohio, Galeria
Luckman, California State University, Le Petit Palais, Geneva; 1999 – Tennessee State Mu
seum, Nashvile; 2000 – Florida, Texas, Cotroceni (Bucureşti), Muzeul Naţional de Artă
Bucureşti… Lista ar putea continua, deoarece lucrările Alexandrei din expoziţiile organizate
în toată lumea  au încântat privirea iubitorilor de artă şi frumos.

Opere ale artistei americane de origine română se află în colecţii publice speciale,
fiind expuse în marile galerii de artă  ale lumii:  România, Elveţia, Olanda, Italia, Franţa,
Singapore, Japonia şi Noua Zeelandă. Amintim câteva mari instituţii publice de cultură ale
lumii: Muzeul Alexander Brest, Jacksonville, Florida; Muzeul  Bowers, Santa Ana, 
California; Muzeul de Artă Downey, Downey, California; Muzeul de Artă  de la  Florida
Universal University, Miami, Florida; Colecţia imperială a Majestăţii Sale Împăratul Aki
hito, Tokio; Muzeul Internaţional Children's Art, San Francisco; Muzeul Le Petit Palais,
Geneva; Muzeul de Artă Lowe, coral Gables, Florida; Muzeul de Artă Contemporană, Lake
Worth, Florida; National Academy of Recording Arts and Sciences, Los Angeles; Muzeul
de Artă Pensacola, Florida; Galeria Celebrităţilor Rock and Roll, Cleveland; Muzeul de
Stat Tennessee, Nashville; Colecţia Olimpiadei Speciale, Washigton D.C.; Colecţia Vatican,

Roma;  Studiourile Walt Disney şi Universal Studios; Muzeul Naţional de Artă, România.
Tablouri ale Alexandrei Nechita se află și în colec�iile de artă ale Vaticanului. 

Valoroasele lucrărilor au atras aten�ia colecţionarilor particulari, care şiau
îmbogăţit colecţiile cu tablourile Alexandrei Nechita. Lucrări din opera sa se află în
colecţiile particulare ale multor celebrităţi, incluzând pe  Stephen Aldwin, Phil Collins,
Ellen Degeneres, Catherine Deneuve, R. Dale şi Teresa Earnhardt, Melissa Etheridge,
Amalia Fortabat, Whoopi Goldberg, Familia Lee Iococca, Calvin Klein, David Letterman,
Rosie O'Donnell, Litle Richard, Paul Stanley, Oprah Winfrey, Debra Messing ş.a.

Cunoscută şi apreciată de specialişti, este recompensată cu diplome speciale:
Fundaţia Andre Agassi – „De la inimă la inimă”; Artist oficial, A 39a Ediţie a Premiilor
Anuale  Grammy – „Pentru că îţi place ceea ce face”, New York; Polaroid Corporation, A
50a aniversare – „Portretul Americii”, Cambridge, MA; Siam Yamaha Corporation – „Unu
pentru toţi şi toţi pentru unul, Olimpiada specială, Washington D.C.; Fundaţia Frank Sinatra,
City of  Kobe Japan, Commit of Angels, Los Angeles, California… 

De asemenea, se bucură de  premii şi titluri  prestigioase: „Artistul remarcabil al
anului  Pictură” Nubreed Synegry of Arts, Lincoln Center, New York; „Cea mai interesantă
femeie a anului”, CBSTv, New York; „Premiul pentru tineri remarcabili”, Osaka, Japonia;
„100 dintre cei mai interesanţi oameni”, People Magazine, UNICEF Gift of Songs, New
York; „Femeia anului”, Crucea Roşie americană; „Genii” Arts / Entertainment  Network;
„Premiul Olimpiadei Speciale”; „Premiul pentru rezultatele obţinute”, FOX RTV, „Artistul
Oficial al Anului 2004” pentru premiile internaţionale de muzică şi pace…

Are numeroase apariţii în massmedia: Art & Auction, Art & Antique, Art News,
Esquire, Life, Newsweek, Vanity Fair, BBC, CBS, CNN, E1, FOX, MTV, NBC, NPR,
NIPON, TF1, 20/20, CBS Sunday Morning, American Spirit, Chicago Tribune, L.A.
Times, New York post, USA Today, Washington Times, Black Book, Cambridge World,
Cronache Italiana,  De telegraaf, Elle Germany, Extraordinary Girls, Gala, Le Monde Paris,
National Geographic World, Paris Match, Romanian Panorama, Romania Today, Sunday
Tomes London, V.S.D., Magazine Oprah winfrey Show, Rosie O'Donnell Show…

Omul şi pictorul Alexandra Nechita a constituit motiv de inspiraţie pentru apariţia
unor  cărţi de referinţă în întreaga lume: Outside the Lines (Dincolo de linii), Londstreet,
Atlanda, 1996; Alexandra Nechita: Child Prodigy, Painter with Heart and Soul (Alexandra
Nechita: copil minune, pictor cu inimă şi suflet), Lamblot Opera Gallery, 1998, Paris; 
Nechita România, Bucureşti,  Monitorul Oficial, Fundaţia Culturală, Bucureşti, 2000;
Alexandra Nechita, APT International, Tokio, Japan. „Mâini şi Porumbiţă” a apărut în
toamna anului 2005, conţine eseuri despre arta sa scrise de celebri istorici de artă, o
naraţiune de artista însăşi şi fotografii ale picturilor sale, desene, sculpturi şi lucrări în sticlă.
Prefaţa este scrisă de Larry King. 

În timp, pe lângă picture, Alexandra Nechita şia descoperit un hobby nou   sculp
tura. În acest sens, la un moment dat consemnează: „lucrez la o serie de sculpturi pe care
încerc să le termin şi care urmează să fie expuse în diferite locuri de pe glob. Sunt monu
mente care reprezintă pacea, când spun monumente mă refer la nişte lucrări de bronz care
au o înălţime de peste 10 metri. Acesta este un proiect foarte mare la care lucrez în mo
mentul de faţă“. Alexandra Nechita şia propus să creeze şapte monumente în total,  câte
unul pentru fiecare continent. 

Lucrările sale au fost expuse în Los Angeles, Chicago, Dallas, Philadelphia, 
Washington şi New York. În 2017, timp de o lună, opt sculpturi ale ei au fost expuse şi în
Bucureşti, în faţa Ateneului Român, sub numele „Grădina cu sculpture”. Toate cele opt
lucrări au fost realizate în perioada în care Alexandra a stat în ţara natală. „Este prima oară
când expun un ansamblu de sculpturi în ţară, unde sunt cunoscută mai degrabă ca pictoriţă.
Sunt primele realizate chiar aici, cu materiale locale şi  lucrul care mă bucură cel mai tare
 sunt accesibile publicului, întrun spaţiu mai puţin convenţional, care încurajează
interacţiunea. Visam de mult să creez în România şi să expun pentru publicul de aici”, 
declara artista.  

Celebra artistă, Alexandra Nechita,  sa implicat în acţiuni de promovare a păcii,
transmiţând lumii mesajul său plin de speranţă. În aprilie 2004, adolescenţii au numito pe
Alexandra Nechita „Una din cele 20 de adolescente care vor schimba lumea!” Dacă recen
tele realizări ale artiştilor pot fi considerate nişte indicii, atunci adolescenţii au dreptate.
Cu un monument de bronz de 5 metri dedicat păcii, apreciat de  o comisie specială aprobată
de Regina Elisabeta a IIa, Alexandra Nechita foloseşte talentul său artistic pentru „a
schimba lumea”. În 2005, creaţiile Alexandrei Nechita au fost alese pentru un set de monede
legale comemorative intitulat „Pacea este singura opţiune!”. Bătute în aur pur, argint şi
platină, creaţiile au fost special aprobate de Regina Elisabeta a IIa, a cărei efigie, de aseme
nea împodobeşte monezile. În iunie 2005,  Alexandra Nechita a prezentat oamenilor din
Singapore un  masiv monument de bronz, intitulat „Să fie pace!”. 

Este bine cunoscută și apreciată pentru ac�iunile sale filantropice, printer care se
numără și dona�ia către Spitalul Clinic de Urgen�ă pentru copii „Maria Sklodowska Curie”
din București, anun�ată pe data de 12 octombrie 2020. 

Ca semn al pre�uirii și admira�iei pentru renumita artistă, una din școlile din mu
nicipiul Vaslui îi poartă cu mândrie numele. Pe lângă prestigiul planetar al artistei, vasluienii
apreciază în aceeași măsură OMUL, Alexandra Nechita. Au sim�it faptul că, oriunde sar
afla artista, păstrează și poartă în suflet flacăra dragostei pentru locurile natale. Nu se sfiește,
nu se rușinează cu rădăcinele vasluiene ale arborele său genealogic. 

Poate sintagmă „Și la Vaslui se nasc genii” nu este originală, însă cu certitudine
este foarte adevărată. 

Vasilica GRIGORAȘ
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Dacă nu știa�i, atunci... afla�i acum: de Sfântul Dumitru, se
mănâncă bucate din varză dulce și imediat după aceea purcezi să pui la
murat primul butoi cu varză!

Asta pentru că tradi�ia românească a „conservelor pentru
iarnă” spune că varza se pune la murat între Sfântul Dumitru și Sfântul
Andrei. De câte ori în acest interval și câte butoaie ai de gând să pui, e
treaba ta. Dar dacă vrei să faci totul după cutume, atunci musai umpli
un butoi cu varză la Sfântul Dumitru (să se mureze până ce intri în 
Postul Crăciunului atunci) și mai pui unul la Sfântul Andrei, să fie varza
murată încă bună de mâncat atunci când intri în Postul Paștelui.

Acum, că am lămurit lucrurile astea, să trecem la re�etă (pe
care promit să vo dau azi cu tot cu secretele ei).

Ce trebuie să știi când alegi varza? Să fie bine coaptă, îndesată,
albă și cu foi sub�irele (să�i fie de folos la sarmale). Iar saramura se
pregătește pe cântar: la fiecare 10 litri de apă câte 500 gr de sare
grunjoasă, din cea potrivită pentru murături. 

Cure�i bine butoiul de varză (îl speli șil zvân�i) apoi așezi pe
fundul lui câ�iva butuci (mai scunzi) de lemn. Azvârli deasupra lor
condimentele: crengu�e de cimbru, piper (legat în săcule�e de tifon),
mărar uscat. Cure�i și tai morcovi și rădăcini de �elină în felii rotunde,
cure�i și tai pe lungime rădăcini de hrean  și le arunci și pe ele în butoi
(po�i să le pui pe toate ori numai o parte și restul să le tot arunci printre
căpă�ânile de varză, pe măsură ce le îndeși în butoi). Unii mai adaugă
sfeclă roșie  șiatunci varza va căpăta o culoare roz, ori boabe de 
porumb  care vor face varza galbenăaurie.

Fiecare varză o tai drept de la cotor, apoi scobești înăuntrul ei
șii pui câte un picu� de sare. Verzele se așază în butoi numai cu cotorul
în sus. Seapasă bine, se pune un grătar de lemn deasupra, se presează
cu douătrei pietre de râu sau de granit și se acoperă cu un șervet mare,
curat. Se lasă așa... două zile.

Pregătești în timpul ăsta saramura. Nimic altceva decât apă și
sare. Ai grijă să se topească bine sarea, până la ultimul grăuncior. Apoi,
când cele două zile sau împlinit, torni saramura peste verze. Mai
potrivești o dată grătarul de lemn și pietrele, ca să fie bine fixate, și pui
capacul.

În următoarele zile, varza trebuie pritocită... De trei sau patru
ori în prima săptămână. Mai întâi iei spuma care sa făcut, cu spumiera.
Apoi, sco�i pietrele și grătarul, le speli și le usuci. Ștergi cu o cârpă
uscată și pere�ii și marginea butoiului (până la nivelul moarei). Iei un
furtun gros și lung, îl bagi în moare, strecurândul printre verze, și sufli
cu putere în el.

După prima săptămână, pritocirea se face mai rar, așa că po�i
să fixezi capacul. Când se lasă sec pentru Postul Crăciunului, varza din
butoiul pus de Sfântul Dumitru (sau imediat după) ar trebui să fie deja
acră, bună de sarmale (iar moarea bună de băut, în dimine�ile de
mahmureală...)

Sursa:www.antenasatelor.ro

DE SEZONDE SEZON

VARZĂ MURATĂ
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Angajez lucrător la fermă
legumicolă, cu experienţă în domeniu. 

Se asigură cazare în apartament.
Relaţii la telefon: 0744.528441
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Meridianul

Cultural

Românesc

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) Tele

fon: 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 ne

gociabil 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 Fergu
son, în perfectă stare de funcţionare. Tel.: 0751 096
377.
* Vând fostul atelier mecanic de la CFS Vaslui.
Informaţii la tel.: 0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Vând hală la Moara Grecilor. Informaţii la tel.:
0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Închiriez garaje la Moara Grecilor. Informaţii la
tel.: 0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Cursuri foto  100 de lei: Studio Foto Fuji Iaşi,
strada Cuza Vodă, nr. 5, Iaşi; Telefon: 0722 475 426
* Vând 2 butelii gaz albastre, vând 7.000 mp teren
intravilan la ferma 3 Vaslui (în spatele str. Filaturii),
vând  2 ha teren  arabil la Bahnari. Preţuri negocia
bile. Tel: 0235/ 322 580 (Moşneagu Costică). 

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

Relaţii puteţi obţine la telefon
0744.231380

R e d a c t o r  Ş e f :  
Art director:Cătălin Sîmpetrutel. 0758 361.236
Redactor: 
Secretar: Elena Bîrlădianu

Conducerea ziarului nuşi asumă răspunderea pentru 
articolele semnate de redactori.

Redacţia Huşi:  David Petru  0755 077.553
Redac�ia Iași: Dan Teodorescu 
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Săptămânal editat de grupul de presă CVINTET TERA Vaslui
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Locuri de muncă în mun.
Huşi

AGENŢIA LOCALĂ HUŞI, str. A.I. Cuza, bl.
H5, sc A, telefon 0371/ 073989, 0235/481720
44 locuri de muncă disponibile la 14.10.2020

– BRANISS SRL 1 vânzător
– IDRICORIMAD 1 lucrător comercial
– LINUX SRL 1 spălător covoare înnodate
– MORICOSERV SRL 1 vânzător
– RADILBAN FOREST S.R.L. 1 tractorist
– SC ANDASIM FOREST S.R.L. 1 tractorist
– SC BRANISIM SRL 1 contabil, 1 muncitor

necalificat la spargerea și tăierea materialelor de
construc�ii

– SC BUXAUTOMARKET SRL 1 inspector
tehnic, 2 mecanici auto

– SC EDICIMMIM SRL 1 muncitor necalificat
în industria confec�iilor, 3 muncitori necalifica�i în in
dustria confec�iilor

– SC MARTICDAV SRL 1 lucrător comercial
– SC MIHCOMAR SRL 1 croitorștan�ator

piese încăl�ăminte
– SC SHOES BY ANY SRL 14 ucenici
– SPIDER FLUX FRESH SRL 1 barman
– SPIDERFLUX SRL 1 spălător vehicule
– TOPMAD FOOD S.R.L. 2 ajutoare bucătar,

1 casier, 1 director general societate comercială
– TRANMEXTIM SRL 1 vânzător
– VASEA SRL 1 ajutor ospătar



Un eveniment de interes ar trebui să fie aniversarea unei locuitoare din comuna
Dănești, jude�ul Vaslui: Măndi�a Alexa a împlinit de Sfânta Parascheva, pe 14 octombrie,
venerabila vârstă de 100 de ani.

Men�ionăm că am avut șansa jurnalistică de a intervieva mai mul�i sutavie�uitori,
drept care a rezultat cartea „Jale și eroism la Cotu Donului... și după(!), Pim, Iași, 2020,
330 pagini. Printre al�ii, cu men�iunea că la trecere peste vârsta de 100 de ani au fost mai
mul�i bărba�i și femei din jude�ele Moldovei.

MĂNDI�A ALEXA, din părin�ii Toader și Elena, sa născut în comuna Dănești,
fiind unul dintre cei 11 copii crescu�i de aceștia. La rândul ei a avut 5 copii, dintre care în
via�ă sunt 3. Noi am convorbit cu Gheorghe Alecsa din Vaslui, unul dintre copii, care nea
înștiin�at de eveniment.

În jurul prânzului, în satul Râșcani, comuna Dănești unde vie�uiește sărbătorita,
sa deplasat și primarul Nicolae Ciofu, proaspăt reales în func�ie, care nea vorbit de via�a
și corectitudinea cetă�enească a centenarei Măndi�a. Iau mai adresat cuvinte frumoase și
înăl�ătoare participan�ii la sărbătoare, rude și consăteni.

Sărbătorita a rememorat momente din via�a sa de gospodină, casnică… și
colectivistă cu o vioiciune și prospe�ime a memoriei de invidiat. „Am avut multe greută�i
dar miam crescut cum trebuie copiii. Să ajunge�i suta vă trebuie cumpătare, muncă,
povă�uială.” Spre bucuria tuturor celor prezen�i,centenara Măndi�a șia dat drumul la vorbă
precizând că doar cu auzul e rău, încolo no doare nimic și muncește cât poate. „E un ex
emplu pentru noi to�i”, a declarat fiul său Gheorghe Alecsa, aprobat prin aplauze  de către
asisten�ă..

Primarul comunei Neculai Ciofu ia înmânat sărbătoritei un coș cu flori, o Diplomă
din partea Primăriei și a grupului nostru de presă și ia strâns mâna cu efuziune. Instantaneu
invita�ii au cântat „mul�i ani, trăiască!”

Și noi iam înmânat o carte pe care o silabisea fără ochelari, un ziar, flori și un
pache�el cu alimente, am felicitato și iam strâns mâna, dorindui multă sănătate și bucurii,
cu rugămintea să ne cheme și la 105 și la 110 ani când îi va împlini.

Cu această ocazie am realizat un interviu cu învingătorul și în aceste alegeri, la al
6lea mandat, dl. Neculai CIOFU.

aaccttuuaall iittaattee www.tvv.rowww.tvv.ro
Meridianul, joi, 15 octombrie 2020

MĂNDI�A ALEXA ARE 100 DE ANI
DĂNEȘTI

Reporter: Întrun sat din comuna Dănești, la Rășcani, sunt extrem de surprins
să constat că străzile sunt asfaltate. Stăm de vorbă cu primarul comunei Dănești, Neculai
Ciofu. De câtă vreme a�i făcut asfalt aici, domnule Ciofu?

Primar: Prin PNDL2 am început asfaltarea în 2018 și am terminato în
2019.

R: Ce face�i azi în comuna Rășcani?
P: Am avut un eveniment special, azi. Una dintre membrele comunită�ii

noastre. Măndi�a Alexa, din satul Rășcani, comuna Dănești a împlinit vârsta de 100
de ani.

R: A�i zis că a fost o cetă�eancă cuminte, de nădejde, muncitoare. Dar ceea ce
am văzut în sat pare să fie construit de oameni din  același fel: casele sunt gospodărite,
curate. Numai că în sat ave�i foarte pu�ini copii.

P: La școala de aici avem doar 12 copii. Este numărul minim care nea
permis să nu desfiin�ăm școala. Sunt mul�i bătrâni în sat dar au rămas și tineri care
șiau construit case și șiau întemeiat familii.

R: În total câ�i copii de vârstă școlară ave�i, raportat la numărul popula�iei?
P: În toată comuna Dănești sunt 242 de copii la o popula�ie de 2000 de

locuitori.
R: Dănești își păstrează rata natalită�ii. Considera�i că acest lucru se întâmplă

pentru că există condi�ii pentru locuitorii comunei?
P: Modernizarea drumului jude�ean D247 – drum strategic care trece și

prin comuna noastră va determina o revenire a locuitorilor în satele natale. Aici nu
am avut căi de comunicare prea bune. Prin Zăpodeni avem 30 de kilometri până la
Vaslui iar prin Codăești 50 de kilometri. Am fost oarecum izola�i până acum de
orașe: de Vaslui, Iași, Bacău.

R: Acum 50 de ani oamenii făceau 12 kilometri pe jos până la gară la Rebricea.
Acum le ve�i pune la dispozi�ie microbuze?

P: Mașinile vor ajunge până la Bereasa și sunt șanse să ajungă și la Rășcani
după ce se va constui drumul. Depinde și de numărul de călători pe care îl vor avea.

R: Satul nu are nici biserică, am în�eles
P: Nu au, au doar o mică troi�ă. Dar am în�eles că cineva va face o dona�ie

și vom construi pentru locutori o mică biserică. Părintele paroh este părintele de la Draxeni.
R: Am o întrebare pentru dumneavoastră, după ce a�i fost reales. Avem o rubrică

în ziar care se numește „Învingătorii”. Cum vă sim�i�i dumneavoastră acum, reales cu
un procentaj frumos și după mai multe mandate?

P: Unii dintre cei care au candidat la Dănești au venit cu promisiuni mari
chiar și pentru un aerodrom. Oamenii au în�eles că nu se poate și au avut încredere
în mine. Eu am proiecte modeste dar realizabile, mă strădui acum pentru asfaltarea
a 16 kilometri și pentru construirea unui cămin cutural în satul Dănești. Am două
proiecte depuse la CNI în acest sens, proiecte care sunt trecute de faza de sinteză.
Miam mai propus în Rășcani, asfaltarea a patru kilometri până în satul Bo�oaia.

R: A�i spus că a�i reabilitat toate școlile din comună.
P: Da, am reabilitat absolut toate școlile. Avem în fiecare sat câte o școală,

numai la Dănești avem două. Singurul sat unde nu am mai men�inut școala este
Bo�oaia, nu am mai avut copii deloc.

R: După cele cinci mandate pe care le ave�i la activ nu vă sim�i�i oarecum de
osebit, mai „mare”?

P: Nu am cum să mă simt deosebit, avem foarte multe de făcut de aici
înainte. Când am implementat un proiect, mam gândit că toată lumea trebuie să
beneficieze de pe urma lui. De exemplu atunci când am asfaltat, am asfaltat toate
satele. Nu numai în satele de reședin�ă sau în cel mai mare. 

R: Deci, mai ave�i multe de făcut, domnule Neculai Ciofu?
P: Niciodată nu se termină necesită�ile locuitorilor. Avem nevoie de un

teren de sport unde să se joace copiii, apar alte și alte necesită�i, lumea evoluează.
Când am enit aici am venit cu un program în spate, nu am venit la o sinecură.

R: Mă bucur să aud că ave�i speran�ă, domnule primar. Vă urez multă sănătate.
P: Vă mul�umesc.

Dumitru V. MARIN


