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SPERAN�E  DUPĂ  COVID?
Mă întreabă  lume: când scăpăm, domnule, de nenoro

cirea asta?
Iată ce pot răspunde: fac parte (încă!) dintre cei care

au traversat perioada de după Război, cu foametea și tifosul
exantematic, plus alte epidemii. Abia după apari�ia vacci
nurilor am scăpat de amenin�ări atunci. Deci… la vaccinare,
pe care o sus�in cu gândul, vorba și cu fapta. Eu deja mam
vaccinat și sper ca acest vaccin să reziste și noilor tulpini
care sunt, sau mai pot apărea.

�in să laud modul de organizare de la Clubul pensio
narilor din Vaslui, cu două fluxuri în care „sau în�epat”
aproape 6.000 de persoane. Problema e a celor care încă nu
pot fi vaccina�i, nu a celor care sub influen�a unor tâmpi�i
nar vrea.

Au apărut niște politicieni, ca năstrușnica asta de
Șoșoacă, una care e politician închipuit și a avut noroc de
Simion și ai lui să nimerească în Parlament. La câte greută�i
face statului, care trebuie săși salveze cetă�enii, eu aș 
arestao pe loc. Cum să spună ea minerilor, unde nu știu ce
caută că na intrat în mină, săși dea masca jos? De ce 
organele statului nau legato fedeleș și so ac�ioneze în
judecată? Asta, fie și smintită, e mai presus de Lege?

O fi libertatea alegerii, dar nu și libertatea de ai omorî
pe al�ii. Ori, asta, asta… face.

Inten�ionăm să organizăm Simpozionul Na�ional
„Jurnalistică Na�ională la Vaslui” (Marin 80) pe 28 aprilie
2021, începând cu ora 10, dacă putem aduce oameni
grămadă, sau cu ora 16, dacă va fi online. Vom vedea cât,
cum, câ�i, vor fi atunci în direct cu vasluienii.

De peste jumătate de secol, aici, în târgul Vasluiului,
mam nevoit a produce CULTURĂ și prin scrierile mele și
mai ales prin miile de materiale de presă, culturalștiin�ifice,
politice, realizate prin TVV, Unison Radio, ziar Meridianul
și acum prin M.C.R. Dacă sunt neștiutori, nerecunoscători,
imbecili, e treaba lor: noi argumentăm simplu: miile de
pretenden�i la beneficiile presei, 48 de căr�i tipărite, 
TVVonline, ziarul. Am deschis singura Bibliotecă 
stradală – publică din Vaslui, pe strada Frunzelor nr. 2,
unde este și redac�ia noastră. Am gândit ca și cronicarii
patrio�i de odinioară, ca oamenii aceștia să nu rămână
neștiutori asemenea animalelor celor fără grai și minte. La
sediul nostru le dăm gratuit oamenilor, ziare, reviste, căr�i.
Ba și cu autografe, că tot am trecut cam peste 12.000 acor
date până acum.

Crede�i că mă obligă cineva? Crede�i că am vreun aju
tor de la oficialită�i?

Eu cred că deja am pus o cărămidă la Edificiul spiri
tual al jude�ului. Că sunt destui răuvoitori… ăștia nu mă
mai ajung. 

Mă simt răsplătit că mare parte dintre concetă�eni,
când mă recunosc, mă salută cu respect și considera�ie. Cred
că și cei care îmi citesc opera pe net îmi acordă creditul
necesar pentru cauza mea de o via�ă: Bătălia pentru limba
română reflectată și întro carte de 740 de pagini, BĂTĂLIA
PENTRU VASLUI.

FOR�Ă NOUĂ 
ÎN FRUNTEA COMUNEI

DRÂNCENI

CA DE OBICEI...
LA DATORIE

DUDA EPURENI

OPTIMISMUL DE ÎNCEPUT
GRAJDURI – IAȘI

Despre BĂTĂLIA PENTRU VASLUIRO:
„Felicitări!
O carte masivă, insolită, care închide o

muncă enormă!
„Trecutau 222 prin Vaslui şi prin

memoria lui Dumitru V. Marin, străbătând
aventura prin 736 de pagini!"

Theodor CODREANU, 
critic literar, Bârlad

13.12.2020
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MARIN – 80MARIN – 80

(titlu provizoriu)

– Ora 10: Deschidere oficială la Sala Centrului de afaceri (mască, distan�are, protec�ie) Moderator: Doru Dinu
Glăvan, preș.UZPR.

Prezen�ă, revederi, expozi�ii: – caricatură N.Viziteu
– Sculptură: cercul Artă și tradi�ie Bârlad
– Carte
– Reviste: Meridianul Cultural Românesc, Booklook, 
– Ziare 

– Ora 10.35: Lansare de carte „Dimensiuni culturale globale prin TVV–30 și M.C.R–6”
(provizoriu), MCR–25, Booklook ș.a.

– Ora 11.00: Interven�ii ale invita�ilor din București, Iași, Vaslui, Bârlad, Huși, Bacău, Onești, Brănești, Cluj
etc. Probabil online.

– ora 12.00: Interven�ii artistice.
– ora 13.00: alte interven�ii, inclusiv oficiale (se pot inversa).
– ora 14.00: Cuvânt de Închidere a Simpozionului na�ional.
Organizatori: Grupul de presă Cvintet tera

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România
Biblioteca Jude�eană Vaslui
? Consiliul Jude�ean Vaslui
? Primăria Vaslui.

Precizare: Programul se poate desfășura astfel în condi�ii de relaxare:
Se pot respecta regulele impuse de pandemie.
Se poate realiza și online din aceeași loca�ie. Dacă C.J.V. nu ne poate sprijini, rugăm un  răspuns în 30 de zile.
Simpozionul se va desfășura oricum.

DIRECTOR GENERAL
Dumitru V. MARIN

PRESĂ LOCALĂ ȘI PRESĂ NA�IONALĂ LA VASLUI
Lista invita�ilor:

– Doru Dinu Glăvan – președintele UZPR București
– Daniela Gîfu – vicepr., prof univ.dr. Cluj
– Mihai BatogBujeni�a – președinte ALPI Iași
– Cornelia Ursu – dr. scriitor Iași
– Lumini�a Cozmei – dr.,  Iași
– Dumitru  Brăneanu președinte USR – Bacău
– Ioan Dănilă – prof.univ.dr. Bacău,
– Cornel Galben – scriiitor, Bacău
– Nică D. Lupu – scriitor, BrăneștiBucurești
– Gabriela Ana Balan – Poetă, Bârlad
– P.S. Ignatie Mureșanul – episcop Huși
– Dr. Valeriu Lupu – exeget, Vaslui
– Costin Clit – prof. istoric Huși

– S. Bogdănescu – scriitor Bârlad
– Vicu Merlan – prof.dr. Huși.
– L. Chiriac – dr.istoric Vs. 
– G. Bichine� – director Biblioteca Jude�eană Vaslui
– Șt.Gușă – arhimandrit, Miclești.
– N. Popa – Podu Turcului.
– Viorica Ghenghea – Bârlad
– Presă Locală și na�ională

Dacă vor confirma invita�ia:
– Prof. Dumitru Buzatu, președ. C.J.V
– Ing. Vasile Pavăl, primar, Vaslui,
– Al�i primari din jude�e.
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Am aflat cu tristeţe de plecarea spre o lume mai bună a fostului general Ion Mihai
Pacepa şi îi doresc drum bun! Dumnezeu săl judece aşa cum merită şi săl ierte dacă a
greşit cu ceva în viaţă! Eu sunt convins că dacă vor fi puse corect în balanţă cele bune şi
cele rele, zeiţa justiţiei cu „blindfold” la ochi, va da o „sentinţă” corectă şi adevărul va
prevala, în ciuda dezinformărilor care sau tot propagat şi se propagă prin massmedia
românească postceaușistă, despre acest renumit român. Dar până atunci, vă invit să citiţi
relatarea mea şi să trageţi concluziile care vi se vor părea logice.

Acum vreo 14 ani mă aflam în Florida; locuiam la familia Netuţa şi Claude
Matasă, marele şi regretatul meu prieten, mai exact profesorul univ.  dr.dr. Claudiu Matasă
(avea două doctorate – unul luat în Austria şi altul în SUA), inginer chimist şi mare inven
tator. La aceşti prieteni dragi mam refugiat aproape în fiecare an de iernile canadiene şi
mă simţeam ca acasă. Îl admiram nespus pe Claude – o enciclopedie de cultură, vorbitor
de patru limbi – franceza ca limbă maternă şi condamnat politic  supravieţuitor norocos al
puşcăriilor comuniste – a trudit şi la criminalul canal Dunăre – Marea Neagră ! Întro zi,
Claude ma întrebat :

– Alex, ce părere ai de generalul Mihai Pacepa? Ma luat cam prin surprindere
întrebarea, dar am răspuns fără ezitare: 

– După a mea părere, şia riscat viaţa ca să poată demasca mizeria morală
comunistă din RSR, cu iubiţii conducători Ceauşeşti în frunte! Este de partea noastră a…
„cortinei”. Citisem pe nerăsuflate încă din  anul  1987 cartea de mare succes a generalului
 Red Horizons : Chronicles of a Communist Spy Chief (publicată după 1989 şi în 
România cu titlul Orizonturi roşii ) care a făcut vâlvă pe Planetă, nu exagerez.  Şi acum
este de actualitate şi se poate cumpăra pe Internet cu 22 până la 76 de dolari exemplarul
(datorită cererii, a scos mai multe ediţii), plus vreo 22 de dolari transportul. 

– Aşa cred şi eu – o săl cunoşti. Suntem prieteni – am fost colegi la Politehnică,
la Chimie Industrială.  

– Înseamnă că laţi avut profesor pe unchiul meu Papa Costeanu (prof. univ. dr.
Gheorghe Costeanu  nenea Gigi, cum îi spuneam eu), aşa este?

– Sigur, era tare simpatic, lam avut profesor de chimie anorganică! mia confir
mat surprins prietenul meu. Şi aşa, conform sintagmei  „les amis des mes amis sont mes
amis” mam împrietenit şi cu Generalul. Am comunicat pe email prin intermediul lui Claude
(nu am vrut nici eu şi nici Mihai să comunicăm direct), iar după ce prietenul meu nea
părăsit pentru totdeauna (la data de 24 martie 2011) am comunicat prin „condamnatul la
moarte” Constantin Răuţă, de asemenea un om special şi prieten drag, apreciat și stimat de
mul	i americani din clasa de mijloc a societă	ii. 

Din ce știu, pot să afirm fără ezitare că Ion Mihai Pacepa a fost un român patriot,
cu multă dragoste pentru România şi tot ce era Românesc. Îmi amintesc cum a izbucnit în
lacrimi când a văzut un platou cu mici şi cartofi prăjiţi, pe care  Netuţa ia cumpărat în
grabă (nu se aștepta la vizită)  de la restaurantul Transilvania din Hollywood/Florida. Dorea
din suflet ca România să prospere după căderea comunismului, la care el a avut o contribuţie
importantă, cum afirma și fostul preşedinte Ronald Regan. Tot ce a făcut în viaţă, a fost
pentru binele României. Americanii vorbesc despre el cu multă admiraţie, spun asta în
cunoştinţă de cauză. Cele 5 cărţi pe care lea scris, au fost traduse în mai multe limbi şi
sunt încă de actualitate, cum am spus mai sus. La curent cu proiectele mele, când am scos
revista Destine Literare, mia trimis un mesaj superb de încurajare, Welcome, DESTINE!,
pe care lam publicat în engleză şi franceză ( îl puteţi citi la linkul: 
https://destineliterare.com/wpcontent/uploads/2019/05/1.pdf , pagina 54).  Apoi, după
ce mia acordat un interesant  interviu pe care lam publicat în revista Destine Literare din
august 2017 (poate fi citit de la acest link: https://destineliterare.com/wpcontent/up
loads/2019/05/66.pdf ) ma rugat să trimit revista şi profesorului de Drept şi scriitor 
Ronald J. Rychlak, de la Facultatea de Drept a University of Mississippi. Citi	i anun	ul și
cuvintele de laudă ale profesorului  despre  generalul român,  în cunoscuta publica	ie The
Epoch Times: https://www.theepochtimes.com/ionmihaipacepa1928
2021_3696496.html . Deci... de la această personalitate americană, sa aflat acum câteva
zile,  trista veste a morţii lui Mike (cum i se adresau prietenii). Cum să moară, dacă era

mort de mult? Oare cei care dezinformau, își vor cere scuze? Era ceva adevărat din ce i se
imputa „trădătorului”?  Împreună, au scris renumita carte DESINFORMATION, pe care
am citito cu mult interes. Cred că a fost tradusă în română şi știu sigur, în mai multe limbi,
inclusiv limba rusă. Este o carte de referinţă – recomandată spre a fi citită  de către toţi
ofiţerii de la Central Intelligence Agency (CIA) şi de studenţii de la diferite universităţi
americane. Accesa	i acest link să vă convinge	i: https://en.wikipedia.org/wiki/Disinfor
mation_(book) . 

Tot de la prof. Rychlak am aflat că fostul consilier al „damei de fier” Margaret
Thatcher, prim ministru al Angliei, pe nume Christopher Monckton, ziarist şi influentă per
sonalitate politică în lumea anglofonă (nu îi mai menţionez şi titlurile nobiliare),  la numit
în anul 2017 pe generalul locotenent Ion Mihai Pacepa cel mai influent om al secolului 20
şi al începutului secolului 21!!! Oare vor crăpa de ciudă cei care au perpetuat dezinformările
de la Ceaușescu până în prezent? Oare își vor cere scuze? Mă îndoiesc – de unde atâta dem
nitate? Despre curajul și despre căr	ile scrise de românul nostru, sa auzit pe mai toată 
Planeta – am fost întrebat despre el în India, în Japonia, în Italia… Oare nu ar fi cazul să
ne mândrim cu o aşa personalitate, în loc să o împroşcăm cu noroi? Îmi vine să compar
situaţia aceasta cu metehnele de odinioară,  una gravă fiind și rejectarea şi insultarea lui
Brâncuşi de „academicienii” comunişti în 1951 – au trebuit să treacă ani buni ca să înţeleagă
unii români, aportul pe care Brâncuşi la adus Umanităţii, că a fost un geniu, o mândrie
pentru România.   

Este clar ca „lumina zilei” că Mihai a trădat, dar ce?  Răspunsul este simplu. În
1978 a trădat nimic altceva decât sistemul totalitar comunist și criminal, impus de Stalin și
perpetuat de o gașcă de profitori români, loiali marxismleninismului. Nu a trădat România,
cum se confundă inten	ionat. Cei afectaţi și frustra	i din RSR (acei favoriza	i ai regimului
comunist precum și  „cei mai iubiţi fii ai boporului” ) plus cei  din URSS (puternicul KGB),
au turbat de furie; și este uşor de imaginat, cunoscând procedeele bolşevice,  că sau fabricat
dezinformări şi i sau imputat „trădătorului” , fel de fel de „nelegiuiri”, ca săl compromită
în ochii românilor și al străinilor. Că a fost condamnat la moarte, că au fost plătite milioane
de dolari unor asasini de meserie ca săl elimine, ca a fost nevoit sași schimbe identitatea
etc., este bine ştiut, dar nu se reamintește prea des. Aşa sa procedat şi în cazul lui Costel
(Constantin) Răuţă (cercetător la NASA!) şi cu mulţi români care au avut curajul să
părăsească „raiul comunist”,  fără „voie” de la Partid. Unii au scăpat de „mâna lungă” a
Securită	ii, al	ii... nu. Este greu de imaginat via	a grea a acestui OM, care a dejucat ac	iunile
asasinilor și a stat ascuns, cu altă identitate, cu opera	ii estetice etc.,  toată via	a după de
fectarea din 1978. A murit cu adevărat (că după dezinformatori era mort de mult!) la aproape
93 de ani și acest fapt a fost și încă mai este marele necaz al celor care îl doreau mort și
care tot min	eau ca nu mai este printre cei vii de acum vreo 15 ani. Nu mor caii când vor
câinii... – așa zicea și regretatul poet Cezar Ivănescu. 

Mă întreb şi vă întreb, distinşii mei cititori, de ce şi acum, după moarte, mai sunt
unii tovarăşi , care  mint, pur şi simplu, ca săl defăimeze pe temerarul  Ion Mihai Pacepa?
Un tovarăş despre care aflu că se numeşte Cornel Nistorescu, nu știu cine este, aș face pariu
că a fost un cântăreţ de bază în  „corul cântăreţilor partidului” este şi „doctor” în insulte şi
defăimare la adresa lui I.M. Pacepa, chiar dacă zice că nu este „doctor”. Nu citesc 
„cotodiene” româneşti, dar am primit linkul pe WhatsApp  şi am greşit că lam deschis.
Mia atras atenţia cum îl descrie tovarăşul Nistorescu (îi place adresarea de... tovarăş) pe
„Tovarșul Podeanu” – respectiv Ion Mihai Pacepa. Citez: „...era un nemernic tânăr, cu silă
de carte şi cu mare drag de putere.”  Oare chiar nu ştie, sau se face că nu ştie, că acel 
„nemernic tânăr” a fost un student briliant şi a devenit inginer chimist? Lam întrebat pe
colegul lui la Politehnică   prof. dr.dr. Claudiu Matasă dacă chiar era adevărat că avea o
memorie uluitoare, că putea  memora pagini întregi de carte de telefoane, cum eu nu cre
deam că este posibil. Aflaţi că era adevărat, avea o remarcabilă memorie eidetică şi multă
voinţă.  Mihai Pacepa cânta la vioară şi avea „mare drag” de chimie. A fost ofiţer tehnic şi
nu în aparatul de represiune al Securităţii. Nu am timp să mai menţionez şi alte „inexactităţi”
(ca să le spun aşa...)  ale tovarăşului „lup moralist”, vă las pe dumneavoastră să le
descoperiţi, dacă vă interesează. 

Am mai primit un link la o „analiză excep	ională”  scrisă de un profesor (se pare)
pe nume Theodor Codreanu, publicată în revista Contemporanul.  Titlul aberant cu , 
„hiclenii” de om cu probleme de logică (îmi cer scuze dacă greșesc, este percep	ia mea),
„întrebări dilematice” amestecate cu dezinforma	ii de origine securistă, imagina	ie bogată,
acuza	ii și chiar insulte nefondate... este greu de urmărit. Poate există în „analiză” și
informa	ii corecte, dar sunt greu de separat – se pierd printre cele false. Oricum, este de
apreciat cât de mult sa documentat, dar nu  a avut acces la surse directe.  Domnul Codreanu
îl  citeaza și pe americanul Larry L. Watts, care nu îmi dau seama „în ce ape se scaldă” –
sper să aflu curând.

Între timp, vă recomand să accesa	i siteul ofi	erului FBI  Waine A. Barnes (care
a învă	at limba română la serviciu și este scriitor) unde ve	i găsi, pe lângă eseuri superbe
despre artă și două  eulogy despre doi români pe care ia cunoscut bine – Constantin Rău	ă
și  Mircea Căpă	înăRa	ă. Mia confirmat că  în câteva zile va publica pe siteul lui și un
lauda	io despre generalul Mihai Pacepa, pe care la cunoscut foarte bine, au lucrat împreună
și au fost prieteni. Acesta este linkul: https://www.waynebarneswriting.com/investigations.
Vă destăinuiesc faptul că Wayne așteaptă aprobarea de la FBI pentru a publica o carte
inedită, cu multe informa	ii despre România și români, inclusiv despre întâmplarea ciudată
cu arhiepiscopul Valerian Trifa.

Închei aceste rânduri cu vorba creştină – Dumnezeu săl ierte pe Ion Mihai! 
Alexandru CETĂ�EANU

Montreal, Canada

Pacepa în percep�ia lui Alex CETĂ�EANU:

DRUM BUN SPRE ETERNITATE, MIHAI PACEPA!



Rela	iile socioprofesionale
sunt foarte active pe tot par

cursul săptămânii. Discu	ii, întâlniri
la nivel înalt cu șefi sau cu
reprezentan	ii unor institu	ii oficiale.
Se conturează un final foarte clar în
unele rela	ii, mai ales în rela	iile cu
unii prieteni sau cu unele persoane
care teau su	inut cumva în
proiectele tale profesionale.
Pruden	ă, întrucât există multe ne
cunoscute importante.

O perioadă care î	i aduce
multe informa	ii deosebite,

pe căi neobișnuite. Discu	ii tainice
cu oameni importan	i, mai ales pri
vitoare la segmentul partenerial. Este
posibil să decizi desprinderea de unii
parteneri, fie că este vorba despre
partenerul de via	ă, fie despre cei de
afaceri sau despre colaboratori.
Pruden	ă, răbdare, măsură în toate!
Sănătatea este vulnerabilă și de aici
apar tot felul de stări fluctuante. 

O perioadă foarte impor
tantă pentru tine, întrucât

te ajută să finalizezi treburi restante,
să renun	i la obiceiuri proaste, să	i
trasezi noi planuri de viitor și să te
orientezi spre rela	ii de o mai bună
calitate. Chiar dacă, stările tale de
spirit fluctuează mult și sănătatea
este vulnerabilă, te po	i concentra pe
ceea ce î	i este 	ie de folos acum.
Totuși nu for	a nota, ocupăte numai
de treburi ușoare.

Este nevoie să te ocupi de
segmentul financiar în

primele zile ale săptămânii. Se
finalizează o etapă de câștig din
munca proprie, fiind astfel posibil să
te orientezi spre alte surse de venit.
Fii prudent vizavi de bani, deoarece
sunt posibile multe încurcături și
minciuni. Verifică fiecare document
care î	i atestă drepturile salariale și
evită cheltuielile extravagante.
Învă	ă să gestionezi corect banii.

Multe discu	ii și întâlniri cu
persoanele din anturajul

apropiat. Este bine să re	ii informa	iile
vehiculate în preajma ta și subiectele
pe care le discu	i cu ceilal	i, întrucât
î	i vor fi de folos la momentul potrivit.
Demersuri intelectuale, rezolvarea
unor chestiuni personale și profesio
nale, multe călătorii pe distan	e scurte.
Deciziile importante și asumarea unor
responsabilită	i majore, lasăle pentru
o altă perioadă mai bună. 
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H O R O S C O P
25 feb. 2021 –  3 mart. 2021

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)

Se recomandă orientarea
eforturilor spre segmentul

domestic și spre rela	iile familiale.
Vor avea loc discu	ii importante, în
tâlniri deosebite cu neamurile, vi
zitarea locurilor natale și trasarea
planurilor de viitor. Este nevoie de
schimbări majore în spa	iul de locuit,
însă deocamdată verifică atent
instala	iile de apă. Sunt posibile
avarii de la și prin apă. Fii prudent
vizavi de dialoguri.

Berbec (21 mar - 20 apr)ION CHIRIAC…
LA 

„MOARTEA CĂPRIOAREI”
Gânduri la dispari�ia unui mare artist

Jude	ul acesta e urgisit din veac săi plece în lume marile 
talente și valori, săi nedreptă	ească pe cei care mai pot face cu
adevărat ceva pe această lume și destui, de tineri, să plece pe calea
neînturnată.

Ion era în clasa a VIa când împreună cu directorul de cămin
cultural de atunci și evident cu îndrumătorul lui, profesorul Lemnaru,
am fost săl ascult cum mângâia chitara (și fratele său, la fel) și cum
plângea „împreună” cu poetul Nicolae Labiș pentru suferin	ele din
timpul secetei și sărăciei în Moldova. Încă mai căuta nuan	e pentru  
muzica pentru poezie, se uita întrebător când cineva îi sugera să cânte
altfel.

Sau lansat (el și Gelu) la Cenaclul Flacăra a lui Adrian
Păunescu.

Mam trezit cu el întruna din clasele la care predam, ajuns
la Liceul de chimie (nr. 4 de astăzi) și ei nu păreau încânta	i să stea
sub îndrumarea unui profesor autoritar care eram, așa că sau așezat
bine la învă	ătură, și… concerte.

Iam încurajat multmult pentru că având multe deplasări,
aveau nevoie și de medita	ii suplimentare, erau și membri ai 
Cenaclului Liceului, numit Mugurel 74 (cu o existen	ă de peste 15 ani). 

Mau vizitat de multe ori acasă, pe str. Kogălniceanu și multe
dintre noile lor melodii leam auzit eu mai întâi, cu discu	iile de
rigoare după „audi	ii”.

A devenit artistul local cel mai promovat de Tv. V., de radio,
de ziarul Meridianul, deși nu lipseau nici Doina Moroșanu, Iorga și
al	ii.

A dobândit multă notorietate na	ională prin Flacăra, numai
că la un timp de după Revolu	ie au intervenit evenimente care iau
dăunat.

Am continuat să ne vedem,  să ne apreciem, să ne respectăm.
Drept care na lipsit de la acele Sărbători festive cu câte 25.000 de
spectatori în Pia	a Civică, nici la aniversările din Grupul de presă. Era
deal nostru până în măduva oaselor.

În ultimii ani, părea că șia alcătuit un loc al său pe aproape
de Vaslui împreună cu Mihaela, o ziaristă de talent, care a lucrat la
Unison. Nu pot spune cât mai era în vână ca artist, dar vocea șia
păstrato.

Mia păstrat pre	uirea, lam încurajat, sprijinit, iubit. Era ca
din familia mea care sa mai destrămat datorită împrejurărilor vie	ii.

Cu mare triste	e, cu adânci regrete am aflat că Ion Chiriac…
sa tot dus!!!

Pentru mine e greu sămi găsesc cele mai potrivite cuvinte
care să exprime ce este și în suflet, pentru că el reprezenta gândurile
de viitor…

Astăzi, Ion Chiriac, artistul, omul, prietenul… pleacă din
colo!!!

Săl ierte Dumnezeu, să ne dea altul, măcar de valoarea lui
în loc.

De artă, de artiști ca el, am avut nevoie și vom avea mereu
mare nevoie. 

Săi fie 	ărâna ușoară!
Dumitru V. MARIN

RAID�JURNALISTIC…
FĂRĂ ANCHETĂ

Un drum de peste 200 de km făcut mar	ea trecută mia prile
juit unele gânduri de reporter.

– SCÂNTEIA: echipă nouă în Primărie, cu un primar dis

pus să intreprindă câte ceva; era preocupat de telefoane, o vizită de la
Apavital, concetă	enii ca de  regulă. Primarul Darabană pare pus pe
treabă. Iam propus să facem împreună ceva pentru eternizarea nu
melui lui Valentin Silvestru, născut acolo, și a fost de acord. Deci voi
reveni.

– ȘCHEIA: De departe am văzut firma pentru noua

Primărie.  Dar, propriuzis Primăria nu sa mutat în noul sediu. Am
purtat o discu	ie interesantă și aplicată la realită	ile locale cu Secretarul
Primăriei, un tip tare dezghe	at la minte, cu care mereu îmi place să
mă întâlnesc. Iam promis o carte cu autograf.

– GRAJDURI: Constantin Zamfirache a fost ales primar
de a doua zi după Revolu	ie. Lam întrebat dacă după peste 30 de ani
nu se simte obosit, mai ales că Grajduri e o comună tare grea de ad
ministrat. Nu, NU  e obosit, mai mult, atitudinea sa degajă optimism
și încredere. Are și o echipă bună împrejur. Doamna secretară parcă e
de când lumea aici,stăpână pe probleme și… pe lege. Noi am 
admirato întotdeauna și pentru frumuse	e și pentru profesionalism.

– HOLBOCA: Liniște și pace, vîzând că nimic nu mișcă
împrejur, nici nam mai intrat.

– TOMEȘTI: Mare primărie în acest adevărat oraș satelit
al Iașului. Comuna cu peste 20.000 de locuitori, este administrată de
un primar cu care tare greu găsim cale de în	elegere. Nici după recen
tele alegeri nu sa schimbat.

– COSTULENI: Mirică Dodan e la alergătură, consiliera

sa despre care am scris cuvinte atât de frumoase după ultima noastră
vizită, nici nu părea a ne recunoaște. La ce să mai intrăm în birouri.
Știm că primarul își laudă echipa. Vom vedea cât de curând cum și ce
mai fac.

Dumitru V. MARIN

Mirică DODAN, primar COSTULENI

Dănu� ABABEI, primar ȘCHEIA

Mihai DARABANĂ, primar SCÂNTEIA



Se conturează schimbări la
locul de muncă. Observă

atent ceea ce se petrece în preajma ta
și evită luarea deciziilor importante.
Se finalizează o etapă profesională,
se reconfigurează activitatea,
rela	iile colegiale, dar și condi	iile de
muncă. Informeazăte corect și la
timp din surse sigure și nu slăbi
vigilen	a. În umbră sunt active con
flicte serioase. Sănătatea este
vulnerabilă.

Perioada te predispune la
focusarea pe rela	iile senti

mentale. O rela	ie amoroasă se poate
finaliza sau cel pu	in își schimbă
condi	iile și termenii de desfășurare.
Mai pu	in probabil să te implici
întro rela	ie nouă și oricum nu se
recomandă. Rela	iile cu copiii intră
în discu	ie în chip zgomotos.
Diferen	a de mentalitate dintre tine
și ceilal	i poate duce la reconfigu
rarea rela	iilor dintre voi. 

Schimbări în plan finan
ciar, la sec	iunea bani și

bunuri administrate și folosite în
comun cu al	ii. Este posibil să
primești o sumă de bani restantă, să
reușești să achi	i datorii vechi sau să
lămurești chestiuni privitoare la
moșteniri și partaje. Verifică atent
fiecare document și informeazăte în
permanen	ă din surse sigure. Existe
amănunte necunoscute, dar impor
tante vizavi de ceea ce se petrece.

Perioadă importantă în plan
partenerial! Se finalizează o

etapă, asta însemnând desprinderea
de un partener de via	ă, desprinderea
dintro colaborare profesională
neprofitabilă sau reconfigurarea al
teia din toate punctele de vedere. De
re	inut că nu este ceea ce pare. Ne
buloasa care domnește în acest seg
ment de via	ă î	i creează iluzii și
dezamăgiri. Pruden	ă, detașare și nu
te baza pe niciun partener.

Multe dintre concep	iile tale
se vor modifica începând cu

această săptămână. Te vei orienta
spre alte filozofii de via	ă și spre a
rela	iona cu oameni valoroși și bine
experimenta	i în ale vie	ii. Activită	i
intelectuale de anvergură, planuri de
călătorii, de studii și de reluare a
unor secven	e de învă	areevaluare.
Rela	iile cu străinătatea sunt de
osebite. Unele se finalizează,
făcânduse loc pentru altele. 

Săptămâna î	i aduce în
aten	ie segmentul profe

sional și rela	iile aferente. Se
conturează un final în privin	a statu
tului socioprofesional. Imaginea ta
în ochi altora se va modifica, de
pinzând numai de tine cum și în cel
fel. Este bine să evi	i a povesti
amănunte despre tine și planurile tale
de viitor, pentru că unii pot interpreta
greșit totul și de aici reac	ii în
consecin	ă. 
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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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în Vaslui
– S.C. BICO INDUSTRIES SRL 5 operatori război 	esut, 1

inginer mecanic, 2 ingineri textile, 2 mecanici, 2 reglori
– S.C. ZUGRADEC SRL 2 dulgheri, 3 fierarbetoniști, 3 zi

dari rosari, 2 zugravi, 2 faian	ari
– S.C. FOTOVIDEOGRAFIC „ MIREANUL” SRL 1 fo

tograf
– S.C. DORO MOB SRL 1 tâmplar universal, 1 muncitor

necalificat asamblarea și montarea pieselor 
– S.C. MICO SOROCABA SRL 2 vânzători
– S.C. DASOROM CONSTRUCT SRL 2 zidari, 2 fierari,

2 dulgheri, 2 muncitori necalifica	i
– S.C. BADOTHERMAMC SRL 2 strungari, 2 frezori, 1

electrian între	inere
– S.C. SPADESDOU SRL 10 confec	ioneri
– S.C. METROPOLIS GROUP SRL 4 spălători vehicule
– S.C. PANISOF SRL 5 brutari, 4 șoferi
– S.C. LARI MAR SRL 1 tâmplar manual (ajutor monta

tor)
– SC VERIDIN GRUP SRL 1 cofetar
– SC UNGUREANU TRANS SRL 20 muncitori

necalifica	i
– S.C. COSMIROM 2 tâmplari, 2 muncitori necalifica	i
– S.C. BYALORIFASHION 2 vânzători
– S.C. AMBIENT 1 muncitor necalificat, 1 pizzar, 1 ajutor

bucătar, 1 șofer, 1 ospătar
– S.C. SAGEM 2 electricien între	inere și repara	ii, 1

mecanic agricol
– S.C. MARVICON 5 șoferi autocamion mare tonaj
– S.C. APIMUNT 1 operator mașini multiplicat, 1 operator

introducere prelucrare validare date
– S.C. DOMINGHIAN’S 1 asistent manager
– S.C. PASTEVAS 4 tâmplari
– S.C. STAR CONSTRUCT 2 ingineri construc	ii civile, 4

conducători auto, 1 excavatorist, 1 mașinist mașini terasamente, 1
mecanic auto, 5 dulgheri, 5 fierar betoniști, 2 zidari, 2 zugravi

– S.C. CONBETAS 2 ingineri căi ferate, 5 conducători auto
mașini mare tonaj, 5 muncitori necalifica	i între	inere drumuri, 5 as
faltatori, 4 dulgheri, 1 mecanic utilaj terasier, 1 mecanic auto

– SC INDUSTRIAL VALVES SRL 1 sudor autorizat
ISCIR, 1 agent pază, 5 strungari, 5 frezori, 3 borhwerkiști

– SC UDYCONSTRUCT 2019 SRL 1 montator
– SC LIVASTI SRL 2 tâmplari montatori
– SC CONFECTII SA 5 confec	ioneri, 5 muncitori

necalifica	i
– SC PANISOF SRL 4 brutari, 3 șoferi
– SC DANINA LINE SRL 1 CTCist
– SC DARIENSEM SRL 3 manipulan	i marfă
– PRIMARIA Vaslui 4 muncitori califica	i I
– SC Doamna Otilia SRL 1 agent cură	enie
– SC DALSOR  COMPANY SRL 1 vânzător
– SC C&A CONSULTING SRL 4 instalatori sanitar
– SC APISROM SRL 1 specialist marketing
– SC SAFIR SRL 2 stivuitori, 1 șef depozit, 15 ambalatori

manual, 1 operator mașini etichetat, 5 sortatori produse, 3 operatori
sortare carcase păsări, 7 operatori tranșare carcase păsări, 2 operatori
MU automate, 2 operatori abatorizare păsări, 3 manipulan	i mărfuri,
2 electricieni între	inere, 1 lăcătuș mecanic, 1 tehnician electro
mecanic, 1 șef departament mentenan	ă, 1 gestionar depozit, 1 asis
tent manager marketing, 1 șef serviciu comer	, 1 operator tratarea și
epurarea apelor, 3 reprezentan	i comercial, 2 operatori cură	itori
chimic, 1 mecanic auto, 1 operator fabricatie flux

Locuri de muncă
în Bârlad

– ASOCIATIA MYOSOTIS 1 logoped
– BEJELORYMIH SRL 1 m nec silv
– PALODA SA 1 paznic
– PRIMARIA MUNICIPIULUI BARLAD 1 magaziner, 1

paznic, 1 șofer, 2 lăcătuși mecanici
– ROMOLD SECURITY 4 agen	i securitate
– RULMENTI SA 1 inginer energetică industrială, 1 inginer

sisteme electroenergetice, 1 inginer electronist, 2 electricieni ex
ploatare centrale și sta	ii electrice, 3 electricieni de între	inere și
repara	ii

– SC CONSERO BUSINESS GROUP 5 zidarirosari
– SC JARDIANU KEOPS SRL 1 tâmplar universal, 1

m.necalificat, 1 vopsitor
– SC MOTORAUTO SPORT SRL 1 mecanic auto
– SC SGPI SECURITY FORCE SRL 1 agent securitate
– SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA "ELENA

BELDIMAN" BARLAD 7 asisten	i medicali generaliști, 2 infir
mieri/infirmiere, 1 brancardier

– STEFTRANS SRL 1 aj ospătar,  2 aj bucătar, 2 pizzeri
– TEATRUL V I POPA 1 actor
– TEHNIC ASIST 5 șoferi
– TUTOVA TURSM 1 lucrător bucătărie
– VANBET SRL 15 ambalatori manual, 5 tranșatori carne
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Săgetător  (22 nov - 20 dec)

CONFERIN�A DE
PRESĂ ONLINE 
A PRIMARULUI

PAVĂL
Miercuri spre prânz am stat de vorbă noi, ziariștii vasluieni,

cu Primarul municipiului Vaslui, care tinde să aibă o practică
acceptabilă prin aceste întâlniri periodice cu ceea ce mai reprezintă
presa locală actuală. Primele gânduri:

– Și ceilal	i primari de municipii ar putea face la fel, că nu
sunt nici cheltuieli mari și nici cine știe ce impedimente. Că oricum
cheltuiesc aiurea destui al	i bani. Se aude dle Boroș, se aude dle
Ciupilan…?

– Permanetizarea unor asemenea întâlniri nu poate fi decât
benefică pentru toată popula	ia jude	ului. Mă tot mir de ce
președintele jude	ului nu face la fel.

Expunerea de aproximativ 40 de minute a ing. V. Pavăl, 
primarul, a fost plină de comunicări și informa	ii. Am aflat noută	i
despre studiile de fezabilitate, veniturile și cheltuielile în vreme de
pandemie, despre eforturile pentru „selec	ia gunoiului”, apă și
canalizare, de deciziile ultime, despre vaccinarea popula	iei ș.a.

Eu am insistat la subiectul ridicat cu un an și jumătate în
urmă, legat de canalizarea nefunc	ională din suburbia Moara Grecilor,
terminată în noiembrie 2019, am vrut să aflu ce se mai face pentru
șoseaua de centură, ce e cu viceprimarii din alte forma	ii politice, dar
contesta	i de PSD. Primarul zice că nu face politică, dar… cine io fi
contestat pe viceprimari?

Am aflat că au fost vaccina	i aproximativ 5.500 de cetă	eni
ai Vasluiului și am sus	inut și eu ca oamenii să se vaccineze, pentru
că am apucat vremea tifosului exantematic și știu ce greu a fost și
atunci, după război.

Am comunicat celor prezen	i despre apari	ia căr	ii mele cu
nr. 48, că vor fi două Simpozioane consacrate momentului „MARIN
– 80”, cel interna	ional  împreună cu Destine literare, Montreal, 24
aprilie, cel Na	ional, pe 28 aprilie, după ora 16 organizat de U.Z.P.R.,
cu prilejul împlinirii celor 80 de ani.

Am înștiin	at despre alegerea mea printre Scriitorii din
America de Nord (ASRAN), și că sper ca până atunci să apară căr	ile
cu nr. 49 și 50.

Mai re	in angajamentul primarului ca asemenea Conferin	e
de presă să fie organizate lunar.

Dumitru V. MARIN
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GRAJDURI – IAȘI

OPTIMISMUL DE ÎNCEPUT

Reporter: Dragi cititori, mă aflu în comuna Grajduri, unde avem niște prieteni adevăra	i. Stau de
vorbă cu primarul Constantin Zamfirache cu care vreau să discut mai multe chestiuni, ca de fiecare dată con
structive. Domnule primar, bună ziua și la mul	i ani, pentru că nu neam văzut anul acesta.

Primar: Bine a�i venit și mă bucur că a�i oprit și la noi.
R: Cum a	i început anul acesta?
P: Sunt niște chestii mai greoaie, unele legate de pandemie... și anul școlar cu întreruperile

care au fost.
R: Dar acum a început școala normal?
P: Da. Suntem pe scenariul verde și sperăm să nu avem necazuri. În comună avem planuri de

viitor, dar trebuie să vedem și bugetul.
R: A	i avut cazuri de Covid?
P: Am avut în comună cât și la cele două spitale care sunt pe raza administrativă.
R: Cum sta	i cu optimismul, domnule primar?
P: În func�ie și de bugetul pe carel vom avea. Planuri de viitor, așa cum vam spus, avem.

Vrem să facem extinderea re�elei de apă și canalizare în localită�ile care nau fost prinse în planul
ini�ial. Avem satul Cărbunari pentru aduc�iune cu apă și mergem cu extinderea spre Spitalul de Psihi
atrie, sec�ia Bârnova și apoi spre Poiana cu Cetate. Sunt vreo 8 kilometri.

R: Anul trecut a	i avut mai multe realizări. A	i dat în folosin	ă acest sediu al primăriei, ave	i în curte
niște construc	ii, la Căminul cultural alte câteva, văd că sta	i bine și cu dotarea și totodată văd că se mai
lucrează. Ce mai lucra	i?

P: Am finalizat modernizarea a trei școli, anul trecut; în satul Cărbunari, în satul Valea Satului
și în satul Pădureni. Două prin PNDL, iar școala Pădureni prin fonduri locale. De asemeni lucrăm
acum la corpul B al școlii Grajduri, un corp modern care va fi cu etaj, cu toate cele necesare desfășurării
procesului de învă�ământ.

R: Asta înseamnă că ave	i și elevi.
P: Da. În Grajduri nu ducem lipsă.
R: Deci, sta	i bine cu natalitatea. Dar cu plecările peste hotare, cum sta	i?
P: Cei care au plecat au rămas acolo, în mare parte, nu prea au mai venit acasă. Nu e o

migra�iune excesivă, însă.
R: Am văzut că pământul este lucrat în comuna Grajduri.
P: Da, sunt trei asocia�ii pe raza administrativă a comunei.
R: Ia afectat seceta de anul trecut?
P: Da, la culturile de vară, da. Dar mai spre toamnă șiau mai revenit. 
R: Ce alte gânduri de viitor mai are primarul Constantin Zamfirache?
P: Vreau să ducem la bun sfârșit ce am început. Aș vrea, undeva, aici în lateralul primăriei să

încep o Sală polivalentă pentru educa�ia fizică a copiilor. De asemeni mai avem vreo 6 kilometri de
drum neasfaltat în întreaga comună și vrem să facem și această lucrare pentru a avea comuna cu dru
murile modernizate în totalitate. Însă cel mai mare proiect, pe care deja lam depus la CNI și pentru
care căutăm și fonduri europene, este cel legat de aduc�iunea de gaz. Avem proiectul finalizat, trebuie
doar să găsim finan�are.

R: Domnule primar Zamfirache, dumneata ai fost ales primar imediat după Revolu	ie, pe 26 decem
brie 1989, întrebarea mea este: nu sim	i vreun pic de oboseală?

P: Mereu mă agă� de faptul că mergând spre toamnă, e astenia de toamnă, mergând spre
primăvară e astenia de primăvară. Sigură că există o oboseală. Sunt atâ�ia ani, este stresul de zi cu zi,
problemele de zi cu zi și toate acestea își spun cuvântul. 

R: Totuși 	iai făcut în primărie o echipă „jos pălăria”.
P: Da, sunt func�ionari, colegi cum le zic eu, careși cunosc meseria.
R: Mul	umesc și spor la muncă!
P: Mul�umesc și eu.

Dumitru V. MARIN

VĂ SEMNALĂM
O NOUĂO NOUĂ

APARI�IEAPARI�IE
EDITORIALĂEDITORIALĂ

O lucrare unică pentru o localitate fără mare  grad de unicitate
(„ca multe altele”).

O încercare de a lăsa urmele scrise ale trecerii dea lungul tim
pului pentru un sat răzeșesc în condi	iile în care răzeșii și răzeșiile au
dispărut cu totul de 60 de ani, odată cu înfăptuirea reformelor  din
agricultură care au dus la dispari	ia proprietă	ii private asupra
pământului (reluate după 1989, dar după disiparea răzeșimii).

O combina	ie care sugerează destinul unei familii și vechi și
cu mul	i membri ca exemplificare concretă a dispari	iei unei clase
	ărănești după 500 de ani, urmare a valurilor istoriei cu elementele lor
de progres socialcultural.

În condi	iile făuririi unei noi culturi existen	iale, a globalizării,
a atentatului permanent la existen	a limbii române și a statului na	ional,
mai este utilă o asemenea lucrare, mai folosește cuiva?

ISTORIA na	ională no facemrefacemrescriem noi dar un
eșantion din complexitatea ei poate fi abordat. Satul real, răzeșii cum
au fost, familii reprezentative, întro lucrare de mici propor	ii ca aceasta
beneficiază de acest document, bunrău, dar EXISTENT.

Putem spera la enciclopedia  care să cuprindă și comuna
Puiești?

Considerăm deci, că neam îndeplinit o datorie transmisă, o
sarcină contemporană, poate utilă, în viitor, dacă modalitatea umană de
progres rămâne CUNOAȘTEREA.  

D.V.M

REZUMAT
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FOR�Ă NOUĂ ÎN FRUNTEA COMUNEI
DRÂNCENI

Reporter: Mă aflu la sediul primăriei din comuna Drânceni, unde stau de vorbă
cu primarul nou ales al comunei, domnul Mihai Murărașu. Domnule primar, încep acest
interviu cu câteva întrebări: în primul rând aș dori să ne spune	i dacă acesta este primul in
terviu din via	a dumneavoastră și cât de mari vă sunt emo	iile în acest moment. În al doilea
rând, de cinci luni, de când sunte	i în această func	ie, va	i acomodat cu treburile primăriei?
A	i realizat deja unele lucruri? Poate ne ve	i da și câteva amănunte din via	a personală. Eu
sunt dintre cei care respect adevărul, până la urmă.

Primar: Bună ziua și bine a�i venit la noi în comună. În ceea ce privește prima
întrebare pot să vă spun că am mai dat interviuri, emo�iile nu sunt foarte mari. M
am acomodat deja cu munca în administra�ie.

R: Deci la Drânceni se simte un suflu nou. Ce a	i reușit să face	i domnule primar
în aceste zile de când sunte	i în func	ie?

P: Nu pot spune că sunt complet mul�umit de realizările mele de până acum.
În campania electorală am avut un proiect pe care am reușit săl implementez în ul
timele trei luni. Acest proiect constă în colectarea gunoiului „Din poartă în poartă” –
așa lam denumit. Am început din luna februarie și aș putea spune că sunt mul�umit.
Timp de 20 de ani sa aruncat gunoiul în spa�ii care nu erau amenajate pentru așa
ceva. Acum încercăm să facem curat în acele locuri iar centrele de colectare pe care
le avem în comună am dori să le transformăm în centre de colectare selectivă. O să
trebuiască să mai lucrăm la acest proiect �inând seama că nici timpul nu ne permite.

R: La ce pre	 ve	i face acest serviciu public?
P: Pre�urile nu sau modificat. Taxa a rămas tot 5 lei de persoană pe lună.

Am achizi�ionat pentru început 1000 de tomberoane pentru locuitorii comunei. Mai
sunt câ�iva cetă�eni care nu au primit tomberoane pentru că nu am avut suficiente.
Pentru aceștia am făcut o cerere de suplimentare a numărului de tomberoane.

R: Când am intrat în Ghermănești am întâlnit o doamnă care se îndrepta spre o
fântână cu două găle	i de apă. Deci nu func	ionează sistemul de apăcanalizare?

P: În comuna Drânceni nu avem apă curentă potabilă. Sistemul de alimentare
func�ionează dar apa este menajeră. Avem pu�uri forate dar apa nu este, cum am mai
spus, potabilă. Am făcut o cerere la CNI pentru schimbarea sursei de apă care este
acum din pârâul Barahoi. Așteptăm ca faza de analiză și sinteză a proiectului să fie
aprobată pentru a putea trece la următorul pas.

R: Ve	i fora pe coasta dealului sau tot în vale?
P: Este o sursă de apă la suprafa�ă, pe deal, în apropierea sistemului de apă

și acolo vom monta o sta�ie de filtrare și de tratare a apei.
R: Pe această vale erau odinioară niște iazuri. În 1970 eram director de școală la

Măcărești și treceam prin această zonă către Huși. Nu știam, atunci ce se va întâmpla aici,
astăzi. Am avut o întâmplare: era să mă înec în vechea vatră a satului Drânceni, unde era
singurul magazin cu ziduri de piatră. Voi 	ine minte acele iazuri, pe care azi lea	i pierdut,
toată via	a. Mi se pare păcat că nu mai sunt.

P: Eu nu am prins iazurile despre care vorbi�i. Sunt în această zonă din 1994
și iazurile din această zonă sunt artificiale. Trebuiau făcute investi�ii pentru schim
barea pompelor (apa venea din Prut), era nevoie de mul�i bani. Persoana care de�inea
acel loc (pe care erau iazurile), era  din Huși, a vândut terenul.

R: Aș dori să aflu ce se va întâmpla cu spitalul de la Ghermănești.
P: Spitalul este în subordinea Consiliului Jude�ean încă de anul trecut ca de

altfel și suprafa�a de teren pe care se află aceste izvoare miraculoase. Domnul
președinte Buzatu a promis că o să se acorde bani pentru investi�ii și așteptăm să se
întâmple acest lucru. Știu că anul trecut a avut pe ordinea de zi un proiect de realizare
a studiului de fezabilitate și începere a lucrărilor la spital, pentru care sau alocat 38
de milioane de lei. Noi suntem încrezători și așteptăm această mare realizare.

R: A	i început să spune	i că „a	i implementat” – un cuvânt care numi place. Deci
îl evit și încep să caut sinonime: a	i făcut treaba cu gunoiul, ce alte proiecte mai ave	i? 

P: Continuăm lucrările de la școală.
R: De asta este decopertată?
P: Da, este un proiect prin PNDL 1 care va mai dura doi ani. Trebuie

finalizată această lucrare, dar aceasta �ine de constructor, care în acest moment are
niște probleme financiare. Dar lucrările continuă, a adus caloriferele și a început
montarea lor. Mai are de adus centrala în așa fel încât copiii se vor putea muta curând în clase.

R: Ave	i condi	ii pentru respectarea normelor care se impun pentru derularea

lec	iilor în clase? Mă refer la situa	ia actuală, suntem în pandemie.
P: Nu avem încă aceste condi�ii, sunt foarte mul�i bani în joc, este greu dacă

nui ai pe to�i odată. Domnul constructor nu dispune de acești bani.
R: Deci în continuare învă	ământul se va desfășura online?
P: Deocamdată am pus la dispozi�ia copiilor un microbuz pentru ai duce la

școala din Râșești. 
R: Dar azi diminea	ă am văzut o mul	ime de copii în centrul de comună. Ce făceau aici?
P: Copiii erau în fa�a Centrului de permanen�ă al comunei unde își

desfășoară activitatea două clase. Probabil se întorceau de la ore în acel moment.
R: A	i făcut niște eforturi pentru buna desfășurare a lec	iilor, a cură	eniei din

comună. Poate ne ve	i împărtăși din planurile pe care le ave	i în viitorul apropiat.
P: Noi am dori să avem o bună colaborare cu cetă�enii și să rezolvăm toate

problemele acestora în timp util.
R: Adică a	i introdus alt stil de lucru la primărie decât cel care era până acum?
P: Nu știu cum sa desfășurat activitatea până acum dar aș dori ca din acest

moment să urmăm acest mod de lucru axat pe nevoile cetă�enilor. Ei trebuie să vină
la noi cu încredere, nu �ipăm la ei, dacă există o problemă dacă cineva este nervos,
încercăm să aplanăm acea problemă. 

R: Întreb doar așa, ca un reporter: când a	i venit la primărie, a	i dat afară pe unii
din angaja	i, a	i schimbat aparatul?

P: Nu am venit aici săi dau afară pe vechii angaja�i. Eu când am venit aici
am spus clar: cine nuși face treaba pleacă. Fiecare trebuie săși facă treaba acolo
unde este plătit. Dacă nuși îndeplinește îndatoririle, o să iau măsuri. Nam dat și nici
no să dau pe nimeni afară atât timp cât omul își face treaba.

R: Cândva am constatat că aici erau profesioniști, deci nu cred că ve	i avea probleme.
P: În acest moment aparatul primăriei este foarte bine organizat și oamenii

muncesc, sper să nu avem nici în viitor probleme de conduită profesională.
R: A	i angajat un consilier al primarului sau ave	i un post de administrator public?
P: Postul de administrator lam desfiin�at și am angajat consilier personal

pentru că am considerat că este necesar. Nu este un salariu motivant dar pe mine m
a ajutat enorm. De exemplu pentru implementarea proiectului „Din poartă în poartă”
– despre care vam amintit, pot să vă spun că sa implicat enorm. El a distribuit toate
tomberoanele la cetă�enii cărora leau fost repartizate.

R: Dar aceasta nu era responsabilitatea viceprimarului?
P: Viceprimarul a fost învestit mai târziu.
R: Face parte din același partid din care faci și domnia ta parte? Să în	elegem bine,

nu mă interesează partidul, doar informativ vă întreb.
P: Nu face parte din partidul pe care îl conduc, dar aceasta nu este o

problemă care să împiedice conlucrarea noastră. Și el, și eu suntem tineri și atunci
trebuie să lăsăm ceva în urmă.

R: Știu că ave	i patru copii, pute	i să ne vorbi	i ceva despre familia dumneavoastră?
P: Pentru mine copiii sunt totul. Am patru fete. Fiica cea mare are 23 de ani,

este la facultatea de medicină în anul patru. A doua este la facultate, cu specializarea
DSPA, la București, în anul I. Al treilea copil este la Cuza și are în acest an bacalau
reatul. Dorește să urmeze tot Facultatea de medicină specialitatea medicină dentară.
A treia este tot la Cuza, în clasa a VIIa. Familia mea este cea mai mare realizare a mea.

R: Deci ai o familie împlinită. Dacă am face un exerci	iu de imagina	ie, ce miai
putea spune că ai realizat aici peste patru ani?

P: Miaș dori să pot spune atunci că am foarte multe realizări, dar nu știu
dacă acestea vor �ine în totalitate de mine. Îmi doresc să pot continua toate proiectele
care sunt începute, dar știu că nu va fi ușor. Trebuie să fiu sprijinit pentru a putea
asigura o bună desfășurare a proiectelor care au fost începute.  Avem un proiect de
drumuri de 15 kilometri în comună, proiect aflat în stadiul de sinteză la CNI, la
Râșești avem un proiect pentru o bază sportivă tot în desfășurare.

R: Și aici, în centru, ave	i o bază sportivă, este mai pu	in utilă?
P: Din păcate, aici, în centrul comunei, nu avem echipă de fotbal dar avem la Râșești.
R: Avea	i și o forma	ie culturală în comună.
P: Există dar din cauza condi�iilor create de pandemie sunt în stand by. Am

vorbit cu domnul director al căminului să formăm o forma�ie de muzican�i după ce
se va termina pandemia.

R: Părerea mea este că mai durează câ	iva ani. Există vreun avantaj din faptul că
sunte	i aproape de vama Albi	a? De fapt, este pe teritoriul comunei dumneavoastră.

P: Da, este un avantaj, dar nu atât de vizibil cum miaș fi dorit eu. Ceea ce
mi doresc foarte mult este să terminăm proiectele începute: canalizare, apă, gaz.

R:  De unde ve	i aduce gazul?
P: Avem un parteneriat cu două comune. 
R: Domnule Mihai, peste câ	iva ani te voi întâlni mai cărunt. Aș dori să vă pun o

întrebare optimistă: ca român, ești unionist, dorești să realizezi ceva în acest sens?
P: Nu știm cum vor evolua lucrurile în acest sens, eu mă gândesc să realizez

proiectele pe care leam enumerat. Dacă vom realiza lucrările de infrastructură, dacă
vom fi racorda�i la re�eau de gaz și vom avea o re�ea de apă, apă canal perfect
func�ională vom avea posibilitatea să aducem investitori ceea ce ar duce la crearea
unor locuri de muncă. Nu știu dacă este suficient un mandat pentru realizarea acestor
proiecte, sper să realizez cât mai multe.

R: Să sperăm și noi ca peste patru ani să putem vorbi despre via	ă, despre
Drânceni, Ghermănești și despre Unirea cu Moldova.

Dumitru V. MARIN
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PARADOXUL UNEI VIEŢI
Cun trai în ritm de carnaval, 
Topind belşugul în risipă, 
Se roagă astăzi în final 
Car da o viaţă pentro clipă. 

PARADOXUL TRANZIŢIEI 
În lumea noastră ce se naşte 
Cuntortochiatui labirint 
Tot adevărul se cunoaşte 
Doar de acei ce azi ne mint. 

VIAŢA 
Un râu de foc cu unda arsă
De lupte grele şi visări 
Ce, potolit şi frânt, se varsă 
Întrun ocean de renunţări. 

Jean BUCHMAN

GURA LUMII
Admirândui frumuseţea
Poate mam lăsat sedus:
Mândrami toacă tinereţea,
Lumea zice că... mis dus.

ULTIMA DORINŢĂ 
A LUI DON JUAN
Vrea să fie, cu temei,
Omul care nu sentreabă
Când, în lumea de femei,
Nu va fi de nicio treabă...

DISPUTĂ PENTRU PRIORITATE
Prostituţia – stă scris –
Maculează omenia;
După gene, e înscris,
Care geamănă... hoţia.

Ioan ȘIMAN

TATUAJE
Plasând pe corp, de bună seamă,
Mici desene cu simboluri
Ne dovedeşte că, din mamă,
A ieşit cu multe goluri

USCĂTURILE
Copacii morţi, dacă rezistă,
Pe străzi, în parcuri sau păduri,
Conving pe şefi, că nu există…
Pădure fără uscături! 

BĂTRÂNE�EA
E vârsta când diverși neto	i
Te persiflează cu plăcere:
Fiindcă vrei ce nu mai po	i
Și ui	i mai mult decât se cere.

BISERICA
Prin morală, te atrage
Prin regim, te între	ine,
La necaz nu se retrage,
Dimpotrivă, te sus	ine!

CUM TE VINDECI  DE  INSOMNIE
De boalan care te găsești
Ce, zilnic, sigur teobosește,
Te vindeci  gratis 
O carte care plictisește!

Aurel BAICAN

UMOR 
Bulă are probleme de sănătate, obezitate, colesterol, tensiune mărită, ficat mărit, aşa că merge la

doctor. 
Îl întreabă doctorul: 
– Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi? 
Bulă:
– Mmm… Aşa şi aşa… 
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”? 
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi. 
– Dulciuri mănânci? 
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam 5 ciocolate pe zi. 
– Sărat mănânci? 
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare. 
– Grăsimi mănânci? 
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam un kil două de slană pe zi… 
– Prăjit mănânci? 
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi.
– Aha… Dar de băut, bei? 
– A, da! De băut, beau!


Profesoara: – Bulă, cum se numesc persoanele care continuă să vorbească altora, deşi e clar că cele

din urmă nu mai sunt interesate de discuţie? 
Bulă: – Se numesc profesori, doamnă.

Grăiescu hronici căn veleatun care 
La Nistru pre tătari iau fost snopit, 
În cramă la Cotnari au poposit, 
Cu cei boieri veliţi, Ştefan cel Mare. 

Şiaici cu straşnic glas au poruncit 
Să i se scoaţă nobilă licoare 
Din beciuri şi astfel, golind ulcioare, 
Măritul Domn sau bine cherchelit! 

Grăitau deci: „Spătare, au se cade 
Să te făleşti încins cu două spade 
Şin dinţi să mesteci ambele lulele?!

Ian fătencoa, paharnice, să numeri, 
Căl văz cu două capete pe umeri. 
Gealat, scurteazăi unul dintre ele! 

Vasile VAJOGA

SONETUL LETOPISEŢULUISONETUL LETOPISEŢULUI
„...el încă au fostu om cu păcate”

(G. URECHE) 


Sub poala ta rotundă, grea, umbroasă,
Stăteam, cândva, privind azur și soare
Cu razen joc voios, când câteo boare,
De vânt, mișca coroana ta fibroasă.

Privesc uimită cer, frunze ușoare
În freamăt lin... Pe creanga cea mai groasă
Un leagăn vechi revăd sau urmai roasă
În timp și, eu, copil visând să zboare...

Păstrez șiacum, în gând, vie trăirea
Când coaja ta purta culori din crete,
La umbra ta, bătrâne nuc, iubirea

Am scrison zeci răvașe, mici secrete.  
Și azi îmi dai răcoaren trup șin firea  
Cea calmă, pură, cu priviri discrete.  

Olguţa LUNCAȘU TRIFAN

SONET  NUCULUI BĂTRÂN SONET  NUCULUI BĂTRÂN 
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MANIFESTARE CULTURALĂ 
LA NIVEL INTERNAŢIONAL ÎN CADRUL

LSR � FILIALA IAŞI � NORD EST

Pe 20 februarie 2021, la Salonul Moldova
din cadrul Hotelului Moldova din Iaşi sa derulat o
manifestare la nivel internaţional, cu participarea oa
menilor de cultură din România şi Republica
Moldova.

Organizatorul principal a fost Liga 
Scriitorilor Români  Filiala IaşiNord Est, alături de
partenerii ei tradiţionali,  Uniunea Creatorilor
Profesionişti  Sucursala Iaşi, Cenaclul de Literatură
şi Pictură  "Octav Băncilă" al Cercului Militar Iaşi,
Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România, Unita
Turism  Hotelul Moldova Iaşi  

A fost o zi de sărbătoare, o sărbătoare a cul
turii în condi	ii de Pandemie, cu respectarea strictă a
condiţiilor sanitare actuale. Au fost prezenţi oameni
curajoși pentru care cartea și cultura sunt totul. Nici
măcar un virus ucigaș nu a putut lua dreptul oame
nilor la cultură şi de a fi prezenţi la Iaşi, întro
străveche capitală culturală a României. Atâta timp
cât există via	ă va fi și cultură. Au fost adunate clipele
frumoase, de hrană spirituală,  în mănunchi și care
vor rămânen suflet. Sau prezentat căr	ile unor
cunoscu	i scriitori, precum:

– VERONICA RUSU  BUCICO 
(Republica Moldova)  cu volumul „Cuvinte de sub
cer”: prin magia cuvintelor, autoarea nea ridicat la
„Altitudine”, să căutăm „Sufletul dorului”. Am
coborât pe o aripă de gând și neam așezat la col	 de
glie cu lacrimi, cugetând la grai și neam, la căile iu
birii. 

– DAN TEODORESCU – cu volumul „Ju
rnalul lui DANTE”: prezentând evenimentele la nivel
na	ional și chiar interna	ional, din perioada octombrie
– decembrie 2020, am aflat că poate exista via	ă și
dincolo de Pandemie, că virusul oricât de ucigaș a
fost (și încă mai este) nu a putut confisca totul. Eveni
mentele culturale, artistice și sportive, lansările de
carte, spectacolele, evenimentele religioase şi is
torice, prezen	a în jurnal a unor personalită	i din toate
domeniile, faptele cotidiene, fotografiile ce înso	esc
un text sau o știre sunt adevărate mărturii.

– ILIE SEREDIUC  cu volumul „Cinci ani

în Delta Volgăi”: povestiri și întâmplări presărate cu
umor, dintro perioadă și locuri mai pu	in cunoscute.
O lume a constructorilor români care au lucrat în alte
	ări și au realizat adevărate capodopere arhitecturale,
numele lor fiind încrustate cu litere de aur pe un 
monument de granit.

Maestrul Dorel Vișan (unul din cei mai
importan	i actori români de film, de reputa	ie
europeană) a fost întrun dialog telefonic public cu
jurnalistul şi scriitorul Dan Teodorescu privind rolul
culturii și  consecin	ele pandemiei în via	a noastră.

Au mai transmis salutări din stânga Prutului,
tot au ajutorul sistemelor audio, renumiţii artişti din
Republica Moldova, Irina Kovalsky şi Valentin Uzun,
care au cântat şi câteva piese de muzică uşoară pe
versurile poetei Veronica RusuBucico. De menţionat
că, din partea Republicii Moldova, Irina Kovalsky şi
Valentin Uzun interprezentă piesa „Moldovi	a” pen
tru marele festival "Eurovision".

În cadrul manifestării culturale ieşene,
participanţii au petrecut momente de înaltă trăire
sufletească împreună cu artiștii Silvia Aboaice, Adi
Gegiuc, Silviu Labeş, Ovidiu Enea, Matei Coriciuc,
Aurel Niamţu, la debut fiind ansamblul coral 
„Lirica”, care aparţine de Cercul Militar Iaşi şi care
este coordonat de Silvia Aboaice.

Au mai fost în recital în faţa publicului po
etul şi epigramistul Ioan Hodaş, dar şi actorul Valeriu
Rudolf.

Prezentarea cărţilor şi autorilor a fost făcută
de Mihai BatogBujeniţă, Dan Teodorescu, Corina
MateiGherman, Calistrat Robu, Silvia Hodaş,
Romeo Romila, Radu Zaim.

A fost lansat în public şi numărul 5 al revis
tei „NordEst Cultural”, revistă editată de LSR  
Filiala IaşiNord Est.

Moderatorul evenimentului a fost Corina
MateiGherman, iar în sectorul  FotoVideo
Sonorizare au fost pe baricade Calistrat Robu, Silvia
Hodaş, Andrei Grozavu, Culiţă Păduraru.

Partenerii media au fost publicaţia „Sport
Fan Club”, Agenţia de Presă „Aşii Români” (de la
Nürnberg, Germania), Revista „Mioriţa USA” (din
Sacramento, statul California, SUA), Revista „Nord
Est Cultural�, Asociaţia Jurnaliştilor Români de 
Pretutindeni (AJRP  Canada), Sighet Online, 
Mangalia News.

"Mul	umim! Felicitări organizatorilor!
Felicitări celor care sau implicat direct pentru reușita
activită	ii! Felicitări tuturor!", a mai declarat 
scriitoarea vasluiană Silvia Hodaş, membră a Filialei
ieşene din cadrul LSR.

Manifestare culturală România  Republica
Moldova sa încheiat cu tradiţionalul "La mul	i ani
!", cu sănătate și noroc şi cu prezentarea tortului 
omagial pentru cei născu	i pe 16, 17 și 18 februarie,
în speţă Veronica RusuBucico, Irina Serediuc şi 
Silviu Teodorescu.

Sponsorii ediţiei din 20 februarie 2021 au
fost Cotnari SA, Centrul Cultural RomânoGerman
"Dumitru Dorin Prunariu" din Nürnberg (Germania)
şi SC Rodotex Iaşi.

Pentru luna martie 2021, se preconizează 
organizarea vernisajului unei expoziţii de pictură la
Cercul Militar Iaşi şi o lansare de carte a preotului
prof. Ioan Mera, din Bacău.

Au consemnat: Silvia HODAȘ 
şi Dan TEODORESCU 
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Aspectul cuiva spune
multe despre acea persoană. În
cartea sa „Codul bunelor maniere
astăzi”, doamna Aurelia Marinescu
precizează că „garderoba ne dă
informa	ii despre:

 statutul cuiva: autori
tate, putere, rang;

 personalitate: priete
noasă, dependentă, aventuroasă;

 distinc	ia clasei so
ciale: clasa superioară, clasa de 
mijloc, clasa de jos;

 caracter și gusturi: de
încredere sau „un om cu judecată”.

O garderobă potrivită
reprezintă strategia de dezvoltare a
imaginii la fel de importantă pre
cum afacerile sau via	a personală.

A avea o bună imagine
socială î	i aduce prieteni,
construiește fidelitatea clientului,
atrage noi investitori, motivează
angaja	ii, și te ajută să treci peste
perioadele economice dificile. O
imagine proastă este o răspundere
care te poate costa pierderea unor
oportunită	i sau te poate scoate
dintro afacere.  

Iată elementele de care
trebuie să 	inem cont atunci când
vine vorba de vestimenta	ie:

Cură�enia
Grija permanentă pentru

un corp curat cât și pentru o
vestimenta	ie curată este esen	ială, 
altfel, valoarea oricărei 	inute se
pierde din start. Detaliile fac
diferen	a: aten	ie la guler și
manșete –  se murdăresc cel mai re
pede, iar hainele călcate dau un as
pect de „nou”. Hainele și încăl	ările
se pregătesc din timp și nu se lasă
de la un sezon la altul necură	ate.

A avea grijă de hainele pe
care le purtăm  la fel de mult ca de
corpul nostru reprezintă o datorie
fa	ă de noi și fa	ă de ceilal	i. Astfel
dovedim respectul fa	ă de propria
persoană dar și fa	ă de cei din jur.
Este recomandat să achizi	ionăm
lucruri doar de calitate și să
învă	ăm cum trebuie să avem grijă
de ele pentru a le prelungi durata de
utilizare. Mai ales la serviciu sau la
ocazii hainele noastre trebuie să
fie impecabile, altfel deteriorăm
imaginea noastră dar și a com
paniei.

Calitatea
Investi	i întotdeauna în lu

cruri de calitate și evita	i tenta	ia de
a cumpăra haine doar pentru că
sunt ieftine sau sunt la reduceri.
Este mai bine sa avem câteva bluze
impecabile, decât multe și a căror
calitate lasă de dorit. Verifica	i ca
litatea materialului strângândul în
mână. Dacă se șifonează foarte tare
e semn că este de calitate
inferioară. Pantofii și geanta tre
buie să fie neapărat din piele. De
asemenea și accesoriile precum
cureaua, husa telefonului, geanta
pentru laptop sau tabletă trebuie să

fie pe cât posibil din piele. Dacă în
timp aceasta sa deteriorat înlocui	i
accesoriul.

Croiala și stilul
Haina trebuie concepută

în așa fel încât să pună în valoare
personalitatea. Se spune că hainele
potrivite sunt acelea făcute de un
croitor bun special pentru tine,
după forma corpului și stilul per
sonal, nu cele cumpărate. Po	i să
copiezi aproape identic modelele
apărute în revistele de modă fără a
deveni elegant. Adevarata elegan	ă
se ob	ine dintrun acord perfect
între haină, împrejurare și perso
nalitatea celui care o poartă.

Să fii elegant nu înseamnă
să te preocupi de pre	ul și numărul
toaletelor, ci de calitate, de croială,
de posibilitatea de a le armoniza cu
alte haine din garderoba ta și de a
le alege astfel încât să nu se de
modeze.

Stilul trebuie să se bazeze
pe simplitate indiferent de vârstă.
El trebuie să te avantajeze sco	ând
în eviden	ă trăsăturile frumoase.

O persoană manierată nu
poartă culori prea 	ipătoare și este
pregătită pentru orice ocazie.
�inuta clasică este cea mai
potrivită oricărui moment al zilei,
indiferent de vârstă.

În anumite situa	ii 	inuta
este obligatorie – respecta	i
cerin	ele. Nu vă prezenta	i dacă nu
dispune	i de codul vestimentar
cerut.

Accesoriile
Arta de a ne îmbrăca, pre

supune și arta de a alege accesoriile.
Accesoriile prost alese

pot strica efectul celei mai elegante
rochii.

În  ceea ce privește biju
teriile se recomandă pruden	a și
simplitatea. Bijuteriile autentice nu
se poartă decât în situa	ii deosebite
și nu trebuie să le etalăm pe toate o
dată. Se alege doar cea care se
potrivește cu 	inuta noastră.

Nu se poartă aur cu argint
în același timp.  Nu se poartă mai
multe inele odată, ci doar unul!
Este vulgar să vă expune	i tot aurul
din casă pe toate degetele. Alege	i
un singur accesoriu, este mai rafi
nat!

Pălăria rămâne un simbol
al elegan	ei. Aleasă cu aten	ie și
potrivită restului îmbrăcămin	ii, ea
vă poate transforma imaginea 
întruna de neuitat.

Cerceii în nas sau alte
păr	i ale corpului și tatuajele nu au
ce să caute la o persoană stilată și
rafinată!

Re	ine	i!  Cuplurilor le
este recomandat să se asorteze – dă
o notă de elegan	ă și o bună
în	elegere a cuplului. Nu este
admis ca unul dintre ei sa fie
îmbrăcat sport, iar celălalt elegant!

LEC�IA DE BUNE MANIERE:
CODUL VESTIMENTAR



www.tvv.ro aannuunn��uurr ii

Meridianul, joi, 25 februarie 2021

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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TIPOART IDEA STUDIO S.R.L.                     redacţiilor din Vaslui şi Bârlad   

Iaşi         

rechizite

manuale

cărţi de specialitate

vizavi de Liceul 
„M. Kogălniceanu”

Librăria 
CASA CĂRŢII
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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
30 locuri de muncă disponibile la 24.02.2021

– SC EDICIMMIM SRL 1 muncitor necalificat
în industria confec�iilor

– SC DIGOR TRUCKS TRANS SRL 1 munci
tor manipulant mărfuri, 1 șofer

– I.I. BACIU V. CATALIN 1 muncitor necali
ficat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci
mozaic, faian�ă, gresie, parchet

– SC PRODLUS SRL 1 lucrător comercial
– SC ADYIUR CONSTRUCT SRL 3 muncitori

necalifica�i la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie,
plăci mozaic, faian�ă, gresie, parchet, 3 zidari

– SC GRADITRANS SRL 1 șofer autoturism
– SC FLANCO RETAIL SA 1 lucrător comer

cial
– SC TRAVKA SRL 2 confec�ioneri

îmbrăcăminte
– SC LINUX SRL 1 spălător covoare
– EVOLUTION ALLCONSTRUCT 1 munci

tor necalificat construc�ii
– SC EKON MILLS SRL 1 vânzător
– SC IDRICORIMAD SRL 1 vânzător
– SC BUX AUTO MARKET SRL 1 inginer

electronist, 1 mecanic auto
– SC HULUBARU SRL 2 vânzători
– SC MAURIN COMPANY SRL 1 barman
– SC VASIDEP SRL 1 vânzător
– SC AQUAVAS SA 1 inginer construc�ii
– SC VAGAM SRL 4 muncitori necalifica�i

confec�ii încăl�ăminte
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CA DE OBICEI, LA DATORIECA DE OBICEI, LA DATORIE
DUDA EPURENI

Reporter: Suntem în fa	a domnului primar Petrică Chiriac din comuna Duda
Epureni în biroul căruia se află o bibliotecă bine aprovizionată – un lucru destul de rar în
primăriile din jude	. La a câta legislatură de primar, sunte	i domnule Petrică Chiriac?

Primar: În primul rând bine a�i venit la noi, domnule profesor. Am început
a treia legislatură, cum bine ști�i, la 27 septembrie anul trecut, când au avut loc
alegerile locale. Cetă�enii mau „învrednicit”, dacă pot spune așa ceva.

R: „Vrednic este”, se zice la biserică. Și această alegere vă bucură sau vă
întristează pe dumneavoastră, ca om?

P: Este ca masca de la teatru: un ochi plânge și unul râde. Te bucură faptul
că ai aprecierea cetă�enilor dar din alt punct de vedere ești dezamăgit pentru că multe
din problemele cetă�enilor nu se pot rezolva, din start. Solicitările dumnealor sunt
multe și îndreptă�ite dar politicile din ziua de azi nu cred că sunt în favoarea
cetă�eanului.

R:  Cred, din punctul meu de vedere, că legea 18 vă poate ridica probleme, așa
este?

P: Nu prea avem probleme, suntem printre comunele care am încercat și am
reușit să împăr�im titlurile de proprietate. Cele care au mai rămas de dat sunt pu�ine.
Cam 89 titluri de proprietate au mai rămas de distribuit.

R: Și în holul de la primărie am întâlnit mai pu	ini oameni ca altă dată: erau de
obicei 1011 oameni pe carei întâlneam aici în diverse probleme, acum sunt unul sau doi.

P: Cetă�enii vin cu probleme de rezolvat, diminea�ă, după masă este un pic
mai lejer.

R: Am văzut la Arsura și la Râșești elevi care mergeau la școală. Cum se
desfășoară învă	ământul la dumneavoastră în comună?

P: Cred că doamna director șia făcut datoria și noi am sprijinit școala cu
toate materialele de care aveau nevoie. Nu cred că sunt probleme în desfășurarea
activită�ii școlare.

R: Dar am în	eles că lea	i dat și tablete.
P: A fost un proiect accesat de școală, nu leam dat noi, primăria.
R: Sincer vorbind, mam bucurat când am văzut copiii în curtea școlii.
P: Și ei se bucură pentru că au ajuns la școală. Acest învă�ământ online a

creat unele disfunc�ionalită�i chiar din punct de vedere sociopsihologic. Rela�ia pro
fesor elev a fost foarte afectată, am putea spune. Și acesta este unul dintre cele mai
importante lucruri, înainte de matematică sau fizică, ar trebui să fie o legătură umană
între elev și profesor.

R: Poate începem să revenim la normal? Ce gândește primarul comunei Duda
Epureni?

P: Din punctul meu de vedere măsurile care se iau în general nu sunt uni
forme, oamenii sunt suspicioși din această cauză, pentru că nu se ia o decizie comună
în zona Europei.

R: Comuna dumneavoastră este izolată poluarea și infec	iile ajung mai greu aici.
Nu cred că există o expunere foarte mare la virus. Acolo unde trebuie, se pot lua măsuri de
izolare, dar școala nu ar avea de ce să fie afectată de aceste câteva cazuri. Nu cred că ar
trebui generalizate măsurile de interdic	ie, ar trebui aplicate diferen	iat. La 	ară ar trebui să
avem mai pu	ine măsuri, la oraș mai multe.

P: Am în�eles ce spune�i. Dar eu vorbesc din punctul de vedere al unuia care
nu este de specialitate, care nu are pregătrea medicală necesară pentru a emite un
verdict. Pot să spun că măsurile care sau impus pe plan general, dacă ne gândim că
noi facem parte din Uniunea Europeană, au fost niște măsuri unitare. De aici vine și
dezamăgirea oamenilor. Auzim pe zi ce trece că apar noi nenorociri și noi probleme.
De exemplu apari�ia unei noi tulpini, undeva, departe de noi. Aceasta înseamnă pre
lungirea măsurilor, ceea ce generează în continuare nemul�umiri, neliniște din partea
popula�iei. Foarte mul�i cetă�eni spun: „Noi suntem dispuși să respectăm măsurile,
dar să ni se dea un grafic pe care trebuie săl respectăm o perioadă de timp

determinată.”
R: Am o întrebare ca între două persoane care se cunosc de mult timp. Cam câte

zile crede	i că vom avea în via	a noastră aceste măsuri impuse de Covid19?
P: Cred că probleme oarecum mari or să mai fie încă doi ani de zile. Pentru

că nu reușim să avem o abordare comună. Atât timp cât Fran�a face întrun fel, 
Germania în alt fel și România în alt fel nu văd o rezolvare a problemei.

R: Dar aceste măsuri crede	i că sunt necesare?
P: Desigur, sunt necesare. Atât timp cât această boală face în continuare 

victime trebuie să respectăm măsurile de preven�ie. Ar trebui ca acei specialiști care
monitorizează evolu�ia bolii să aibă un limbaj comun nu neapărat pentru eliminarea
acestui virus, pentru că vom trăi mul�i ani cu el de aici înainte. Dar mă refer la liniștea
societă�ii, la crearea unui sentiment de siguran�ă în ceea ce privește via�a socială și
implicit economică. Una este când doitrei specialiști cad la un consens de idei în ceea
ce privește măsurile care se impun și alta când apar discrepan�e în ideile pe care
aceștia le emit. Omul de rând devine dezorientat.

R: Suntem în prag de primăvară, luna februarie a avut câteva zile foarte
călduroase. Cum stăm cu „gândurile de primăvară”, cu planurile?

P: După cum se arată, acest an va fi mai bun ca 2020. Avem umiditate în sol,
au fost precipita�ii, suntem întrun cadru climatic mult mai adecvat – am avut zile de
iarnă, în compara�ie cu anul trecut când nu am avut absout deloc și când nici
precipita�ii nam avut. Câmpurile stau bine. Fermierii noștri din asocia�ii  speră că
cel pu�in pentru culturile de toamnă va fi un an mai bun.

R: Nu te voi mai întreba cum va fi activitatea în domeniul culturii, nici cu cea în
domeniul sportului și nici cu cea în domeniul învă	ământului, pentru că învă	ământul are
particularită	ile sale. Dar din punctul de vedere al optimismului, care este starea de spirit
al popula	iei?

P: Oamenii au avut dintotdeauna tendin�a să creadă că va fi mai bine, ceea
ce cred că este un lucru îmbucurător. Noi, ca oameni trebuie să sperăm întotdeauna
că o să fie mai bine. Poate că, deși această pandemie nea dat peste cap planurile, o să
reușim să punem la punct unele lucruri și o să ieșim din această situa�ie.

R: Stimate prieten, 	iam adus una din căr	ile mele, care va rămâne și în care dom
nia ta ești „erou”. Ce sim	i?

P: Nu cred că sunt erou, nu mă simt. Erou înseamnă mult mai mult. Cred că
am făcut totuși ceva pentru comunitatea aceasta. Alegerile care au trecut reflectă asta.
Oamenii au început să selecteze, să prindă curaj, să aibă ambi�ie. Și cred că sunt unul
dintre aceia – destul de mul�i – care încearcă să miște lucrurile din loc, să avem o via�ă
mai bună. Încercăm să trăim cât mai bine pe aceste locuri unde neam născut.

R: Ca să te necăjesc, te întreb: deci nu	i pasă dacă ești sau nu erou întro carte?
P: Nu știu, eroii se văd după moartea lor când nu mai aud vorbele bune ale

celor din jur. Eu nu cred că am făcut ceva deosebit, cred că to�i ar trebui să facem lu
crurile pe care leam făcut eu.

R: Oricum dumneata ești unul dintre cei 222 de personaje din „Bătălia pentru
Vaslui”. 

P: Mul�umesc pentru aprecieri. Eu nu sunt în măsură să mă apreciez, al�ii
sunt cei care trebuie să vorbească despre faptele mele, să mă caracterizeze. Noi
mergem înainte cu toate calită�ile și lacunele din via�a noastră.

R: Vă transmit salutările mele prietenești familiei și copiilor.
P: Vă mul�umesc pentru faptul că sunte�i alături de noi.
R: Ai o icoană, în birou și privindo, mă gândesc: să ne dea și Dumnezeu, să ne

luăm și noi, ca să putem rezista acestor vremuri.
Dumitru V. MARIN

Primăria DUDA EPURENI


