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Continuăm editorialul – serial început în numărul trecut.

1.  CEAUȘESCU ȘI POPORUL
Oricine în lumea asta sar mândri dacă ar fi vorbit, ar fi strâns mâna sau

ar fi slujit un șef de stat. Nicolae, cel mult hulit în ultimii ani, „a domnit” un
sfert de secol, a umblat mult în �ară și străinătate, șia asigurat domina�ia
personală ca un adevărat dictator. Pentru lucrurile și faptele folositoare
românilor va fi destul de curând reabilitat și repus pe un soclu. Nu va avea 
destinul lui Ion Antonescu, acel „dictator” care nea băgat în Război, care a
fost doborât printrun complot coordonat de Regele Mihai I,  căruia i se pune
în cârcă holocaustul din România. Cum evreii nu sunt dispuși să ierte, va dura
mult până săși aibă și el soclul na�ional. Ceaușescu va fi reabilitat mult mai
repede de istorie.

Am dat de 3 ori mâna cu acest șef de stat autoritar și neiertător cu cei
care nu se supuneau, drept care fiecare pas social îi era adus la cunoștin�ă,
după care aprobat de el. Întro vizită prin jude�ul Vaslui (1971) după ce a fost
întâmpinat cu urale prin porumbiștile de la Ghergheleu, a aterizat cu eli
copterul la Moldosin și adus cu autoturismul special la Sediul Jude�ean PCR,
în clădirea Poli�iei jude�ene de azi. Se construia actualul Palat administrativ
și lângă el, la roșu, un magazin universal. Pe traseul de la mobilă la centru era
o mare de oameni iar eu, ca inspector la cultură, aveam sarcină specială de
pază în fa�a Sediului. A dat mâna cu aproape întreg grupul, a întrebat cei cu
clădirea în construc�ie care navea ultimul etaj gata. Intrat în Sediul PCR a
�ipat la toată lumea și fostul comandant al Mili�iei sa scăpat pe el. Pe Primul
Secretar la luat la rost că de ce a permis să facă magazin lângă Partid, ca să
meargă oamenii la WC chiar în fa�a organelor? După vreo 2 ore de discu�ii a
ieșit mai îmblânzit, iar a dat o mână moale și ușor îndreptată înspre pământ
cu noi și… orașul sa ales cu actuala clădire a Muzeului și Bibliotecii (masivă
și extrem de friguroasă). Nu este altfel nici în Casa de cultură, la care am fost
„diriginte de șantier” (un fel de băgător de seamă) și care sa inaugurat la
Edi�ia a IIa a Festivalului Umorului din vara lui 1972, la care am fost printre
realizatorii primelor 3 edi�ii, recomandat de faptul că eram doctorand în
știin�e și aveam articole publicate.
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NOTĂ:
„D.V. Marin reprezintă astăzi, peste ½ secol de istorie

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

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

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

(15 iulie, 2018)
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În vederea sărbătoririi Bătăliei de la Vaslui, din 10 ianuarie 1475, sa
luat hotărârea să i se ridice o statuie (corp cu sabie) în centrul orașului și o
alta ecvestră la Băcăoani, comuna Munteni de Jos, unde istoricul ieșean
Constantin Cihodaru de la ToporăștiVaslui de loc, argumenta că a avut loc
marea confruntare de la Podul Înalt. La fel am crezut și eu care am organi
zat, oficial, mari spectacole populare în aceste locuri și am ajuns să vorbesc
de pe scenă la 5000 de oameni. Tot pentru această sărbătoare am fost
desemnat om de legătură dintre regizor și institu�iile locale la turnarea
filmului Ștefan cel Mare, Vaslui, 1475, cu interven�ii directe în timpul bătăliei
filmate în mlaștina de la Laza.

Ca inspector la cultură am fost delegat (tot drumul în camion
neacoperit, înghe�at bocnă de un ger de toamnă, pentru a supraveghea
deplasarea și starea exponatelor) să le prezint împreună cu sculptorul pe
ambele, la Casa Scânteii din București, întro mare expozi�ie cu zeci de astfel
de propuneri (și pentru alte jude�e) organizată în toamna lui 1973. Am
descris întâlnirea aceasta în volumul „Ceaușescu… Băsescu…” așa că pe
scurt:

– Cine a făcut machetele astea? Din cauză că to�i ceilal�i au cam
înghe�at de teamă, așa că am dat eu lămuririle.

– De ce măre�ul Ștefan privește în jos, tovarășe? Abia acum sculptorul
careși vedea opera (mul�i bani) respinsă „a intrat” cu motivele lui și a ieșit
cu cea hotărât Ceaușescu.

– Nu trebuie ca să fie sugerată renun�area la luptă, el este simbol de
vitejie, deci să privească spre înăl�imi, tovarășe…

Am mai intervenit și eu cu un fel de poezie patriotică și că „am în�eles”
așa că a trecut la cei de la Bistri�a. A rămas cam o oră tot vânturând
exponatele și analizând cu consilierul său valorile intrinseci. La ieșire, din
nou mia strâns mâna mie și la al�i vreo 3, cu aceeași palmă moale și înclinată
înspre pământ cam la 45 de grade, ca să impună respect și obedien�ă.

– Tovarășul ... de la Vaslui (i sa suflat) să veghezi personal cum iese
lucrarea și Tănase sămi raporteze…

Nu ieșea, oricum nimeni din cuvântul lui, că se trezeau schimba�i în
câteva ore. Și, la Partid erau salarii mari, nu glumă, ca de 4 ori salariul meu,
650 lei plus indemniza�ie de inspector, 150 lei. Basta mașini la scară, avantaje
la cumpărături, influen�ă politică și socială neegalată. Nam ajuns niciodată
în structurile Partidului.

Trebuie să spun că era un fel de competi�ie în acele timpuri  când totul
se baza pe bunăvoin�a celor din conducerea de Partid, iar în urma îndrăznelii
de la București, cu primul secretar de la Vaslui, ne salutam amical. Nu ma
ajutat prea mult deși îmi pregăteam un doctorat (și am fost singurul doctor
în știin�ă din jude� aproape 20 de ani), că mau prelucrat „tovarășii” în flori
de vi�ă. Strigam lozinci ca și ceilal�i, dar nu participam la demonstra�iile
aniversative – mare defect – mă preocupau temele știin�ifice, elevii, folclorul,
presa timpului… scriam. Ca orice „om din popor”.

Ceaușescu… și poporul…

VA URMA

FUGA, DAR FUGA DIN
STĂNILEȘTI (!!!)

Da, chiar fugă, pentru că ceam văzut de Ziua comunei, acolo, ma
hotărât so șterg cât mai repede. Desigur ar trebui să argumentez și o pot face
pe multe pagini, pentru că primarul o dă pe fugă, publicul tot cam așa,
cântăre�ii au evolu�ii cum nu trebui, ba mai mult, aruncă spre public „niște
limbi groase” pentru primari, încât îi umilesc pe oameni. Mam gândit că onor
Consiliul jude�ean Vaslui care sprijină cu fonduri astfel de manifestări, îi
plătesc pentru activitate electorală în favoarea primarului. Șis fonduri, nu
glumă, dacă o forma�ie corală ca Plăieșii colectează aproximativ 10000 de lei
pentru 56 de minute umplute cu cântece slabe  și vorbe.

Și, când mai cau�i un primar mereu ascuns, chiar dacă poartă eșarfa
func�iei, când personalul e scor�os și neprimitor, chiar că o iei la fugă. Cel
pu�in, duminica trecută, la Stănilești, am înregistrat o cruntă dezamăgire
legată de calitatea spectacolului, trupele invitate pe bani foarte mul�i, foarte
mul�i, când primarul refuză să dea vreo informa�ie (ce să cunoască el legea
544/2001) noi, cei pașnici din fire, ne gândim săi lăsăm în plata lor de
analfabe�i.

Și, totuși vom reveni!

D.V.M.
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UN PRIMAR GRIJULIU
TĂTĂRĂNI

Reporter: Bună ziua
domnule primar. Am văzut că vă
preocupa�i de utilajele din curtea
primăriei. Tătărănii este o comună
mare, este greu de administrat?

Primar: Este greu. Avem
multe drumuri comunale, zona este
numai dealuri, în urma ploilor care
au fost sau distrus 5 km de
drumuri. Trebuie să aducem
piatră, utilajele pentru profilare.

R: Am văzut că ave�i un
buldoexcavator.

P: Sunt situa�ii unde este
nevoie și de autogreder și noi nu
avem în dotare.

R: Are vreun vecin? Din
comunele învecinate, pute�i împru
muta?

P: Nu are. Închiriem de la
Viacons sau de la o firmă din Huși.

R: Asta înseamnă bani. De
care nu pute�i să nu vă plânge�i.

P: Așteptăm comisia de
evaluare care să constate pagubele.
Am făcut cunoscut la Vaslui și la
prefectură R: Nu ave�i o
echipă a primăriei care să se ocupe cu

aceste lucruri? Și Crasna a fost
decolmatată  în ultimul timp?

P: Trebuie să aducem în
aten�ia primăriei aceste pagube.
Crasna este decolmatată de mai
mult timp pe o lungime de vreo doi
km. Acum o decolmatăm din nou
pentru că este pericol să se inunde
niște suprafe�e  agricole, fânea�ă,
pășuni.

R: Ce resurse naturale ave�i
în această zonă? Lacuri, păduri mai
ave�i? 

P: Lacul de la Man�u, al
domnului Idriceanu. Sunt destui
pescari pe mal, nu cred că stau
degeaba. Avem și pădure în
comună.

R: Sectorul zootehnic  se
mai dezvoltă sau stagnează? Crește�i
vite în comuna Tătărăni?

P: Pu�ine. Nu are cine.
Popula�ia este îmbătrânită,
tineretul este plecat la muncă în
străinătate, în �ară, mai sunt câ�iva
cărora nu le place munca.

R: Am luat un autostopist
din comună cu mașina și zicea că
vrea să ajungă la Matca, în Gala�i la

muncă. Lam întrebat de ce nu face�i
aici solarii.

P: Nu au posibilită�i.
Trebuie și ceva materiale, dar mai
ales voin�ă. Avem câ�iva cetă�eni
care șiau făcut solariile, dar sunt
foarte pu�ini.

R: Eu am totuși impresia că
aici în comună sunt oameni gospo
dari. 

P: Sunt oameni gospodari,
dar mul�i sunt în vârstă, la 8085 de
ani. Ce pot să mai facă?

R: Asta așa e. Copii școlari,
câ�i ave�i? Măcar 10% din popula�ia
comunei ave�i?

P: Avem 283 de copii de
vârstă școlară. Avem 10%. În
comună sunt 2100 de locuitori.
Depășește cu pu�in acest procent.

R: Cu spa�iul școlar cum
sta�i?

P: Avem școala de la
Tătărăni, un proiect finan�at prin
PNDL2, încă din 2018, anul trecut
sa scos la licita�ie, sa înscris un
singur constructor, dar na răspuns
la clarificări, sa încheiat, acum am
scos din nou la licita�ie.

R: Se vorbește de satul
Băl�a�i nu tocmai favorabil. De ce?

P: Pentru că este mai izo
lat, nu au drumuri foarte bune. Nu
este asfaltat, este în stadiul de
pietruire, am mai avut acum o
por�iune de șosea distrusă dar sa
refăcut.

R: Imaginea jude�ului Vaslui
ca un loc al lucrurilor rele este
similară cu imaginea satului Băl�a�i
în comuna Tătărăni. Ce ve�i face să
schimba�i această imagine?

P: Am încercat, dar este
tot greu. Unii nu vor să accepte
argumente. 

R: Satul este mare?
P: Da, este satul cu cel mai

mare număr de locuitori.
Depășește centrul comunei.

Dumitru V. MARIN

Interviul integral în numărul viitor

ANUNŢ
Transurb S.A. Vaslui cu sediul în str. Decebal, nr. 3, Vaslui, organizează

concurs în data de 22.07.2019  proba scrisă, pentru ocuparea unor posturi
contractuale vacante, după cum urmează:  

– Contabil Șef – perioadă nedeterminată – 1 post
– Economist – perioadă nedeterminată – 1 post
Concursul se organizează astfel: în data de 22.07.2019, ora 12:00 – proba

scrisă  şi  în  data  de  24.07.2019, ora 12:00  interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 17.07.2019,

la sediul  Transurb S.A. Vaslui.
Condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi documentele necesare

completării  dosarului  se  afişează  la  sediul  Transurb S.A. Vaslui.
Relaţii  suplimentare  se  pot  obţine  la  telefon: 0235314831.



Dinamica săptămânii te
bulversează mult, pentru că

multe din ideile și concep�iile tale
privitoare la situa�iile în care ești
implicat și la oamenii din preajma
ta, se vor schimba radical și defini
tiv. Un dialog cu un prieten sau cu o
persoană importantă din segmentul
profesional te va ajuta să privești
obiectiv la tot ce te înconjoară și, de
asemenea, vei găsi solu�iile viabile
pentru a�i îndeplini proiectele
personale și profesionale. Rezervă
momente de odihnă.
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Berbec  (21 mar - 20 apr)

Taur   (21 apr -  21 m a i )

Gemeni  (22 mai  -  21 iun)

Rac (22 iun - 22 iul)

Leu (23 iul - 22 aug)

Fecioară (23 aug - 22 sept)

H O R O S C O P
3 iulie 2019 –  9 iulie 2019

Rela�iile cu membrii fami
liei sunt accentuate în

perioada analizată, recomandabil
fiind să discu�i pe îndelete cu to�i cei
de acasă care te solicită. Sunt posibile
discu�ii aprinse, aflarea unor secrete
ale membrilor familiei, dar și ac�iuni
controversate. Răbdare, pruden�ă,
detașare! Alocă timp pentru a te gândi
pe îndelete la situa�ia din familie.
Sunt favorizate treburile gospodărești
și reamenajările locative. 

Discu�ii și întâlniri cu per
soanele din anturajul apropiat

în primele zile ale săptămânii. Aflarea
unor informa�ii despre unii te vor
pune serios pe gânduri. Chiar și
temele sociale vehiculate în preajma
ta î�i vor atrage aten�ia în mod
deosebit. Selectează totul și
concentreazăte pe partea pozitivă a
lucrurilor. Ar fi bine să renun�i la
persoanele care te solicită prea mult.
Membrii familiei au nevoie de sprijin.

Ești în vervă încă de la
începutul săptămânii,

implicândute în tot felul de discu�ii
și ac�iuni. Dozează�i energia vitală,
pentru că există riscul devitalizării
prin implicarea în ac�iuni care te
consumă prea mult și fără rost. Sunt
momente favorabile trasării unor pla
nuri noi pe toate segmentele vie�ii
cotidiene. Dialogurile cu prietenii te
pot răscoli sufletește foarte mult, de
aceea ar fi bine să nu pleci urechea la
tot ce �i se spune sau să evi�i persoanele pe
care le sim�i cumva împotriva ta. 

Aspectele financiare î�i
deschid săptămână în

sensul că primești bani sau bonusuri
dinspre locul de muncă. Totuși,
efortul depus în câmpul muncii și
plata aferentă este de departe mult
mai mare fa�ă de recompensele
primite. Se conturează și cheltuieli
majore pe cele necesare traiului
cotidian. Persoanele din anturajul
apropiat te solicită mult pe la mijlocul
săptămânii.

Fii cât mai retras în această
săptămână și ocupăte pe

îndelete de planurile tale personale.
Cu toate că vei fi solicitat mult de
către colegii de serviciu sau de către
cei dragi, cu pu�in efort și bunăvoin�ă
vei reuși să le evi�i compania și impli
carea în treburi obositoare sau care nu
te privesc. Multe discu�ii tăinuite cu
unii și cu al�ii, în urma cărora vei
ob�ine concluzii foarte importante
pentru tine și bunul mers al
proiectelor tale personale.

O ZI DE POMENIT: ZIUA COMUNEIO ZI DE POMENIT: ZIUA COMUNEI
DUMEȘTIIAȘIDUMEȘTIIAȘI

De fapt două zile, sâmbătă și duminică, săptămâna trecută de Sânchetru.
Tolba reporterului este plină cu filmări, fotografii, impresii și chiar trăiri, pentru că cei din comuna

de lângă Soroca – Republica Moldova, au fost comunicativi, liberi, apropia�i ca fra�ii. 13 delega�i din
Volovi�a au poposit 2 zile în comuna Dumești cu care sau înfră�it și unde, zic ei, sau sim�it mereu ACASĂ.
Am crezut imediat, că starea aceasta i se datorează în primul rând primarului Mihai Cocoveică,
organizatorul îndrăzne� al sărbătorilor pe 2 zile din comună. Din păcate nu vom putea acorda prea mult
spa�iu acestor interesante evenimente culturale, deci continuăm și în numărul următor. 

SĂRBĂTOARE... CU MOLDOVENI

Reporter: Stima�i prieteni, în cabinetul primarului comunei Dumești
se găsesc niște trofee. Îl rugăm pe domnul primar să ne vorbească despre
acestea. Primar: Primăria Dumești are constituită o grupă ISU formată
din 15 persoane care intervine în situa�ii de urgen�ă, calamită�i produse de
intemperii. Echipa participă anual la diverse concursuri unde ob�in
diplome.

R: Sunt incendii în Dumești?
P: Uneori sunt situa�ii, chiar în acest an a ars o casă. Au fost și

victime.
R: Dar ploile au cauzat pagube în acest an? Nu vau rupt drumurile?
P: Comuna Dumești are o așezare deosebită, binecuvântată de

Dumnezeu este construită pe vârful dealurilor. Ploile nu au afectat casele
sau alte obiective, nu am avut situa�ii deosebite de inunda�ie. Drumurile

au fost ceva mai afectate, întradevăr și anul trecut și în acest an. Dar la
momentul respectiv am făcut raportări, am primit niște bani pentru
drumurile calamitate și am folosit acei bani pentru repara�ii.

R: Cum a�i asigurat cofinan�area unor proiecte?
P: Cofinan�area proiectelor o asigurăm din proiectul local, în

plus, avem prinse în bugetul local și sume care ajută la dezvoltarea
comunei. Avem chiar investi�ii finan�ate din bugetul local.

R: Eu cunosc această comună de 60 de ani, de la începutul activită�ii
mele. Sunt uimit de investi�iile care sau făcut, ave�i câteva ferme, pământurile
sunt bine lucrate și infrastructura este chiar bună. Stadionul de la școală este
impresionant, parcul de lângă primărie este frumos de asemenea. Aici sau
făcut lucruri deosebite.

P: Da, începând din 2007 de când am intrat în comunitatea
europeană și am avut acces la fonduri europene, echipa primăriei sa
străduit să acceseze cât mai mult aceste fonduri. În fiecare mandat am
avut proiecte finan�ate prin astfel de fonduri. Am mai avut proiecte
finan�ate în propor�ie de 85% prin Ministerul Mediului, 15% din bugetul
comunei.

R: Câte proiecte ave�i în derulare?
P: Avem trei proiecte prin fonduri europene, undeva suma se

ridică la 2400000 de euro. Mai avem un proiect prin Fondul Na�ional de
dezvoltare locală. Investi�ia care este finan�ată este pentru un dispensar
uman, în fa�a primăriei. Sperăm să finalizăm în 78 luni, pentru că deja a
venit constructorul. 

(Interviul integral îl pute�i citi în numărul viitor)

Reporter: Stima�i prieteni, la
Dumești. stau de vorbă cu solistul de
muzică populară Cristinel
Iordăchioaia care are o insignă cu tri
colorul pe costumul popular. De ce
por�i domnule steagul cu dumneata?

Cristinel Iordăchioaia:
Tricolorul românesc trebuie purtat
și în suflet de fiecare din noi cei care
sim�im românește. De fapt aceasta
este o cocardă pe care am primito
de la Tătăruși cu ocazia unui
festival numit „De la moșii noștri

am învă�at”, unde au participat și elevi de la școala din Dumești, unde au
prezentat un frumos program artistic de cântece și dansuri populare. 
Leam întors vizita și am avut bucuria și onoarea ca la Zilele comunei
Dumești, edi�ia a IIa, domnul primar Cocoveică să mă invite împreună
cu al�i primari și al�i artiști, să ne bucurăm alături de locuitorii comunei
Dumești. Este o zi frumoasă, superbă, în care bucuria locuitorilor
comunei Dumești se împletește cu bucuria artiștilor de a se prezenta cu
cântece frumoase, autentice, aici la Dumești.

R: Se cunoaște că ești de la Alexandru Vasiliu de la Tătărăni. Celor
care nu știu, trebuie să le spunem că domnul Iordăchioaie Cristinel nu este la
primul interviu cu mine.

C.I: Dumneavoastră sunte�i omniprezent. Vam întâlnit la toate
evenimentele frumoase. Nu știu cum reuși�i să vă împăr�i�i, important e
că sunte�i acolo și transmite�i celor care iubesc cântecul popular,
tradi�iile, transmite�i că acest lucru dăinuie, merge mai departe și că,
iată, zilele acestea prilejuite de zilele comunelor sau ale diferitelor
localită�i au continuitate și toată lumea împreună cu noi se bucură.

R: Eu personal mă bucur de aurul pe care dumneata îl ai în coardele
vocale. Este o voce extrem de odihnitoare. Am mai spus asta.

C.I: Mul�umesc frumos, dacă ne lasă Dumnezeu o brumă de

talent pe care știm so exploatăm, să o valorificăm, noi suntem ferici�i și
bănuim că și cei care ne ascultă sunt bucuroși că pot să ne vadă, să ne
asculte sau să danseze, să vibreze pe cântecele noastre.

R: Cum poate un artist popular să contribuie la men�inerea limbii
române, în condi�iile în care asistăm la asaltul telefonului, a calculatorului?
Adică limba română se alterează pe zi ce trece. Î�i pun această întrebare
pentru că dumneata ești un om cu o dotare intelectuală bună.

C.I: Dacă suntem români adevăra�i nici nu trebuie să ne
străduim să facem ceva pentru men�inerea limbii române. Dacă sim�im
românește, dacă am fost educa�i la școală și în familie să iubim limba
română, cu siguran�ă vom folosi limba română și în versurile cântecelor
noastre. Ne vom exprima lingvistic românește, nu vom face kitsch, nu
facem rabat de la calitate, de la tradi�ie, de la autentic și de la ceea ce
înseamnă român și românește.

R: Să știi că unul dintre cei mai mari cântăre�i de muzică populară,
recunoscut, nu a fost în stare să dea un răspuns mul�umitor. Îmi place
răspunsul dar mai vreau ceva. Care ar fi cel mai iubit cântec pe carel inter
pretezi? 

C.I: Fiecare din cele 60 de cântece pe care le interpretez are pro
pria lui poveste, dar unul mi sa lipit în mod deosebit de suflet. Au plecat
circa 4 milioane de fra�i români în afara �ării, în diaspora. Au plecat 
săși caute un loc de muncă, săși facă un viitor mai bun și poate unii
dintre aceștia se vor întoarce săși construiască o căsu�ă. Acestora leam
dedicat un cântec: „Fra�i români, veni�i acasă!”, are versuri simple pe
atât de frumoase și de convingătoare și o linie melodică creată de un
compozitor tânăr și talentat din Republica Moldova, Corneliu Panaite,
căruia îi mul�umesc. Cu acest cântec eu merg la toate spectacolele, apare
la toate spectacolele și pe toate posturile de televiziune și de radio și eu îl
consider un imn din suflet pentru fra�ii noștri pleca�i în afară.

R: Mul�umesc!
C.I: Și eu vă mul�umesc! 

Dumitru V. MARIN
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Săptămâna debutează cu
multă forfotă în plan socio

profesional. Discu�ii cu șefi, cu
oficialită�i, prezentări profesionale
de anvergură, dar și controverse sau
situa�ii dificil de gestionat la prima
vedere. Este bine să�i pregătești
temeinic apari�iile și dialogurile cu
ceilal�i, întrucât unii î�i vor pune
be�e în roate. Neplăcerile apar de la
banii și bunurile comune.

Dorin�a de a călători, de a te
pregăti de vacan�ă, de a

acumula informa�ii din varii
domenii de via�ă și activitate este
foarte accentuată în prima parte a
săptămânii. Însă, este posibil ca
partenerul de via�ă sau prietenii
alături de care dorești să te distrezi
în vara asta să aibă cu totul alte
planuri și să te anun�e destul de
tranșant. Bine ar fi să�i faci propri
ile planuri.

Este nevoie să te ocupi de
bani și bunuri comune cu

al�ii. Achitarea facturilor, datoriilor,
verificarea documentelor financiare
și dialoguri pe teme contabile. De
evitat investi�iile și cheltuielile
nefondate! Este posibil să primești
bani sau favoruri dinspre segmentul
profesional, datorită eforturilor
depuse în ultima vreme. Însă, cumva
nemul�umiri tot există, pentru că
este o mare diferen�ă între propriile
tale aprecieri și cele ale altora.

Discu�ii parteneriale și
ac�iuni comune cu

partenerul de via�ă și cu cei de
afaceri în primele zile ale
săptămânii. Creativitatea este
accentuată, dar cumva ceilal�i te
blochează în a�i expune în totalitate
ideile. Vorbește pu�in, ascultă cu
aten�ie ce �i se spune și nu�i divulga
toate inten�iile. Unii te pot în�elege
greșit. Pe la mijlocul săptămânii vor
interveni aspecte financiare, de
genul achitarea unor datorii sau a
facturilor. 

Săptămâna debutează cu
multă muncă la serviciu.

Sarcini de lucru repetitive,
controverse colegiale, urgen�e de
rezolvat în timp record. Detașează
te, îndeplinșete�i corect și la timp
sarcinile de lucru și evită
escaladarea conflictelor. Sănătatea
este vulnerabilă pe segmentele sis
temului digestiv, mai ales pe stomac,
deci fii prudent și îngrijeștete
corespunzător. Î�i sunt favorizate
dialogurile tăinuite cu persoane
importante din plan profesional.

Rela�ia cu persoana iubită
și cea cu copiii sunt

răscolite în primele zile ale
săptămânii. Sunt posibile discu�ii
aprinse și aflarea unor informa�ii
deosebite vizavi de cei dragi. Totuși
nu lua de bun chiar tot ce auzi. De
mare folos î�i sunt activită�ile
recreative alături de persoane dragi
și de încredere. La serviciu este
forfotă și sarcini de lucru urgente.
Bine ar fi să lucrezi singur ceea ce
intră în sfera de obligativitate.

Locuri de muncă
în Vaslui

– SC ROMPREST ENERGY SRL 1 șofer autocamion, 1 lucrător uti
laje salubrizare

– SC C&A CONSULTING SRL 7 muncitori necalifica�i, 5 sudori
electrici și autogeni, 10 instalatori termosanitari, 1 inginer mecanic

– SC CONFECTII SA 5 confec�ioneri, 5 muncitori necalifica�i
– SC RADICAL GRUP 10 muncitori necalifica�i, 6 șoferi, 5 opera

tori calculator
– SC ALEXANTO ZEN SRL 1 confec�ioner
– SC MASMIA SRL 2 lucrători comercial
– SC DACOND  IMPEX  SRL 2 manipulan�i mărfuri, 1 șofer cat.B,

1 șofer cat.C
– SC VASTEX SA 10 confec�ioneri textile
– SC PANCARPROD SRL 1 magaziner
– SC RADIOTON SRL 2 instalatori antenă DTH
– SC AKTUNI SRL 1 lăcătuș mecanic, 2 bucătari, 2 ospătari, 1

femeie serviciu, 1 director
– SC WOODLINEMOB SRL 2 tâmplari universal, 1 frezor lemn
– SC LALA PABITEX SRL 4 confec�ioneri
– SC BRC COMPANY SRL 7 tâmplari, 2 tapi�eri, 1 vânzător, 1 șef

sec�ie, 1 economist
– SC PETRACAR SERVICE SRLD 2 mecanici auto, 1 magaziner
– SC BENAVI SRL 1 spălător vehicule
– SC VASCAR SRL 1 mecanic între�inere, 2 ingineri industria

alimentară, 2 operatori prelucrarea cărnii, 1 șofer, 1 tranșator
– SC ROIDEEA SRL 4 electricieni
– SC AGRANA JUICE ROMANIA SRL 1 electrician între�inere

repara�ii
– SC SPADESDOU SRL 10 muncitori necalifica�i, 10 confec�ioneri
– SC VANBET SRL 1 lucrător comercial. 3 dulgheri
– SC SIMION CIPRIAN SRL 3 muncitor necalificat la spargerea și

tăierea materialelor de construc�ie
– SC LUKO MARKET SRL 1 muncitor necalificat
– SC VERIDIN GRUP SRL 1 cofetar
– SC DC COMERCIAL SRL 6 manipulan�i marfă, 2 muncitori

necalifica�i, 2 șoferi
– SC A&A INVENT SRL 1 muncitor necalificat
– SC BURINST GAZ SRL 1 sudor electric și cu flacără, 1 instalator,

1 inginer tehnician proiectant
– SC PECO VAS SRL  3 barmaniospătari, 3 mecanici auto, 2

tinichigii auto, 2 vopsitori auto, 1 spălător auto

Locuri de muncă
în Bârlad

– AQUAVAS SA 1 electrician de între�inere și repara�ii, 1 laborant
chimist, 1 lăcătuș mecanic

– ASOCIATIA  MYOSOTIS 1 educator specializat, 1 lucrător social
– ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.16 1 femeie de serviciu
– BACANIE CU TAIFAS SRL 1 ambalator manual, 1 confec�ioner

asamblor articole din textile, 1 operator confec�ioner industrial îmbrăcăminte
din �esături, tricotaje, materiale sintetice

– CASIGAZ SERV SRL 1 inginer constructor instala�ii, 2 instalator
încalzire centrală și gaze, 1 sudor manual cu flacără de gaze

– CONFECTII BIRLAD SA 10 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor, 20 operatori confec�ioneri industrial îmbrăcăminte din �esături,
tricotaje, materiale sintetice

– ELICOM TRANS SRL 1 șofer autobuz
– GEOELLA EXCHANGE SRL 1 casier valută
– LEBADA SRL 2 barmani, 2 bucătari, 1 femeie de serviciu, 1

îngrijitor clădiri, 4 ospătari (chelneri)
– MIVCONST SRL 1 instalator instala�ii tehnicosanitare și de gaze
– MUZEUL VASILE PARVAN BARLAD 1 paznic
– PIZZA DAVIDEDOMENICO BELLAGIO SRL 1 pizzar
– PRIMARIA MUNICIPIULUI BIRLAD 1 șef serviciu
– ROBOTIQUE SRL 1 frizer, 1 lucrător comercial
– SAMNOVE SRL 4 operatori confec�ioneri industrial îmbrăcăminte

din �esături, tricotaje, materiale sintetice
– SC ALICRISA SRL 2 barmani
– SC REMARDO SRL 1 lucrător comercial
– SC RULMENTI SA 1 inginer economist, 1 inginer energetica

industrială, 6 izolatori hidrofug, 1 operator la prelucrarea maselor plastice, 1
rectificator universal, 5 sortatori produse

– SC SANREVO SRL 2 lucrători bucătărie (spălători vase mari)
– SIANMI AUTO SRL 1 electrician auto, 1 muncitor necalificat la

asamblarea, montarea pieselor, 2 operatori standuri încercări, 1 subinginer
mecanic automobile, 1 tinichigiu carosier, 1 vopsitor auto

– SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA "ELENA BELDIMAN"
BARLAD 6 asisten�i medicali generaliști, 2 brancardieri, 1
consilier/expert/inspector/referent/economist în management, 3
infirmieri/infirmiere, 1 inginer de sistem în informatică, 2 îngrijitoare la
unită�i de ocrotire socială și sanitară, 1 tehnician aparate electromedicale

– TREI R SRL 5 lăcătușimontatori
– VLAD AUTOMOTIVE SRL 1 dispecer, 5 șoferi de autoturisme și

camionete

EPURENI – VASLUI… 
ÎN FLORI DE TEI…

De câ�iva ani, la Epureni, satul Bursuci, pe 29 iunie se organizează o
manifestare ceva mai complexă și „la umbra codrului bătrân” și la școala
aproape părăsită.și printrun cotlon garnisit cu sarmale și un vin...

Pentru că inten�ionăm să revenim, vă înfă�ișăm doar interviul cu
prof. Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Jude�ean Vaslui.

Reporter: Este nevoie de ziua aceasta a comunei, în via�a
comunită�ii?

Dumitru Buzatu: Nu numai că este nevoie de ziua comunei, dar
trebuie antrena�i cetă�enii, în mod permanent în activită�i culturale.
Pentru că la aceste activită�i oamenii se întâlnesc, stau de vorbă, schimbă
păreri, întrun cuvânt socializează. Uneori schimbă și păreri critice, ceea
ce determină o oarecare evolu�ie. Oamenii când discută în contradictoriu
trebuie să ajungă și la un consens, care de cele mai multe ori este
constructiv pentru că provine din dezbaterea opiniilor critice. Încurajăm
aceste manifestări, dar nu numai că le încurajăm, le și sus�inem prin
programele noastre de finan�ări nerambursabile.

R: Domnule președinte, să fi�i sănătos și să juca�i cât mai bine pe
scena politică!

D.B.: Mul�umesc și sper că to�i vom fi sănătoși și vom încerca să
jucăm cât putem de bine.

Dumitru V. MARIN
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UN PRIMAR MEREU AGLOMERAT 
LA CRISTEȘTI 
 IAȘI

Comuna e situată la nordul jude�ului,spre Suceava dar are cel pu�in 3 ele
mente de mare interes:

– Are așezare perfectă cu câmpie (fâne�e), ape curgătoare, dealuri și păduri
vechi, mari și frumoase. E absolut odihnitor să stai măcar o jumătate de oră la
umbra codrului…

– Are o bună re�ea de drumuri, cu acces de la „na�ionala” Roman –Suceava,
fiind și la destulă distan�ă de marile orașe, prin urmare are bune condi�ii de dez
voltare.

– Are un primar, dl Constantin Bolohan, care după vorba lui Sadoveanu
transpiră mult deci nare timp să se îngrașe. Primărie gospodărită bine, unită�i
de servicii în subordine, echipă bună mereu de ac�iune. Se adaugă o ospitalitate
onorantă pentru toată regiunea.

Zilele trecute „am călcat” pe la primărie, unde nu erau cetă�eni să aștepte
la ghișee. Mă arăt gata să realizez un material cu ec. Constantin Bolohan:

– Domnule profesor, dacă aștepta�i, cu plăcere, dar acum trebuie să plec
până la Iași, la ora 14 am Raportul Primarului în Consiliul local, cu discu�iile de
rigoare, pentru că avem consilieri activi.

– Miajunge, zic eu, ar cam dura..
– Uite, vă înmânez și Dvs. Raportul scris și vă stau cât de curând la

dispozi�ie… 
Așa că închei materialul de fa�ă numai cu 10 rânduri din Concluzii la Ra

port, urmând să revenim la Cristești.

Concluzii
Cunoașterea realită�ilor comunei reprezintă condi�ia principală pentru reușita activită�ilor aflate în

derulare sau concepute pentru viitorul apropiat. Ac�iunile care au fost întreprinse au avut la bază o documentare
temeinică în special în zona investi�iilor, unde au fost întocmite studii de fezabilitate care au stat la baza cererilor
de finan�are pentru realizarea lor.

Prin eforturi conjugate am putut demonstra că via�a la �ară poate fi ameliorată. Despre modul în care
am parcurs împreună acest an cu realizări și nerealizări, vă las pe dumneavoastră să aprecia�i. Am convingerea
din experien�a proprie, că evolu�ia comunită�ii în care trăim a fost de neoprit, mai ales unor idei și concep�ii
sănătoase pe care leam promovat, alături de gestiunea riguroasă a banului public acestea conducândune în rân
dul comunită�ilor fruntașe din jude�.

Dumitru V. MARIN

ÎNVĂ�ĂTORUL ÎNVĂ�AT

Reporter: În Giurcanii din comuna Găgești din Vaslui, sălășuiește un
personaj care, după părerea mea a reușit cu mult, mult mai mult decât condi�ia,
via�a sa dar sub măsura talentului și a pasiunii sale. Marin Rotaru nu mai este
cel de acum 30 de ani, când lam cunoscut, acum are o figură pu�in mai blajină
și la ora la care luăm interviul, în prag de seară, parcă se odihnește. (Acum este
duminică după seara, în curând se va întuneca.) Domnul Rotaru, nea Marine,
ce mai faci?

Marin Rotaru: Aștept cu interes să am cât mai mul�i prieteni. Nu
prea îmi ajung prietenii mei din Giurcani. Unii dintre ei sunt doar
cunoștin�e ocazionale, nici nu pot să le spun „prieteni”. Nici nu sunt di
rect interesa�i întro chestie mai deosebită în domeniul artei, arheologiei,
deși am trecut prin multe împreună, am depășit împreună cu ei multe mo
mente, în rela�ia noastră nu a existat o continuitate.

R: Am să o iau „din scurt”. Acum o săptămână, un prieten deal nos
tru – Ion Mâcnea de la Vetrișoaia a organizat a XIXa „sărbătoare a spiritului”
și eu nam să am niciodată atâtea cuvinte de laudă pentru grupul statuar, pen
tru „Popasul spiritului”, cum îi zice el, pentru cât reușește omul acela cu
muzeul, cu sculpturile și ca scriitor. Acum o săptămână nu team văzut. Nu ai
fost invitat? Trebuie să spun, dragi cititori că Marin Rotaru este un pasionat
arheolog. Dacă ar fi să adunăm toate piesele lui, nu ne ajung trei muzee. Toată
casa lui este un adevărat muzeu. Omul este preocupat și de spirit, pentru că
scoate o revistă unică. De ce iai dat numele „Elanul”?

M.R.: Pentru că locuim pe o vale intitulată Elanul. Mia plăcut.
Mul�i care au citit și au auzit despre acest lucru au fost încânta�i de această
idee. Am continuat cu această idee.

R: La ce număr a�i ajuns, domnule Rotaru?
M.R.: Revista Elanul a ajuns la numărul 190. Revista nu este

periodică, este „când se poate”.
R: Asta înseamnă câ�iva ani buni de la apari�ie. Trebuie să spun că

domnul Rotaru este întemeietorul Academiei Rurale Elanul. Câ�i „academi
cieni” ave�i aici domnule Rotaru?

M.R.: Nu mul�i. La început era un număr mai mare de persoane
interesate, dar pu�ini sunt cei ce pun suflet. Pun altceva, dar nu suflet.

R: Dar dumneata ești destul de uscat. De unde pui suflet? Și aș fi un
pic indiscret: câ�i ani ai, nea Mărine?

M.R.: Sufletul? Din suflet! Nu vă voi spune o vârstă exactă. Pot să
vă spun doar 46, noiembrie, 13.

R: Acum o să adaug eu ceva: domnul acesta care pare mai tânăr, este
foarte re�inut până „îl bagi în priză”. Îi place să povestească cum a făcut el
aceste obiecte, cum lea descoperit, lea șlefuit. Și în plus este un gospodar
desăvârșit. Se aude din locul unde stăm susurul apei, ai verdea�ă, ai stupi, ai
casa frumoasă. Parafrazândul pe Arghezi  „ce �iar mai trebui?” – el întreba „de
ceaș fi trist?”

M.R.: Miar mai trebui un prieten, care, ca dumneavoastră – vine
și pleacă. Fără asemenea prieteni este greu să treci peste anumite mo
mente. Acum este un moment deosebit, pentru că pe dumneavoastră vam
văzut în diferite momente și de mai multe ori. În momente plăcute.

R: Care sunt acele momente? Măcar unul, două.
M.R.: Momentele plăcute sunt cele când mam întâlnit cu per

soana dumneavoastră, când am avut discu�ii frumoase, chiar și atunci
când am contrazis pe unii.

R: Acum, aș vrea sămi spui în modul cel mai sincer, cum te sim�i
acum ca ales în această carte de vizită a jude�ului Vaslui, numită „101 de
vasluieni pentru 100 de ani”? Știi că ești acolo. Cum te sim�i ca un personaj
emblemă pentru jude�ul Vaslui?

M.R.:  Nar fi rău sămi face�i cadou cartea. Dar ceea ce spune�i
este un pic cam exagerat. Pentru că eu îmi știu locul. Dar sunt „prieteni”
cu sau fără ghilimele care miau stricat imaginea sau au contribuit pozi
tiv la această imagine a mea.

(Interviul integral îl pute�i citi în numărul viitor)

PLĂIEȘII… BANILOR�!�
Tot cam pe vremea asta, anul trecut constatam că unii cântăre�i cam expira�i dintre „populari” adună lacomi din

banii Consiliului Jude�ean. Era vorba de Irina Loghin, Fuego, ș.a. care pe sume mari, tot spre 10000  pe oră alergau
dintrun loc în altul pentru colectare cât mai rapidă și cât mai mare. Mașină luxoasă la scară în așteptare, bodiguard, cos
tum de schimb, eventual cu grupșor cam golaș care să se fâ�âie pe scenă.

Ardo focul via�ă… pe banii da�i pe șest de primari, cu contracte numai de ei știute, cu o șpăgu�ă pentru cine
da banii, cu graba de a prinde spectacole  și în Moldova și în Muntenia (deh, unire, unire), gustând din plin darul dom
nului din gâtul său de interpret cunoscut (vilișoară, mașină și celelalte). Plecările în mare grabă, protec�ia poli�iei gura
căscată a mul�imii intrau la pachet în în�elegere.

Anul acesta, constat, vistiernicii care adună „gloaba” de la organizatori, par a fi cei dintro forma�ie gălăgioasă,
cu un portavoce bun de poante și care afirmă sus și tare că, ei, chiar culeg din popor melodiile prezentate. Iam ascultat
și nam rămas de loc mul�umit în calitatea mea de etnolog, chiar cu un doctorat în domeniu. Și cum, și ăștia, trebuie să
șteargă niște mul�umiri pentru bacșișul gras, slobozesc laude la adresa primarilor celor mai nepomeni�i, celor mai buni
pentru a fi aleși, celor puși numai spre binele localită�ii. Chiar dacă ei au dosare penale.

Au fost prezen�i în câteva localită�i din jude�ul Vaslui, iam ascultat câte un pic, am priceput ce urmăresc.
Primarii, fără deosebire de rasă ori na�ionalitate le înmânează personal, în mare secret sumele, după ce semnează

niște hârtii. „Astea sunt documente secrete” zice senten�ios Zaharia de la Stănilești, acoperind foaia să nu poată fi citită.
Măi, să fie! De când banii comunită�ii, chiar cu aprobarea Consiliului local  sunt ai primarului? 

Plăieșii nau interese să se știe cât au încasat, să naibă de plată la fisc. Și, cum mâna primarului spală banii pen
tru obrazul plăieșilor,  tare bine se potrivesc lucrurile…

Hai…PLĂIEȘII!?!
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PROF.DR.ING. AVRAM D. TUDOSIE, A ÎMPLINIT 50 DE ANI DE RODNICĂ
ACTIVITATE ÎN PODGORIILE MOLDOVEI – IVEȘTI, ODOBEȘTI ȘI HUȘI

(continuare din numărul trecut)

Mihai Ralea
împreună cu mai
mul�i oameni de
știin�ă, printre care
și Laureatul Premiu
lui Nobel, Pablo
Neruda, vizitând
Vinoteca Școlii cu
30.000 de sticle cul
cate, sa exprimat:

,,Păcat că
această vinotecă
na�ională are toate
sticlele culcate și nu
pot fi ,,deranjate ” și
gustate decât de în
geri, și aceștia nu
goi ci îmbrăca�i.”

Acad. prof.univ. N. Pomohaci, rectorul
Universită�ii de Agronomie București, scrie  că: ,,Din co
lierul podgoriilor românești cea de la Huși, e perla care
strălucește prin Busuioaca de Bohotin.”

,,La ,,nord” de �ară vinul de Zghihară, 
Men�ine și alimentează o crea�ie rară.”
Prof. Valentin Silvestru scrie o frază nemuritoare:

,,Vinul de Huși e cerneala de scris poezii.”
Profesorul și redactorul șef de la Ziarul ,,Scânteia

Tineretului” scrie întro vizită la Școală, cu Octavian Paler,
:

,,În loc de imn la B.B.
Busuiacă, Busuioacă,
Sar putea să poarte vină:
Cu aroma sa divină
Și culoarea ce lumină
Via�a noastră prea pu�ină:
Ce se duce să nu vină.
Ne aduce în suflet cerul
Și în cer poartă misterul
După care noi zadarnic 
Plângen versuri un paharnic,
Ca o Zeen epitete
O învălui șin regrete
Șii aflu doar o vină!
E divină dar pu�ină.
Păcat!...”

,,Nebăutorului și degustătorului poet Avram D.
Tudosie:

Nebăutor fiind – în zi de primăvară – 
Miam încălcat credin�a cu vinul de Zghihară,
Și pentru ca păcatul să fie pe deplin
Am degustat nectarul de vin de Bohotin.

Tudosie îi spune acestui ,,alchimist”?!
Care te face vesel ori cât ai fi de trist,
El dă viticulturii un demn și amplu zbor,
Cu magice mijloace, dar nu de vrăjitor

Și când ridic paharul cu zori și rouă plin,
Îlnal� la rang de rege al lumilor de vin”

Vasile Mircea Mânză�eanu – scriitor.

,,Împresionat de inten�ia cu care ma�i onorat,
dăruindumi excelenta dumneavoastră carte ,,ÎN APOS
TOLATUL UNEI FRUMOASE  PROFESII”, plină de is
torie vitivinicolă și realizări profesionale.

Vă rog sămi îngădui�i din suflet să vă felicit
călduros pentru eforturile făcute cu pasiune și pricepere 
dea lungul întregii vie�i, pusă în slujba progresului
cercetării, învă�ământului și generalizării cunoștin�elor din
domeniul pe care lea�i ,,păstorit” cu atâta generozitate.

Cine nu cunoaște trecutul și nu analizează prezen
tul nu poate construi un viitor durabil, sănătos. Fie ca e
xemplul dumneavoastră apreciat în carte și de al�i mari
autori și distinse personalită�i să fie ,,contaminat” pentru

genera�iile de astăzi și cele ce vin.
Cu alese urări de bine și sănătate domnule profe

sor, care merita�i să fi�i și academician.”
ACADEMIA ROMÂNĂ
Vicepreședinte
Cristian Hera

,,Celebrul soi și vin de Busuioacă de Bohotin,
prin�esa providen�ială a vinurilor hușene, a podgoriei,
voca�ie a făclierilor școlii și o revela�ie revitalizată,
reevaluată, tehnologic modernizată și redată produc�iei cu
o valută forte în circula�ie. Spunândune că la Atena și
Paris au fost decorate ca un ,,vis” și cu mari medalii de aur.
A încântat marii scriitori și istorici, ca și pe Nicolae Iorga,
marele nostru savant, pe Mihail Sadoveanu, marele nostru
literat, pe Nicolae Titulescu, marele lumii diplomat, dar și
pe Regele Carol al IIlea – pu�in cam mult amorezat și pe
George Enescu și Regina Maria, în 1916 când au scris în
Cartea de Onoare că ,,vinurile îmblânzesc și inspiră pe cei
ce le consumă câte pu�in, șii ,,necăjesc” pe cei ce le
abuzează.”

Avram D. Tudosie, pentru activitatea lui, opera
sa publicată, merită un premiu, recunoaștere și un monu
ment. Slujind 50 de ani institu�ia și podgoria, autorul se
confundă, firesc, cu evolu�ia și statornicia unei perioade de
certe realizări.

Fără Avram D. Tudosie, realizările și obiectivele,
Podgoriei și Școlii, căr�ile sale (28), articolele știin�ifice și
enciclopedice (aproape 1000), aduc un elogiu Colegiului
hușean, popularizat  de o  podgorie înăl�ată!  Noi to�i am fi
altfel și chiar mai săraci – fără crea�iile și  căr�ile lui
A.D.Tudosie.”

Prof.dr. Dumitru V. Marin, vicepreședinte al 
Uniunii Scriitorilor din România.

V.D.Cotea – vicepreședintele Academiei
Române, scrie că: ,,Această institu�ie  Școala Viticolă
Colegiul Agricol – sunt o adevărată operă oenologică și
culturală, în care peste 1000 de personalită�i și demnitari au
fost ospăta�i cu o degustare știin�ifică și roman�ată de
A.D.Tudosie și neuitată vreodată.”

Virgil I. Grecu – constituie vinul și  femeia –,, cea
mai frumoasă, numeroasă și bucuroasă jumătate a lumii,
singura care înmul�ește omenirea...”

Prof.univ.dr. ing. Brad Segal, decanul Facultă�ii
de Industrie Alimentară din Gala�i: ,,...A�i făcut un lucru
minunat. Să culege�i cu migală de giuvaiergiu cele mai
strălucitoare nestemate din via românească și să le da�i și
o îmbrăcăminte literară, întrucât a�i prelucrat de îndrăgostit,
cu pasiune de cercetător, cu har și cu jerbe scânteietore de
duh vesel al vinului, aceste minunate vinuri încununate de
aforisme și anecdote – din toate timpurile – despre acest
,,tovarăș și prieten bun” care este vinul”.

Prof.dr.ing. V.I. Peștean în volumul III din opera
sa ,,Oameni de seamă ai Știin�ei Agricole Românești”,
20062009, și în ,,Albumul Marilor Agronomi Români”
(2000 și 2009). Lucrări premiate de Academia Română
întrun cadru festiv. Aici, cadrele didactice ale Școlii din
Huși împreună cu Avram D Tudosie au ocupat un loc 
incontestabil de lider al studiului și al cântării viei și vinu
lui. Osanalele aduse vinului de acest cântăre� se găsesc
numai în marile opere bachice ale condeierilor de
anvergură mondială. El a reușit să înscrie Școala pe o
traiectorie strict superioară și personală în știin�a și liter
atura viei și vinului Acad.prof.Constantin Ciopraga în re
cenzia Vol. ,,Monografia centenară a Colegiului Agricol
din Huși” din 2008 scrie că:

,,Lucrarea ce o am în fa�ă elogiază cuvintele de
spre vin ale lui Homer, Platon, Socrate, dar și a lui Goethe,
Anatole France sau Hemingwey, până la laurea�ii Premiu
lui Nobel și cona�ionalii noștri: Hașdeu, Eminescu, Iorga,
Brâncuși, Sadoveanu, Pârvan, Păstorel Teodoreanu, Marin
Preda, Marin Sorescu, G.Ionescu Sisești, I.C. Teodorescu,
Teodor Martin, Milu Oșlobeanu, Nicolae Pomohaci, Liviu
Dejeu, Virgil I. Grecu, V.I.Peștean ș.m.a.”

Pentru conformitate, Avram D. TUDOSIE

VA URMA

RECOMANDĂRI
PRIVIND CANICULA

Ca urmare a temperaturilor
ridicate din ultima perioadă, Minis
terul Sanatatii  solicita intensificarea
masurilor de informare a populatiei
privind efectele caniculei asupra starii
de sanatate cu respectarea urma
toarelor recomandari:

– sa se evite expunerea pre
lungita la soare intre orele 1118

– este recomandat consumul
zilnic de lichide( intre 1,5 2 l/ zi, )
fara a astepta senzatia de sete; este
necesar un pahar de apa la fiecare 15
20 min.

– este recomandat consumul
de fructe si legume proaspete( pepene
rosu, galben, prune, castraveti, rosii)
deoarece acestea contin o mare canti
tate de apa

– trebuie evitat consumul de
alcool, deoarece favorizeaza
deshidratarea

– se recomanda evitarea con
sumului de bauturi care contin cofeina
(ceai, cafea, cola) sau zahar(sucuri
racoritoare carbogazoase) deoarece
acestea sunt diuretice

– daca este absolut necesara
expunerea la soare la orele amiezii,
trebuie folosita o tinuta adecvata:
palarii de soare, haine ample, pe cat
posibil din fibre naturale si culori de
schise

– evitarea pe cat posibil a ac
tivitatilor exterioare care necesita un
consum mare de energie(sport, gradi
narit)

– preocuparea permanenta
pentru starea de sanatate a celor de
pendenti de noi( copii, varstnici, per
soane cu dizabilitati) oferindule in
mod regulat lichide, chiar daca acestia
nu le solicita

– pastrarea contactului per
manent cu vecinii, rudele, cunostin
tele care sunt in varsta sau cu
dizabilitati si monitorizarea starii lor
de sanatate.

Recomandări pentru cate
gorii specifice pe grupe de vârstă şi
afecţiuni

Recomandări pentru pre
venirea apariţiei îmbolnăvirilor în
rândul copiilor:

Realizarea unui ambient cât
mai normal, ferit de căldura, umidi
tate excesivă şi curenţi de aer, nu tre
buie introduse alimente noi în această
perioadă, se va realiza hidratarea
corespunzătoare, iar pentru sugari
mama va alăpta ori de câte ori sugarul
solicită, copilul va fi îmbrăcat lejer, cu
hăinuţe din materiale textile vegetale
comode, nu va fi scos din casă decât

în afara perioadelor caniculare din zi,
obligatoriu cu căciuliţa pe cap, copiii
vor primi apă plată sau apă cu
proprietăţi organoleptice
corespunzătoare, ceai foarte slab în
dulcit, fructele proaspete şi foarte bine
spălate, mamele care alăptează trebuie
să se hidrateze corespunzător cu apă
plată sau apă cu proprietăţi organolep
tice corespunzătoare, ceai slab îndul
cit, sucuri naturale de fructe făcute în
casă fără adaos de conservanţi.

Recomandări pentru per
soanele vârstnice si cu afecţiuni
cronice:

Crearea unui ambient care să
nu suprasolicite capacitatea de
adaptare a organismului, hidratare
corespunzătoare cu apă plată sau apă
cu proprietăţi organoleptice
corespunzătoare, ceai slab îndulcit,
sucuri naturale de fineţe făcute în casă
fără adaus de conservanţi, alimentaţia
va fi predominant din legume şi fructe
proaspete, se vor consuma numai ali
mente proaspete din magazinele care
dispun de instalaţii frigorifice
funcţionale de păstrare a alimentelor.
Se va evita consumul alimentelor uşor
perisabile, este interzis consumul de
alcool şi cafea în timpul caniculei, se
va evita circulaţia în perioadele de
vârf ale caniculei, sau dacă este abso
lut necesar se va folosi îmbrăcăminte
uşoară din materiale vegetale precum
şi pălăriuţa de protecţie pe cap, per
soanele care suferă de anumite
afecţiuni îşi vor continua tratamentul
conform indicaţiilor medicului. Este
foarte util ca în aceste perioade, per
soanele cu afecţiuni cronice, cardio
vasculare, hepatice, renale,
pulmonare, de circulaţie, mentale sau
cu hipertensiune să consulte medicul
curant în vederea adaptării schemei
terapeutice la condiţiile existente,
menţinerea cu rigurozitate a igienei
personale, efectuarea a câte 34 duşuri
pe zi.

Recomandări pentru anga
jatori, pentru ameliorarea
condiţiilor de muncă:

Reducerea intensităţii şi rit
mului activităţilor fizice; asigurarea
ventilaţiei la locurile de muncă; al
ternarea efortului dinamic cu cel
static; alternarea perioadelor de lucru
cu perioadele de repaus în locuri
umbrite, cu curenţi de aer, asigurarea
apei minerale adecvate, câte 24
litri/persoană/schimb; asigurarea
echipamentului individual de
protecţie.
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OFUL ZOOTEHNISTULUI
E dusă vara de la noi,
Sunt ploi și cea�ă, frig, noroi,
Și cade bruma peste vii...
Iar tu subven�ie când vii?

PREZENTARE
Ești frumos, extrem de bine,
Uneori faci și minuni,
Nimeni nu mai e ca tine...
Sunt, desigur, to�i mai buni!

NUNTA CU... DAR
Odrasla unui gospodar
Sa măritat cu un recrut,
Și nuntă marea fost, cu dar...
Dar căsnicia na �inut!
Vasile UNGURAȘU

CEI AL MEU E ȘI AL TĂU
Pe mineo gripăa năvălit
Și tot strănut deo vreme;
De când și tu teai pricopsit
Cu ea...avem probleme!

ELEGAN�Ă CU DURERI
Pe coloana vertebrală
Sau format mai multe ciocuri
Și măndoi ca o spirală,
Mai ales când merg pe tocuri.

PAȘAPORT PENTRU U.E.
Deun sfert de veac în �ara noastră,
Cam tot se fură pas cu pas;
Șiatunci văîntreb pe dumneavoastră:
Spre alte zări... să fac popas?

Elena MÂNDRU

UNUI NEÎN�ELES
Dușman al poantelor ușoare
Șial prozodiei deamator,
Eatâta de abscons că nare
Decât pe sine... cititor.

INVOLU�IE
În regim totalitar,
Crai am fost... falimentar;
Însurat, în nou regim,
Amândoi ne chinuim.

APROPO DE NOUA MODĂ
A BĂRBOȘILOR
Nu vreau cu soa�a să măncaier,
Deși mia spus azi dintrun foc:
De nu�i lași barbă, ești un fraier...
Cu cioc!

DECIZIE POLITICĂ
Au votat cu dușmănie
Să dărâmeun vechi guvern,
Dar ajunși în sărăcie,
Rău îi doareacum sub stern.

VIITORUL ROMÂNIEI ÎN U.E.
Aflată astăzi în impas,
Așteaptă �ara o minune:
Popas să facăn Uniune,
Schimbânduși mersul lent: „la pas!

Mihai HAIVAS

BANCURIBANCURI
La o masă, întrun bar, stătea un nene care dădea pe gât pahar după

pahar. De fiecare dată când termină un pahar, se uita în buzunarul cămăşii.
Intrigat, barmanul îl întreabă:
– De ce vă tot uitaţi în buzunarul cămăşii după fiecare pahar?
– Am acolo o poză cu nevastămea. Când mi se pare frumoasă, mă

duc acasă!


Un tip firav stătea întrun bar cu o bere în faţă. Apare un şmecher, îi
dă două palme, îi ia berea şi o dă pe gît. Ăsta firav începe să plîngă, să se
tăvălească pe jos.

– Ce ai, mă? Plîngi pentru o bere, aşa bărbat eşti tu?
– Cum să nu plîng? De dimineaţă ma părăsit nevasta, mia golit

contul din bancă şi mia luat tot din casă. Dupăamiază îmi pierd slujba, încerc
să mă arunc în faţa trenului, dar o ia pe altă linie, încerc să mă spînzur şi se
rupe funia, încerc să mă împuşc şi se blochează pistolul. Cu ultimii bani, îmi
cumpăr o bere, torn otravă în ea şi vii tu şi o bei...

CÂND ȘTIU CĂ
NEOM VEDEA...
Înving oricare greutate,
Cuprins sunt de vivacitate,
Îmi pare via�a mai ușoară,
Când știu că neom vedea diseară.

Nu știu de stres, de supărare,
În orice lucru văd o floare,
Întregul Rai mă înconjoară,
Când știu că neom vedea diseară.

Prieteni îmi devin dușmanii,
Ușor îmi port în spate anii,
În hău trimit a lor povară,
Când știu că neom vedea diseară.

Din doruri vechi fac idealuri
Când te voi săruta sub geană
Iar părul tău buclat în valuri
Îl voi privi ca peo icoană.

Văd în ruine, o cetate,
Percep doar sunet de vioară,
Când știu că neom vedea diseară.
Cu storurilen jos lăsate!

Vasile  LARCO                                

CCAANNIIBBAALLUULL
CCOONNCCIILLIIAATTOORR

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

Ioan HODAȘ

FEREASTRA
MIN�II

Afarăi vreme rece, ʼnchisă,
În casă stau șis întristat,
Fereastra mintii e deschisă 
Dar muza, parcă, ma uitat.

Aștept vreo două zile, trei,
Sămi vină, barem, o idee,
Cătând comori pe râul Strei
Și printre flori o orhidee.

Măndrept cu mintea în trecut,
Îmi văd strămoșii, vechii daci,
Din trupuri vii făcutau scut,
Sau apărat șiau fost dibaci.

Cu sânge au stropit pământul,
Iar nouăn via�a zbuciumată 
Ne fien minte jurământul;
Să nul înstrăinăm vreodată.

Vasile UNGURAȘU

POEM  CANICULAR
Motto:  „...Ars de soare şi pârlit îngrozitor!”

eu mai respir o clipă...două.
feştilan lampă iar sa ars.
nui  toamnă dar peafară pluă
şiam junghiuri mari în metatars.

ieri a plouat ploaie cu broaşte.
azi se anunţă timp senin.
biseria are noi moaşte;
le voi pupa...acum beau vin.

mâine va fi caniculară.
oamenii munciis alarmaţi.
madamele cică la gară
avem doi tineri impegaţi.

ziarul scrie că la toamnă
mulţi struguri iarăşi vom strivi.
aşa e... mia tradus o doamnă,
nu ştii?... to be or not to be!

campionatul din Rusia,
de fotbal...iar sa consumat.
Naţionala...România,
haut!  nu sa calificat.

mă doare dintele de minte.
am doi nădragi la croitor.
planetai dinte pentru dinte
şio cioară cântă  newermor.

mintreb femia, de o vreme:
copiii noştri sunt şiai mei?
desigur dragă  nu te teme,
desigur... care dintre ei?!?

Iunie – 2018, la Montreal.
George FILIP
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Un armăsar frumos şi plin de fală
Tot vorbind cun măgăruş cu ciuf rebel
Se lăuda spunând semeţ că el 
Avea strămoşi purtând armuri de gală,

Iar cavalerii cu chivere deoţel,
Călări, goneau duşmani cu chip de smoală.
Regii şi papi, chiar şio domniţă goală
Cu caii avutau glorii fel de fel…

 Team ascultat şi îţi răspund pe dată
La circ nu vei vedea măgari vreodată
Iar iapa ta mereu mă vizitează

Şi, ca femeie, ştie ce contează!
Însă de toate eu cred căi mai presus:
Un strămoş la dus în spate pe Isus!

Mihai BATOGBUJENI�Ă

REGRET MAJOR
Trăiesc al vieţii greu supliciu,
Şinghit în sec în mod real
Nevasta mea e un deliciu,
Păcat că nu sunt canibal.

Dan CĂPRUCIU

VIAŢA NOASTRĂ
Ici seară, ici dimineaţă...
Trec în mare grabă anii
Şi ne trecentreaga viaţă
Plini de griji şi de... grijanii!

Corneliu SOFRONIE
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SPECTACOL GRADIOS 
LA DUBLA LANSARE DE CARTE DE

LA CERCUL MILITAR DIN IAŞI

În cadrul unui spectacol
artisticosportiv grandios, derulat pe
durata a 4 ore,pe 30 iunie 2019, la
Cercul Militar Iaşi din Dealul
Copoului au fost lansate cărţile
"Lacrimi şi performanţă pe
meridianele lumii", de jurnalistul şi
scriitorul Dan Teodorescu şi
"Jurnalul recunoştinţei", de Maria
Velea.

Cartea lui Dan Teodorescu
face o radiografie sportivă a
gimnasticii ritmice ieşene, condusă
de peste 45 ani de prof. Constantin
Radu, singurul antrenor bărbat din
cadrul acestui sport, din România. La
manifestarea de la Iaşi au fost
prezente şi gimnastele de la CSŞ
Unirea Iaşi, în frunte cu multiplele
campioane Andreea Verdeş, Laura
Aniţei, Crina Drăcşanu şi Bianca
Răutu, care au şi oferit publicului o
demonstraţie a măiestriei lor sub con
ducerea prof. Constantin Radu.
Cartea lui Dan Teodorescu, care este
şi preşedintele Filialei IaşiNord Est

din cadrul Ligii Scriitorilor Români a
fost prezentată de scriitorul Mihai
BatogBujeniţă şi de jurnaliştii Liviu
Suceveanu şi Leonard Cănănău, dar

şi de prof. Constantin Radu, unul din
tre personajele principale ale volu
mului de 380 pagini.

Cartea „Jurnalul recunoştinţei",
de Maria Velea, a fost prezentată de
Corina MateiGherman, Viorica
Şerban, Calistrat Robu, Eugenia
Nechita şi Romeo Romila, volumul
în cauză prezentând secvenţe de viaţă
pusă între cele două coperţi de
autoarea menţionată. Iar volumul de
140 pagini, dedicat mamei Mariei
Velea, începe cu următoarea relatare:
"Sunt foarte mulţumiză, îmcântată şi

fericită săl văd pe Papa Francisc. Îl
iubesc!", acest lucru anticipând, încă
din 17 martie 2013, vizita la Iaşi, pe 1
iunie 2019, a Sanctităţii Sale Papa
Francisc.

Întrun eveniment moderat
de scriitoarea Corina Matei
Gherman, momentele artistice au fost
susţinure de actorul Emil Gnatenco
(care a prezentat un recital poetic din
poemele lui Dan Teodorescu),
interpretele de mizică uşoară Denisa
Creţu, Ioana Roşu, Ştefania Strugaru
şi Daria Grigoraş (de la clasa prof.
Gabriela Nechita), pianistul Alex
Marinescu, violonista Ştefania Turcu,
interpretele de muzică populară
Diana Crăcană, Karla Ursu şi Rodica
IoniţăGrosu, holkistul Adi Gegiuc şi
ansamblul coral "Speranţa" (dirijor:
Sofia Doina Gavrilă). membrii
Asociaţiei Literare Păstorel Iaşi
(Angela Pistol, Ionel Pintilii, Victor
Iosif).

Din rândul spectatorilor,
Adriana Ionescu, la 61 ani (însă cu
mult mai tânără în realitate decât
vârsta de pe... buletin!) a făcut o
pledoarie pentru sportul de masă şi
pentru mişcarea fizică la orice vârstă.

Manifestarea de la Cercul
Militar Iaşi a fost organizată de
Cenaclul de literatură şi pictură
"Octav Bămcilă", Liga Scriitorilor
Români   Filiala Iaşi  Nord Est,
Uniunea Creatorilor de Artă 
Sucursala Iaşi, Asociaţia Literară
Păstorel Iaşi şi Asociaţia culturală
"Dor de Acasă" din localitatea
Vânători  judeţul Iaşi.

La buna desfăşurare a
evenimentului şiau mai adus
contribuţia fotoreporterii şi operatorii
video Ioan Vârlan şi Calistrat Robu,
graficianul Constantin Lupaşcu.
Manifestarea culturală găzduită de
sala mare de spectacole a Cercului
Militar din Iaşi (comandant: col.
Benone Tiron) a fost prezentată şi la
TVR Iaşi, întrun reportaj realizat de
jurnalistul Vasile Arhire.

REDAC�IA

ASPECTUL CERULUI ÎN
LUNA IULIE 2019

Luna iulie este cunoscută pentru iubitorii cerului nocturn ca perioa
da propice pentru organizarea de tabere de astronomie în afara oraşului, acolo
unde este mai puţină poluare luminoasă, iar cerul îşi arată adevărata
frumuseţe. Condiţiile meteo sunt prielnice pentru organizarea unor astfel de
activităţi, aşă că va trebui să profităm din plin de această ocazie.

Aspectul cerului în această lună este predominat de constelaţiile
cerului de vară, ce sunt vizibile în condiţii foarte bune seara, imediat după ce
se lasă întunericul. Trebuie să amintesc de configuraţia intitulată „Triunghiul
de vară”, formată de stelele Vega din constelaţia Lira, Deneb din Lebăda şi
Altair din Vulturul. Cerul anotimpului de vară mai este cunoscut şi datorită
frumoaselor obiecte „deep sky”, dar şi pentru faptul că în această perioadă se
poate observa cel mai bine Calea Lactee, ca o bandă strălucitoare pe cerul
nopţii. Din oraş, cerul este mai dificil de observat din cauza polurii luminoase,
în schimb astronomii amatori organizează în mod frecvent activităţi ce
implică observarea cerului din zone izolate, fără becuri sau alte surse de
lumină artificială.

Configuraţia „Triunghiul de vară”, formată din cele mai strălucitoare
stele de pe cerul de vară: Vega, Deneb şi Altair. Spre sud se observă Luna

în conjuncţie cu planeta Saturn, puţin mai departe spre sudvest este
planeta Jupiter. În acelaşi timp o să fie şi o eclipsă parţială de Lună, ce va

fi vizibilă din România, în noaptea de 16 spre 17 iulie 2019. Animaţia a
fost realizată  cu ajutorul simulatorului astronomic Stellarium.

În noaptea de 16 spre 17 iulie 2019, va avea loc o eclipsă parţială de
Lună ce va fi vizibilă din ţara noastră. Faza maximă va fi la ora 0:31 (17 iulie
2019), magnitudinea eclipsei este de 0.657 (65.7%). Sursa informaţiilor
Astroinfo.

Alte fenomene astronomice în luna iulie 2019.
Pe 2 iulie, va avea loc o eclipsă totală de Soare vizibilă din sudul

Oceanului Pacific şi America de Sud. Fenomenul nu este vizibil din România.
Pentru detalii aici.

În noaptea de 9 spre 10 iulie, planeta Saturn se va afla la opoziţie,
moment când va fi vizibilă în condiţii foarte bune. Luna aceasta o să
observăm pe cerul de seară două planete gazoase gigant: Saturn şi Jupiter.
Luna va fi pe 13 iulie în conjuncţie cu Jupiter şi respectiv, pe 16 iulie cu
Saturn.

Pe 30 iulie va fi maximul de curentului de meteori Delta Aquaridele.
Alte informaţii despre fenomenele astronomice ale lunii iulie găsiţi la
secţiunea Calendar Astronomic.

Dumitru Ciprian Vîntdevară
Muzeograf Planetariul/Observatorul Astronomic al Muzeului “Vasile

Pârvan” Bârlad
Coordonatorul Astroclubului „Perseus” Bârlad
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BUNELE MANIERE 
ÎN VACAN�Ă

Copiii pot învăţa şi deprinde
lecţii de viaţă importante chiar şi
atunci când sunt în vacanţă. Vacan�a
de vară este şi momentul în care vă
petreceţi împreună mai mult timp,
activităţile sunt mai multe şi diverse
şi comportamentul celui mic este
altul, acesta simţinduse mai liber
decât pe parcursul anului când şcoala
îi impune o anumită conduită.

Dar bunele maniere nu intră
niciodată în vacanţă. Exersaţile şi
adaptaţile în funcţie de situaţie şi
context.

 Mizeria nu se aduce în
interior: fie că vine de la plajă, cu mult
nisip în încălţări sau printre jucării sau
din curte de la joacă, copilul trebuie
să ştie că nu poate aduce în casă sau în
camera de hotel toată mizeria sau
nisipul de pe plajă.

 Cuvintele magice: cu
atât mai mult în vacanţă, când intră în
contact cu mai multă lume şi cunoaşte
persoane noi, copilul trebuie să ştie că
mulţumesc şi te rog nu trebuie să
lipsească din vocabularul zilnic.

 Politeţe la locul de joacă.
Să împărţi, să vorbeşti frumos şi să
aştepţi să îţi vină rândul să foloseşti
anumite jucării sau locuri din parc
sunt importante chiar şi în vacanţă.

 Temperaturile sunt
caniculare şi mulţii copii au tendinţa
să renunţe la haine pentru a se răcori.
Aminteştei copilului tău că poate să
îşi dea jos hainele doar atunci când
este pe plajă sau la piscină.

 Atunci când copilul tău
întrerupe o conversaţie cu o poveste
de a sa, aminteştei că nu este politi
cos ce face. Încurajeazăl să aştepte
până îi vine rândul să vorbească.

 De la înot cât este ziua
de lungă până la explorarea parcurilor
din împrejurimi, copii au vara o poftă
de mâncare deosebită. Deşi poate sunt
tentaţi să se năpustească asupra mesei,
trebuie să li se amintească să aştepte
până când toată lumea se aşează la
masă.

MMEERRIIDDIIAANNUULL.. .. ..
acum 16 ani



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

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

* Vând apartament 3 camere cu centrală termică în loc.

Huşi. Modernizat, zona centru (Romarta) Telefon:

0785/698.299.

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

gresie, faianţă, termopan, sau schimb cu garsonieră +

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

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

tel:  0724/ 074.009.

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

039.

* Vând apartament 2 camere cu centrală termică pe gaz,

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

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

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

DIVERSE
* Vând atelier mecanic Moara Grecilor. Tel: 0744/
231.380 sau 0744/ 528.441.
* Vând hală tablă, 30X40, Zăpodeni  Vaslui tel: 0744 231
380
* Vând hală, înaltă de 20 m. Tel: 0744/ 231 380. 
* Vând teren, Str. Sacu, Huşi. Suprafaţă de 813 mp,
privelişte superbă, 25 euro/mp  NEGOCIABIL. Telefon:
0235/482.670
* Vând două combine agricole C.P. 12 şi mase Ferguson, în
perfectă stare de funcţionare. Tel.: 0751 096 377.
* Vând fostul atelier mecanic de la CFS Vaslui. Informaţii
la tel.: 0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Vând hală la Moara Grecilor. Informaţii la tel.: 0744
231 380 sau 0235 361 236.
* Închiriez garaje la Moara Grecilor. Informaţii la tel.:
0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Cursuri foto  100 de lei: Studio Foto Fuji Iaşi, strada
Cuza Vodă, nr. 5, Iaşi; Telefon: 0722 475 426
* Vând 2 butelii gaz albastre, vând 7.000 mp teren intrav
ilan la ferma 3 Vaslui (în spatele str. Filaturii), vând  2 ha
teren  arabil la Bahnari. Preţuri negociabile. Tel: 0235/
322 580 (Moşneagu Costică). 
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Televiziunea Vaslui on line 
Tel/fax 0235/361.236, 
email: cvintet_tera@yahoo.com

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

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

sc A, telefon 0371/ 073989, 0235/481720
70 locuri de muncă disponibile la 3.07.2019

– ADISAMCOR  SRL 1 muncitor necalificat la
spargerea și tăierea materialelor de construc�ii

– ALDELIA SRL 5 muncitori necalifica�i la asam
blarea, montarea pieselor

– AUTO B H N SRL 1 instructor auto
– BAXGILDOR SRL 2 confec�ioneri articole din

piele și înlocuitori
– BROMJOVICER SRL 6 muncitori necalifica�i în

industria confec�iilor
– CARIOTCOM SRL 1 bucătar
– CIBLIM PROD SRL 2 confec�ioneri articole din

piele si înlocuitori, 2 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor

– CONFECTII INTEGRATE MOLDOVA SRL 5
confec�ioneriasamblori articole din textile

– ECODION SRL 3 confec�ioneriasamblori arti
cole din textile, 3 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor

– ECOSALUBRIZARE PREST SRL 1 șofer
autocamion/mașină de mare tonaj

– ENACHEMORARIT SRL 1 agent de vânzări
– KAR HUNTER SRL 5 muncitori necalifica�i la

asamblarea, montarea pieselor
– L.I.S. SERVGROUP SRL 1 șofer autocamion/

mașină de mare tonaj
– LINUX SRL 1 muncitor necalificat la spargerea și

tăierea materialelor de construc�ii, 2 muncitori necalifica�i
la spargerea și tăierea materialelor de construc�ii, 1
spălător covoare înnodate

– MARKALG FOOD SRL 2 bucătar, 2 ospătari
(chelneri), 2 șoferi de autoturisme și camionete

– MOBILGLASS SRL 1 ambalator manual
– NICOMON SRL 3 muncitori necalifica�i în

industria confec�iilor
– OSMONDROB SRL 1 confec�ioner articole din

piele si înlocuitori
– PANTOCIM SRL 1 confec�ioner articole din piele

și înlocuitori, 1 muncitor necalificat în industria
confec�iilor

– PARCURI VERZI & URBAN TRANS SRL 1
sudor

– PETAL SA 5 muncitori necalifica�i la ambalarea
produselor solide și semisolide

– SC BRANIS MOTORS SRL 1 lăcătuș mecanic de
între�inere și repara�ii universale

– SC BUCUROSII SRL 1 ambalator manual
– SC REIAda SHOES SRL 1 confec�ioner articole

din piele și înlocuitori
– VASEA SRL 1 agent de vânzări, 1 ajutor bucătar,

1 ajutor ospătar, 1 barman

Angajez lucrător la fermă
legumicolă, cu experienţă în domeniu. 

Se asigură cazare în apartament.
Relaţii la telefon: 0744.528441

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

Relaţii puteţi obţine la telefon
0744.231380

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

Telefon: 0744.231380 

Vând teren în Vaslui situat
lângă KAUFLAND.

Relaii la telefon: 0744.231380
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SUPERSTIŢII ŞI OBICEIURI SUPERSTIŢII ŞI OBICEIURI 
ÎN LUNA IULIE �CUPTOR�ÎN LUNA IULIE �CUPTOR�

Denumită popular luna lui
Cuptor, luna Iulie se mai numeşte şi
luna fierbinţelilor şi a coacerilor. Se
spune că aşa cât e de cald în luna lui
Cuptor, tot aşa va fi de frig în Faur
(sau Făurar, Februarie). Lună prin
tradiţie consacrată secerişului,
temerea principală a oamenilor era
aceea de a nuşi pierde recolta
obţinută cu atâta trudă. De aceea,
luna iulie este plină de zile în care
este evitat lucrul, din dorinţa de a nu
chema grindina sau incendierea
grânelor.

AnaFoca
În prima zi a lunii a fost

AnaFoca, o sărbătoare a focului,
care poate cuprinde tot ce are mai de
preţ gospodarul. Se spune că cine nu
păzeşte AnaFoca şi lucrează la vie,
soarele îi va dogori via şi aceasta se
va usca. Această zi e rea de trăsnet şi
de foc şi se ţine pentru a fi ferit tot
anul de daună prin foc sau prin roa
derea lucrurilor din casă de către
şoareci.

Cosmandinul
Tot pe 1 Iulie se ţine şi ziua

fraţilor Cosma şi Damian, porecliţi
Doctori fără de arginţi, căci umblau şi
tămăduiau fără să ia plată; ziua lor –
zisa Cosmandinul – se ţine pentru a fi
feriţi de boli.

Sfântul Sisoe
Acesta, pomenit de mulţi, a

fost de fapt un cuvios credincios în
Christos, care a trăit în vremea Romei
antice, retras în pustie, vindecând şi
făcând miracole. Pentru cuvioşia sa,
poporul la numit „sfânt” şi mulţi îl
invocă, fără însă ai cunoaşte
povestea. Ziua lui a fost pe 6 Iulie şi
este ţinută pentru copiii ce zac de
„strânsoare”, de gâlci, de bube şi de
alte suferinţe.

Panteliile
Surorile lui Sf. Ilie,

Panteliile, reprezintă punctul culmi
nant al sărbătorilor de vară: şapte zile
înainte şi şapte zile după Sf.Ilie, în
care acţionau severe interdicţii de
lucru, în vederea bunei stări a
recoltelor. Panteliile se ţin în perioa
da 1327 Iulie; deoarece ele pot să
pârjolească şi să ardă recoltele, forţa
lor distrugătoare putea fi diminuată
prin diferite interdicţii de muncă, în
cele 14 zile de Pantelii, care sunt
pline de superstiţii. În acest interval,
sunt trei zile numite Circovii Marinei,
1517 Iulie. Prima dintre ele, Ciurica,
era o divinitate răzbunătoare, care
„ciuruia” în bătaie pe cei care lucrau
de ziua ei, care se ţine pentru sporul
casei, superstiţia spunând că nu se dă
nimic din casă. Altă superstiţie de
Ciurică: dacă vrei să nuţi moară
păsările de arşiţa verii să dai de
pomană o găină neagră; sau se făceau
cercuri de flori, prin care se treceau
copiii bolnavi şi cei apucaţi de
spaime. În cea de a doua zi de
Circovii Marinei, superstiţia spune că
nu e bine să te piepteni, să tai unghi
ile, să scoţi gunoiul din casă; e prime
jdie de jigănii: lupii vin şi strică
vitele, fiind rău de pocitură, lovituri
sau „luat din iele”. Sunt zile rele de
cusut, de măturat, iar în noaptea de
Marină, deci pe 16/17 Iulie, femeile
goale zvântă balegă de nuielele gar
dului, ca să se usuce, aceasta fiind
bună pentru bube şi descântat.

Marina sau Paliile
A treia zi a Circovilor

Marinei, este Marina măcinica sau
Paliile, când oamenii se fac fraţi de
cruce şi se numesc fraţi, iar femeile
surate. Superstiţiile sunt numeroase:
nu se toarce, nu se coase, nu se taie în
potloage şi nici cu foarfecele nu se
umblă; se spune că cine nu ţine
Marina, are parte de opăreala câmpu

lui, de lupi, de pocituri; dar cine o
ţine are lipici în dragoste. Este
recunoscută şi magia făcută la
Circovii Marinei, cu pelin, mărar sau
cu buruieni de câmp, pe care o
bătrână le face un cerc, prin care trec
bolnavii şi copiii care au diferite
suferinţe. Tot în ziua de Sf. Marina se
culege in, din care se fac baiere
(legături) de dragoste. Se spune că,
aşa cum e vremea la Marina, aşa va fi
toată toamna. Cântatul cicoarelor
(mici insecte de câmp) prevesteşte o
toamnă lungă şi îmbelşugată.

Sfântul Ilie sau Parliile
Acest sfânt, sărbătorit pe 20

iulie, este prin excelenţă patronul
verii, al arşiţei, incendiilor, dar şi al
grindinei, pe care o poate trimite
asupra recoltelor, dacă nui este
respectată ziua; Sf. Ilie este şi
patronul albinelor. Superstiţia spune
că nu e bine să mănânci mere înainte
de Sf. Ilie, iar atunci, întâi duci
merele la biserică sau dai de pomană
la copii. Dacă nu duci mere întâi la
biserică, copacii nu mai rodesc anul
viitor; cine nu ţine ziua lui, nu are
noroc la albine. Altă superstiţie este
ca până în această zi să nu arunci
mere în sus sau să le tăi cu cuţitul,
pentru că e rău de grindină. La fel, se
spune că dacă bate piatra de Sf. Ilie,
după aceea nu mai e pericol; dacă va
tuna în această zi, nucile şi alunele
vor fi viermănoase.

Magie: de Sf. Ilie se culeg
plante din câmp, se stropesc cu sânge
de cocoș şi se folosesc drept scaldă
pentru cei betegi, care altminteri nu
se mai pot vindeca (mai multe despre
datina de Sf. Ilie puteţi citi întrun
număr viitor). Pe 21 iulie, Circovul
lui Sf. Ilie al din urmă, este ziua din
tâi a săptămânii Parliilor, zi în care e
rău de foc, de arşiţă şi de boli
arzătoare.

DESPRE LUNA
IULIE

Iulie sau Cuptor este a șaptea lună a anului în calendarul Gregorian
și una dintre cele șapte luni gregoriene cu o durată de 31 de zile.

Iulie începe (astrologic) cu soarele în semnul Racului și sfârșește în
semnul Leului. Din punct de vedere astronomic, luna iulie începe cu soarele
în constela�ia Gemenilor și se sfârșește cu soarele în constela�ia Racului.

Numele lunii iulie vine de la Iulius Cezar care sa născut în această
lună. Înainte, luna iulie se numea în latină Quintilis pentru că era a cincea lună
în calendarul roman, calendar care începea cu luna martie.

Grecii numeau luna iulie Hekatombaion.
În România, luna iulie, popular, se numește Cuptor.
Iulie începe cu aceeași zi a săptămânii ca și Aprilie în fiecare an și

în anii bisec�i ca Ianuarie.
Soarele și Luna
Soarele — la începutul lunii iulie soarele răsare la ora 05:35 și apune

la ora 21:04, iar la sfârșitul lunii răsare la ora 06:01 și apune la ora 20:42.
Fazele Lunii: la 5 iulie — Luna la Primul Pătrar 14:54; la 12 iulie —

Lună Plină (Luna începe să descrească) 14:24; la 19 iulie — Luna la Ultimul
Pătrar 05:12; la 27 iulie — Lună Nouă (Luna începe să crească) 01:42.

Caragiale  Calendar
I.L.Caragiale spunea în Calendar despre luna iulie: Căldura crește:

45 grade. Primăria ia măsuri, ca stropitorii stradelor să administreze
trecătorilor asuda�i câte o dușe rece. Pentru aceasta se va mai adăogi la bile
tul cel galben încă vreo câteva zecimi comunale.

IULIE
Călin, jitarul de la sat,
Cu pușca vecinic dea spinare,
Era pe holde împărat
Și statul lui navea hotare.

În el tot câmpul sencredea,
To�i fluturii și toată floarea:
Sulfina, searal adormea
Șil deștepta în zori cicoarea.

Odată, deșteptat în zori
Deacel miros de diminea�ă,
Își ridică ocii din flori
Și se uită peste fânea�ă.

Din pricina zilelor calde,
Mărica, zână printre fete,
Se coborâse să se scalde
Șacum... se descingea de bete.

Jitarul nostru, năzdrăvan,
Se sub�iè ca o șopârlă,
Șascuns deun ciot, deun bolovan,
Se strecură până la gârlă...

Cuptior, cuptior, câte mai faci
Cu vinovata ta căldură!...
Noroc numai că po�i să taci.
Așa și eu: streajă la gură. 

Duiliu ZAMFIRESCU


