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Fondat în anul 1996 Singurul Grup de Presă
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Sa declanșat o isterie na�ională (se pare) legată de individul sărit de pe
fix de la Caracal, și totul pare îndreptă�it devreme ce au dispărut oameni cu
chip, nume, prenume, familii. O �ară întreagă pare șocată de întâmplările de
acolo. Dar, ce mare deviere a interesului public de la problemele politicoeco
nomice, vă pute�i întreba?


Partea cu politica, vara, e de discutat și acum și pururea: to�i în concediu,

to�i cam dezinteresa�i dacă nu absen�i, to�i încredin�a�i că nu merită aten�ie. Și,
așa, apar alte Ordonan�e de Urgen�ă… ca o concretizare a strălucitei politici a
unui partid (tot unic, pentru că ALDE Tăriceanu nu contează). Eu ar trebui 
săl simpatizez public pe Tăriceanu care în calitate  de primministru a venit
special la Vaslui să mă sprijine atunci când am candidat la Primăria Vaslui. De
atunci am și un dușman ireductibil.


Mă pișcă un fel de vierme care face pe puricele. Nici măcar nu contează

la ce foi�ă de șantaj „lucrează”, contează dușmănia lui plină de cel mai negru
venin și grija pe care mio poartă pentru că lam făcut om. Vede�i că… fără
javre, nu se poate?


Varăvară… vrem primari(!?), adică mai vrem săi găsim la treabă.

E dreptul lor săși ia concedii, drept care unii sunt mai egali cu al�ii și tot în con
cedii se află, câte douătrei zile, adică atunci când sunt căuta�i. Până acum erau
la Prefectură, la Consiliul Jude�ean, la Iași sau la București (desigur în interes
de serviciu), dar absolut verificat: pe ogoarele proprii.


La Dobrovă� Iași a mai avut loc o sărbătorică a comunei cu tot felul de

artiști dubioși, fanfară pe bani mul�i (lăutarii sunt nemul�umi�i de cât primesc
din ce li sa promis). La Stănilești – Vaslui, cică este un primar „molâu” dar
care știe și cunoaște… cum e cu artiștii în ziua comunei. O să difuzăm niște
înregistrări „pe surse”.

Vă înștiin�ăm că primarul  Martinuș de la Dobrovă� nu mai are telefon
mobil, deci nu are de ce să răspundă la vreun fel de presă. Tace, omul.


Înștiin�ăm și pe dușmani și pe prieteni că foarte curând va apărea un

volum de peste 500 de pagini, cu un titlu modern: 1… printre 111 valori con
temporane. Pișcătorii se pot pregăti de… intoxicare, inani�ie sau dispari�ie.


A fost o lansare a Revistei MERIDIANUL  CULTURAL  ROMÂNESC,

așa ca la carte, la Casa de Cultură din Tecuci. Felicitări, domnule „referent”
poet Vî�ă, și vouă tecucenilor cu spirit care nu vă lăsa�i sub vremile de astăzi.

Vă invităm și la noi.


Pe 25 octombrie 2019 inten�ionăm să facem o nouă edi�ie a Simpozionu
lui Na�ional „OMAGIU CĂR�II ȘI CULTURII VASLUIENE” chiar și fără
sprijinul autorită�ilor vasluiene care neau respins proiectul cultural spre
marea satisfac�ie a că�eilor din presa cu totul locală.
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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)

POFTI�I LA FESTIVAL!!!

UN CUVÂNT PENTRU...
HOCENI

TECUCIUL TINERE�ELOR 
SPIRITULUI
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Vând spa�iu comercial ideal pentru cabinet de tehnică dentară.
Suprafa�a cca 40m2 cu toate utilită�ile. Rela�ii la telefon 0768.921.178.
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UN CUVÂNT PENTRU… HOCENI:
Am trecut săptămânile anterioare pe acolo și am tras cu ochii la pregătirile pentru duminică 4

august.
Nu știu cum face primarul ec. Vasile �abără dar e tare bine că face…



O săptămână foarte importan
tă la capitolul prieteni și pro

tectori din segmentul socio
profesional. Vei avea ocazia să
în�elegi adevăratele inten�ii ale
unora și de aici vei lua o serie de
decizii privitor la unele rela�ii.
Renun�ă fără echivoc la cei care î�i
obstruc�ionează progresul. Mărul
discordiei îl reprezintă banii,
bunurile și activită�ile comune cu
personale din anturajul men�ionat. A
doua parte a săptămânii eviden�iază
niscai probleme legate de sănătate.
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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
1 aug. 2019 –  7 aug. 2019

Săptămâna eviden�iază
planul domestic și rela�iile

cu membrii familiei. Se conturează
schimbări majore în casă și privitor la
bunuri patrimoniale, de�inute în
comun cu membrii familiei și
neamurile. Se închide o etapă, se
deschide o alta. Este bine să te implici
serios în treburile casei și în
dialogurile cu ceilal�i, pentru că sunt
posibile rezolvări, ameliorări ale
situa�iei familiale și patrimoniale.

Multe discu�ii și întâlniri cu
persoanele din anturajul

apropiat se conturează în această
săptămână. Informa�iile vehiculate în
preajma ta vor duce la schimbarea
mentalită�ii și a sistemului de valori
morale după care te ghidezi în via�ă.
Discu�ii memorabile, întâlniri cu
oameni remarcabili care vor lăsa o
amprentă emo�ională puternică
asupra ta. Va trebui să te ocupi de
treburi gospodărești.

O săptămână foarte impor
tantă pentru tine, deoarece

contextul astral te predispune la
schimbări interioare majore și defini
tive. Personalitatea ta se va face
remarcată prin reac�iile personale și
prin ceea ce vei spune. Este bine să�i
rezervi momente numai pentru a
discuta cu tine însu�i și pentru a
creiona planuri de viitor. Recapitu
lează cele petrecute în ultimele luni și
vezi ce anume produce o rezonan�ă
deosebită în sufletul tău. Acelea sunt
aspecte care te vor ajuta.

Accentul săptămânii este
pe segmentul financiar,

sec�iunea venituri ob�inute dintrun
loc de muncă. Se închide o etapă, fie
prin rezolvarea unor datorii vechi pe
care unii le aveau la tine, fie se
modifică ceva din ambientul muncii
și astfel și salarizarea ta va fi cu totul
alta de acum încolo. Evită planurile
de investi�ii și a acumula datorii! În
umbră există încă conflicte mocnite,
ce duc la modificări serioase.

Prima parte a săptămânii te
predispune la izolare și la

medita�ii interioare. Este o perioadă
favorabilă pentru a analiza profund
rela�iile și situa�iile în care te afli.
Foarte ușor po�i depista punctele tari
și pe cele mai pu�in. Totul pare bizar
la prima vedere, însă dacă ai să te
liniștești și dacă ai să�i dezvol�i
încrederea în tine însu�i vei în�elege
totul corect. Sănătatea este vulne
rabilă, bine fiind să te ocupi numai de
treburi ușoare. 
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Revista noastră interna�ională de care suntem tare mândri, are

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

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

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

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

D.V.M.

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A
ACORDULUI DE MEDIU

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

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

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

TABĂRA DE ASTRONOMIE 
„SĂ CUNOAŞTEM CERUL!”, 

EDIŢIA A VIA,
31 IULIE – 5 AUGUST 2019

COMUNA MOTOŞENI, 
JUDEŢUL BACĂU

Observatorul Astronomic şi Astroclubul „Perseus” din cadrul
Muzeului „Vasile Pârvan” din Bârlad, jude�ul Vaslui, organizează Tabăra de
astronomie „Să cunoaştem cerul!”, ediţia a VIa, în perioada 31 iulie  5
august 2019. Activitatea se desfăşoară în parteneriat cu Primăria comunei
Motoşeni, judeţul Bacău şi Şcoala Gimnazială „Gheorghe Nechita”, comuna
Motoşeni, judeţul Bacău.

Tabăra de astronomie este destinată în special celor pasionaţi de
astronomie şi membrilor  Astroclubului „Perseus” Bârlad. La această
activitate se pot alătura şi alţi astronomi amatori de la alte cluburi şi asociaţii
astronomice din ţară. 

Toţi cei care doresc să participe în tabăra de astronomie trebuie să
vină pregătiţi corespunzător acestui gen de activitate: cort, izopren, haine
groase, apă potabilă şi alimente neperisabile pentru cel puţin 2 zile.

Publicul obişnuit poate participa împreună cu membrii clubului de
astronomie la observaţii astronomice, iar accesul va fi liber. Persoanele
interesate şi care dispun de mijloc de transport sunt invitate după ora 21.00,
în perioada 31 iulie  4 august 2019, să privească cerul prin instrumentele
aflate în dotarea Observatorului Astronomic. 

Accesul în locul taberei de astronomie se va face pe ruta Bârlad 
Podu Turcului  Glăvăneşti  Răzeşu  Chicerea. Tabăra este amplasată la nord
 vest de satul Poiana, comuna Motoşeni, judeţul Bacău. 

AUTOTURISM, ÎN VALOARE DE
400.000 DE LEI, SEMNALAT FURAT
DIN MAREA BRITANIE, DEPISTAT LA

CONTROLUL DE FRONTIERĂ 

Poliţiştii de frontieră din Punctul de Trecere al Frontierei Albiţa au
depistat la controlul de frontieră şi indisponibilizat, pentru continuarea
cercetărilor, un autoturism marca Audi SQ7, care figurează în bazele de date
ca fiind furat din Marea Britanie.

În data de 30 iulie a.c., în jurul orei 14.30, în Punctul de Trecere al
Frontierei Albiţa  I.T.P.F. Iași sa prezentat pentru efectuarea formalităţilor de
control necesare trecerii frontierei, M.S., cu cetăţenie română şi R. Moldova,
în vârstă de 38 de ani, la volanul unui autoturism marca Audi SQ7 TDI, înma
triculat în Marea Britanie, an de fabricaţie 2017.

Existând suspiciuni cu privire la documentele de înmatriculare ale
autoturismului în cauză, poliţiştii de frontieră au efectuat verificări
suplimentare şi au constatat că acesta figurează în bazele de date ca fiind
furat, semnalare introdusă de autorită�ile din Marea Britanie, la data de
24.04.2019.

Cu privire la aspectele constatate, M.S. a declarat că a achiziţionat
autoturismul în sistem leasing, în luna septembrie a anului trecut. Bărbatul a
mai adăugat că nu are cunoștin�ă despre faptul că maşina în cauză ar fi fost
semnalată furată sau căutată de autorităţi.

Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări, în cauză, pentru săvârşirea
infracţiunii de furt, iar autoturismul, în valoare de 400.000 de lei, a fost
indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor.
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Balanţă  (23 sept - 22 oct)

Scorpion (23 oct - 21 nov)

Săgetător  (22 nov -  20 dec)

Capricorn (21 dec -  20 ian)

Vărsător (21 ian - 20 feb)

Peşti  (21 feb - 20 mar)
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H O R O S C O P
1 aug. 2019 –  7 aug. 2019

Importantă perioadă în
plan profesional, deoarece

se finalizează o etapă în această
săptămână. Este posibil ca de la
plata sau avantajele pe care leai
ob�inut până acum în urma
eforturilor depuse în câmpul muncii
să decizi retragerea ta dintro func�ie
de conducere sau renun�area la unele
sarcini care te obosesc prea mult. Fii
prudent și nu î�i supra estima for�ele.
Odihneștete mai mult!

Procesele mentale sunt foa
rte active în această

săptămână. Este vremea reconfigu
rării sistemului de valori morale si
spirituale și, vrei nu vrei, î�i vei
schimba filozofia de via�ă. Gându
rile vin în avalanșă, al�ii te provoacă
la dialoguri deosebite, iar �ie î�i
poate fi dificil să �ii pasul cu toate
acestea. Este bine să nu for�ezi nota
și să selectezi atent informa�iile care
vin spre tine. 

Săptămâna debutează cu
aspecte financiare comune

cu partenerul de via�ă, rudele sau
colaboratorii. Se finalizează o etapă
de folosire și administrare în comun
a unor bunuri, moșteniri sau se
rezolvă datorii vechi. Pot intra în
discu�ie și partajele în cazul unei
separări sau a unui divor�. Pruden�ă,
răbdare, discernământ! Este vremea
să adop�i un alt sistem al valorilor
morale și spirituale, mai ales în ceea
ce privește munca.

Traversm o perioadă foarte
improtantă, deoarece se

închid cicluri de via�ă și se deschid
cu totul altele. Evenimentele și
rela�iile în care ești implicat, chair
dacă sunt neplăcute, au rolul de a te
transforma, de a te ajuta să�i pui
via�a pe un alt făgaș, de a�i
remodela mentalitatea și sistemul
valorilor morale și spirituale. Este
bine să te gândești serios la tine și la
planurile tale, să renun�i la oamenii
și situa�iile care nu �i se mai
potrivesc.

Pentru segmentul profesio
nal, săptămâna este defini

torie în sensul că se conturează
schimbări majore pe termen lung.
Cumva se închide o etapă și se
deschide o alta, dar pe cu totul alte
baze. Munca și implica�iile ei le vei
privi și trata diferit de acum încolo.
Sănătatea este un alt capitol
eviden�iat prin informa�iile primite
sau prin dialogurile avute cu
specialiști. De evitat, pe cât posibil
anaizele medicale și interven�iile
chirugicale! 

Săptămâna debutează cu
aspecte privitoare la

rela�iile sentimentale. Este vremea
schimbărilor definitive legate de
felul în care privești și tratezi iubirea
și implica�iile ei. O rela�ie
sentimentală se va reconfigura sau
finaliza definitiv. Este bine să te
detașezi de trecut, să privești
obiectiv la situa�iile în care ești
implicat și să decizi în consecin�ă.
Este clar însă că lucrurile nu vor mai
continua în plan amoros.

Locuri de muncă
în Vaslui

Locuri de muncă
în Bârlad

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

– BOSREMO SRL 1 barman
– BUTNARU LOREDANACORINA ÎNTREPRINDERE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A APĂRUT 
CARTEA DE VIZITĂ A JUDE�ULUI

VASLUI –
101 VASLUIENI PENTRU 100 DE ANI

Editura PIM, IAȘI, 434 p.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALCOOLUL CONDUCE LA TRAGEDII –
O AC�IUNE ANSVPAR, 

ÎN PARTENERIAT CU IPJ VASLUI 

În seara de 27 iulie spre 28 iulie, începând cu ora 22:00,
reprezentan�ii Inspectoratului de Poli�ie Jude�ean Vaslui – Serviciul Rutier,
împreună cu membri și voluntari ai Asocia�iei Na�ionale pentru Sprijinirea și
Protec�ia Victimelor Accidentelor Rutiere, au dat startul campaniei Alcoolul
conduce la tragedii –Povești fără happyend, fiind desfășurate mai multe
activită�i ale căror scop îl reprezintă conștientizarea consecin�elor cauzate de
consumul de alcool înainte de a urca la volan, respectiv prevenirea
accidentelor rutiere, în vedere asigurării unui climat de siguran�ă publică. 

Întrucât consumul de alcool în rândul conducătorilor auto este una
dintre principalele cauze ale producerii accidentelor rutiere, activită�ile între
prinse în cadrul acestei campanii șiau propus să tragă un semnal de alarmă
în rândul tinerilor și a tuturor participan�ilor la trafic, asupra respectării
regulilor de circula�ie.

În acest sens, poli�iștii din cadrul Serviciului Rutier, alături de
membrii și voluntarii Asocia�iei Na�ionale pentru Sprijinirea și Protec�ia
Victimelor Accidentelor Rutiere, sau deplasat în zonele din apropierea
cluburilor din municipiul Vaslui, pentru a discuta cu tinerii despre pericolul și
riscurile la care se expun atunci când se află sub influen�a consumului
băuturilor alcoolice și decid să se urce la volan. Mai mult, șoferii și celelalte
persoane prezente au fost invitate să testeze ochelarii DROGISTO, ochelari
care modifică percep�ia, reflexele și capacită�ile cognitive ale celui care îi
poartă, simulând astfel efectele consumului de alcool asupra organismului.

De asemenea, cei prezen�i au primit diverse materiale informative și
odorizante de mașină cu informa�ii utile despre această campanie, pentru ai
determina pe șoferii de pe străzile din Vaslui să conștientizeze impactul dev
astator al condusului sub infleun�a băuturilor alcoolice.
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TECUCIUL TINERE�ELOR SPIRITULUI
Invita�ia prietenilor de la Casa de cultură „Calistrat Hogaș”, din Tecuci, nea onorat, îndeosebi. Am fost acolo 5 vasluieni, ca

personalită�i, autori de căr�i și ca reprezentan�i ai Meridianului Cultural Românesc care să fie lansat la acest nr. 18, din anul V.
Tecucenii au fost la toată înăl�imea, și din toate punctele de vedere, pentru cei aproape 30 de participan�i care mai de care cu chef

de vorbă și doritori săși expună produc�iile spirituale, din care pricină a rezultat o dezbatere culturalliterară de notă maximă. În plus,
to�i, în frunte cu poetul Dan Vî�ă au fost de o polite�e cuceritoare.

Presupun că din interven�iile fiecăruia se poate vedea calitatea manifestării de joi, 25 iulie 2019. 

Dumitru V. MARIN:
Mă simt onorat că sunt aici cu dumneavoastră. Este o onoare, pentru că pentru mine

Tecuciul este un loc de plecare spirituală și am participat cu mul�i ani înainte la o mul�ime de
manifestări chiar și aici în casa de cultură. De 62 de ani eu sunt și ziarist: mai ales ziarist. Naș vrea
să mă laud, dar vreau să ști�i cine este acest personaj din fa�a dumneavoastră și care a avut șansa să
facă întro via�ă ceea ce nu vor mai reuși foarte mul�i. Pentru că la ora asta am trei recorduri mon
diale în jurnalistică respectiv interviu cu nouă președin�i de stat, inclusiv cu papa Ioan Paul 
al IIlea, Teoctist și alte fe�e bisericești, cu 14 prim miniștri – și al treilea record, unul foarte recent,
această revistă pe care o vede�i are aproape 5 ani și, cu acest număr, am reușit să avem un număr
de 534 de colaboratori din toată lumea: Noua Zeelandă, Canada, Statele Unite, Istrael, Germania.
Ar trebui să fie și pentru mine un motiv de mândrie pentru că nui de loc ușor să faci o asemenea
performan�ă. O să mă întreba�i dacă am făcut singur toate acestea. Dacă vorbim din punctul de
vedere al banilor, da. Dacă luăm din punctul de vedere al colectivului de redac�ie – absolut onorant
– și to�i au partea lor de contribu�ie, foarte corec�i și curen�i, ca să zic așa; ar trebui să laud niște
nume: Gabriela Ana Balan căreia îi zic mereu poeta noastră reprezentativă, pentru că așa și este.
Gabi aceasta este o poetă mare și este vinovată de întâlnirea de astăzi. Non multa, sed multum.

Adică nu suntem mul�i dar suntem o mul�ime. Eu am vorbit și la 5000 și la mai multe mii de oa
meni, că am fost inspector la cultură o bucată bună de vreme și făceam ac�iuni de toate genurile.
Am acolo la trese pe umăr de vă tot mira�i. De exemplu filmul Ștefan cel Mare. Nu eu lam regizat,
dar eram în dreapta regizorului. Și când se filma la știoalna din Laza strigam în portavoce să nu
miște nu știu care. Și așa mai departe. Eu am o via�ă extrem de activă, de stresantă, după mine
hrănesc vreo 13 oameni, prin urmare mă duc diminea�a unde am telefonul unde am posibilitatea să
scot un material și un ban pentru societatea aceasta. Și de fapt acum eu reprezint de fapt un grup de
presă, prima televiziune privată din România cu licen�a 001 eu am făcuto. Am făcut două posturi
de radio – Vaslui și Bârlad, am făcut ziarul acesta, are 22 de ani, acușica peste câteva zile și, sper
eu, că am făcut o treabă și mai bună cu revista pe care o să vo înmânez celor care dori�i. Eu zic că
merită, nu pentru că aș primi aprecieri de peste tot, să rămânem clari. Am avut și câteva emailuri
în care se spunea, de exemplu, că lam publicat pe Filip din Monreal din cauză că acela are nu știu
ce greșeli, nu știu pe unde. Dar transilvănenii miau mul�umit. Sunt aici fra�ii Botiș care întotdeauna
sunt aproape de mine. De altfel simt, și vă rog să mă crede�i, eu strig în lumea asta de 78 de ani și
mă simt absolut încurajat și mereu mobilizat de atâtea mesaje care vin și mai ales când zic eu că
facem un lucru de acesta, crede�imă că tot vreau îl fac. Una din rugile mele este să nu cumva să
trec prin stadiul de legumă. Deci mam străduit și eu să fac presă cu adevărat. Asta vine dinspre ju
rnalismul cultural. Eu însumi nam decât 36 de căr�i acum și vorbeam cu doamna Mândru care
zicea că ar avea legătură cu �epu. Eu personal am uitat să iau o carte lansată la Bârlad acum care
se cheamă „Bârlad – Vaslui / Pamfile – Marin, destine istorice”. E vorba de Tudor Pamfile la umbra
căruia eu am crescut. Doamna mea, so�ia mea e din �epu. Neam din Vasile Cernat, neam de
Măndrești, Mândrulești. Ei erau oleacă mai înstări�i, dar cu problemele lor, ca ale pământului. Vă
voi mai arăta două căr�i acum. Să nu considera�i că Marin acesta e lăudăros. Nu, domnilor, eu mă
prezint pentru că mă gândesc că fiecare dintre dumneavoastră vrea să știe că dacă cineva mă �ine
cine știe cât de vorbă, merită ascultat și în al doilea rând îmi închipui că înfă�ișând un destin și
dumneavoastră vă pute�i compara și să vede�i că sunte�i în cadrul unui destin valoros al acestei
Românii și întrun front pe care eu mă strădui să cred că îl reprezint – prin revistă mai ales, bătălia
pentru limba română. Voiam să vă arăt o carte care este, cred emblema jude�ului Vaslui – „101
vasluieni pentru 100 de ani”, apărută în primăvară. Asta este a 31a carte. Cred că mai am o carte
care cred eu că înseamnă racordarea jude�ului Vaslui în cultura lumii. Ea se intitulează „77 de
noduri culturale și semne amicale” pentru că am avut 77 de ani. Secret, dar nul știe toată lumea.
Sunt aici 77 de scriitori din toată lumea care se exprimă în legătură cu Marin, cu opera unuia sau
altuia. Nu mai știu dacă Vasile Ghica este, dar dacă nu este e vina lui.

Aș vrea să �ine�i cont că această nouă rela�ie (repet – este nouă dar eu am mai fost aici când
se făceau comunicări despre Tudor Pamfile și înainte de revolu�ie și unele sărbătoriri, iar atunci dacă
spuneam unele lucruri ne puteam întoarce lega�i ș.a.m.d.). Leam spus atunci pentru că am avut 
un noroc mare, mare, mare cu un academician care mia permis să văd fondul S la Biblioteca 
Academiei Române. 

Noile colaborări pe care sper să le avem de la dumneavoastră căci pe cele pe care Gabi le
a și realizat sunt deja în revistă, noile colaborări înseamnă să extindem aria celor publica�i pentru
că și Tecuciul are personalită�i, și la Tecuci nasc oameni și să se audă și de Tecuciul nostru. Eu aș
zice că eu de aici am plecat, de lângă mormântul lui Tudor Pamfile. Și de aici am reușit să ajung în
32 de �ări, în 4 continente, să am recordurile de care tot am spus. Gata cu prezentarea mea.

Revista:
Cine o vede și dacă crede�i că vre�i să pune�i mâna pe ea o am aici. Revista are atâtea capi

tole câ�i oameni de valoare avem. Și atunci abia așteptăm să avem și voci deosebite și poe�i și scri
itori, și, și ce mai găsim în teritoriu. Revista vă stă la dispozi�ie. Că acela din Australia sau Noua
Zeelandă ne citește, dar măcar este și el abonat și o primește. Dacă am 534 de colaboratori, chiar
dacă no citesc cap coadă, măcar o văd. Măcar se citește. Eu zic că este o realizare mai deosebită,
așa. Și atunci este un fel de restart. Este un fel de disponibilitate în care ne servim reciproc. Munca
dumneavoastră cu creierul, că asta contează poate fi valorificată mai bine, pe o arie mai largă și dacă
eu sunt acela care deocamdată pot și dumneavoastră când o să pute�i o să ne prelua�i pe noi. Cam
acestea ar fi un minim de cuvinte oricum vă mul�umesc că ma�i ascultat.

(Continuare în pagina 7)

Dan VÎ�Ă:
Prezen�a la Tecuci a profesorului doctor Dumitru V

Marin, fondator, redactor șef al ziarului Meridianul și a revistei
Meridianul Cultural Românesc, alături de poeta și redactorul
Gabriela Ana Balan, de poeta cunoscută nouă, și nu numai nouă,
Dorina Stoica, de la Bârlad și mai sunt două invitate de ale noas
tre care vor fi prezentate mai târziu, ne bucură. Printro colabo
rare frumoasă și generoasă, stabilită între noi, Cenaclul „Calistrat
Hogaș” și revista Meridianul, am realizat ca în paginile revistei
Meridianul Cultural Românesc (avândo ca poetă emblematică
pe Gabriela Ana Balan – poeta noastră reprezentativă, cum
spunea domnul Dumitru V. Marin), ultimul număr, am realizat
ca poe�ii tecuceni, membri ai cenaclului Calistrat Hogaș să fie
prezen�i în paginile acestei reviste, lucru care ne onorează, ne
bucură și care ne obligă la reciprocitate pe mai departe. 
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NOI APARI�II EDITORIALE:

TECUCIUL TINERE�ELOR SPIRITULUI

Gabriela Ana BALAN:
Domnule Marin, da�imi voie să spun că mia fost sincer dor de dumneavoastră. Mă bucur

că am reușit să vin săl aduc pe domnul profesor aici. Poate este bine să încep cu începutul și să vă
spun ce caut eu de fapt la această revistă. Am primit un telefon întrun moment de grea cumpănă
pentru jude�ul Vaslui atunci când presa vorbea despre Vaslui – de fapt despre ce 7 violatori din
Vaslui. Surpriza mea a fost foarte mare că ma sunat domnul profesor Dumitru V. Marin pe care
abia apucasem săl cunosc personal de la cenaclul unde a fost invitat, Cenaclul „Eminescu”. Și
dumnealui ma sunat sămi spună: „Gabriela î�i aduci aminte că tu, cândva, ai fost jurnalist?”. 
„Demult, zic eu, prin 90”. „Haide să punem umărul și să salvăm ceva din povestea asta, pe care unii
o speculează și vor să pună o pată neagră pe fa�a Vasluiului cu acești 7 violatori.” Vasluiul nu este
al violatorilor, este clar și de atunci noi asta tot încercăm să facem. Domnul Marin ma trimis atunci
la Radio Unison, am scris atunci un articol care se intitula „Din Vaslui, din sufletul meu”, a ajuns
pe la vreo trei edi�ii, am scris încă vreo trei continuări și iată că am ajuns cu această revistă să
spunem că ne mândrim în lume. Am văzut, domnul profesor nici nu va spus, dar iată că este o
surpriză, am văzut în Arena literară recent, iată chiar semnalau revista noastră, prietena mea 
Ardeleanu, pe care am publicato atunci, mia semnalat: „Vezi că revista voastră e sus”. Și ma
felicitat pentru că în acel număr era ea, era Marcel Vișa, nici nu mai știu cine. Asta am reușit să

fac și mă bucur foarte mult că am adus foarte mul�i prieteni din QPoem. Am publicat pe Ana 
Ardeleanu, Marcel Vișa, Manuela Bușoi, Savu Popa, altă frumoasă echipă care mi sa alăturat este
echipa cenaclului literar „�ara Cuvintelor”. Alexei Imam, Simona Șerban sunt și în acest număr
prezen�i. Încă una din reușitele mele, pentru care îmi pun bilă albă și cu care mă mândresc cel mai
mult, grupul de poe�i din Italia, grupul „Scriviamo”, condus de buna mea prietenă, Daniela 

Straccamore. Noi nu comunicăm în românește, pentru că ei habar nu au. Nici unul dintre ei nu este
poet de limbă română, to�i sunt scriitori italieni, dar vă rog să mă crede�i că așteaptă cu sufletul la
gură și chiar au început să mă bombardeze: „Când apare numărul următor? Câte poezii sunt
tipărite?”. Avem o colaborare deja foarte frumoasă, cred că suntem deja la al 12lea număr cu care
colaborăm. Daniela Straccamore mia dat și o diplomă la Roma pentru promovarea culturii în Româ
nia, în jude�ul Vaslui. Pot să mă mândresc cu asta. 

Altă bucurie a mea este această rubrică: „Meridianul cultural românesc în jurul lumii”.
Aici ideea numi apar�ine – vă mărturisesc, este ideea poetului Evra Gart. El a avut ideea ca un poet
român din diaspora să traducă în limba �ării în care el este. Ei traduc poezie. În acest număr îl avem
pe Daniel V. Marin cu poezie din Andaluzia. De asemenea îl avem pe Ibrahim Al Najiv, care 
traduce din nou poezia mea. Dacă ve�i citi vă rog să sări�i peste varianta în limba engleză. Noi am
postato cu Google translate, pentru ca să se vadă că ceea ce este aici corespunde cu ceea ce este în
românește. Deci am tradus textul lui Naraf prin Google Translate în engleză, ca să dovedim cumva
că poezia este cea pe care am postato noi. Chiar miau adresat invita�ia să mergem cu Meridianul
Cultural în Libia. Vreau să vă spun că această revistă mai are ceva despre care trebuie să vorbim. 

Domnul Marin organizează ceva despre care trebuie să vorbim. Cred că o să fi�i în asen
timentul nostru: dumnealui organizează un simpozion cultural și în primăvară și în toamnă. Cred
că la toamnă o să fi�i oaspe�ii noștri – eu îmi permit să vă invit înaintea domnului profesor la Vaslui.
Aceste întâlniri sunt extraordinare, eu merg întotdeauna cu drag acolo și pe aceeași scenă, eu am
afirmat și afirm cu toată convingerea că domnul Dumitru V. Marin este cel mai mare jurnalist
vasluian din toate timpurile. Na avut nimeni curaj să mă contrazică, pentru că am avut argumente.
Aici am adus doar câteva căr�i, dar eu acasă am colec�ia completă. Chiar voi pomeni ceva despre
una din căr�ile acestea în următoarea mea carte, la care lucrez și pe care, dacă Dumnezeu mă ajută,
sper ca în toamnă să o lansez. Un material jurnalistic despre întâlnirea cu foștii colegi de liceu, iată
o chestie foarte frumoasă. Normal, eu cred că to�i colegii domnului Marin ar fi trebuit săl caute și
să se mândrească și să spună: „Am fost coleg de liceu cu domnul Marin”. Dar aici a fost invers: 
domnul Marin șia căutat colegii, lea bătut în ușă și ia adus în paginile acestei căr�i.

Îmi amintesc că auzisem despre Dumitru Marin înainte de al cunoaște, citeam ziarul
Meridianul, dar nu știam cine este Dumitru Marin, auzeam legende, dar cea mai frumoasă este cea
din filmul „A fost sau na fost”. Am realizat în urmă cu doi ani un volum aniversar la care, spre
marea mea bucurie, miau răspuns foarte mul�i scriitori și poe�i din Bârlad. Cu crea�iile noastre 
literare am făcut un volum  cu ocazia lansării volumului domnului profesor. Și a ieșit un lucru foarte
frumos cu public numeros în sală.

Lucian Dumbravă este unul dintre primii oameni care mau ajutat să facem cunoscut
Meridianul Cultural Românesc în lume. Pe vremea când era în Portugalia (acum este lângă Tulcea),
el a ieșit în pia�a publică cu revista noastră și a făcut un filmule� – care este pus pe You Tube. Pe
mine ma emo�ionat această filmare excep�ională. Și atunci foarte mul�i prieteni de ai lui au început
sămi trimită poezii și revista a avut un impact nemaipomenit. Lucian Dumbravă a continuat sămi
trimită poezii, va apare și în numărul următor. Primul meu prieten care ma ajutat să popularizez
revista în lume a fost un prieten din Israel. Înainte de al publica pe el în revistă, nea făcut o
prezentare. Pe atunci era președintele scriitorilor de limbă română din Isreael. Cu astfel de oameni
revista a ajuns să fie citită și peste hotare, ea a mai ajuns de asemenea în Canada, la Florin Predescu.
Și el a scris despre revista noastră, a și prezentato în Acum TV. Suntem citi�i și de asta ne bucurăm.
Domnul profesor a pomenit de recordurile noastre și eu cred că la Tecuci mai putem înregistra unul.
Dumnealui este primul redactor de revistă care mia permis să fac o astfel de prezentare a unui 
cenaclu literar întro revistă. Dar să ști�i că selec�iile numi apar�in. Vreau să aduc mul�umiri
tehnoredactorului, care ma ajutat foarte mult. El a avut o problemă de sănătate și de multe ori a 
lucrat din spital. Noi am lucrat și la ore târzii. Chiar la ora 10 îl deranjam: vezi că am mai primit un
mail. Vreau săi mul�umesc de asemenea Danielei, pentru că ma ajutat enorm. Cea mai mare frică
a mea, vă mărturisesc, a fost să nu cumva să pun un nume lângă alt nume și să fac vreo confuzie.
Ma ajutat, iam scos niște peri albi, îi mul�umesc public și mă bucur mult că suntem astăzi aici. Vă
așteptăm la Vaslui, la „Omagiul căr�ii și culturii vasluiene”, edi�ia a VIa., un simpozion na�ional
în organizare privată.
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Alcoolul mă ajută uneori să uit de toate... De exemplu, aseară la
NightClub, am uitat căs însurat.


Un copil găseşte un om în şanţ, beat mort.
– Da', nene, de ce nai băut atîta cît săţi cadă bine?
– Pentru că nam avut bani destui.


– Ai promis că te vei lăsa de băutură şi vei deveni un alt om!
– Aşa am şi făcut. Numai că şi omului aceluia îi place să bea.


Un poliţist îşi făcea rondul de noapte, cînd aude un beţiv cîntînd:
– Lume, lume, soro lume...
Poliţaiul zise:
– Bă, beţivule, nu mai cînta cîntece deastea, cîntă şi tu un cîntec

patriotic.
– Bine, dom'le. Trei culori cunosc pe lume, lume, soro, lume...
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SECETĂ  MARE
Nu plouă, totul e sinistru,
Pustiu e câmpul ars de soare,
Să de dea apă un ministru
Șia programat sejur la mare

SUPERFICIALUL  LA  MARE
Chiar de marea îl înha�ă,
Strig în văzul tuturor:
Ăstai om de … suprafa�ă,
Nu seneacăașa ușor!

LA RESTAURANTUL INTIM
Tentâmpină superbe fete,
Fac reușite piruete,
Iar unan taină î�i șoptește:
„Intra�i, vă rog! Avem și… pește!”

Vasile LARCO

DUPĂ  DIVORŢ
Când ieşitau din instanţă
Au pornito pe alei ;
El o ţine la distanţă,
Ea o ţine... tot pea ei!

ARMONIE  CONJUGALĂ
Eo căsnicie ideală
În viaţa asta complicată,
Când soţii între ei senşeală
Şi nu se află niciodată.

ABUNDEN�Ă
Îi spuse moșul:  Măi nepoate!
Avem în �ară mai de toate
Dar cea mai mare „bogă�ie”
E pandemia de prostie!

Mihai HAIVAS

„SĂ NU PREACURVEŞTI”
Poruncan sine nu e rea
Dar areo hibă capitală;
Ce este pentru unii”prea”,
La minei limita normală!

GENERATORUL EOLIAN
Sistem prin care, teoretic,
Putem şi noi,  pe drept cuvânt,
Ca în sistemul energetic
Savem curent... vărsat de vânt!

DE GESTA HUNGARORUM
Ca neam de migratori mongoli,
Când fură încercaţi de boli,
Sunt vechi izvoare careatestă
Că Buda ia salvat de pestă!...

Vasile VAJOGA

SOŢIA
O, cât e de zâmbitoare!
Dreaptă, suplă, „zână vie”,
Radiază parcăi soare…
Numai la… căsătorie!

Aurel BAICAN

SATISFAC�IA PROȘTILOR
Fără nici o supărare
Căs la minte cam desculţi,
Simt o mare uşurare:
Au în lume fani mai mulţi.

ATEN�IE!
De stă cuminten banca lui mereu,
Nu deranjează, dar del ia un val,
Atunci să ne ferească Dumnezeu,
Când prostul... va gândi original!

Gheorghe BĂLĂCEANU

LA CRAMĂ… CU PĂSTOREL
Voios ca orişicare menestrel 
Cel cea divinizat cândva Cotnarul
Şin Rai, probabil, critica nectarul,
Sosind la cramă, spune Păstorel:
„ Eu vin acum dintrun sălaş divin;

Am separat tămâia de otravă,
Mă plimb cu Vălătuc la braţ prin slavă
Şi nu mai beau mai mult deun strop de vin!
Văd că acum la orişice festin
Sembată comeseni destui, că
Sunt mulţi cei ce senchină doar la ţuică
Şi de aceea vreau să vă previn
Că spirtul este inventat deun drac
Cear vrea să ne uscă, să nu dăm rod, că
Satanai cel ce nembiat cu votcă,
Cu whisky, cu rachiu şi cu coniac!
Deci de neam adunat aici la cramă,
În cupe să turnăm doar spirit fin
Având aroma unui straşnic vin
Dar să ciocnim co suplă epigramă.
Să refuzăm cea clasică beţie
Cu spirtul ce ne duce spre necaz
Şi să  ne ameţim, făcând şi haz, 
Co rimă rară dintro poezie!”

A obosit deatâtea perorări
Şii însetat aşa precum se vede;
Deci tace Păstorel şincet purcede
Pe drumul către Rai… pe trei cărări!

Eugen DEUTSCH

DREPTURI  DE  AUTOR
Între două minciuni, alegeo pe cea mai convenabilă.
Situaţie: viclenia pe post de inteligenţă.
Poţi cere drepturi de autor pe cuvinte?
"Tipul ma jignit la propriu si la figurat".
 Vom face totul! (cel mai bun purgativ) Memoria bună serveşte şi adversa
rilor.
Nu te uita la nimeni…În felul acesta, vei trece neobservat.
Ce vrea omul? Bani si influenţă, adică tot bani…
Şi punctele de plecare se mişcă.
In unele situaţii, cine pierde câştigă.
Toate artele trăiesc prin cuvinte. Ele trebuie săţi "spună" ceva.
 Nu teai săturat de tine?
"Muzica este pentru mine un laxativ nervos" 
Juridică: Deposedată nu e bine…Posedată, nici atât (conform zicerii: şi
posedată, şi dezbătută şi deposedată)…

Şia exprimat regretele… Şi gata, nu le mai are !
Condiţia progresului: răspunsuri noi la întrebări vechi. 
Nu poţi să ştii totul şi să fii fericit. 
Şi bătrâneţea este trecătoare.

Dorel  SCHOR

RONDELUL
MUSAFIRILOR

De câte ori îmi pleacă musafirii
Mapucă, nu ştiu cum, un fel de
jale:
Aşa sunt firile sentimentale…
Şi cine poate stampotriva Firii ?!

Eu plâng şin urma rudelor rurale
Mai depărtate chiar decât nadirii.
De câte ori îmi pleacă musafirii
Mapucă, nu ştiu cum, un fel de jale

Şiaştept în resemnare ca martirii
Peun uriaş morman de sticle goale
Celebrele seisme conjugale;
Că doară nu mioi face harakíri

De câte ori îmi pleacă musafirii.
Ion BOLOCAN

UNDE ESTI TU,
ŢEPES,

DOAMNE…
Unde eşti tu, Ţepeş doamne,
Ca, punând mâna pe ei,
Săi împarţi în două turme,
În zevzeci şi derbedei?!
Dar când vii, Mărite domn,
Milă ai deal tău popor…
Iai pe rând, noaptea prin somn,
Cu o bâtă şiun topor;
Bâta, pentru ăi zevzeci
Şi pierduţi pe glia ta…
Săi atingi unde sunt seci,
Până ce sor deştepta,
Iar pe hoţi, corupţi, samsari,
Guvernanţi şi derbedei,
Iai întâi pe cei mai mari,
Terminând cu ăi mai grei,
Şi loveştei… fără ură,
Cu toporul, cum tu ştii,
Doar aşa, la manichiură,
Nui scurta de scăfârlii,
După câte au ciordit,
Făte doamne că nu vezi,
Şi când dai, peorice bandit,
De lăbuţe săl scurtezi,
Iar cumva deai să greşeşti,
Când ridici toporun sus,
Limba să leo ciopârţeşti,
Pentru cât de nas neau dus…
Doar atât şi… făţi pomană,
Iartăi că suntem români,
Că, din cei care emană,
Mai buni navem alţi stăpâni,
Dar să vii tu, Ţepeş doamne,
Nu tentoarce iar din drum,
Cum făcuşi deatâtea toamne,
Să ne dai ţeapă şiacum!

Valeriu CERCEL, Canada

CORUL ALEŞILOR NEAMULUI
În Parlament seadoptă legi, la pas,
Mereu făcând popas să se
odihnească;
Acelaşi vot îl dau, răcnind cu glas
La unison, chiar făr' să le citească.

Elena MÂNDRU
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MMEERRIIDDIIAANNUULL.. .. ..
acum 16 ani Marea, soarele, plaja…sunt tot ce ne dorim pentru a ne relaxa în

sezonul estival. Plaja este un spa�iu public unde ne afișăm întro postură mai
intimă, în costume de baie. Cu toate acestea trebuie să dăm dovadă de
considera�ie fa�ă de cei din jur, printrun comportament corespunzător și
printro aparen�ă decentă. Iată câteva dintre recomandările bunelor maniere:

– Știm că organizarea previne multe din neplăceri. Asigura�ivă din
timp că geanta de plajă con�ine lo�iunea de protec�ie solară (fa�ă și corp),
ochelarii de soare (cu protec�ie maximă), prosopul de baie, o carte sau o
revistă, lo�iunea de după plajă (în cazul în care a�i adormit și va�i ales cu o
arsură de toată frumuse�ea), o sticlă cu apă și binen�eles pălăria! Nu lua�i
portofelul plin de bani ci doar atât cât ave�i nevoie.

– Igiena este obligatorie! Înainte de a merge la piscină sau la plajă
vom face duș. Nimeni nu este obligat să ne suporte mirosurile neplăcute!
Epilatul se face acasă și nu pe plajă! Orice gest de îndepărtare a părului
nedorit nu se face în public. De asemenea, nici machiajul, manichiura,
pedichiura sau pensatul la plajă nu sunt gra�ioase. Părul lung este bine să fie
prins. Aten�ie cum îl pieptăna�i atunci când este ud astfel încât, să nu stropi�i
sau să atinge�i pe cineva.

– Alegem o vestimenta�ie corespunzătoare. Nu vom lua cu noi biju
terii, cercei, rochii elegante de seară sau de club, sandale cu toc. Piesele pe
care le vom purta vor fi asortate și la fel vom face dacă mergem împreună cu
partenerul. Evita�i costumele de baie tanga sau pe cele transparente atunci
când intră în contact cu apa. Nu vă cumpăra�i costume mai mici sau mai mari
fa�ă de mărimea pe care o purta�i.

– Odată ajunși, lăsăm bunulsim� să ne ghideze. Orice ar putea der
anja pe cineva trebuie prevenit. Respecta�ii pe cei din jur și nu uita�i de
bunele maniere în orice situa�ie. Mul�umim atunci când facem o comandă sau
pentru orice serviciu făcut de cineva. Nu vă uita�i insistent la cei din jur.

– Vom căuta un loc unde să ne așezăm astfel încât să păstrăm
distan�a fa�ă de cei afla�i deja la plajă. Umbrela noastră nu trebuie să creeze
umbră celor de lângă noi. Dacă este extrem de aglomerat ne vom așeza
prosopul la 20 cm distan�ă fa�ă de cel mai apropiat vecin.

– �inem cont de faptul că oamenii vin la plajă să se relaxeze. Muzica
sau radioul se ascultă doar la căști!  Nu vorbim tare și mai ales evităm pe cât
posibil subiectele prea personale. O persoană educată nuși expune întreaga
via�ă știind că cei din jur pot auzi detalii jenante. Nu �ipăm!

– Pozele se fac cu modera�ie având grijă să nu includem și alte
persoane pe fundal. Nu toată lumea își dorește să fie „vedetă” pe facebook!

– Nu mâncăm semin�e! Este un gest extrem de urât să se spargă
semin�e în public. Mai bine opta�i pentru un fruct !

– Alcoolul se bea cu modera�ie. Nu este interzis să bei o bere sau un
pahar cu vin, dar nu exagera�i. Alcoolul și soarele nu fac companie bună. În
plus, risca�i să vă face�i de râs și să încălca�i eticheta.

– Dacă dori�i să face�i topless sau să vă dezbrăca�i complet, opta�i
pentru plaja specială pentru nudiști sau spa�iul privat de acasă. Este ostentativ
pentru cei din jur să vă afișa�i păr�ile intime ale corpului. Femeile decente nu
poartă în public bikini de tip tanga/string! Oricât de sexy a�i putea crede că
sunte�i, risca�i să fi�i percepute, mai degrabă, ușuratice. Bărba�ii preferă
misterul și nu vulgaritatea. În plus, nici copiii nu trebuie să asiste la astfel
ipostaze. Nici fa�ă de colegii de la serviciu nu este indicat să ne afișăm cu prea
mare dezinvoltură. De asemenea, atunci când nu ne aflăm pe plajă, ne vom
îmbrăca sau cel pu�in acoperi atunci când ne ducem la bar sau atunci când ne
întoarcem spre hotel.

– Aten�ie la nisip! Atunci când vă deplasa�i ave�i grijă cum păși�i
pentru a nui împroșca cu nisip pe cei pe lângă care trece�i. Nu este plăcut să
te trezești plin de nisip când, abia teai dat cu ulei. Învă�a�i și copiii să meargă
fără să le sară nisip de pe tălpi. De asemenea, atunci când scutura�i prosopul,
face�io cu grijă.

– Dacă practica�i sport, mingea nu trebuie să lovească pe nimeni. Nu
juca�i prea aproape de cei care stau la plajă, pentru ai feri de stresul
permanent că sar putea trezi în orice moment cu o minge în cap. Opta�i pen
tru terenurile amenajate în acest scop.

– Nu încălcăm regulile afișate la intrare. De cele mai multe ori se
referă la siguran�a noastră. Vom înota fără să depășim limitele impuse.

– Folosim toaleta! Nevoile fiziologice se fac la toaletă și nu în
piscină sau în mare! Spune�i asta și copiilor dvs.

– Supraveghea�i copiii! Asigura�ivă din timp că au învă�at să înoate
și nu le permite�i să se distan�eze prea mult. Explica�ile în prealabil să
mul�umească dacă cineva le înmânează mingea pierdută precum și bunele
maniere în public.

– Nu fuma�i! Dacă nu vă pute�i lăsa de acest viciu, fi�i măcar
responsabili și nu periclita�i sănătatea celor din jur. Îndepărta�ivă pe cât
posibil! Nici mucurile de �igară nu se îngroapă în nisip!

– Fi�i curtenitori cu pescărușii. Dacă vă plimba�i pe plajă și întâlni�i
o mul�ime de pescăruși, ocoli�ii, nu trece�i printre ei. De asemenea, nu
încerca�i săi hrăni�i pentru că pot deveni agresivi în lupta pentru mâncare.

– Strânge�i gunoiul! Oamenii civiliza�i nu pleacă lăsând sticle goale,
pungi, sâmburi sau șerve�ele în urma lor! Chiar dacă bate vântul, merge�i și
strânge�i hârtiile împrăștiate.

Re�ine�i ! Prezen�a, chiar și pe plajă, trebuie să dea dovadă de gra�ie,
decen�ă și de mult bunsim�

BUNELE MANIERE LA PLAJĂ
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ŞARMANTUL ŞI NEPIERITORUL
PĂSTOREL!

Alexandru Osvald Teodoreanu, cu pseodonimul scriitoricesc Păstorel,
sa născut la Dorohoi, la 30 iulie 1894. Se împlinesc, iată, 125 de ani de la
naşterea sa! Dar cu cât, imperturbabil, timpul trece mai mult, cu atât amintirea
lui Păstorel ne perturbă şi mai mult memoria noastră. Şi nici nu ar fi putut să fie
altfel din moment ce Păstorel se identifică în tumultoasa sa viaţă literară cu in
efabilul spirit românesc, cel care face „haz de necaz”, alungând „tristeţea pe
pustii” şi îmbărbătând trăirea vieţii cu mult „simţ al umorului”. Poate că nu
întâmplător remarcabilul critic literar George Călinescu avea săi aducă lui
Păstorel un binemeritat „Laudaţio” la apariţia, în 1934, a primului dintre cele
două volume de publicistică diversă, editate sub genericul semnificativ de
„Tămâie şi otravă”: „Aproape pretudindeni se dezlănţuie o jovialitate care dă o
umilitate de ton diferitelor atitudini şi care ne îndreptăţeşte să afirmăm că Al.
O. Teodoreanu rămâne, în fond, un umorist. La temelia umorului stă întotdeauna
o atitudine critică, umoristul e moralist. Moralist e Al. O.Teodoreanu!”

Tot George Călinescu în monumentala sa “Istorie a literaturii române
de la origini şi până în prezent”, editată, în 1941, de Fundaţia regală pentru
literatură şi artă, reeditată, în 1980, de Fundaţia europeană Drăgan, avea săi
dedice scriitorului Al.O.Teodoreanu, nu mai puţin de 5 pagini, între care a făcut
referinţe critice la romanul “Hronicul măscăriciului Vălătuc”, pe care îl compară
cu “ Gargantua şi Pantagruel” a lui Rablais, la scrierile sale satirice şi epigra
matice “Strofe cu pelin de mai contra Iorga Neculai” ş.a. şi   sa oprit edifica
tor asupra abordării de către Păstorel a gastronomiei şi oenologiei literare:
“Al.O.Teodoreanu sa dedicat cu ardoare, aci în serios aci în glumă, unei
activităţi de gastronom şi oenolog luminat, scriind cronice gastronomice în care
decide spre uimirea cititorilor nerisipitori că aluatul cozonacului – nu trebuie
frământat cu degetele ci numai cu pumnii strânşi – şi că – proporţia de ouă este
de cincizeci la kilogramul de făină. La moment rememorator, după datină şi
cuviinţă, să aruncăm „o privire” discretă şi succintă peste biografia sa literară,
de poet, scriitor, epigramist, traducător, pe care criticii genului o atribuie pe
rioadei 1919 – 1964, cu suişurile şi meandrele ei. Fratele mai mare, cu 3 ani, a
scriitorului Ionel Teodoreanu, Al.O. Teodoreanu îmbrăţişează profesia de avo
cat şi se dedică în acelaşi timp şi scrisului în care debutează după încheierea
Primului Război Mondial, la care a participat în calitate de ofiţer rezervist fiind
de două ori rănit şi decorat cu „Steaua României”, astfel că, în 1919, a început
să publice versuri şi proză în revistele vremii perioadei interbelice: Viaţa
Românescă, Însemnări literare, Adevărul literar şi artistic, Lumea, 
Contemporanul, Bilete de papagal, România literară, Revista Fundaţiilor Re
gale, Universul literar, în care este remarcat, deopotrivă, de critici şi cititori. În
1928 publică primul său roman „Hronicul măscăriciului Vălătuc”, cu mare suc
ces la public şi critică, astfel că în 1930 acesta a fost republicat în cea de a 2a
ediţie. De aici încolo “apetitul” publicării creşte, astfel că tot prin anii ´30 îi
apar două volume de epigrame „Strofe cu pelin de mai pentru / contra Iorga
Neculai” şi „Vin şi apă”, trei volume de proză “Mici satisfacţii”, „Un porc de
câne” şi „Bercu Leibovici”, cum şi ( în colaborare) basmul dramatizat „Rodia

de aur”, pus în scenă la Teatrul Naţional din Bucureşti. Au urmat, în 1934 şi ́ 35,
după cum sa amintit, cele două volume „Tămâie şi otravă”, iar în 1938 îşi
strânge poeziile întrun singur „Caiet”.

Toate aceste succese editoriale avea săi aducă faima boemiei sale non
conformiste în Dulcele Târg al Ieşilor şi nu numai. Epigramele sale şarmante,
suculente şi spontane, pătrunse de harul său inconfundabil, aveau să circule tot
mai mult prin sălile şi locantele ieşene, între care cea preferată era vestita „Bolta
rece”, unde „alintatul” Păstorel îşi dezvăluia cu generozitate, între altele, şi ra
finate calităţi de gurmand înrăit şi băutor însetat, doar „aşa, de chestie”, după
cum se autoironiza deseori:„Unul bea căi băutor, / Altul bea căi bestie, / Numai
eu, că am umor, / Beau aşa, de chestie.”

Sunt sclipitoare şi mult gustate şi astăzi provocatoarele sale „dueluri 
literare”, susţinute „faţăn faţă” şi „încinse” cu mult talent şi aplomb umoristic
cu amicul sonetist, de peste drum de „Boltă”, Mihail Codreanu.   

După cel de al 2lea Război Mondial a continuat să publice în revista
lui George Călinescu, Lumea şi mai apoi în revista Magazin.

Odată cu schimbarea orânduirii şi instalarea regimului sovietocomu
nist, Păstorel manifestă un acelaşi caracteristic nonconformism epigramatic faţă
de noua putere şi racilele ei stăpânitoare, intrând astfel în „vizorul” Securităţii.
Părăsind „dulcele Târg”, continuă în Bucureşti o aceeaşi „viaţă boemă” , care
avea săi aducă, mai întâi, cenzura şi interzicerea publicării incisivelor sale 
epigrame la adresa guvernului Petru Groza şi a miniştrilor săi, iar, mai apoi,
după răspândirea pe cale orală şi clandestină în rândul anturajului prietenesc de
la „Capşa” şi de la diferitele cafenele din capitală ale noilor sale „şarje epigra
matice” destinate ...„armatei sovietice şi ostaşului sovietic eliberator”, în 1960,
arestarea şi condamnarea sa la 6 ani de închisoare corecţională şi 3 ani de
interdicţie, „pentru uneltire împotriva ordinei sociale”, aşa cum fusese con
damnat şi grupul intelectualilor Noica – Pillat. 

O epigramă din această nouă serie rămasă în manuscris ne scuteşte de
orice comentariu:

„Pe drumeagul din cătun / Mergeau ieri un rus şiun tun, / Tunul rus /
Şi rusul tun”

La schimbarea „opticii prosovietice”, în 1963, după 3 ani de 
închisoare, a fost graţiat, dar de interdicţia impusă na „beneficiat” decât un an,
deoarece la 17 martie 1964, în vârstă de 69 de ani, scârbit, slăbit şi bolnav de
cancer pulmonar, Păstorel Teodoreanu trece la cele veşnice. Chiar şi pe patul de
spital din dealul Filaretului bucureştean, aflat pe Şoseaua Viilor, Păstorel nuşi
dezminte şarmantul său spirit umoristic: „Culmea ironiilor / Şi râsul copiilor /
Să pun punct beţiilor / Pe Şoseaua Viilor!”

Au trecut de atunci 55 de ani!
Posteritatea avea săi aducă lui Păstorel, îndreptăţite, faima şi preţuirea

sa. Astfel, în anii 1966 şi 1989, aveau săi apară volume antologice de proză, iar
în 1972, o antologie poetică sub titlul  „Poezii”. 

În 1973 avea săi apară volumul postum intitulat „Gastronomice” şi
volumul „Inter pocula”, iar în 1977 volumul postum „De re culinaria” .

Şi, mai ales, după ´89, redescoperirea lui Păstorel a fost una
binemeritată, scoţându ise la iveală acele versuri şi epigrame interzise în 
perioada de  „tristă amintire”, ce au fost cuprinse în volumele: „Epigrame şi
alte rime vesele ” (1997) şi „Pahare şi săgeţi” (2003). Să mai notăm că în 2009,
sub îngrijirea distinsului profesor filolog ieşean, Ilie Dan, exeget al operei lui
Păstorel, a fost reeditat, la 75 de ani de la apariţia sa, volumul „Tămâie şi otravă
”, a cărei relansare a avut loc la „Bolta rece”  în prezenţa numeroşilor scriitori
şi epigramişti ieşeni. Şi tot aici, la „Bolta rece”, la locul „predestinat” cinstirii
şi preţuirii lui Păstorel, trebiue să subliniem  momentul laudativ al inaugurării,
la 21 iunie 2014, a bustului fermecătorului Păstorel, întru neuitarea sa. Cum era
şi firesc, acest deosebit „ moment Păstorel” nu putea să scape atenţiei 
„vigilente”  a numeroşilor epigramişti ce activează în Asociaţia literară
„Păstorel” Iaşi (ALPI) prezenţi la această manifestare de „spirit ieşean” ; mulţi
dintre aceştia făcânduşi cunoscute propriile „săgeţi epigramatice” , dintre care
mă opresc la cea de... percepţie personală:   „Ce ironie crudăa sorţii / Avuta
iarăşi Păstorel: / Lau pus statuien faţa Bolţii / Să nu mai poată bea defel!” 

Şi tot la fel de firesc, momentul sa încheiat apoteozant în hrubele
„Bolţii reci” , unde sufletiştii participanţi au ciocnit în memoria „spumosului
Păstorel”  o cupă de Cotnar, vinul său preferat, după cum singur mărturisea : „Să
cred nu ştiu în care Dumnezeu / Şi cui să mă închin nu am habar, / Dar am crezut
şi credevoi mereu / În Ştefan, în Moldova şin Cotnar. ”  

Să mai remarcăm desfăşurarea anuală, în spiritul nedezminţitei tradiţii
ieşene, a Festivalului „Teodorenii”, iniţiat de Primăria Municipiului Iaşi, în 
colaborare cu Biblioteca Judeţeană  „Gh. Asachi” şi ALPI, care dovedeşte de
fiecare dată o mare atractivitate şi un larg interes pentru publicul participant din
ce în ce mai numeros, dornic de a rememora pe Teodoreni, cei care ţin mereu
viu inconfundabilul „spirit ieşean” al Cetăţii de pe cele 7 coline.

Aşa, dară, în spiritul tradiţiei împământenite, să ne amintim mereu şi
mereu de şarmantul şi nepieritorul Păstorel şi săi cinstim operai nemuritoare,
ciocnind întru sfânta şi binemeritata lui omagiere un păhărel de Cotnar; asta
deoarece: „Ca vinul de Cotnar / Nui altul mai cu har, / Că aren plus în el / Şi...
har de Păstorel! ”

Mihai CABA

GEOMETRIE
BAHICĂ

Hrănit mai mult cu lapte şi iaurt,
Un grec văzu cu minteai înteleaptă
Că între două puncte, cel mai scurt
Din drumuri, cu putin�ă, e o dreaptâ.

Dar axiomul devenit banal
Şi însuşit de vremileaceste
A fost atunci precum va fi şi este
Valabil doar peun plan orizontal.

Şi dacă vrei să tragi învatatură,
Un plan orizontal, când te gândeşti,
Consta�i că nu există în natură
Ci exclusiv în min�ile greceşti.

Iar când în loc de lapte, bei "
Madera ",
Această socoteală te conturbă
Căci tu nu ui�i că ai băut peo sferă
Pe care dreapta lui devine curbă.

Şin cap cu dreapta grecului defunct
Până ce vreun înalt areopag
O va fi pus definitiv la punct
Porneşti spre domiciliu în zigzag.

DIMINEA�Ă
Stelele clipesc – se sting.
Şi peun nor ca un balaur,
Soarele, ca un paing,
Ţese plasa lui de aur.

Cu aripilenstelate
Noaptea, plină de fantasme,
Zboarăn zări îndepărtate,
Ca un fluture din basme.

Peste drum, măturătorii,
Carealungă noaptean lături,
Urmăresc sosind cocorii,
Sprijininduse pe mături.

Şi cu scripcilen cutie,
Ghemuite subţioară,
Gârboviţi, prin colbărie,
Lăutarii se strecoară.

Iată şi patronul iese,
Somnoros şi indispus.
Scaunele dorm pe mese,
Cu picioarele în sus.

Un client a mai rămas,
Moţăind lângăun sifon,
Carei cântăncet, pe nas,
Ca părintele Ion.

Monopedul cerşetor
Stă, cu nasul ca un mac,
La ieşire,ntrun picior,
Să mai capeteun pitac.

Dar când prind în dimineaţă
A ţipa cocoşi isterici,
Răsăritul eo paiaţă
Care joacă pe biserici.

Al. O. TEODOREANU



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
59 locuri de muncă disponibile la 24.07.2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(chelner)
– MĂRĂNDESCU DANIELA ÎNTREPRINDERE

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

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

si înlocuitori, 1 muncitor necalificat în industria
confec�iilor 

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

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

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

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

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

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

Angajez lucrător la fermă
legumicolă, cu experienţă în domeniu. 

Se asigură cazare în apartament.
Relaţii la telefon: 0744.528441

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

Relaţii puteţi obţine la telefon
0744.231380

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

Telefon: 0744.231380 

Vând teren în Vaslui situat
lângă KAUFLAND.

Rela
ii la telefon: 0744.231380
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DATINI, TRADIȚII ȘI OBICEIURI ROMÂNEȘTI
ÎN LUNA AUGUST

Gustar, faguri retezați și
fructe

Luna a VIII-a a calendarului
gregorian este perioada în care se coc
și se gustă cele mai multe fructe. În
popor, luna august se mai numește:
Augustru, Măselariu sau Gustar.

Gustar (gustatul ritual al
boabelor de struguri) sau Secerar
(luna secerișului) este una din lunile
în care abundă recolte de tot soiul.
Acum se încheie secerișul, satul se
pregătește pentru arăturile de toamnă,
femeile pregătesc rezervele pentru
iarnă.

Sărbători importante:
1 august – Macaveii; Ziua

Crucii;
6 august – Probejenia

(Schimbarea la Față);
15 august – Sfânta Maria

Mare;
29 august – Tăierea capului

Sf. Ioan Botezătorul.
Începutul lunii este marcat

de un amalgam de sărbători, cele mai
multe făcând parte din calendarul
agricol şi cel pastoral. Se realiza
sfinţirea grădinilor, a boabelor de
grâu pentru semănat, a altor recolte.
Acum începe un ciclu de sărbători
consacrate urşilor (Macaveiul ursului,
Ziua ursului), declanşat o dată cu
începerea perioadei de împerechere a
urşilor.

Scoaterea cinstitei şi de viaţă
făcătoare Sfintei Cruci a Domnului.
”Pentru pomenirea puterii sfintei
cruci, prin care fiind înarmaţi a biruit
pre vrăjmaşi, erhiereii au poruncit ca,
cu mâinile preoţilor să scoată cinstita
cruce din altar şi să o puie pre ea în

mijlocul bisericii, ca să se închine ei
toate popoarele creştineşti, şi cu
dragoste să o sărute pre ea,
preamărind pre Hristos Domnul cel
ce a fost răstignit pre dânsa. Arhiereii
au mai poruncit ca să se facă încă şi
sfinţirea apei”.

Sfinţii 7 Mucenici Macabei.
Au fost prinşi împreună cu maica lor
şapte fraţi de neam cinstit şi au fost
trimişi la împărat. Ei au fost, împotri-
va legii evreieşti, ca să mănânce came
de porc. Mâncarea cărnii de porc,
pentru evrei, era într-acea vreme
semn de depărtare de la Domnul
Savaot, în care credeau evreii, şi
dovadă de păgânătate.

Tradiţii:  – Macavei are
şapte capete iscusite, pe care păgânii,
cu toată iscusința sa, l-au ars în cuptor
de viu.

– Ziua ursului se crede că
provine de la faptul că în acest timp
coboară vitele de pe munți şi deci
urşii, nemaiavând hrană, vin în sate şi
mănâncă porumbul.

– Începe perioada de
împerechere a urşilor – Macaveiul
sau Împuiatul urşilor. Când a mâncat
ursul miere din postava Domnului, 
l-a tras de coadă şi a rupt-o, de-a
rămas ciont. Cine-l prăznuieşte şi-l
cinsteşte, nu-i mănâncă ursul stupii şi
vitele. O familie n-a ţinut Macoveiul
ursului şi până toamna i-a şi mâncat
ursul o vacă din turmă, la munte.

– Se zice că până atunci ro-
iesc albinele. De aici înainte se
retează stupii.

– La Macavei se învârte
frunza-n tei.

Obiceiuri: în această zi este

datina de a se reteza, de a se tăia
fagurii, luându-se mierea şi 
lăsându-se albinelor numai atât cât 
le-ar trebui pentru hrana lor de peste
iarnă. Această zi este hotărâtă stupi-
lor, când se curăţă pentru iarnă. E ulti-
ma zi când se mai colectează mierea
în stupi. Sătenii se ospătează cu vinuri
îndulcite cu miere şi cu turtiță caldă.
Lumânările făcute din ceară la
Macaveiul ursului sunt mai bune de
ars.

Pentru bunul mers al vieţii şi
al treburilor: Se face agheasmă pentru
grădini, pentru insecte şi viermi
dăunători şi se stropeşte grădina. Erau
sfinţite la biserică spice de grâu, ale

căror boabe erau amestecate cu
sămânţa ce urma a fi semănată. Macul
sfinţit în această zi nu face viermi.
Macoveiul ursului se ţine pentru boli.
Se sfinţesc ierburi, izmă etc, care sunt
bune pentru leacuri.

Apărător de rele şi durere:
Se scot fagurii de miere şi trebuie să
guste toţi din ea, ca să fie feriţi de lupi
şi urşi.  Ţinută cu sfinţenie, ca să nu
facă ursul pagubă, în această zi se
aruncă o bucată de carne afară, cu
cuvintele: „Na, ursule!”. Nu se bagă
cânepa în baltă, că vine ursul şi o
scoate. S-a pomenit din bătrâni
păstrând această zi, din cauza vântu-
lui care culcă fânul, surpă şi mută
clăile. E rău de piatră. Se ţine de către
femei, pentru a feri copiii de boli,
friguri, de lovituri de moarte. Se ţine
pentru a nu face albeaţă (a orbi)

Despre muncile câmpului:
Este interzisă culegerea cânepei, nu
se lucrează, nu mulg nici vacile, ci
slobod viţeii să sugă. Atunci îs Paştile
viţeilor (Viciu-3, p. 3).

Schimbarea la Față
(Probejaniile) a Domnului este
prăznuită pe 6 august.

Ziua are ca semnificație
momentul în care apostolii
Mântuitorului, s-au convins că acesta
nu este doar un prooroc al lui
Dumnezeu, ci fiul lui Dumnezeu.

Mântuitorul a luat pe Ioan, Petru și
Iacob și au urcat pe Muntele Tabor.
Acolo, pe când se ruga, Domnul S-a
schimbat la Față. Chipul radia lumina
ca soarele, iar hainele I s-au făcut albe
ca zăpada. Au apărut și cei doi mari
Proroci: Moise și Ilie, iar dintr-un nor
s-a auzit: ”Acesta este Fiul Meu Cel
iubit, întru Care am binevoit; pe
Acesta să-L ascultați”. Mântuitorul le
descoperă Apostolilor slava Sa,
pregătindu-i pentru Patima cea de
bunăvoie.

Denumirea de Probojanii
vine de la verbul popular ”a probăzi”
– care înseamnă a ocărî sau a certa și
care vine din slavonă. Acum se
”proboze” frunza și iarba, adică s-au
copt, nu mai crește iarba și începe să
îngălbenească frunza. Se consideră că

până la această sărbătoare trebuie ter-
minat cositul și făcutul fânului, pen-
tru că se trec florile și iarba
îmbătrânește, diminuând calitatea
furajelor.

Sărbătoarea „Schimbarea la
Față a Domnului” aduce și alte
transformări în natură: păsările
migratoare se pregătesc să plece, iar
insectele și târâtoarele își caută
adăpost în pământ, pentru perioada
rece.

În această zi se duc struguri
la biserică, pentru a fi sfințiți.
Boabele de struguri sfințite erau
numite „coliva de struguri”. Începând
cu această zi, oamenii puteau con-
suma struguri. La gustarea primei
boabe de strugure se rostea: „Boabă
nouă în gură veche”. Există credința

că cei care mâncau struguri înainte de
6 august își afuriseau mațele.

În credința populară, 6
august înseamnă începutul toamnei.
În colecția Parascăi Făt, „Memoria
Etnologică”, se menționează: „Numa’
atâta-i vara, vară/ Până-i patu’ mân-
drii-afară/ Dacă mândra patu-și mută/
Poți să știi, vara-i trecută”. Există și
credința că începând cu această zi nu
mai este bine să te mai scalzi în apele
de râu.

De Schimbarea la Față a
Domnului se culeg și ultimele plante
de leac: „Părul Maicii Domnului”,
„Palma Maicii Domnului”, „Rugul
sântămăresc”, busuiocul etc.

Foarte important este ca în
această zi oamenii să fie împăcați cu
ei înșiși și cu semenii.

Dacă în Ziua Schimbării la
Față vremea este însorită, toamna va
fi una roditoare și îmbelșugată. În
schimb, dacă plouă, toamna va fi una
mohorâtă.

În această zi se aduc în bi-
serici prinoase din struguri, se
binecuvântează și se împart. De acum
se schimbă fructele, care până la
această vreme fuseseră ”veninoase”,
apare ”prima ” dulceață a lor. Acum
se gustă pomana nouă din rodul
viilor, spunându-se: ”boabă nouă în
gură veche”.

În unele părți (Biserica rusă)
în această zi se face în biserici și la
cimitire pomenirea generală a
morților și mai ales a eroilor morți
pentru apărarea țării.


