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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)

SĂRBĂTOARE…
SĂRBĂTORI…

Noi cei de la Grupul de presă am tot sărbătorit de 34 ori pe an,
fie înfiin�area televiziunii Vaslui, fie a vreunui post de radio UNISON,
fie a ziarului Meridianul de IașiVasluiBacău, iar de vreo 5 ani
apari�ia Revistei interna�ionale MERIDIANUL CULTURAL  
ROMÂNESC o izbândă culturală rarissimă care așează Vasluiul pe
harta culturală a lumii.

Acum, însă, ne referim doar la invita�ia U.Z.P.R. de a contribui
la Seratele EMINESCU JURNALISTUL, de la Institutul Cultural
Român și la edi�ia a VIa a Simpozionului Na�ional OMAGIU CĂR�II
ȘI CULTURII VASLUIENE, ini�iativă proprie în organizare și
finan�are proprie. Ambele ca manifestări na�ionale.

Luni, 14, de Sf. Parascheva, la I.C.R., președintele UZPR, Doru
Dinu Glăvan sa declarat onorat că o asemenea personalitate ca
prof.dr. Dumitru V. Marin, pe carel cunoaște șil respectă de multe
decenii, a acceptat să onoreze această aleasă reunire de personalită�i în
CONVORBIRI JURNALISTICE, ca un dialog între genera�ia tânără
reprezentată de reporterul oltean Ilie Pintea și genera�ia matură,
prestigioasă reprezentată de D.V. Marin.

Onoarea a fost reciprocă: cei peste 50 de participan�i, chiar mari
oameni de cultură (și jurnalism), cu prezen�a unor generali ai armatei
române (intervieva�i și în legătură cu noua carte a vasluianului, „Jale
și eroism românesc la Cotul Donului… și după” (Pim, 2019, 274 de
pagini), și cu siguran�ă pentru cel mai mare jurnalist vasluian din toate
timpurile.

Ave�i un material în interiorul ziarului.
Joia următoare, pe 24 octombrie 2019, urmează cea de a VIa

edi�ie a  Simpozionului Na�ional OMAGIU CĂR�II ȘI CULTURII
VASLUIENE cu prezen�e anun�ate din Iași, Bacău, București, Tecuci,
Podu Turcului și cât mai mul�i din jude�ul Vaslui. Din program:

– Expozi�ii: de căr�i, ziare, reviste, de sculptură, pictură.
– Lansări de căr�i (multe)
– Programe artistice adecvate, scurte, 
– Premiile revistei, premia�ii se anun�ă… joi.
– Cuvinte de… petrecere cu vorbe, o masă pentru invita�i.
Vă așteptăm la Biblioteca Jude�eană Vaslui…

LA I.C.R. BUCUREȘTI:
MARE IZBÂNDĂ

VASLUIANĂ

POPASURILE
SĂPTĂMÂNII

A APĂRUT:
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INSTITUTUL  CULTURAL  ROMÂN din Aleea Alexandru din București a găzduit luni
seara, pe14 octombrie 2019, o manifestare mai aparte la SERATELE „Eminescu, jurnalistul”,
organizate de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România.

Pentru Vaslui a fost un real triumf datorită faptului că invitatul serii a fost profesorul dr.
Dumitru V. Marin, cunoscută personalitate  locală și na�ională, care a avut o excelentă  presta�ie
intelectualjurnalistică .

Timp de două ore și aproape un sfert cele 51 de personalită�i culturale din București și din
�ară au urmărit o manifestare complexă care a cuprins  între „Convorbirile jurnalistice” o amplă
expunere despre Festivalul interna�ional „George Enescu” a doamnei Clementina Timuș, foarte
documentată și cu ilustra�ii pe ecranele din sală, dar, după „Prefa�a” unui jurnalist cunoscut și mult
apreciat, Miron Manega: „De la Eminescu cetire…”  Astăzi semnalăm evenimentul și urmează să
revenim.

O altă parte  a întâlnirii a fost  „acoperită” de un mai tânăr confrate de la Târgu Jiu cu rol
dublu: prezentarea unui mai tânăr ziarist (parte din dialogul genera�iilor) și vernisarea unei expozi�ii
proprii de fotografii din Afganistan, unde a „călcat” în misiune fiind trimis de Radio România
Actualită�i, unde lucrează.

Interesant acest Ilie Pintea  reporter, foarte comunicativ și plăcut conviv, cu care sau legat

destule prietenii și modalită�i de comunicare. Am remarcat că fratele său sa ocupat de filmarea în
întregime a Seratei.

Întrun DIALOG ÎNTRE GENERA�II sa înfiripat expunerea amplă a prof.dr. Dumitru V.
Marin, din Vaslui, Director Trust Media invitat ca pre� de vreo jumătate de oră să înfă�ișeze
auditoriului modalitatea ob�inerii unor succese uluitoare care să se contureze plecând de la o
localitate fără tradi�ii și fără renume, dintrun loc „unde nu se întâmpla nimic” (Sadoveanu).

Moderatorul, foarte prestigiosul ziarist Doru Dinu Glăvan, președintele  U.Z.P.R., la tot
stimulat pe profesorul Marin să povestească multe și foarte multe din activitatea sa de „peste 3o de
ani”, corectat repede : „de 62 de ani în presă”. Expunerea, întreruptă de câteva întrebări, a fost
urmărită cu mult interes  și mai ales cu mare mirare de cei vreo 6 generali și atâ�ia titra�i din cultura
românească, oarecum șoca�i de aceste mari reușite, cu mijloace proprii, dintrun oraș fără cine știe
ce însemnătate.

Ca întotdeauna profesorul vasluian a captat repede publicul, a declarat că se simte onorat
de asemenea selectă audien�ă și sa grăbit să afirme că a călcat în cele 32 de �ări de pe 4 continente
dar „nu să mănânce și să bea ci să înve�e și să le comunice la ai săi ce a văzut pe acolo”, adică să
fie de folos comunită�ii din care provine.

Discutând despre a 34a sa carte „111 valori na�ionale pentru Vaslui”, ed. Pim, 2019, 512
pag. autorul a afirmat că dintotdeauna valorile locului, creierele cele mai productive au fost atrase
de Iași, de alte mari orașe și de lumea care lea absorbit, deci el a sim�it că trebuie să aducă valori
intelectuale, știin�ifice, artistice, politice, economice etc. în acest jude� năpăstuit, pentru a 
compensa întrun fel pierderile naturale. Mai mult, prin volumul emblemă  „101 vasluieni pentru
100 de ani” (Pim, 2019, 404 pag.) a înfă�ișat tuturor fa�a reală a „lumii” de pe aceste meleaguri,
cunoscută din presa momentului ca raiul violatorilor, al be�ivilor, al tuturor relelor. Trăind acolo, nu
poate fi de acord cu discreditarea acestor oameni.

Reac�ia celor prezen�i a devenit fremătătoare și afectivă când a fost înfă�ișată Revista
Interna�ională MERIDIANUL CULTURAL  ROMÂNESC, aflată la nr 19, dar în pragul unui alt
record mondial: 556 de colaboratori din toată lumea. 556(!?). Drept care cei prezen�i au 
„pulverizat” stocul de pliante „Recorduri, recorduri, numai... recordurile” și ziarul Meridianul de
IașiVasluiBacău, în încercarea de a se crea o colaborare cât mai fructuoasă cu liderul presei
vasluiene.

Desigur, nau lipsit întrebările despre sprijinul autorită�ilor locale, a presei, despre care
D.V. Marin a spus că lipsește cu desăvârșire, dar nu lipsește sabotajul, fără a da alte lămuriri. 

Profesorul vasluian sa ales cu două Diplome onorante : ÎNSEMN DE MUL�UMIRE/
Domnului Dumitru Marin/ pentru contribu�ia adusă la împlinirea programului  Seratei din 14
octombrie 2019/ Cu pre�uire/ Doru Dinu Glăvan, București, 2019”.

CONTINUARE ÎN PAGINA 3
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Edi�ia a VIa, la VASLUI și anterior, BÂRLAD
Cu dublă lansare de carte la Biblioteca Stroe Belloescu, pe 2122

Joi, 24 octombrie, ora 10, la Vaslui, ne întâlnim cu public
numeros (sperăm noi) și avizat asupra culturii în general și cunoscător
al realizărilor autorilor locali. 

Loca�ia: Biblioteca jude�eană Vaslui.
Poate fi o sărbătoare a spiritului, dacă ne gândim fie și numai a

personalită�ilor cuprinse în cartea de vizită a jude�ului Vaslui, respec
tiv „101 vasluieni pentru 100 de ani” Pim, Iași, 2019, 404 pag. (era să
scriem 1000, dar până atunci, poate va mai avea cineva o asemenea
ini�iativă), sau „111 valori na�ionale pentru Vaslui” Pim, Iași, 2019,
512 pag., „Jale și eroism românesc la Cotul Donului… și după” Pim,
Iași, 2019, 274 pag. ș.a. Dar, mai avem să prezentăm publicului și
nr.19 al Revistei interna�ionale MERIDIANUL CULTURAL
ROMÂNESC, în preajma recordului mondial cu cei 556 colaboratori
din toată lumea. 556, frate!!!

Deci, joi, 24 octombrie, de la ora 10, urmează:
1. Prezentarea personalită�ilor vasluiene, bârlădene, invita�i sau

din preajma Bârladului, 41 la număr, care au fost aleși pentru
ISTORIA CULTURALĂ A JUDE�ULUI și care, indiferent cât, cum și

cine va mai avea curajul unei asemenea lucrări de sinteză (și analiză),
vor rămâne nominaliza�i întro carte adevărată, durabilă, valoroasă
(Ed. Pim, Iași, 404 pag.). 

2. Momente artistice prezentate de asocia�ia „Artă, tradi�ie și
cultură” în frunte cu neastâmpărata și intreprinzătoarea Viorica
Ghenghea și reprezentan�i de la Ansamblul „Privighetorile Zeletinului”
condus de Nicolae Popa.

3. Discu�ii despre răspândirea revistei care pune Vasluiul pe
harta culturală a lumii, aflată la nr. 19, trecând peste al Vlea an, M.C.R.

4. În măsura timpului disponibil, vor putea citi din crea�ia
proprie, unii dintre cei prezen�i, dar vom acorda și premiile revistei
M.C.R.

De precizat că această a VIa edi�ie a Simpozionului Na�ional în
organizare privată, OMAGIU CĂR�II ȘI CULTURII VASLUIENE
chiar este un omagiu puterii de crea�ie a vârfurilor dintre noi care mai
presus de munca obișnuită, se afirmă în plan na�ional sau mondial.

Prof.Dr. D.V. MARIN
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CONTINUARE DIN PAGINA 1
Cea de a doua o ave�i /și și în facsimil, DISTINC�IA  CREDIN�Ă ȘI LOIALITATE/ se acordă Domnului profesor Doctor Dumitru V. Marin/ pentru devo�iunea, perseveren�a,străduin�a și 

puterea de a sluji actul jurnalistic și publicistic dea lungul unei bogate cariere./ ss Doru Dinu Glăvan/ București, 14 octombrie 2019”.
Desigur, se cuvin mul�umiri conducerii UZPR și bunului nostru coleg și Președinte, Doru Dinu Glăvan care este invitatul nostru de onoare la Simpozionul Na�ional OMAGIU CĂR�II ȘI

CULTURII VASLUIENE, edi�ia a VIa, joi, 24 oct. 2019, la Biblioteca Jude�eană Vaslui. 
Notă: cu această ocazie sau realizat mai multe interviuri cu mari personalită�i, printre  care și generalul Mircea Chelaru…  



Cheltuieli comune cu al�ii la
începutul acestei săptămâni!

Se recomandă pruden�ă, pentru că
există riscul să cheltuiești tu mai
mult pe mofturile sau daunele celor
dragi. Achită�i datoriile la timp! Se
conturează o noută etapă financiară,
fie prin rezolvarea unor datorii, fie
prin ob�inerea unor venituri supli
mentare. Foarte evidente sunt
rela�iile cu străinătatea, abordarea
unor forme de școlarizare pe termen
lung, dar și orientarea spre o nouă
filozofie de via�ă. 
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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
17 oct. 2019 – 23 oct. 2019

Ești în vervă în această
săptămână și dornic de

schimbări personale majore. Este
vorba despre debutul unei etape noi
de via�ă, de o cu totul altă anvergură.
Selectează priorită�ile și evită
suprasolicitarea nervoasă. În plan
financiar, se conturează schimbări, în
sensul că apar oportunită�i de câștig
din activitatea profesională
desfășurată la un loc de muncă.
Primești bani, cadouri sau favoruri.

Discre�ia este caracteristica
de bază a personalită�ii tale în

această săptămână. Ai nevoie de
odihnă, detașare de forfota cotidiană
și de a sta de vorbă cu tine însu�i. Se
prefigurează schimbări majore pe
toate planurile vie�ii, așa încât,
gândeștete bine încotro dorești să te
îndrep�i cu adevărat. Sănătatea este
vulnerabilă, astfel că se pot eviden�ia
afec�iuni ale sistemului renal și ale
segmentelor capului. 

O săptămână cu multă
forfotă în plan socio

profesional. Discu�ii aprinse cu șefii,
cu autorită�ile, un carusel de situa�ii
dificil de gestionat la prima vedere.
Răbdarea, toleren�a și discre�ia te
ajută să depășești totul cu bine. Se
conturează finalul unei etape profe
sionale, fie prin rezolvarea unor sarci
ni de lucru, fie prin schimbarea
rela�iilor cu șefii și a statutului tău
social. Noută�i în rela�iile cu prietenii
și în rela�iile cu persoanele care te
sprijină în proiectele profesionale.

Multe controverse apar
între tine și prieteni. Ar fi

bine să renun�i la persoanele care te
tot provoacă și care se implică în
treburile tale fără să le ceri tu asta. Pe
de altă parte, sunt zile bune pentru a
te retrage în locuri liniștite, pentru a
medita în taină la rela�iile și situa�iile
în care ești implicat. Ai nevoie de o
nouă filozofie de via�ă, acum fiind
momente excelente pentru a te orien
ta spre alte valori morale.

Este rost de discu�ii cu
persoanele aflate în

străinătate sau la mare depărtare de
tine. Apar noută�i referitoare la
străinătate, fie că este vorba despre o
călătorie, fie că iei legătura cu cineva
aflat în alte col�uri ale lumii. De
asemenea, sunt de luat în calcul și
studiile pe termen lung sau trasarea
planurilor în acest sens. Pruden�ă și la
discu�ii și la călătorii! În plan
profesional se deschide o etapă nouă.
Este posibil să primești sarcini noi.

A APĂRUT CARTEA
DE VIZITĂ A

JUDE�ULUI VASLUI

101 VASLUIENI 
PENTRU 100 DE ANI

Editura PIM, Iași, 
2019, 402 p.

BURSA LOCURILOR DE
MUNCĂ PENTRU

ABSOLVENŢI

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Munca Vaslui  va orga
niza vineri,  18.10.2019 “Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi”

Absolvenţii unei forme de învăţământ care nu şiau găsit înca un loc
de muncă, dar şi alte categorii de persoane au şansa de a intra pe piata muncii,
la Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolventi, ce va avea loc în data de 18
octombrie 2019 cu incepere de la orele 9.00, la sediul Centrului Judeţean de
Resurse pentru Asistenţă Educaţională, strada Donici, nr. 2 din Vaslui,  la
sediul  Cercului Militar, strada 1 Decembrie, nr.25 din Bîrlad  şi Casa
Armatei, strada General Teleman, nr. 6 din Huşi.

Obiectivul principal al acestui eveniment îl constituie creşterea
gradului de ocupare pentru absolvenţi, nefiind excluse alte categorii de
persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, prin întâlnirea directă a cererii
cu oferta de locuri de muncă, în condiţiile unei concurenţe loiale şi
transparente, care să permită realizarea unui echilibru între acestea în timpul
cel mai scurt.

Agenţii economici care vor participa la BURSA LOCURILOR DE
MUNCA PENTRU ABSOLVENŢI vor avea prilejul săşi recruteze
personalul direct, fără intermediari, în funcţie de cerinţele concrete ale locului
de muncă pe care îl oferă.

Pentru rezervarea standurilor agenţii economici interesaţi se pot
adresa: 

– pentru Vaslui : la sediul AJOFM Vaslui din str. Spiru Haret nr. 5,
Camera 1 parter  sau fax: 0235/317717;

– pentru Bîrlad: la sediul ALOFM Bîrlad din Bdul Epureanu, nr. 8,
fax: 0235/419280;

– pentru Huşi: la sediul ALOFM Huşi din str. A. I Cuza, bl.45, sc. A,
parter, fax: 0235/481720).  

ACŢIUNEA
TRUCK & BUS

Autovehiculele pentru transportul de persoanelor sau mărfurilor sunt
oprite pentru control, în această săptămână, de poliţiştii rutieri. Activităţile
sunt desfășurate simultan în toate statele membre ale U.E.

Pe parcursul săptămânii 14 – 20 octombrie a.c., Direcţia Rutieră a
Poliţiei Române coordonează, la nivel naţional, o acţiune pentru prevenirea
accidentelor rutiere produse, în special, din cauza nerespectării normelor
rutiere de conducătorii autovehiculelor de transport public de persoane mai
mare de 8+1 locuri și de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată
mai mare de 3,5 tone.

Ac�iunea se desfășoară conform Planului de operaţiuni al
Organizaţiei Poliţiilor Rutiere din Europa (TISPOL).

În cele 7 zile, controalele poli�iștilor au în vedere respectarea, de
către șoferii profesioniști, a vitezei legale, utilizarea centurilor de siguran�ă
sau a dispozitivelor de reten�ie, func�ionarea corespunzătoare a aparatului
tahograf, respectarea perioadelor de conducere ori de odihnă, documentele
obligatorii ale conducătorilor auto, ale vehiculului ori cele ale operatorilor de
transport.

În ceea cei privește pe conducătorii autovehiculelor destinate
transportului de marfă, controalele vizează și respectarea limitei maxime
admise, a greută�ii mărfurilor sau fixarea corespunzătoare a acestora, precum
și respectarea normelor privind transportul mărfurilor periculoase.

MERCEDES ML250, RADIAT DIN
CIRCULAŢIE, DESCOPERIT ÎN

TRAFIC DE POLI�IȘTII DE
FRONTIERĂ DIN P.T.F. ALBIŢA 

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei
Albiţa  efectuează cercetări cu privire la un cetăţean din R. Moldova care a
fost depistat conducând un autoturism neînmatriculat şi care avea aplicate
numere de înmatriculare false.

În data de 14 octombrie a.c., în jurul orei 21.30, în Punctul de Trecere
a Frontierei Albiţa  I.T.P.F. Iaşi, sa prezentat pentru efectuarea formalităţilor
de control, cetăţeanul din R. Moldova M.M., în vârstă de 24 de ani, con
ducând un autoturism marca Mercedes ML250, înmatriculat în Belgia.

La controlul de frontieră, existând suspiciuni cu privire la autentici
tatea documentelor prezentate la control pentru autoturismul în cauză, colegii
noştri au procedat la efectuarea de verificări suplimentare, în urma cărora au
constatat că autoturismul marca Mercedes ML250 a fost radiat din circulaţie
de autorităţile din Belgia la data de 16.09.2019 şi numerele de înmatriculare
aplicate pe acesta sunt atribuite unui autoturism marca BMW X5, înmatricu
lat în Belgia la data de 16.09.2019.

În cauză, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul
săvârşirii infracţiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui
autovehicul neînmatriculat şi conducerea pe drumurile publice a unui
autovehicul cu număr fals de înmatriculare, la finalizare urmând a fi dispuse
măsurile legale care se impun.
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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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Rela�iile parteneriale te
provoacă mult la începutul

acestei săptămâni. Sunt posibile
discu�ii aprinse cu partenerul de
via�ă sau cu colaboratorii, dar și
separări și desprinderi de unele
parteneriate. Se încheie o etapă
partenerială, atât în plan personal,
cât și în plan profesional. Se
conturează noută�i financiare, la
sec�iunea bani, bunuri comune cu
partenerul de via�ă.

O săptămână foarte
interesantă în plan

profesional! Se conturează
schimbări majore la locul de muncă,
fie prin plecarea sau sosirea unor
colegi, fie prin schimbarea
condi�iilor de muncă. Se vor finaliza
unele sarcini de lucru, astfel că se va
face loc pentru altele mai
interesante. De asemenea, este
posibil să primești o ofertă de colab
orare.

Se întrezăresc discu�ii
importante cu persoanele

dragi. Controversele sentimentale
apar datorită faptului că tu ai
așteptări prea mari de la ceilal�i. Se
prefigurează finalul unei etape
sentimentale, poate chiar și finalul
unei rela�ii ce durează de ceva
vreme. Pruden�ă și discernămînt,
deoarece, comunicarea este
deficitară. La locul de muncă apar
noută�i Se recomandă pruden�ă și
discernământ! 

În primele zile ale
săptămânii este nevoie să te

ocupi de cură�enii generale,
repara�ii, îmbunătă�irea condi�iilor
domestice, vânzarea sau achizi�io
narea de bunuri patrimoniale. Sunt
momente bune pentru a finaliza
demersuri familiale și patrimoniale
alături de membrii familiei. Foarte
animate devin rela�iile cu persoana
iubită și copiii. O rela�ie amoroasă
veche se poate reactualiza în chip
nebănuit sau există și varianta să
pornești o rela�ie nouă.

Multe persoane din
anturajul apropiat te vor

căuta la începutul săptămânii.
Discu�ii ample, călătorii pe distan�e
scurte, implicare în activită�i
intelectuale și în realizarea unor
documente oficiale. Este vorba
despre rezolvarea sau finalizarea
unor situa�ii în care ești implicat
alături de persoanele apropiate:
rude, prieteni, colegi de serviciu. În
plan domestic, se deschide o nouă
etapă. Este bine să trasezi planuri
domestice de anvergură.

Săptămâna debutează cu
aspecte financiare. Cheltuieli

pe de o parte, primirea salariului, a
unei prime sau a unor favoruri din
spre segmentul muncii, pe de altă
parte. Totuși, se va finalizează o
etapă de câștig din munca proprie.
Pruden�ă și discernământ vizavi de
bani și bunuri personale. Selectează
priorită�ile, pentru că există riscul să
chetuiești sume mari de bani pe te
miri ce. Rela�iile cu anturajul
apropiat se schimbă, în sensul că, fie
te desprinzi de unii, fie de apropii.

Locuri de muncă
în Vaslui

Locuri de muncă
în Bârlad

– A.N. Apele RomaneAdm. Bazinala de Apa PRUTBARLAD 2
agen�i hidrotehnici, 1 muncitor hidrometru

– AQUAVAS SA 3 instalatori apă, canal, 1 electrician de între�inere
și repara�ii, 5 săpători manual

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

– GIRELI SRL 1 tehnician pentru sisteme de detec�ie, supraveghere
video, control acces

– HEMDCONF SRL 5 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor, 5 operatori confec�ioneri industrial îmbrăcăminte din �esături, tri
cotaje, materiale sintetice

– JARDIANU KEOPS SNC 1 tâmplar universal, 1 vopsitor lemn
– PALODA SA 1 paznic
– ROMOLD SECURITY SRL 3 agen�i de securitate
– ROMOLD SRL 6 agen�i de securitate
– SAMNOVE SRL 3 operatori confectioneri industrial îmbrăcăminte

din �esături, tricotaje, materiale sintetice
– SC ANA  CORNEL SRL 1 vânzător
– SC LIDL DISCOUNT SRL 2 vânzători
– SC VANBET S.R.L. 25 ambalatori manual, 1 electrician de

între�inere și repara�ii, 1 inginer mecanic, 3 șoferi autocamion/mașină de mare
tonaj, 1 sudor

– SEEDSNACK S.R.L. 1 inginer în industria alimentară, 1 manager,
1 operator fabrica�ie flux

– SPITALUL MUNICIPAL DE URGEN�Ă „ELENA BELDIMAN”
BARLAD 3 asisten�i medical generaliști

– STEFTRANS SRL 1 ajutor bucătar, 4 ajutor ospătar, 1 barman
WWW.TVV.RO

– S.C. C&A CONSULTING S.R.L. 5 muncitori necalifica�i, 5 sudori
electric si autogen, 5 instalatori termosanitari, 2 ingineri mecanici

– Fabrica de carne MORANDI 10 operatori abator păsări, 1 medic
veterinar, 2 ingineri industria alimentară, 1 inginer chimist, 1 electrician, 1
instalator, 1 sudor, 2 gestionari depozit, 1 facturist

– S.C. FLOMAVISKO S.R.L. 1 barman, 1 ospătar
– S.C. DICOLI FOREST S.R.L. 1 tractorist, 1 drujbar
– S.C. SERVICEDDV S.R.L. 1 contabil
– S.C. ZUGRADEC S.R.L. 2 zugravi, 1 contabil șef
– Liga de Protectie si Securitate 3 dispeceri
– S.C. VIRANISCOP S.R.L. 5 muncitori placări termopolistiren
– S.C. STRUCTOCONSDENVAS 4 sudori, 5 muncitori necalifica�i,

2 lăcătuși
– S.C. DARIENSEM S.R.L. 1 manipulant mărfuri, 1 șofer
– S.C. ATOM TRADING S.R.L. 1 încărcătordescărcător, 1 mecanic

auto, 1 șofer autocamion
– S.C. TOPGEOCAD S.R.L. 1 inginer geodez, 1 tractorist, 1 opera

tor date
– S.C. FIBERPLUS S.R.L. 1 tehnician re�ele telecomunica�ii
– S.C. CATRODI S.R.L. 2 finisori, 2 zidari
– S.C. DOMINGHIANS PARK S.R.L. 1 șofer autocamion mașini

mare tonaj
– S.C. IMAGINE PERFECTA S.R.L. 1 ospătar, 1 bucătar, 1 ajutor la

prepararea produselor fast food
– S.C. A&A INVENT 1 tinichigiu carosier
– CAR Pensionari militari si civili 1 contabil
– RMTTRANS 1 șofer autocamion mașini mare tonaj, 2 vulcaniza

tori produse cauciuc
– S.C. GHIZONACE 1 operator calculator
– CEM PROJECT LOGISTICS S.R.L. 1 mecanic utilaj, 2

manipulan�i mărfuri
– S.C. AMBIENT S.R.L. 1 ajutor bucătar, 1 agent vânzări, 2 barmani
– S.C. CONERORO 1 ajutor bucătar
– S.C. ANDSUR S.R.L. 2 muncitori necalifica�i
– S.C. CONFECTII S.A. 5 confec�ioneri, 5 muncitori necalifica�i în

confec�ii
– S.C. DANINA LINE S.R.L. 1 Inginer textile pielărie
– S.C. BENACA  LIP S.R.L. 1 vânzător
– S.C. TRAVEL  BRANDS  S.A. 1 agent turism
– S.C. EURO ROUTE S.R.L. 1 șofer autoturisme
– S.C. BELMI TRADE S.R.L. 1 ajutor bucătar
– S.C. BOSTYVOM S.R.L. 2 agen�i pază, 1 ospătar, 1 barman
– S.C. JUFAT S.R.L. 1 muncitor necalificat
– S.C. MEMCOM S.R.L. 9 ospătari, 7 barmani
– S.C. RODAV S.R.L. 1 asistent rela�ii publice
– S.C. KLNIFTIFAM 1 barman
– S.C. EMSAN HALLAL CONTROL 2 contabili, 5 măcelari
– S.C. HEY TAXI S.R.L. 1 dispecer
– Asociatia de proprietari nr.27 1 femeie serviciu
– Primaria VASLUI 1 inspector specialitate, 1 îngrijitor
– S.C. PORUMBELUL ALB S.R.L. 5 brutari
– S.C. OVIS PALMIRA S.R.L. 1 bucătar
– Sistemul de Gospodarire a Apelor  1 agent hidrotehnic, 1 mecanic

utilaj, 1 electrician auto
– Ionescu Radu 1 bonă

INFRAC�IUNI
CONSTATATE DE

POLI�IȘTII  VASLUIENI

Poli�iștii vasluieni
efectuează cercetări fa�ă de mai
multe persoane, depistate pe
drumurile publice ale jude�ului
Vaslui încălcând prevederile legale în
vigoare.

În data de 13 octombrie a.c.,
la ora 20:45, poli�iștii din cadrul
Poli�iei Orașului Negrești, care
desfășurau activită�i de control trafic
rutier pe strada Mihail Kogălniceanu,
din orașul Negrești, jude�ul Vaslui,
ocazie cu care au depistat un
autoturism înmatriculat în străinătate,
condus de un bărbat de 27 de ani din
comuna Rafaila, jude�ul Vaslui.

Cu ocazia verificărilor
efectuate, poli�iștii au constatat faptul
că, bărbatul care conducea
autoturismul nu posedă permis de
conducere pentru nici o categorie de
vehicule. 

În cauză, a fost întocmit
dosar de cercetare penală pentru
săvârşirea infracţiunii de
”conducerea unui vehicul fără permis
de conducere”, faptă prevăzută și
pedepsită de articolul 335, alineat 1,
din Codul Penal.

*
În data de 14 octombrie a.c.,

la ora 02:20, poli�iști din cadrul
Poli�iei Municipiului Vaslui, fiind în
exercitarea atribu�iilor de serviciu pe
strada Ștefan cel Mare din municipiul
Vaslui, au depistat și oprit în trafic un
autoturism înmatriculat în străinătate,

care se deplasa spre Crasna, condus
de un bărbat în vârstă de 25 ani, din
Vaslui. 

Cu ocazia verificărilor
efectuate, sa constatat că acesta avea
dreptul de a conduce vehicule pe dru
murile publice suspendat.

În cauză, a fost întocmit un
dosar de cercetare penală pentru
săvârşirea infracţiunii de conducerea
unui vehicul fără permis de
conducere, faptă prevăzută și
pedepsită de articolul 335, alineat 2,
din Codul Penal.

*
În cursul zilei de 15

octombrie, ora 09:25, poli�iști din
cadrul Poli�iei Municipiului Huși,
care desfășurau activită�i de control
trafic rutier pe strada Cpt. N. Cișman
din municipiul Huși, au oprit pentru
control, un autoturism înmatriculat în
jude�ul Vaslui, condus de un bărbat în
vârstă de 25 ani, din Huși, jude�ul
Vaslui. 

Cu ocazia verificărilor
efectuate de poli�iști, sa constatat că
bărbatul avea dreptul de a conduce
vehicule pe drumurile publice
suspendat.

În cauză, a fost întocmit un
dosar de cercetare penală pentru
săvârşirea infracţiunii de conducerea
unui vehicul fără permis de
conducere, faptă prevăzută și
pedepsită de articolul 335, alineat 2,
din Codul Penal.

A  a p ă r u t  n r .  1 9 / 2 0 1 9
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.
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NA�IONALENA�IONALE

PENTRU VASLUIPENTRU VASLUI

POPASURILE SĂPTĂMÂNII
Cu am tot spus jurnalistului îi stă bine cu drumul, și am cam făcut și asta, deși ultima noastră

carte, a 36a, nea luat ceva din timp. Am poposit în mai multe comune, dar vom consemna doar câte
ceva și pe scurt.

ZĂPODENI:

Lam căutat pe primarul Ionel  Chiratcu pentru informa�ii legate de deschiderea anului
școlar și despre echipa de fotbal care are și tradi�ie, și teren foarte bun (și vechi) și rezultate, pentru
că de ani buni e printre cele mai stabile. Doar am filmat clădiri, bine între�inute și teren, pentru că
edilul era dus în interes de serviciu. Îl găsim noi, numai să vrem.

La REBRICEA am filmat și parcul din fa�a primăriei și… un alt teren de sport cu care

orice primar poate să se mândrească. Valerică Radu, însă, poate înfă�ișa și niște preocupări cultur
ale aproape de necesită�i, oricum de apreciat. Acum era după niște minore care descoperă lumea
cam prea devreme, după obiceiuri �igănești. La telefon chiar părea să gâfâie, semn că chiar era în mi

siune. 
VULTUREȘTI:
Am admirat primăria, cam pe dinafară, pentru că înăuntru nam dat decât de contabilul,

cam nou, simpatic și pe cale de a deveni…bărbos. Iam spus că bărboaiele îmbătrânesc pe orice om
și sa înveselit. Cât despre primar… la câte probleme are, să fie sănătos. Așteptăm, cam de multă
vreme să mai convorbim despre soarta comunei.

ȘTEFAN CEL MARE:
Primarul Moraru pare că sa hotărât să asfalteze fiecare palmă de drum comunal, ba și pe

unele către tarlale. Ar fi bine să vedem ca în Fran�a asfalt până către mijlocul ogorului și, la cât de
gospodar este poate face și asta. Noi, însă, nu ne potrivim programul după al lui, dar, chiar dacă 
nar vrea să vorbească cu noi, tot apreciem ceea ce reușește  un primar gospodar. Parcul din fa�a
primăriei este de admirat. Am apreciat că viceprimări�a sa arătat gata să ne dea informa�iile cerute.

ROȘIEȘTI:
Marele om de cultură Veniamin Costachi, împietrit întro statuie reprezentativă în curtea

școlii, nea privit binevoitor dar neputincios pentru ziarist, adică lam văzut, lam admirat și am ple
cat. La Primărie se desfășoară normal activitatea și aflăm că vom putea scrie despre niște ac�iuni
trăsnet. Florin Anea e capabil de multe surprize plăcute.

DELENI:
Cu Eșanu nost’ în frunte/ Nom avea victorii multe. Cel pu�in așa am început să credem

după ce am văzut cât de lamentabil e fostul colonel, atunci apreciat, azi… cu totul, depreciat. A 
devenit eroul nostru negativ, de căutat prin băl�ile de pe drumul mare de caare… grijă, nare.

Aferim, colonele, fii primar, ce dracu?!?

Dumitru V. MARIN



77
CM
YK

Meridianul, joi, 17 octombrie 2019

www.tvv.ro actualitate



ccuullttuurrăă    uummoorr www.tvv.ro

Meridianul, joi, 17 octombrie 2019

U
n 

zâ
m

be
t 

cu
 N

ic
ol

ae
 V

iz
ite

u 
EEpp ii gg rr aammee

AMINTIRI DIN LICEU
Îl citeam Eminescu
Şi bine căţi mai aminteşti
Ne plăcea de Odobescu
Dar mult mai mult de Odobeşti.

OFERTĂ
Oferim din stoc
Divă, chiar divină,
Iar la preţuri şoc
Parţial virgină!

DISPERĂRILE IUBIRII
Mie dor de trupuţi cald şi mătăsos
Şi urlu să maudă mahalaua
Căci fără tines nebun furios…
Miam rătăcit prin casă pijamaua!

Mihai BATOGBUJENIŢĂ

UNUI CANDIDAT
Promisiunile făcute,
Cunverșunare și cu zel,
Deo vreme nus recunoscute
Nici de el!

Ecaterina SOFRONIE

NĂMOL LA BĂILE NICOLINA
IAȘI
Te ungi  să tensănătoşeşti
De o să vrea Preasfântul
Şi ca să te obişnuieşti,
Cu … pământul!

Ioan ZAHARIA

UNUI CONFRATE PLIN DE
VICII
Epigrame scriu pu�ine,
Muza încă mie departe.
Dar demi aminteam de tine
Cred caș fi umplut o carte!

Camelia NISTOR 

SISTEMUL "COPLATĂ" 
ALTERNATIVĂ LA ŞPAGA DIN
SPITALE
Desigur,nom mai da ciubuc,
Dar adaptândul pe Coşbuc,
"Din zei deom fi coborâtori,
Co plată tot suntem datori !!

"PERFORMANŢĂ SANITARĂ”
Făcând succint o analiză
Confirm cu tentă cinică:
Sistemul nui deloc în criză
Ci e în...moarte clinică!

Vasile LARCO

ATÂT DE SINGURĂ
Când ho�iiau dat năvalăn zori,
Le zise, lăcrimând, mătușa:
”Ce bine ca�i venit feciori...
Că nimeni numi deschide ușa!”

DUPĂ UN CONCEDIU LA
MARE
Mam ars și eu, nu mai discut,
Dar ea, so�ia mea, istea�ă,
E, zău, de nerecunoscut.....
Sau mam întors cu alta soa�ă?

Ioan FRENŢESCU

UNUI PARLAMENTAR
Văzândul cum deatâtea ori pe lună
Promite nonșalant de la tribună,
Vă spun discret șii de luat aminte:
Nici nu roșește dumnealui când
minte!

Mihai HAIVAS

EPIGRAME ÎNTRUN VERS
ABERA�IE: Frecventăn orice dizerta�ie.
AMANT: So� pe un loc vacant.
AMANTĂ: În orice cuplu, o placă turnantă.
ARAMĂ: Deo dai pe fa�ă, e o dramă.
ARBITRAJ: Îl descoperi la partaj.
AUSTERITATE: Buget făcut pe… nemâncate.
BABORD: Doar cu stânga e de acord.
BALAMUC: Guvernare cu bucluc.
BALIVERNĂ: Minciună pururi eternă.
BASTON: Fără el nu ai blazon.
CUREA: O strângi când via�a este grea.
DIALOG: Adesea e doar monolog.
ESCHIVĂ: Politica guvernelor în derivă.
FISC: Săl fentezi eun mare risc.
GARGARĂ: Ocupa�ie parlamentară.
HARTAN: Echivalent pentru ciolan
INTELECTUAL: Nu mai este actual.
LĂCUSTĂ: Demnitar ce nu doar gustă.
MINUNE: Un parlament cu legi mai bune.
NECROLOG: Urmează dupun epilog (al fostei guvernări!)
ONOARE: Azi, ceva făr’ de valoare.
PAPAGAL: So� credul, fără egal.
RECIDIVĂ: În politicăi masivă.
REVOLU�IE: Doar victimeleau crezut căi o solu�ie.
SCATOALCĂ: La alegeri o iei în falcă.
TALENT: Doar la pu�ini e evident.
�EAPĂ: Deo primești, intri la apă.
UMOR: Te scapă de omor, sau Dacăl descoperi, ai un spor.
VINĂ: Cu păcatul e vecină.

Mihai HAIVAS

PSEUDOFABULĂ PE
CAROSABIL

Când poliţistul de la "Rutieră"
Agent „de importanţă” pe arteră,
Tea amendat pe unicul motiv
Caşa „vru” muşchii lui, deci abuziv,
Nu proceda ca oamenii nătângi
Săltând din mijlociul mâinii stângi,
Că, exponentul legii în teren,
Considerânduţi gestul drept obscen,
Îţi va „orna” co mie de motive
Măsura arestării preventive,
Că eşti un grav pericol social
Prin gestuţi indecent şi imoral.
Iar de aici urmeazăun bâlci complet :
Cu stres, audieri pe la parchet,
Ce culminează cun proces la care
Te vei alege cu o condamnare
Pentru delictul de obscenitate
Şiofensă faţă deautoritate!...

Puteai sămpiedici toată brambureala
Deai fi ştiut saplici la timp MORALA:
Cu poliţistul de pe carosabil
Să te comporţi civilizat,amabil,
Nu apelând la gesturi de canalii,
Ci fin,cum fac doar intelectualii,
Săi strigi "Măi,animalule !" în faţă,
Citând astfel din clasicii în viaţă !

Vasile VAJOGA

DOUĂ LUCRURI EXTREM DE DIFICIL 
DE REALIZAT

1. Să pui ideile tale în capul altuia…
2. Să pui banii altuia în…buzunarul tău.
# Cel care reușeste primul lucru se numește…PROFESOR!
# Cel care reușește al doilea se numește…BUSINESSMAN!
# Cel care le reușește pe amândouă se numește…SO�IE!
# Cel care nu reușeste nici una nici alta se numeste…SO�!

RONDEL
POLITIC

Mai marii în politică se spurcă
În fel și chip, șocante declara�ii,
Spun căi spre binele acestei na�ii,
Dar sărăcian case se tot urcă.

Din tot ce zic, sunt numai abera�ii,
Și neamul nostrun spusa lor se
ncurcă,
Mai marii în politică se spurcă
În fel și chip, șocante declara�ii.

Cu cei de „jos” comunică prin
turcă,
Prin legi, decrete, fără explica�ii,
Știu pentru sineași face situa�ii
Șia da poporului mereu de furcă,

Mai marii în politică se spurcă.
Corneliu VĂLEANU

SO PORŢI 
ÎN ZBOR… 

So porţi în zbor încălecaţi peo pană,
Cempodobeşteun Pegas iluzoriu,
Râvnind mereu a deveni notoriu
Mai mult decât vestitai amazoană.

Pornind pe un traseu aleatoriu,
Punctat de câteo tainică şicană,
Veţi reuşi, cu fata ta morgană,
Satingeţi mult visatul purgatoriu…

Acolo, amintinduţi şi de Dante,
Petrarca, şialte suflete celebre,
Vizând semeţ succese galopante

Deai scăpăra deun miez de stea
chibritul
Poţi încerca salungi mai  vechi
tenebre
Sculptând din miez de noapte
răsăritul.

Eugen DEUTSCH

LEGE ELECTORALĂ
Ajunsam, iată, la strâmtoare,
Poporul e total dezamăgit,
Căci de un timp noi la votare
Alegem întreun ho� șiun necinstit.

DUPLICITATEA UNUI LIDER
DE PARTID
Privesc spre el, precum nătânga,
Cu cât tupeu ascunde fapta:
Ritos declară căi de dreapta,
Dar �ine capul tot la stânga.

PROSTIA, CAUZĂ A
DECESULUI
Cred că orișicine știe,
Căn al vie�ii scurt decor,
Unii mor dintro prostie,
Al�ii de prostia lor.

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

Mihai HAIVAS
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RE�ETĂ DE SEZON

VARZĂ MURATĂ

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

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

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

Fiecare varză o tai drept de

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

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

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

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

Sursa: www.antenasatelor.ro

AA NN UU NN ŢŢ
Transurb S.A. Vaslui cu sediul în str.

Decebal, nr. 3, Vaslui, organizează concurs în
data de 23.10.2019  proba scrisă, pentru ocu
parea unor posturi contractuale vacante,
după cum urmează:  

– Economist pe perioada  nedetermina
ta   1 post

Concursul se organizează astfel: în data
de 23.10.2019, ora 10:00  proba scrisă  şi  în
data  de  25.10.2019, ora 10:00  interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune până la data de 21.10.2019, 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 sau 0756946637
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A APĂRUT 
CARTEA DE VIZITĂ A
JUDE�ULUI VASLUI –

101 VASLUIENI PENTRU 100
DE ANI

Editura PIM, IAȘI, 434 p.

CUM SĂ FII UN GENTLEMAN 
21 DE SFATURI PENTRU DOMNI

1. Un gentleman se ridică
atunci când în încăpere intră o
doamnă. El se ridică de la masă
atunci când este prezentat unui
oaspete. Un domn se remarcă prin re
spectul fa�ă de cealaltă persoană și
prin faptul că îi pasă.

2. Un gentleman va ocupa
locul dinspre stradă pentru ași pro
teja partenera. Acest gest este făcut
de oricare domn care înso�ește o
persoană de sex feminin și semnifică
protec�ia pe care io oferă indiferent
ce se poate întâmpla.

3. Un gentleman deschide
ușa unei doamne.  Un bărbat modern
ajută o femeie să intre sau să iasă
dintrun local, să urce sau să coboare
dintro mașină. Nu este un gest care
denotă slăbiciunea unei femei ci,
afec�iunea și respectul pentru aceasta.

4. Un gentleman nu critică
niciodată masa oferită de gazdă.
Este extrem de ofensator să faci co
mentarii negative cu privire la felul de
mâncare pe care gazda la oferit. Dacă
nu îi place întreg meniul, un domn va
fi discret și va lăuda gazda pentru
efortul depus.

5. Un gentleman nu râde
exagerat pentru a atrage aten�ia. Un
gentleman atrage aten�ia prin carac
terul său puternic.

6. Un gentleman oferă
pozi�ia cea mai bună la o masă unei
femei și o ajută cu scaunul. O
doamnă va ocupa locul care îi permite
să vadă întreaga încăpere sau cea mai
frumoasă priveliște. Atunci când
partenera se așează, un domn va trage
ușor scaunul, iar în timp ce ea se
așează îl împinge înapoi către masă.

7. Un gentleman ajută în
totdeauna o doamnă cu haina. Fie
că partenera dorește săși lase haina
când ajunge întrun local sau să se îm
brace cu ea la plecare, un domn este
responsabil să facă această sarcină
mai ușoară. Este un semn de mare
protec�ie și gentilitate fa�ă de o
persoană de sex feminin să o aju�i în

acest moment cheie care va stârni cu
siguran�ă admira�ie.

8. Un gentleman așteaptă
rândul său la masă până ce toate
doamnele șiau ocupat locurile. Este
nepoliticos și lipsit de rafinament să te
așezi pe scaun înaintea unei femei sau,
să o lași să se ocupe singură de haină
și de scaun.

9. Un gentleman nu merge
niciodată înaintea unei femei pe
stradă. Este nepoliticos ca atunci
când cei doi merg pe stradă, un bărbat
să meargă singur înaintea ei. Dacă
urcă scările, un gentleman va rămâne
în spate pentru a o ajuta întro
eventuală alunecare, dar va prefera să
urce primul dacă ea poartă mini.

10. Un gentleman oferă
scaunul unei femei. Dacă întro
încăpere nu mai este alt scaun, un
domn, din polite�e, îl va lăsa la
dispozi�ia doamnei.

11. Un gentleman ajută la
căratul bagajelor. Un domn manierat
ajută întotdeauna o femeie să care
bagajul, dă o mână de ajutor celor în
vârstă să le ducă plasele și va contribui
cu așezatul valizelor pasagerilor din
avion/tren în compartimentele de dea
supra capului.

12. Un gentleman preia
controlul. Mai ales la prima întâlnire,
domnul va fi cel care ia ini�iativa în
legătură cu tot și se asigură că totul de
curge perfect. El va propune locul de
întâlnire, se va asigura de deplasarea
partenerei, va face o rezervare la un
restaurant și va face comanda, fără
însă a avea alte așteptări.

13. Când plouă, un gentle
man �ine umbrela. Cu riscul de a
rămâne în ploaie și a se uda, un domn
va oferi umbrela sa unei femei pentru
a o proteja. De asemenea, un gentle
man poartă mereu la el o umbrelă, fie
că o ascunde în mașină sau în geanta
de serviciu, el este pregătit mereu pen
tru cei mai rău.

14. Un gentleman conduce
o femeie acasă sau măcar până la

mașină. Un adevărat domn se
preocupă de siguran�a unei femei și o
înso�ește pentru a evita eventualele
situa�ii neplăcute.

15. Un gentleman
păstrează un secret ce ia fost
încredin�at. Dacă partenera sa ia
confesat un secret îl va păstra cu
sfin�enie, din respect pentru încrede
rea ei.

16. Un gentleman ofera
haina lui. Dacă afară este frig, un
bărbat ia ini�iativa de a oferi haina sa
partenerei.

17. Un gentleman ascultă.
Un adevărat bărbat își ascultă partene
ra din dorin�a de a o cunoaște mai
bine. El este prezent în discu�ii și
dovedește că stăpânește arta
conversa�iei.

18. Un gentleman este
punctual. Nu va da vina pe trafic pen
tru ași motiva întârzierea, ci este un
bun organizator al timpului său. Un
gentleman se �ine de cuvânt întot
deauna pentru a ajunge la ora stabilită,
fără să determine o femeie să îl
aștepte.

19. Un gentleman este gen
eros cu complimentele. El știe că o
femeie a acordat destul timp pentru a
se aranja și va face un compliment
referitor la aspectul ei. Desigur, nu va
face glume proaste legate de
nesiguran�a ei pentru că, acest gest
este specific snobilor.

20. Un gentleman nu
jignește și nu lovește niciodată o fe
meie. Indiferent de situa�ie un gentle
men se respectă destul de mult încât
să nu ajungă cea mai mare brută.
Niciun motiv din lume nu î�i poate
permite să abuzezi de puterea fizică
pentru a lovi sexul slab.

21. Un gentleman cere
mâna viitoarei so�ii tatălui ei. Acest
gest cavaleresc nu este deloc demodat,
ci denotă o educa�ie aleasă și un mare
respect pentru familia iubitei.



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
92 locuri de muncă disponibile la 16.10.2019

– ANTA'95 SRL 1 șofer autobuz
– ARISMA DISTRIBUŢIE SRL 1 bucătar
– ASOCIATIA FILANTROPICA ORTODOXA

HUSI 1 asistent medical generalist,  3 îngrijitori la domiciliu
– AUTO B H N SRL 1 instructor auto
– BROMJOVICER S.R.L. 3 muncitori necalifica�i

în industria confec�iilor
– CARISAB SRL 2 electricieni de între�inere în

construc�ii, 1 zugrav
– CHENCOS SRL 1 muncitor necalificat la asam

blarea, montarea pieselor, 2 muncitori necalifica�i la asam
blarea, montarea pieselor

– ECOSALUBRIZARE PREST SRL 1 lucrător
pentru salubrizare căi publice

– ELENANYRAM SRL 2 vânzatori
– ENACHEMORARIT SRL 3 încarcatori

descărcători
– FINISH TRANSPORT SRL 2 șoferi autocamion/

mașină de mare tonaj, 1 vânzator
– GARTEK SRL 2 femei de serviciu
– INTERONYTRANS SRL 1 mecanic auto, 1 șofer

autobuz
– L.I.S. SERVGROUP SRL 1 contabil, 1 șofer

autocamion/mașină de mare tonaj
– LETECOM SRL 2 confec�ioneriasamblori arti

cole din textile
– LEVENTICA SRL 1 operator introducere,

validare și prelucrare date
– MARKALG FOOD SRL 3 bucătari, 3 ospătari

(chelneri)
– OLIZIA N.C.B. SRL 1 vânzător
– PARTENISTAR SRL 1 muncitor necalificat la

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

– PRODNEL SRL 1 lăcătușmontator, 1 muncitor
necalificat la asamblarea, montarea pieselor

– PROFARM COMP. SRL 1 farmacist
– RMTTRANS SRL 1 șofer autocamion/mașină de

mare tonaj, 2 vulcanizatori de produse industriale din cau
ciuc

– SC ANA  CORNEL SRL 1 vânzător
– SC HLADEM SRL 3 confec�ioneriasamblori

articole din textile
– SC LIC IORENTE SRL 1 casier încasator
– SC MADEROM SHOES SRL 2 muncitori

necalifica�i în industria confec�iilor
– SC REIAda SHOES SRL 5 confec�ioneri articole

din piele si înlocuitori, 5 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor

– SC SCARPEDORU SRL 4 confec�ioneri articole
din piele si înlocuitori

– SC TIME CRIZANTEMELOR SRL 1 barman
– STOENESCU PRESTCOM  SRL 20 muncitori

necalifica�i la asamblarea, montarea pieselor

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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MUZEUL ”VASILE PÂRVAN” BÂRLAD 
VĂ INVITĂ LA UN NOU FILM DIN CADRUL

PROIECTULUI  KINEDOK POWERED BY ONE
WORLD ROMANIA, EDI�IA A 5�A.

KineDok este un program
interna�ional de distribu�ie
alternativă pentru filmul documentar,
care se desfășoară în șapte �ări
partenere: Republica Cehă, Slovacia,
Ungaria, Croa�ia, Norvegia, Bulgaria
și România, unde este coordonat de
către Asocia�ia One World România,
în strâns parteneriat cu festivalul de
film. Fiecare �ară contribuie la cata
logul comun cu unele dintre cele mai
interesante documentare produse în
ultimii ani, care rulează apoi în sute
de localită�i din toate cele șapte �ări,
generând astfel o comunitate
culturală impresionantă. Un obiectiv
important al proiectului este acela de
a diversifica și extinde lan�ul de
distribu�ie dincolo de sălile de cine
ma, organizând proiec�ii în orice
spa�iu unde vizionarea unui film are
poten�ialul de a deveni o expreien�ă
comunitară (galerii, muzee, baruri,
biblioteci, case de cultură etc.).

Sâmbătă, 19 OCTOMBRIE,
de la ora 12,00 vă invităm, la sedi
ul central al muzeului, să urmărim
împreună filmul croat Josipa, te
iubesc. 

Josipa se luptă cu urmările
abuzurilor sexuale la care a fost
supusă de când avea 4 ani până la
vârsta de 12 ani. Senad începe să
lucreze la un film despre ea.
Participând la via�a Josipei, el nu mai
este un cineast obiectiv, devenind, în
schimb, un alt protagonist al filmului.
Filmul se transformă, astfel, întro
poveste personală, intimă, tulburător de sinceră despre extrem de neobișnuita rela�ie dintre acești doi oameni. Pe par
cursul întregului film, privirea ne este a�intită asupra chipului unei tinere ce trece, într un ritm aproape de nestăvilit, de
la durere, suferin�ă, furie și o frică disperată de a pleca, la umor negru, bucurie copilăroasă și căutarea intelectuală a
unui diagnostic pentru propria afec�iune. Celălalt protagonist (pe care nu îl vedem) încearcă să repare ceea ce al�ii au
vătămat acum mult timp...

Astenia de toamnă –
simptome și tratament

Primele luni ale toamnei vin
cu ploi, temperaturi scăzute, natură
care se prăpădește în jurul nostru și
astenia specifică, care marchează tre
cerea la un nou sezon: oboseală,
somnolen�ă, stres și dureri de cap.

Triste�ea prezentă în zilele
reci ale toamnei poate fi mai mult
decât o dispozi�ie trecătoare. În unele
cazuri, semnalează prezen�a asteniei.
Pe măsură ce zilele devin mai scurte,
sistemul imunitar pare săși piardă
din putere, ceea ce ne face să ne
sim�im epuiza�i și triști. Rezultatele
asteniei sunt:

Insomnia
Depresia
Tulburări de memorie și

lipsa puterii de concentrare
Fluctua�iile apetitului – ba

mănânci foarte mult, ba foarte pu�in
Simptomele asteniei au

șanse să apară în prima luna de
toamnă și, de obicei, durează până în
ultimele zile de iarnă.

Nu există anumite criterii
pentru declanșarea asteniei de
toamnă și oricine poate să cadă drept
victimă. Dar, anumite studii au arătat
că persoanele care trăiesc în zone
unde iarna zilele sunt foarte scurte,
mai ales în rândul femeilor, această
afec�iune se poate declanșa mai
frecvent. 

Cele mai comune simp
tome ale asteniei de toamnă

Când vine vorba de diag
nosticul asteniei de toamnă, acesta
poate fi valid doar dacă persoana în
cauză a avut aceleași simptome timp
de trei sezoane la rând și dacă sau
observat îmbunătă�iri la starea de
sănătate a pacientului în perioada de
primăvară și vară. Medicul specialist
vă poate analiza stările și, de aseme
nea, vă poate supune la un test de
sânge.

Depresie cu apatie, subesti
marea puterilor, vinovă�ie, nefericire

Anxietate reprezentată de
imposibilitatea de a face fa�ă
situa�iilor stresante

Schimbări frecvente și
subite de dispozi�ie (de obicei dintro
stare extremă în alta)

Stări de letargie compuse
din oboseală și incapacitate fizică de

a face fa�ă activită�ilor zilnice
Probleme de socializare,

irascibilitate în interac�iuni cu al�ii și
dorin�a de a te izola

Probleme sexuale exprimate
prin absen�a libidoului

Cum prevenim astenia de
toamna

Deși nu există pași univer
sali valabili pentru a preveni astenia
de toamnă, medicii specialiștii
recomandă următoarele:

Încearcă să petreci cât mai
mult timp în aer liber, chiar dacă vre
mea de afară nu este tocmai
prielnică. Efectul luminii naturale, al
soarelui, este foarte important
deoarece stimulează secre�ia de
serotoninăo substan�ă chimică
secretată de creier care a fost găsită
ca fiind importantă pentru sănătatea
noastră mintală.

O dietă echilibrată care să
includă suficiente minerale și vita
mine este recomandată pentru a com
bate trecerea la noul sezon.

Exerci�iile fizice cresc
tonusul muscular și te pot face să te
sim�i capabil și, întrun fel sau altul,
mai puternic.

Interac�iunile sociale sunt
importante iar izolarea nu trebuie să
fie o solu�ie.

Iar când totul pare să nu mai
aibă sens, trebuie să consul�i un
medic.

Cum tratam astenia de
toamna

Nu este nici o rușine că ai
fost afectat de astenia de toamnă sau
că ai momente depresive sau an
xioase. Când ești răcit, te duci la doc
tor și�i oferă tratamentul propice
pentru afec�iunea diagnosticată – de
ce ar fi diferit și la aceste tulburări de
dispozi�ie/mintale?

Astenia de toamnă poate să
declanșeze episodul depresiv, iar
acesta, lăsat în pace, poate să
evolueze și să creeze foarte multe
situa�ii neplăcute.  

Un medic specialist vă
poate recomanda o terapie.

Sursa: depresiv.ro

COL�UL CU POEZIE

UNDE  SĂ  FUGIM?UNDE  SĂ  FUGIM?
– printre deziluzii... –

particule suntem – accelerate
în monstrul gegen muller, brend mai nou
şi am aflat că pe bătrânul Soare
sa construit cel mai modern cavou.

În răniţi purtăm cutiile pandorei
şis pline cu napalm şi cu bandaj.
dacă neascundem în eternitate
de ce să mai tîrîm mai mult bagaj?

ce am comis pe terra dezmembrată
noi am vîndut prin târguri, între noi.
poeţii ce au scris mult despre PACE
şi NU RĂZBOI – sau travestit eroi.

dar cele mai precoce manuscrise,
tot prin spelunci de taină au rămas,
căci am avut partidendrumătoare
ce au crăpat cuatâta zel în glas.

când sa serbat Sodoma şi Gomora
eram extraterestru...întrun sfânt
şiam dat decrete despre prostituţii
şi alte aberaţii – pe pământ.

dar terra nea fugit de sub picioare.
ne mînă gegen muller ca pe boi
şi facem revoluţii proletare
şi tot noi dăm cu pietre după noi.

avem drept ţel un os frumos de ros
cules de printre vite sclerozate
şin soare toţi tînjim un sfânt cavou;
particule suntem...accelerate!

George FILIP – 
Montreal Canada


