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NOTĂ:
„D.V. Marin reprezintă astăzi, peste ½ secol de istorie

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

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

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

(15 iulie, 2018)
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SCURT PE 2…
Iarăși vă raportăm un succes, prieteni, de fapt mai multe:
1. Am realizat la un bun nivel cultural cea de a VIa edi�ie a 

Simpozionului Na�ional OMAGIU CĂR�II ȘI CULTURII VASLUIENE: nu
avem a mul�umi decât participan�ilor.

2. Am reușit un alt record mondial: 556 de colaboratori din toată
lumea la Revista M.C.R., ajunsă la nr. 19/2019.

3. Am adunat valori dintrun larg spa�iu moldovean la Vaslui,
prin munca și cheltuielile noastre. Nici un oficial na fost prezent, deși
iam invitat, ceea ce denotă crasa incultură a acestora. Vreun „legat de
cârma �ării, cuncolăciri de șerpe” (V.Alecsandri) ar putea crede că
facem pentru noi aceste eforturi, dar, de fapt înlocuim cu ce putem
noi, prostia, incultura, inactivitatea acestora care se reped grabnic  la
sarmale și întâlniri electorale atunci când și cultura acestei na�ii 
trebuie săi intereseze. Dacă bunăvoin�ă, nui, de la cine so ceri?
Minte… la ce le trebuie?

4. În plan personal, am scos în acest an, 2019, următoarele căr�i:
– 101 vasluieni pentru 100 de ani, 404 pagini (emblema

jude�ului).
– Marin D.V./din seva istoriei, 158 pag.
– Liceeni la PoduBacău, 202 pag.
– 111 valori na�ionale pentru Vaslui, 512 pag
– Jale și eroism românesc la Cotul Donului… și după(!), 274 pag.
– la care, trebuie să adăugăm cele 3 numere din revistă și apari�ia

la timp a Ziarului Meridianul de IașiVasluiBacău.
Să se bucure cine vrea, pentru cele 1550 de pagini tipărite și 

difuzate în lume + revista, 480, + ziarul, câteva mii,  să moară de ciudă
to�i neputincioșii și mai ales jigodiile verzi date în judecată, să rămână
în istoria locurilor. E munca noastră, nesprijinită, sabotată chiar, de
cei de azi, la putere, cu siguran�ă apreciată de cei de mâine și de 
iubitorii de cultură și istorie culturală, din toate timpurile și de pe toate
meridianele.

Nu mă pot ab�ine să dau cu tifla răuvoitorilor: FACE�I și voi,
dacă pute�i, ori dacă mintea, și nu răutatea, vă va ajuta. 


Semnalez o apari�ie editorială a unui profesor, fost hușean, Petru

Ioan, „Școala literară de la Huși”, cuprinzând o excep�ională
informa�ie de ordin cultural. Felicitări călduroase, Petru Ioan. 

BĂTĂLIA DE LA 
RUGINOASA 

ÎN VIZIUNEA PRIMARULUI

LA CRIVEȘTI, 
COMUNA TUTOVA

„OMAGIU CĂR�II 
ȘI CULTURII VASLUIENE”

LE�CANI – 
O COMUNĂ IEȘEANĂ

FRUMOASĂ
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COTITURA DE LA COTITURA DE LA 
COTUL DONULUICOTUL DONULUI

EI AU SUPRAVIE�UIT MĂCELULUI 
DE LA COTUL DONULUI…

Continuarea interviului cu
Voiculescu Gheorghe, veteran de

război 

R: Au murit mul�i din camarazii dumitale acolo?
Pentru că acolo se trăgea. Nu erau nimeri�i?

V.GH.: Unul a murit. Hri�uc Mărgărint, capo
ral de la observatorul unde am fost. Iam mai uitat.
Noi ascultam mai mult noaptea, Kleskaia era mai în
vale, noi eram mai pe deal și se auzea foarte bine
noaptea zgomot, trăncăneală. Mai vorbeam și noi ca
ostașii: „Măi, ce fac ăștia? Am auzit că rușii se retrag
și noi o să înaintăm.” No fost așa. La 19 noiembrie a
nceput de la miezul nop�ii atacul. Dar așa cum am
spus, în nop�ile de dinainte se auzea trăncăneală,
bocăneală  în fiecare noapte. Ei au adunat artilerie.
Cât au fost pe front, ca la 19 noiembrie nu a fost așa
atac de artilerie. Rușii au avut artilerie. Cu altceva nu
prea so lăudat ei da cu artilerie, da. Și neor bătut
atunci, onceput atacul. Noi ce făceam? Dădeam ordin
la branduri să tragă în fa�ă, ca să facă loc infanteriei
să meargă. Așa era. Rușii tot la fel făceau. Și ei trăgeau
întâi să cure�e și pe urmă băgau solda�ii.

R: Da, dar asta însemna câteva sute de metri. Cu
tunurile ar fi cură�at kilometri. Ai idee câ�i au murit acolo
din compania dumitale?

V.GH.: La 19 noiembrie, atunci când sau
apucat de la miezul nop�ii nau mai contenit până
diminea�ă. Domnule profesor, nam avut, cât am fost
în război atac ca acela. Ploaie de proiectile. Așteptam
momentul mor�ii. Nu sa în�eles nimic din noi.
Diminea�ă o mână de oameni am rămas acolo și neam
retras în spate întrun sat unde au venit mai târziu
trupe din 19 infanterie – 19 Caracal – care sau conto
pit cu noi. Dar acolo unde eram, noaptea, făcusem
tranșee. Până diminea�ă nu mai rămăsese nimic din
tranșeele acelea. Ziceai că au râmat porcii.

R: Tot cu branduri au dat?
V.GH.: Și cu branduri, și cu artilerie și cu

artilerie grea.
R: Deci au cură�at terenul înainte de a ataca. Și

când au apărut tancurile? Sau nu leai văzut? 
V.GH.: Cum să nu le văd, dacă neau

„călărit”, au trecut în spatele nostru?!
R: Atunci teau luat prizonier?
V.GH.: Nu, nam căzut prizonier. Neam

retras și a rămas în locul nostru 19 Caracal și cu 25
Vaslui și cu ceilal�i care erau în dreapta. Noi neam
retras, sa luat după aceea o formă de organizare care
să men�ină rezisten�a acolo. am mers undeva unde o

duceam mai prost ca pe pozi�ie, ca pe front. Pentru că
eram în sta�iune, unde veneau trenuri cu muni�ie, cu
alimente, cu ce era necesar. Noi ne retrăsesem și
rămăsesem atât cât rămăsesem. Noi    nam rămas
decât vreo 20 de inși din compania de 150 câ�i eram.
Atât am rămas, ceilal�i au căzut prizonieri și o parte
au rămas acolo mor�i. Noi am făcut altă companie de
adunătură. Iar am ajuns la vorba aceea că spun ce nu
trebuie spus, că neau dus cu minciuna, ne face o
companie și făceam instruc�ie, făceam prezentări.
Făceam prezentări. Eram în spate, frontul rămăsese
cu ce rămăsese acolo, ca să men�ină pozi�ia, noi cei din
spate neam strâns cu rezervele care rămăseseră. Noi
eram o grupă și nu ne cunoșteam, ne întrebam între
noi: „Cum te cheamă pe tine?”, „Dar pe tine cum te
cheamă?”. Eram în momentul în care făceam
cunoștin�ă. Și neo dus așa vreo săptămână, două, nu
mai �in minte și so zvonit că regimentele care aveau
pierderi mari plecăm în �ară. Începuse zvonul acesta.
Frontul se stabilise cu ce rămăsese din unită�ile care se
formaseră acum. Noi eram acum mai în spate, dar era
mai pericol, domnule profesor, în spate, că erau
partizani. La front îl vedeai că era militar rus sau
neam� și te fereai de el, dar acolo dacă era civil, stăteai
de vorbă cu dânsul. Armătură rămăsese pe front, pe
câmp și partizanii aveau armament de tot felul. Și
dacă te întâlneai cu omul și era civil nu știai: scotea
pistolul și noi eram mai noi. Acum eram puși să păzim
de ei trenurile cu armament care veneau pentru că ei
atacau aceste trenuri. Și era mai periculos ca pe linia
I. și neau zis că o să plecăm în �ară. Și așteptam de pe
azi pe mâine mașinile care să vină să ne ia pentru că nu era
nici o speran�ă cu efectivul care era. Nu eram organiza�i. 

VA URMA
Fragment din cartea „JALE ȘI EROISM

ROMÂNESC LA COTUL DONULUI… ȘI DUPĂ!”,
Editura Pim, Iași, 2019, 274 p.

Dumitru V. MARIN

AA UU   AA PP ĂĂ RR UU TT ::
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BĂTĂLIA DE LA RUGINOASA 
ÎN VIZIUNEA PRIMARULUI

Întotdeauna vizitele de la Ruginoasa au un farmec mai aparte, datorită istoriei neamului consumată aici (legată de domnia lui
Al. I. Cuza) și a vestitelor bătăi cu ghioagele de Anul Nou. Primarul Dănu� Nechifor zice că înfruntările de Sărbători nu sunt nici pe
departe așa violente cum au tot fost prezentate în presă, că el însuși a fost un astfel de haiducinterpret. Acum se confruntă cu „bătălia
pentru ai lui”, cu promovarea sportului, a culturii, a dorin�ei de muncă. Prin faptul că acei copii ai comunei au cucerit Cupa satelor
în care calitate au fost trimiși la confruntarea fotbalistică în meciul cu Norvegia, chiar merită eviden�ieri elogioase.

Interviul de alături poate da o măsură pentru zbaterile unui primar activ. 

Reporter: Stima�i prieteni, comuna Ruginoasa este o comună cu mare autoritate istorică.
Am mai fost aici în urmă cu câ�iva ani, și nu am cum să nu observ cum trecerea timpului își pune
amprenta pe chipul primarului Nechifor, care muncește neîncetat. Cu siguran�ă sunte�i unul dintre
primarii care vă da�i interesul aici, și din câte am în�eles a�i finalizat lucrările școlii, a�i făcut niște
lucruri remarcabile pentru primărie. Considera�i că este multă alergătură, pentru un primar?

Primar:Dacă î�i dorești să fii la curent cu tot ceea ce se întâmplă și să urmărești toate
lucrările care sunt în desfășurare în comună, este evident că trebuie să alergi, pentru că
lucrurile făcute cu sim� de răspundere și cu implicare, în general ies bune.

R:La Rediu ce a�i făcut?
P:La Rediu lucrăm la o amenajare a unei esplanade, iar por�iunea din strada

respectivă rămasă, va fi acoperită de asfalt.
R:Cât de mare este comuna Ruginoasa?
P:Este vorba de 4 sate, mai exact Ruginoasa, Dumbrăvi�a, Rediu și satul Vascani,

care este la o distan�ă de 5 km fa�ă de centrul comunei; Este în vecinătatea Pașcaniului.

R:Ave�i aici un muzeu foarte bine dotat,  iar dumneavoastră deja a�i făcut la Centrul
Cultural un alt muzeu. Ave�i o persoană care se ocupă de muzeu?

P:Sigur, doamna care este referent cultural acolo, se ocupă în continuare. Noi avem
și un proiect pe fonduri europene acolo care până în Martie 2020 se va implementa și constă
întrun muzeul al măștilor de tradi�ie, din Ruginoasa.

R:Ce pute�i să ne spune�i despre bătaia de la Ruginoasa, despre care vorbește istoria
etnologiei române? Este un mod de manifestare?

P:Este o tradi�ie, și niciodată nu sau întâmplat evenimente neplăcute așa cum sa
scris în presă.

R:Dumneavoastră vă mândri�i cu, comuna Ruginoasa?
P:Sigur, avem lucruri foarte frumoase cu care ne putem mândri.
R:Câ�iva ani, în școala de aici, a�i avut un etaj neocupat. Din cate mia�i spus a�i finalizat

lucrările. Elevi ar fi?
P:Da, încă sunt copii la Ruginoasa, urmează să se construiască chiar în curtea școlii

o grădini�ă nouă, ceea ce este foarte important pentru că noi nu aveam grădini�ă, și sperăm
ca până în toamna anului 2020 să fie gata.

R:Vă sim�i�i în putere să face�i?
P:Sigur, mă simt în putere iar acest lucru se datorează copilului meu de 13 ani, care

îmi transmite energia lui în momentul în care ajung acasă.
Recunosc că sunte�i singura persoană cu care am acceptat să vorbesc anul acesta, refuzând

respectuos alte interviuri.
R:Văd aici o diplomă, copilul dumneavoastră joacă fotbal?

P:Da, am fost campioni na�ionali la Cupa Satelor, am mers in Norvegia alături de
echipa na�ională. Jucătorii comunei Ruginoasa sunt primii campioni na�ionali la Cupa
Satelor. Avem 6 ani de muncă cu acești copii, avem 2 antrenori inimoși,  iar eu iam ajutat
mereu cât am putut.

R:Ave�i microbuz pentru acești copii?
P:Da, avem microbuzul de la primărie, cu care sunt transporta�i la competi�ii. 
P:Crede�i că ar fi probleme dacă acești copii ar merge la competi�ii, cu autobuzul școlar?
P:Nu cred pentru că și acești copii fac carte din comună, și orice comunitate sar

mândri cu ei pentru că au avut și încă au rezultate foarte bune.
R:Sunt și aici, oameni fără posibilită�i materiale?
P:Sigur că da, în toate comunele sunt astfel de persoane.
R:Am văzut că ave�i centru cultural, centru sportiv. De ce mai ave�i nevoie?
P:De condi�ii mai bune, sperăm să finalizăm proiectul cu re�eaua de gaz, pentru că

ar fi o mare ușurare.
R:Ce popula�ie are comuna Ruginoasa?
P:Aproximativ 7000 de locuitori. 
R:Cum sta�i cu migra�ia?
P:Trebuie să recunosc că sunt destul de multe persoane plecate în străinătate, în

schimb cei care au rămas lucrează, pentru că locurile de muncă nu mai sunt o problemă aici.
Foarte mul�i oameni au renun�at la ajutorul social, iar acum lucrează. Îmi doresc foarte mult
să nu mai plece oamenii și să se întoarcă cei pleca�i pentru că salariul pentru o persoană
necalificată ajunge la 2500 lei net, iar pentru o persoană calificată  ajunge la 3500 lei net iar
condi�iile sunt foarte bune.

R:Ce o să face�i pentru copilul dumneavoastră, să ajungă un om mare, un fotbalist bun?!
P:Nu eu trebuie să fac, ci el. El trebuie să muncească pentru a ajunge unde își dorește

și cu siguran�ă va reuși pentru că are niște calită�i extraordinare, calită�i care sunt confirmate
de antrenorul lui. Cum îl iubesc și cum îmi dau interesul pentru el, așa o fac pentru to�i copiii
pentru că au fost ca o familie de la început, și sunt ca o familie pentru mine acum. Îmi doresc
ca măcar câ�iva dintre ei să îi revedem în Liga I, să mă uit la ei și să fiu mândru că sunt copii
din Ruginoasa. 

Dumitru V. MARIN



O săptămână în care ești
înconjurat de multă lume. Se

deschide o nouă etapă rela�ională cu
anturajul aproiat, astfel că de unii
apropia�i te vei desprinde, făcându
se loc pentru al�ii. Însă, este probail
să revină din trecut, cunoștin�e sau
prieteni vechi. Ai multe de rezolvat,
atât în plan personal, cât și în plan
profesional. Totul este să�i ordonezi
priorită�ile și să evi�i implicarea în
treburile altora. Intreresant este
faptul că gândurile tale sunt
focalizate pe idei măre�e.
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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
31 oct. 2019 –  6 noi. 2019

Este nevoie să acorzi timp
și resurse achitării fac

turilor, taxelor sau altor tipuri de
datorii. Rela�ionare cu specialiști în
finan�ebănci este binevenită, pentru
că po�i afla informa�ii pre�ioase refe
ritoare la bunul mers al investi�iilor
tale. Pe de altă parte, sunt zile bune
pentru a lămuri aspecte financiare
comune cu partenerul de via�ă, rudele
sau colaboratorii. Se deschide o nouă
etapă financiară.

Rela�iile parteneriale se
reconfigurează începând cu

această săptămână. Se deschide o
nouă etapă importantă, atât în rela�ia
cu partenerul de via�ă, cât și în
rela�iile cu partenerii profesionali sau
colaboratorii. În umbră există detalii
ascunse privitoare la inten�iile
partenerului de via�ă sau la inten�iile
colaboratorilor. Fii prudent și re�inut
fa�ă de aceste persoane! Apar cheltu
ieli urgente.

Se conturează debutul unei
etape sentimentale. Fie o

rela�ie veche se revigorează, fie apare
cineva nou la orizont. Pruden�ă și
discernământ, deoarece tenta�ia este
mare și păguboasă pe termen lung.
Ocupăte serios și de un hobby! Sunt
zile bune pentru a�i reorganiza
programul cotidian, astfel că sunt
șanse să aloci zilnic momente
necesare sufletului tău pentru a se
bucura și relaxa totodată. Cei dragi
nu�i vor �ine isonul, deci tu 
implicăte numai în treburile tale.

Este mult de lucru la
serviciu, dar și acasă te

așteapată treburi restante. Se
prefigurează o nouă etapă
profesională. Sarcini de lucru noi,
pozi�ie socioprofesională nouă, însă
și responsabilită�i pe măsură.
Selectează priorită�ile și la nevoie
cere sprijinul cuiva drag și de
încredere să�i ofere o mână de ajutor.
Sănătatea este vulnerabilă, fiind
nevoie să mergi la controale medicale.

În prima parte a săptămânii
este nevoie să te ocupi de

treburile gospodărești și de rela�iile
cu cei dragi. Se deschide o etapă
domestică și familială nouă, în care se
vor relua chestiuni vechi rămase
nerezolvate sau neîn�elese pe deplin.
Sunt posibile discu�ii aprinse cu
membrii familiei, pe seama faptului
că ești foarte ocupat cu al�ii, cu
treburile lor, iar pentru casă și pentru
membrii familiei, nu mai ai timp și
resurse vitale. 

LA CRIVEȘTI, COMUNA TUTOVA
De Sf. Dumitru, chiar dacă a fost ziua mea onomastică, mam deplasat să particip la inaugurarea unei bijuterii de

grădini�ă, întrun sat component al comunei Tutova. Chiar a fost o aleasă sărbătoare locală. 
Lume, musafiri cu rădăcini din comună, musafiri „politici”, musafiri … după sarmale, ca la sărbătoare, și cred că

mare ambi�ie trebuie să fi avut edilul ION CORCIOVĂ să organizeze un eveniment care săi facă cinste. De fapt, la toată
echipa din primărie, la tot Consiliul Local.

Important a fost că, iată, sa realizat o reabilitare mai mult ca o construc�ie nouă, în care copiii satului să dobândească
„azbuchea” învă�ăturii. Că și Inspectorul General Școlar, doamna Gabriela Plăcintă a fost prezentă (am văzuto bucuroasă,
și am realizat și un interviu cu Dsa, pe carel difuzăm curând), că și deputatul Solomon, și Senatoarea Gabriela Cre�u, și mai
ales publicul numeros, to�i sau bucurat și au apreciat noua realizare în perimetrul acestui sat, uneori uitat de lume.

Îmi fac datoria să semnalez că în acest sat sa născut profesorul=poet Iancu Grama, stabilit în prezent în Bacău, despre
care, însă, lumea nuși prea mai aduce aminte.

Desigur na lipsit slujba de inaugurare sus�inută de preo�i, dar, mai ales, nau lipsit copiiiartiști ai Școlii de centru
coordona�i, am văzut eu, de viceprimări�a Aneta Marin, o sufletistă cum rar se află în jude�ul Vaslui.  Nici jocul și voia bună
na putut lipsi.

Îi felicităm pe înfăptuitori și ne dorim cât mai multe asemenea sărbători.  

Reporter: Domnule primar Ion Corciovă, astăzi a�i inaugurat o
„bijuterie” și chiar e o „bijuterie” atât înăuntru cât și în afară. Nu o să vă
întreb cum a�i realizat acest lucru, pentru că știu că reușita aceasta se atinge
numai prin multă muncă si alergătură. De câ�i ani lucra�i la acest proiect?

Primar: Întradevăr, acest proiect a implicat foarte multă
muncă, lucrăm la acesta de 3 ani, am demarat investi�ia în 2016, am
semnat contractul de finan�are în 2017 și iată că în 2019 finalizăm
această investi�ie, iar noi spunem că a decurs bine, constructorul a lucrat
și sa comportat exemplar, a dat dovadă de profesionalism și iată că acum
inaugurăm această grădini�ă.

R: Sunte�i de acord că această bijuterie, va produce alte bijuterii? În
sensul că de aici vor ieși copii educa�i și îndrăzne�i. 

P: Sunt de părere că suntem obliga�i să facem astfel de lucruri,
să oferim genera�iilor viitoare condi�ii optime pentru a veni cu drag la
școală, și totodată trebuie să creăm un mediu adecvat cadrelor didactice
pentru ași desfășura activitatea educa�ională și nu în ultimul rând
trebuie să dăm acea stare de bine părin�ilor să știe că au copiii lor sunt în
siguran�ă, că înva�ă în condi�ii bune.

R: A�i lăudat echipa, pe dumneavostră vă pute�i lăuda?
P: Am ajuns departe visavis de tot ce înseamnă investi�iile în

infrasctructură, componenta rutieră, medicală, educa�ională, mediu,
însă sunt de părere că mai este foarte mult de muncă pentru ca lucrurile
să fie așa cum mi le doresc eu. Mai avem de lucrat pe componenta
socială, la partea de înfrumuse�are a comunei, avem nevoie de spa�ii de
recreere, de agrement, iar noi suntem hotărâ�i să completăm toate aceste
lipsuri și să rezolvăm toate problemele.

R: Cum �ine�i sub control faptul că tinerii vor să plece?
P: Important este ce vom face noi aici, mijloacele prin care îi

convingem să se întoarcă în �ară. Nimeni nu se va întoarce întrun sat
unde înoată în noroi, unde nu este școală, unde nu este grădini�ă. Eu cred
că obliga�ia este a noastră, a celor care am rămas aici, să încercăm să
clădim ceva, să creăm un cadru adecvat pentru ca investitorii să vină, și
cei care sunt aici să nu aibă motiv să plece.

R: Cum ve�i reuși să îi �ine�i aici pe cei rămași?
P: Sunt suficien�i tutoveni pleca�i peste hotare, însă sunt și mul�i

care au rămas și lucrează aici. Profităm de faptul că suntem amplasa�i în
vecinătatea municipiului Bârlad, deja au venit aici 3 firme care au
angajat 30 de oameni și am speran�a că în viitor vor fi mai multe locuri
de muncă iar tutovenii se vor reașeza pe aceste meleaguri.

R: Așadar, viitorul sună bine, nu?!
P: Viitorul sună așa cum nil construim noi astăzi, viitorul

începe cu noi.

Reporter: Bună ziua și bine 
vam găsit, domnule deputat Adrian
Solomon! Ce a�i văzut la Tutova și ce
va plăcut în mod deosebit?

Adrian Solomon: Bună ziua și
bine a�i venit! Dincolo de oamenii
minuna�i și primitori, am văzut
multe lucruri remarcabile făcute de
domnul primar. Doar cei care nu
cunosc satele comunei Tutova, nu

știu ce a făcut domnul Corciovă pentru că aproape nu mai are drumuri
neasfaltate, au canalizare, au re�ea de gaze, și, iată, au și școli noi,
moderne, potrivite pentru elevi, să se simtă bine la ei acasă, să nu mai
simtă nevoia să caute fericirea în alte păr�i. E o muncă sus�inută a
domnului primar, împreună cu echipa dumnealui, iar noi ca

parlamentari ai jude�ului Vaslui poate avem doar meritul de a fi sus�inut
un Guvern care a în�eles nevoile comunită�ilor rurale, astfel încât prin
planul na�ional de dezvoltare locală să finan�eze astfel de proiecte ale
primarilor gospodari.

R: Aș putea spune că această clădire este o adevărată bijuterie. Ce
ave�i de spus despre asta?

A.S.: Chiar este, nu aș avea ce să comentez. Este o institu�ie care
va crea bijuterii la rândul său, pentru că to�i copiii care vor intra aici
pentru prima oară, vor ieși oameni mici, care în viitor vor fi oamenii
mari ai României. 

R: A�i inaugurat centura ocolitoare a Bârladului?
A.S: Din nefericire nu am inaugurato, deoarece mai sunt câteva

lucruri de rezolvat, și estimăm că în aproximativ o lună și jumătate vor
putea să demareze lucrările.

Dumitru V. MARIN
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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
31 oct. 2019 – 6 noi. 2019

Aspectele financiare de la
locul de muncă își deschid

săptămâna. Se conturează o nouă
etapă de câștig din munca proprie,
însă, fii prudent. Poate fi vorba
despre primirea salariului, a unor
cadouri sau favoruri substan�iale.
Totuși, ceva te nemul�umește fie că
este vorba despre răsplata eforturilor
depuse, fie despre ambientul profe
sional, care din când în când, se
animă prin conflicte serioase. 

Ești plin de energie în
această săptămână și hotărât

să schimbi multe și mărunte în via�a
ta. Sunt zile bune pentru înoiri de tot
felul. Se așterne în calea ta o nouă
etapă de via�ă personală, astfel că
gândeștete pe îndelete la ce î�i
dorești în continuare. Segmentul
paretenerial necesită îmbunătă�iri și
vei știi foarte bine ce ai de făcut. Se
închid cicluri importante de via�ă în
doi sau de lucru în diverse echipe.

Sunt zile bune pentru a sta
de vorbă cu tine însu�i.

Este nevoie să schimbi câte ceva în
filozofia de via�ă și apoi în planurile
personale și profesionale. Mentalul
î�i este agitat și te gândești la o
mul�ime de lucruri. Însă, este bine să
te controlezi și să te detașezi de to�i
și de toate. Sănătatea este vulnera
bilă și este probabil să fii nevoit să
iei măsuri suplimentare de îngrijire.
Ar fi bine să�i reorganizezi progra
mul cotidian.

Foarte importante sunt
dialogurile cu prietenii și cu

sus�inătorii din segmentul sociopro
fesional în care activezi. Se
conturează o nouă etapă rela�ională
cu aceste persoane, un nou proiect
important, dar și rela�ii noi cu
persoane interesate să te sprijine
întrun anume fel. Ideile vehiculate
în preajma ta, te vor inspira să creezi
adevărate opere de artă fie la nivel
de obiecte, fie la nivel mental, de
tipul: un plan extraordinar de afaceri
sau de creștere a veniturilor.

O săptămână cu multă
forfotă în plan socio

profesional. Apar noută�i deosebite
la locul de muncă, în sensul că fie
ob�ii o promovare, fie sarcini de
lucru noi, fie ceva se schimbă, în
favoarea ta, în grupul de lucru în
care te afli la serviciu. Discu�ii cu
șefii și participare la diverse reuni
uni profesionale. Se deschide un nou
parcurs profesional, o nouă etapă, de
aceea fii deschis și încrezător în
for�ele tale. Însă, și acasă, membrii
familiei te solicită.

Apare șansa de a călători în
străinătate fie de agrement,

fie pentru studii sau pentru a munci.
Este bine să planifici orice fel de
călătorie pentru următoarele patru
săptămâni, deoarece gândindule
acum în amănunt se vor putea mate
rializa foarte bine la momentul
potrivit. Se deschide un culoar
energetic favorabil rela�iilor cu
străinătatea. Pot reveni în discu�ii
atât secven�e de învă�are rămase
nefinalizate, cât și persoane alături
de care ai mai desfășurat activită�i.

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

– 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

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

CADRUL PROIECTULUI  KINEDOK
POWERED BY ONE WORLD

ROMANIA, EDI�IA A 5A.

KineDok este un program interna�ional de distribu�ie alternativă pen
tru 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 catalogul 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 cinema,
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.).

Regizoarea e o fostă extremistă, încă ducând o luptă interioară pentru
ași accepta propriul trecut. În cursul unor conversa�ii intime cu foștii
extremiști violen�i din Germania, Fran�a, Danemarca și SUA, aceștia se
confensează despre momentul care ia determinat săși schimbe cursul vie�ii.
Ce fel de semnal de alarmă poate face ca un jihadist să renun�e la gândirea
extremistă și să lase în urmă ura și violen�a?

Sâmbătă, 2 NOIEMBRIE, de la ora 12,00 vă invităm, la sediul
central al muzeului, să urmărim filmul suedez EXIT.

A APĂRUT:A APĂRUT:
111 VALORI111 VALORI
NA�IONALENA�IONALE

PENTRUPENTRU
VASLUIVASLUI
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„OMAGIU CĂR�II ȘI

Joi, 24 octombrie, 2019, în Sala de manifestări cu mult public a Bibliotecii Jude�ene Vaslui,
a fost o importantă manifestare culturală, în organizare privată, cu titlul de mai sus. 

De programul acesteia a�i luat la cunoștin�ă din paginile publica�iei noastre, din afișe, din
comentariile numerosului public. O primă observa�ie: ca de obicei nau lipsit scriitori din Iași, din
Bacău (însuși președintele filialei Uniunii Scriitorilor, Dumitru Brăneanu), și nea onorat
conducătorul și sufletul Ansamblului Privighetorile Zeletinului, profesorul erou Nicolae Popa.

Între orele 10 și 11 sau organizat interesante expozi�ii de carte, de presă, de pictură, de
grafică, cu primplan pentru Asocia�ia Artă, Cultură și Tradi�ie, condusă de inimoasa Viorica
Ghenghea.

Cam la fix a început derularea unui program care a curs conform cerin�elor unui spectacol
de inimă, cu sunet, lumină și culoare (bârlădencele au venit în costume na�ionale, ca și cei de la 
Privighetorile Zeletinului, ca și so�ii Maria și Vasile Bulai, prieteni ai noștri de o via�ă).

Prezentarea căr�ilor lui D.V.Marin, respectiv, „101 vasluieni pentru 100 de ani”, „111 
valori na�ionale pentru Vaslui” și „Jale și eroism românesc la Cotu Donului…  și după!” a fost mai

scurtă decât de obicei, pentru că mai era pe listă și cartea de caricaturi ale lui Nicolae Viziteu (cel
mai de seamă caricaturist din toate timpurile, din jude�ul Vaslui), „ Zâmbete pe... NeVe”  iar prezen
tatorul acesteia se arăta foarte grăbit, mai erau și pe masă și în expozi�ie alte câteva opere însemnate
ale lui Valeriu Lupu, Dumitru Brăneanu, Viorica Ispir etc. 

Un moment distinct a fost legat de prezentarea nr. 19 al MERIDIANULUI  CULTURAL
ROMÂNESC, revistă care se difuzează pe 4 continente și înregistrează 556 de colaboratori din toată
lumea. Adevărat triumf al Curentului cultural informa�ional vasluian.

Alt moment distinct: minutul de reculegere pentru creatorii de mare autoritate dispăru�i re
cent : Avram D. Tudosie, Ion Gheorghe Pricop, genevezul Ștefan Racovitză, mare prieten al valuie
nilor (os de domn).

Considerăm, de la bun început, că prezen�a elevilor de la Liceul Ion Mincu sub îndrumarea
prof.dr. Pavel Toma și a celor de la Liceul „Procopiu” sub conducerea unei apreciate doamne pro
fesoare au fost elemente participative stimulative pentru actorii principali. De fapt pentru toată lumea
care a trăit intens actul cultural, „decanul scriitorilor vasluieni” Ion Mâcnea arătânduse încântat și
de public și de calitatea manifestării. Mai retras a fost, ca de obicei, poetul Mihai Apostu, venit de
la Biblioteca sa din comuna lui Victor Ion Popa, Dodești.

Până după ora 14, chiar sa petrecut cu vorbe (spusa lui Ion Creangă), cântecul celor de la
„Artă și Tradi�ie”, cavalul lui Vasile Bulai, piesele din concerte interpretate de trioul din Ansamblul
amintit.

Destul de pu�in timp  am acordat expozi�iilor, dar subliniem ambi�ia pentru lucrări 
valoroase ale tuturor celor din grupul cultural condus de Viorica Ghenghea. Nu putem trece peste 
excelenta evolu�ie a interpretei de muzică populară Genoveva Tufă Porumb din Bârlad, cu o voce
blagoslovită de Dumnezeu.

Tot așa, nu putem trece peste momentul acordării Premiilor Revistei interna�ionale 
MERIDIANUL  CULTURAL  ROMÂNESC, care poartă numele celor carei stimulează pe 
creatori:Alexandru Ionescu, Marin Dumitru, Valeriu Lupu, Dumitru Brăneanu.  Au primit premiile:
Gabriela Ana Balan, Mihaela Băbușanu, Cătălin Simpetru, Viorica Ghenghea. Din păcate na fost
prea mult timp pentru a se citi din crea�ii (mai multe) ale celor premia�i.

Dar… au citit din crea�iile lor ieșenii Gheorghe Bălăceanu, Vasile Larco, reprezentan�i ai
Cenaclului Păstorel – ALPI  și prieteni personali ai directorului M.C.R. Vasile na uitat epigrama 
pentru D.V. Marin, alături de alte câteva recitate:

Din PoduTurcului, Marin un salt făcu
Șiajunse pe la Podu – Nalt
Așa că dumnealui din pod în pod
A dat de al culturii dulce rod.
Remarcabile interven�ii au avut dr. Valeriu Lupu, un mare spirit animator al jude�ului

Vaslui, Dumitru  V. Marin, cel mai mare jurnalist vasluian din toate timpurile, Dumitru Brăneanu,
Președintele Filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor, Th. Pracsiu în prezentarea volumului „Zâmbete
pe…NeVe” după prezentarea „oficială” a Lumini�ei  Șerban, binecuvântărea și lecturarea Diplomei
de Onoare de către părintele Cosmin Gubernat delegat al Episcopiei Hușilor și inser�ii muzicale
adecvate ale celor men�iona�i.

A existat și un stand cu căr�i dăruite celor prezen�i și pentru fiecare scaun câte un exemplar
de ziar Meridianul de IașiVasluiBacău.

O zi luminoasă prin înalta cultură degajată în public.
REDAC�IA
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CULTURII VASLUIENE”

Joi, 24 octombrie 2019, vasluenii au participat în număr foarte mare la Simpozionul
Na�ional ,,Omagiu căr�ii şi culturii vasluiene", eveniment culturalatistic organizat în sala Bibliotecii
Jude�ene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui.  

Dea lungul timpului acest Simpozion Na�ional, a devenit o activitate culturală complexă
de excep�ie, a cărui reușită se datorează organizării impecabile, în care a pus mult suflet și toate efor
turile necesare pentru ca aceast eveniment să fie posibil, distinsul și neobositul scriitor și jurnalist de
excep�ie, prof. dr. Dumitru V. Marin. 

În cadrul Simpozionului Na�ional ,,Omagiu căr�ii şi culturii vasluiene" prof. dr. Dumitru V.
Marin, care sus�ine cu multă dăruire și pasiune nivelul ridicat al culturii în jude�ul Vaslui, a lansat
ziarul ,,Meridianul” revista ,,Meridianul Cultural Românesc” căr�ile: ,,101 vasluieni pentru 100 de
ani”, ,,111 valori na�ionale dintrun secol pentru Vaslui”, iar caricaturistul Nicolae Viziteu a lansat
o carte de grafică satirică ,,Zâmbete pe... NeVe”.                                           

Și această edi�ie a VIa, a Simpozionul Na�ional ,,Omagiu căr�ii şi culturii vasluiene" a fost
un moment de neuitat cu o încarcatură emo�ională culturală deosebită, unde au fost înmănuncheate
cântece folclorice, recitări de poezie, momente umoristice și o incursiune vizuală redată în formă și
culoare de o înaltă �inută artistică a crea�iilor expuse de talenta�ii artiști plastici: Viorica Ghenghea,
Valentin Bogdan Neagu, Ionela Vidroi, artizan Maricica Balan din Bârlad și Vasile Bulai din com.
Miclești, membrii activi în cadrul Asocia�iei ,,Artă, Tradi�ie, Cultură” Bârlad care au adus o pată de
lumină și au încântat privirile celor prezen�i.

Acest eveniment important a fost un mare succes și a avut loc în condi�ii excelente. Au par

ticipat valoroase personalită�i jude�eane: sculptorul Gheorghe Alupoaiei, dr.Valeriu, Lupu, prof.
Teodor Praxiu, prof. Petru�a Chiriac, poe�ii: Mihai Apostu, Ioan Mâcnea, Gabriela Ana Balan, mem
brii Asocia�iei ,,Artă, Tradi�ie, Cultură” Bârlad și al�i oameni valoroși de cultură din �ară de la Bacău,
Iași, Bârlad, Vaslui, Vetrișoaia, Codăești, Podu Turcului și alte localită�i.

Nmic nu poate fi mai binevenit la un eveniment cultural decât un frumos program artistic
sus�inut de către artiştii Asocia�iei ,,Artă, Tradi�ie, Cultură” Bârlad care au delectat publicul cu
frumuse�ea cântecului popular românesc înterpretat de remarcabilul grup vocal etnofolcloric 
,,Mândrii bârlădeni” format din cadre didactice și elevi: Daria Maria Ene, Ecaterina Stoica, Geor
geta Nechita, Ioan Nechita, Veronica Cre�u, Genoveva Tufă Porumb, Robert Valentin Frumuzache,
Georgiana Marin și Georgeta Lăcătuș și coordonator muzical Viorica Ghenghea.                           

La înălţime au fost şi soliştii de muzică populară, eleva Daria Maria Ene de la Liceul Ped
agogic ,,Ioan Popescu”, Bârlad, Robert Valentin Frumuzache, Georgiana Marin – elevă a Școlii pro
fesionale ,,Petru Rareș” din Bârlad, alături de Genoveva Tufă Porumb – solistă profesionistă la fostul
Ansamblul ,,Trandafir de la Moldova, Bârlad”, familia de rapsozi populari Maria și Vasile Bulai din
com. Miclești și cei trei instrumentiști al Ansamblului folcloric din Podul Turcului care au încăntat
inimile publicului aflat în sală.                        

Atât artiștii plastici expozan�i, artiștii poplari care au evoluat muzical cât și invita�ii
participan�i la acest frumos și grandios simpozion au primit Diplome de Onoare și Diplome de Merit
pentru contribu�ia la afirmarea și promovarea culturii în jude�ul Vaslui, în �ară și străinătate prin ac
tivitatea lor artistică.                                             

Un alt moment de mari emo�ii a fost sus�inut de eleva Georgiana Marin care a interpretat
,,Mul�umesc iubită mamă” un cântec cu versuri sensibile, compus special pentru a transmite mesajul
de respect, recunoștin�ă și iubire părin�ilor ei care au luato în plasament și o cresc împreună cu
fratele ei geamăn Daniel de la vârsta de doi ani.

Evident că interpretarea și versurile au sensibilizat atât publicului din sală care au lăcrimat,
cât și familia Ovidiu și Ileana Mihăilă din satul Gherghești, aceşti oameni minuna�i care au plâns de
emo�ie când au văzuto pentru prima dată pe Georgiana, fiica lor de suflet, cântând la un așa mare
și important eveniment.                      

Arta, tradi�ia, cultura, ne unește iar pentru această hrană sufletească, noi, membrii A
,,A.T.C.”, aducem mii de mul�umiri, felicitări și aprecieri prof. dr. Dumitru V. Marin, invita�ilor,
artiștilor participan�i, publicului numeros și divers, elevilor prezen�i și tuturor celor care sau impli
cat in această muncă de organizare dăruită frumosului, în cadrul acestui eveniment artistic, atat de
important în via�a culturală a jude�ului Vaslui.

Artistplastic Viorica GHENGHEA 
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LUPUŞI SCHIMBĂ PĂRUL...
Motive nare lupul să se vaite
Că iese la iveală adevărul,
Fiindcă e normal săşi schimbe părul,
Atunci când e atras de alte haite!

ATUUL ALEŞILOR
Când eşti „curat”, pe faţă, de prisos
Ar fi să te atace toţi „dulăii”
Şiar faceo în zadar şi pe din dos...
Că şi acolo, stau la rând lingăii!

PROBLEME CU SILUETA
De când la alb a renunţat 
Fiindcă ongrăşa, fireşte 
Mai des cu negru ancercat 
Şi negrul... nu o mai slăbeşte!

Gheorghe BĂLĂCEANU

EXTAZ ŞI AGONIE
În lupta pentrun colţ de pâine
Se schimbă viaţan mod brutal,
Căci astăzi poţi să fii pe val,
Dar şi pe drojdie, chiar mâine!

UNUI MĂRINIMOS
De clemenţă dând dovadă,
Vrea, peai săi duşmani iertaţi,
Nuînainte ca săi vadă...
Spânzuraţi!

AVERTISMENT
Dacăn viaţă vrei pe mulţi săi ,,razi”,
Poţi avea surprize din senin
Şi e dureros atunci când cazi
Fără să tempedici cel puţin!

Mihai HAIVAS

SPOVEDANIE RURALĂ
Sunt femei prin multe sate,
Chiar pe popă supărate,
Însă nici nu vor săl certe
Tot sperând să... nu le ierte!

SFAT
Înţelegeţimi ideea:
Tineri ce intraţi în viaţă,
Când voi dezbrăcaţi femeia
Ean acelaşi timp văncalţă!

ZBOR INVERS
Cănainte timpul zboară
Îl simţim toţi dintre noi,
Doar la zi aniversară,
La femei, zboarănapoi.

IOAN HODAȘ

FUMATUL LA ROMÂNI...
Știu că multora displace,
Dar la noi eun vechi concept:
Victime mai multe face,
Ca fumatul... trasun piept.

GRAŢIEREA UNUI  ESCROC
În „Rahova” pe când era,
Avea (ca hoţ de milioane)
Un avocat cel apăra . . .
Şi unu’ cei scria romane.

FIXUL UNUI PREȘEDINTE
O cutumă e puterea
Dar în birt eu nui fac frondă:
Chiar şi când e neagră berea,
Dom’ Traian o vede…blondă!

Nicolae STANCU

Fabula
cocoşului

Un cocoş frumos şi mare,
Maren creastă şin penaj,
Roşufoc de supărare,
Se plângea de... surmenaj;

Că la surmenat cântatul,
Iar puicuţele nurlii
Dorind cât mai mulţi copii,
Îi solicită călcatul

Ba, mai mult, găini bătrâne
Îl pârăsc că nu munceşte,
Nu leaduce mici fărâme
Şi că le cam ... ocoleşte!

Sătul, roşulpintenat,
Întro zi sa hotărât,
A mers şi sa adresat
La stăpân spunând: Atât!

Iar stăpânul, om de treabă,
Temător şi panicat,
Lanţeles total, şin grabă,
Iute  la... decapitat!

Morala:
Șintre oameni, când și când,
Vezi la slujbă câteun dur
Ce se plânge de... huzur
Și primeșteun... șut în fund!

Val ANDREESCU

RONDELUL PROIECŢIEI
BAHICE  

În luni de toamnă, mai târzii,
Când noapteai pură, cristalină,
Pe drum merg oameni ce seînclină, 
Dar nus decât nişte cheflii.

Au feţe cam trandafirii
Cau tot cinstit din cupa plină,
În luni de toamnă, mai târzii,
Când noapteai pură, cristalină.

Urcând spre crama dintre vii
E drumul drept iar panta lină,
Dar dinspre ea, să mi te ţii,
Acelaşi drum e serpentină

...În luni de toamnă, mai târzii.

Mihai SĂLCU�AN

RONDELUL  PORCULUI
Porcul e sacrificat
După datina străbună,
Satul de Ignat răsună
De atâta gui�at.

Multă lume se adună,
Îl măsoarăn lung șin lat…
Porcul e sacrificat
După datina străbună.

Însă carnea, la ficat
Cade greu și se răzbună,
Dând o stare nu prea bună.
Când prea multă sa mâncat,

Eun alt „porc” sacrificat!

Sorin COTLARCIUC

Sus în deal la herghelie
Este mare sindrofie.
Elegan�i, la patru ace,
Caii, pe un ton vivace
Se întrec în povestire
Cu prea coptul nostru mire:
Un catâr trecut prin via�ă,
Mititel, urât la fa�ă,
Însă putred de bogat.
Deci să spun: bine dotat.

Iepele, ca bune soa�e
Șiau pus coamele pe moa�e
Și potcoavele cu toc,
Doamne elegante foc
Se agită zornevoie
Lângă domnișoara Zoe,
O mireasă ... vis de vară!
Și frumoasă, și sprin�ară,
Coama până peste brâu,
Suplă ca un spic de grâu,
Foc și pară, sânge pur ... 
Hotărâtă în huzur
Să trăiască la castel
Cu iubitui catârel.

A fost nuntă cu delicii,
Cu sclipici și artificii
Șiau urmat vreo câ�iva ani,
Trai, neneacă, pe mul�i bani:
Lux, mașini, croaziere,
Via�ă plină de plăcere.

Geaba însă dulce trai
Dacă vrei, dar, vai! nu ai
Lângă tineun armăsar

Care să mănânce jar.

Însă dorul șiamplinit
Șia avut ce a poftit:
Un mascul frumos, imberb.
Iar catârul ... e cam cerb!

 Măi să fie! Ei, drăcie!
Asta mi sentâmplă mie?!
Eu, catârul cel bogat
Sunt un biet încornorat?!
Pentro mânză șial ei nur?!

Și ia tras un șut în ... 

Morala: 
Dacă ești catâr bătrân
Și�i iei soa�’o jună iapă,
Nu durează prea mult pân’
Vei afla: �i sa tras clapă.  

Carmen Antoaneta MARCEAN

IAPA ȘI CATÂRUL

Vulpea
fandosită 

(fabulă)
Întro curtea nu știu cui
Vulpea a vânat un pui
Ce umbla de capul lui
După gâze sub gutui.
Cum de gustul dulcea dat
De cobăi sa săturat
Și se furișa în sat,
Pofticioasă, penserat.
Senfruptase ca o Doamnă
O întreagă primăvară
Însă când intră în toamnă
Se cam duse prada rară.
După pui mereu tânjea,
La surate se plângea:
 Vai șiamar de via�a mea,
Ce timp rău, ce vreme rea!
Însă eantro bună zi
Vrând, nevrând se pomeni
Sub un pădure�, cireș
Hăpăind un putred leș. 

Morala:
Ne va fi ori nu pe plac,
Afirma�ia e justă:
Cel ce dă de cozonac
Pâine neagră nu mai gustă. 

Vasile LARCO

ASIGURARE
Azi cunoaștem bine tema:
Banii, bineadministra�i
Ne vor rezolva problema
Dacă sunt peascuns plasa�i.

ÎNGRIJORARE
Redresarea se amână,
Supărareai tot mai groasă
Azi, când rasa cea română
Esten permanen�ă... rasă!

Constantin PROFIR
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ANUN�
Transurb S.A. Vaslui cu sediul în str. Decebal, nr. 3, Vaslui, organizează concurs în data de 18.11.2019  proba scrisă, pentru ocuparea unor posturi contractuale

vacante, după cum urmează:  
 Economist pe perioada  nedeterminata   1 post

 Auditor Public Intern  (2 ore/zi)  1 post
Concursul se organizează astfel: în data de 18.11.2019, ora 10:00  proba scrisă  şi  în  data  de  20.11.2019, ora 10:00  interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 15.11.2019, ora 12:00, la sediul  Transurb S.A. Vaslui, Biroul Juridic/Resurse Umane.
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

SUPERSTIŢII ŞI OBICEIURI ÎN SUPERSTIŢII ŞI OBICEIURI ÎN 
LUNA NOIEMBRIELUNA NOIEMBRIE

Noiembrie este numit în popor Brumar, deoarece este vremea brumei şi promoroacei, sau
este numit Vinar adică luna vinurilor, căci în Noiembrie este vremea fermentării şi limpezirii vi
nului în butoaie. În calendarele populare de pe vremuri erau multe sfaturi şi poveţe legate de
lucrările gospodăreşti ale acestei luni, dar şi pentru practicile de medicină populară, descântece şi
sfaturi oraculare, prin care se puteau face farmece. Luna începe cu ziua întâia, a doctorilor fără de
arginţi Cosma şi Damian (detalii aici); un timp ritual când sfinţii sunt invocaţi în descântece de
lingoare (febră tifoidă) şi de răul copiilor (epilepsie), deoarece sfinţii tămăduiesc toate bolile.

Superstiţii şi obiceiuri de Sfinţii Mihail şi Gavriil

La 8 Noiembrie este Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil (detalii aici), o zi
importantă a calendarului ortodox, dar şi a calendarului popular în care ziua este sărbătorită timp
de trei zile, numite Capul Arhanghelului, Mijlocul şi Coadă. Ziua de 8 Noiembrie este însoţită de
numeroase superstiţii (detalii aici). Se obişnuieşte acum să se facă ofrande alimentare, precum şi
aprinderea de lumânări pentru vii şi morţi.

Se spune că cine va lucra în una din aceste trei zile se va canoni mult până săi iasă sufletul
la moarte. Colacii şi alimentele împărţite acum sunt numite Moşii de Arhangheli. Zilele de 9 şi 10
Noiembrie sunt numite Filipii de Toamnă şi se ţin şi pentru a fi feriţi de lupi. Magia populară spune
că de Filipi nu este bine a descânta, decât de purici.

Superstiţii şi magie de Sfântul Mina
La 11 Noiembrie este Sfântul Mina şi Ziua Tâlharilor, serbata atât de tâlhari cât şi de cei

păgubiţi de aceştia. Acum se desfăşoară mai multe practici cu caracter magic, fiind vorba în prin
cipal de magia întoarcerilor, a faptelor hoţilor, a lucrurilor furate, dar şi de magia dragostei pentru
întoarcerea inimilor ursiţilor. În această zi, femeile duc la biserică lumânări, pe care le lipsesc de
sfeşnice cu capătul care de obicei se aprinde în jos, ca să se întoarcă răul spre casă voitorilor de rău,
întocmai cum au întors lumânarea; fetele mari duc şi ele astfel de lumânări, pe care le întorc şi astfel
le aprind, ca să se întoarcă spre ele inimile celor doriţi.

Superstiţii şi obiceiuri de Lasatu’ Secului
Lasatu’ Secului pentru Postul Naşterii Domnului are loc pe 13 Noiembrie. Ca şi la Lasatu’

Secului pentru Postul Mare, şi acum se fac petreceri; dar acum se „strigă” tinerii rămaşi necăsătoriţi
şi se fac două focuri la câte un cap de sat, apoi băieţandrii şi flăcăii coborau cu şomoioage de foc
spre casă, unde fetele şi femeile încep şezătorile, torcând pentru pânza cămeşilor. Superstiţia spune
că trebuie să se mănânce toată ciorba, căci altfel te prinde ploaia, pe tine, gospodăria şi fanul strâns
în polog. Există superstiţia că dacă se lipeşte gura sobei în această zi, va fi legată şi gura lupului.
Gospodinele nau voie să coase, mai ales cu aţa roşie, să împungă în piele sau să ia acul sau orice
lucru ascuţit în mână, să nu macine, să nu dărăcească lana, să nu dea nimic cu împrumut, mai ales
sărături şi foc, altfel vine lupul şii mănâncă vitele şi dacă nare ce mânca îl mănâncă pe om. Pentru
a fi feriţi de pagubă, sătenii ţineau atârnată de lemnul coşului o secure timp de trei zile. Dacă de
Lasatu’ Secului este vreme „moale”, atunci primăvara vom avea ploi multe.

Superstiţii şi obiceiuri de Ovidenii
Vom spune doar că ajunul (20 Noiembrie) acestei sărbători, cea a Intrării în Biserică a

Maicii Domnului, se petrece noaptea cu lumina şi cu focuri aprinse. Tot acum încep să „vadă” şi
vrăjitoarele, care încep să acumuleze puterea demonică, iar fetele pot săşi vadă ursitul, prin
intermediul unui mare număr de practici magice specifice. În seara de Ovidenii se noroceşte anul
ce urmează: dacă sunt stele şi este senin, anul va fi rău; dacă va fi lapoviţă, ninsoare, ger sau
promoroacă, anul va fi bun. Se spune că aşa cum va fi vremea de Ovidenii, aşa va fi toată iarna. 

Superstiţii şi obiceiuri de Sfântul Andrei

Luna se încheie cu ziua de 30 Noiembrie – ziua Sfântului Andrei. În afară de ziua propriu
zisă a Sfântului Andrei, foarte important este şi Ajunul acestei zile. Este momentul în care se
dezlănţuie forţele malefice, duşmanii tradiţionali ai ţăranului; intensitatea magică a nopţii este
subliniată şi de pogorârea pe pământ a sfinţilorpatroni ai lupilor, care le menesc acestora pentru
anul care vine; ajunul Sfântului Andrei este propice desfăşurării de practici magice cu caracter ora
cular. 
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POLI�IȘTII AU AC�IONAT
PENTRU COMBATEREA
COMERCIALIZĂRII DE 

PRODUSE CONTRAFĂCUTE

Poli�iștii Serviciului de Investigare a Criminalită�ii Economice Vaslui
au ac�ionat, în ziua de 26 octombrie a.c., pe raza jude�ului Vaslui, în vederea
depistării persoanelor care comercializează produse contrafăcute sau falsifi
cate, fără documente legale de provenien�ă și fără eviden�ierea opera�iunilor
comerciale, care se sustrag astfel de la plata taxelor și impozitelor aferente. 

Cu ocazia activită�ilor desfășurate, au fost verifica�i peste 30 de agen�i
economici  și legitimate peste 55 de persoane. 

Astfel, au fost constatate 4 infrac�iuni prevăzute și pedepsite de Legea
84/1998  privind mărcile și indica�iile geografice.

De asemenea, poli�iștii au aplicat 10 sanc�iuni contraven�ionale, din
tre care 5 pentru încălcări ale Legii 12/1990 (privind protejarea populaţiei îm
potriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite) și 5
pentru abateri la O.U.G. 28/1999 (obliga�ia agen�ilor economici de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscale).

Valoarea totală a sanc�iunilor aplicate a fost de peste 24.500 de lei.
Mai mult, a fost confiscată suma de 1.600 lei, cât și bunuri (articole

vestimentare, cosmetice, aparate electrice, jucării și detergen�i), în valoare
totală de peste 4.500 lei, comercializate fără documente legale de provenien�ă.

De asemenea, au fost indisponibilizate, în vederea cercetării, peste
125 de produse (obiecte de îmbrăcăminte și rechizite școlare) susceptibile a fi
contrafăcute, în valoare de peste 8.000 lei.

Poli�iștii Serviciului de Investigare a Criminalită�ii Economice Vaslui
vor continua desfășurarea de ac�iuni specifice pe raza întregului jude�, în ved
erea prevenirii și combaterii activită�ilor ilicite și încălcării legisla�iei, în toate
domeniile, în scopul asigurării unui climat optim de ordine, liniște, siguran�ă
și legalitate a mediului de afaceri, cu preponderen�ă în locurile și mediile sem
nalate cu risc ridicat de comitere a faptelor de evaziune fiscală.



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 30.10.2019

– 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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LE�CANI � O COMUNĂ IEȘEANĂ FRUMOASĂLE�CANI � O COMUNĂ IEȘEANĂ FRUMOASĂ

La biroul său de primar jr. Stelian TURCU, titularul postului de câteva mandate, se miră
cum am ajuns așa de diminea�ă în comuna pe care o păstorește. „Așa de diminea�ă, dle profesor?
Așa de diminea�ă, dle primar?” După care intrăm întrun dialog din ce în ce mai sus�inut, pentru
că interlocutorul meu vine cu o mul�ime de informa�ii noi:

– Am asfaltat zilele trecute 7 km de șosea în comună la cel mult jumătate de pre� fa�ă
de cele practicate prin AFIR;

– „Execu�ia de extindere” canalizare în satele comunei, respectiv, Bogonos,
Cucuteni, Cogeasca;

– Semnat contractele pentru extinderea gazului în Bogonos și Cucuteni…
Stau pe gânduri dacă să scot camera ori mă mul�umesc să notez, mai ales că pare a se

dezlăn�ui, și, nu vreau săl întrerup. 
– Carei cea mai importantă investi�ie, dle Turcu?
– Păi, nui numai una. Spre exemplu am reușit modernizarea iluminatului public în

toată comuna, din care facem economii de 70% fa�ă de consumul de până acum. Suntem
nominaliza�i pentru o sală de sport…

– Am în�eles că a�i încheiat Nomenclatorul stradal, e pentru toate localită�ile?
Suplimentar primarul îmi explică și cum au fost alese denumirile străzilor, �inânduse cont

de denumirile locale și de atribuirea unor nume cu rezonan�e istorice. Chiar pare prins de ideea de
a configura un fel de istorie a Moldovei combinată cu cea a localită�ii, prin denumirile alese.
Inspirat, constat eu.

– Despre spa�iul școlar, adică asigurarea condi�iilor pentru desfășurarea corespunzătoare a
învă�ământului, cemi zice�i? Iau la cunoștin�ă că e totul în normalitate, că au încadrările cu per
sonal didactic la zi și după nevoi. Mă bucur să aud că:

– La noi natalitatea crește, zice mândru, primarul.
– Să ne întoarcem la Sala de sport.
– Da, am fost selecta�i pentru o modernă sală de sport capabilă să găzduiască între

ceri na�ionale și interna�ionale. Va fi una dintre cele mai mari și mai frumoase din jude�. Vă
asigur că vom fi gazde bune pentru to�i cei care vor poposi la noi.

– Și unde o ve�i amplasa ?
– În imediata apropiere a Stadionului, pentru că, practic nu mai avem animale pen

tru pășunat. Din cele câteva sute de vite, mai înregistrăm astăzi vreo 60 de vaci. Important e,
zicem noi, că cetă�enii din comună au locuri de muncă aici la noi, în majoritate, avem Iașul

aproape, ne străduim să aibă toată lumea de lucru.
Îmi amintesc de afirma�ia primarului că orice primar este obligat să asigure loc de muncă

pentru concetă�eni. Mă gândesc „repede” că aici e un loc binecuvântat, și, că, o asemenea preocu
pare la plasat pe juristulprimar pe primul loc al preferin�elor electoratului.

Îmi mai amintesc o tristă realitate, că de 12 ani, la Le�cani, na fost nici un fel de sprijin
din partea Consiliului Jude�ean care a încercat săl ostracizeze pe combativul liberal, că edilul 
acesta a reușit să înfăptuiască atâtea și atâtea, prin folosirea judicioasă a fondurilor proprii.

Mai �ine, în mod deosebit, văd eu, ca să notez că Le�canii e atestat din 1516 și că e alcătuit
numai din oameni gospodari, unul și unul. Accept mândria unui om al locului pentru comunitatea
sa.

Mai notez că Stelian Turcu mai are și multe alte proiecte, dar insist pe ideea de dezvoltare
a sportului în localitate.

– Avem un stadion frumos, vin mul�i oameni la meciurile echipei noastre, iar
amplasarea în apropiere a Sălii de sport poate duce la o prezen�ă și mai mare atât la momente
de destindere personală, cât și la vizionarea unor competi�ii de importan�ă na�ională.

Preocuparea primarului Stelian Turcu pentru bunăstarea comunei Le�cani, e vizibilă de
multă vreme, iar localul Primăriei, de asemenea unul dintre cele mai frumoase și func�ionale din
jude�ul Iași, este o dovadă clară.

Pe locul vechii primării este astăzi un parc de toată frumuse�ea.
Concluzii? Le trage�i Dvs., stima�i cititori.

Dumitru V. MARIN


