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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)

ALEGERI… CU SCÂR� �!�
Sa dus primul tur al alegerilor preziden�iale din anul acesta, cu

pu�ine bune și cu multe rele.
Scriam că nu prea avem pe cine alege decât pe Iohannis, pentru

că ceilal�i nau ce să ofere, nau prezen�ă, nau calitate. Am scris că
doar Dăncilă poate ajunge în turul 2 și sa confirmat, PSDul 
mobilizânduse cam cât se putea. Dar e trendul spre ostracizarea 
acestui partid care nea nenorocit cu guvernarea sa, cu măsurile 
aberante luate chiar și când e vorba de salarii. Exemplu: sa mărit
salariul minim de la 1200 la 2080 lei pe lună, salariatul ia 1263, cu 60
de lei mai mult, iar statul restul, adică aproape tot un salariu, ca 
impozit. Cum să mai reziste mediul de afaceri când TREBUIE să dea
statului încă odată salariul? E una dintre marile măgării ale
guvernan�ilor și parcă o văd pe vipera de Olgu�a cum ne lămurește că
nea crescut salariul și pensie. Nouă, salaria�ilor cu 100, iar statului cu
500.

Gogori�a salariului minim prostește încă multă lume dar face rău
tuturor, și prin efectul infla�iei, puseul infla�ionist fiind provocat de
către stat, rămânem cu mai pu�in în pungă decât înainte de „mărire”.

Vorbeam de relele alegerilor: 1. Cheltuieli imense. Gândi�ivă
câte sec�ii de votare, câte mii și mii de membri în aceste sec�ii, câte
dotări tehnice, câtă pază, și câ�i securiști (cei mai bine plăti�i) sunt
incluși în acest proces. 2. Zavistie, ură, nenorociri legate de combatan�ii
dintre care 9 naveau ce căuta între cei 14. Și acolo, al�i bani pentru cei
care au ob�inut peste 3%, al�i bani pentru consilieri și băgători de
seamă, ș.a. 3. Oricum, e și o perturbare a procesului muncii. 4. Totul
e pe spinarea noastră. Hai la alegeri, neamule! Și când în turul II e o
catastrofă ca Dăncilă…???

Să nu fie alegeri, tot rău e, că nu mai avem democra�ie, nu mai
avem acel petic de hârtie ca buletin de vot, deci nici atâta putere infimă
cât sar părea că avem.

Momentul, dă de mâncare la cei din presa video. A�i văzut cu ce
fel de mari dezvăluiri trăsnet vin? Nu maș mira să vină vreunul să
spună că vreun candidat a greșit WCul, cum, unul Peia sa dus la o
mănăstire…

Scandal, scandal, scandal, de alegeri, ca lumea să se uite la ei,
candida�ii, și nu la nevoile proprii. 

Scâr�, Mari�o!?!
Peste 2 săptămâni, VVD poate îndemna moale să votăm cu inima,

Klaus vrea o Românie normală și fără PSD. Noi trebuie să vrem o
Românie a noastră cu atâtea nevoi, cu atâtea speran�e, cu folosul
muncii și visurilor noastre. 

Și când mă gândesc la jertfele acestui neam pentru pământul
acesta…

Și, că avem de toate, dar… cine știe, numai minte… pare că nu.

AROGAN�II DE IERI...
AROGAN�II DE MÂINE...

PROGRAM CULTURAL
ÎN BASARABIA

GIURGIOANA ÎN
SĂRBĂTOARE

GRAJDURI
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AROGAN�II DE IERI… 

AROGAN�II DE MÂINE…
Liberalii sunt în trendul momentului, după

repudierea publică a pesedismului. Știe toată lumea că
foarte mul�i, (poate, numai, mul�i) primari pesediști aveau
un parapon de nu te mai puteai �ine cu ei. Se știau apăra�ii
regimului, primeau bani să le și întreacă, refuzau
comunicarea cu presa și chiar cu publicul lor pe carel
�ineau captiv „la caiet” prin crâșmele lor. Se știau, nu
numai se credeau veșnici, mai ales pe timpul lui Dragnea
carei stăpânea tare bine, le insufla arogan�a de care aveau
nevoie să câștige poporul umilit și amărât. „Am făcut
poduri și pode�e, am asfaltat, am reabilitat…” adică chiar
făceau ceva, dar cu fondurile de la stat nu din buzunarele
personale. ȘI, ERAU AROGAN�I cât se poate.

De câteva săptămâni bune, Dragnea în pușcărie
(mare câștig pentru democra�ie), guvern lipsă (nici bani
de pe acolo), basta VVD – Dăncilă, în frunte, ca o etichetă
de oameni proști. Și sunt mul�i dintre ei chiar deștep�i,
dar… Dragnea să trăiască!

Parcurg drumurile câtorva jude�e, deci știu de la
fa�a locului.

Cunosc un primar cam mărun�el și umflat care se
umflă și mai tare de când liberalii sunt la putere. De fapt
cunosc mai mul�i, care au tot oftat până acum după
râvnitele fonduri și cred că lea căzut laptele în pasat. Mai
to�i erau oameni la locul lor, dar…

AROGAN�A DE MÂINE trece în rândul
acestora, chiar dacă au fost oameni cumpăta�i. Cum sar
spune, capătă mai multă putere, drept care nu mai vor să
citească nici presa, interpretează arbitrar evenimente,
„aruncă” oamenii… 

Fiecare pasăre pre limba ei piere: pesediștii cei
atotputernici, pe mâna lor, cu puterea lor cea mare, au cam
pierit; de pe acum unii primari liberali își pregătesc,
arogan�i, pieirea. Nu știu ce le va face Orban sau Johannis,
dar dacă ei își uită acasă mintea…

Dumitru V. MARIN

ANUN�
Primăria comunei MĂLUȘTENI, cu sediul în localitatea Mălușteni, strada

principală, numărul F.N, jude�ul Vaslui, organizează concurs conform art. 465 din O.U.G
nr. 57/2019, pentru ocuparea func�iei publice vacante de:

– Referent clasa III grad profesional principalstare civilă: 1 post

Concursul se va desfășura astfel:
– Proba scrisă în data de 28.11.2019, ora 10:00
– Proba interviu în data de 29.11.2019, ora 10:00
În vederea înscrierii la concurs, candida�ii trebuie să îndeplinească condi�iile

generale prevăzute de art.465 din O.U.G NR.57/2019
– Studii medii, liceu, absolvite cu diplomă de bacalaureat
– Vechime în specialitatea studiilor minimum 5 ani

Candida�ii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 20 de zile de
la publicarea anun�ului în Monitorul Oficial, Partea a III a la Sediul Primăriei comunei
Mălușteni.

Rela�ii suplimentare la sediul Primăriei comunei Mălușteni
Persoană de contact: LEU IOAN
telefon: 0762248873
email: primăria_mălusteni@yahoo.com

PRIMAR,
POSTOLACHI LIVIU ROMICĂ

PROGRAM  CULTURAL ÎN BASARABIA
Pe 7 decembrie 2019, suntem invita�i

în comuna Măcărești, din Basarabia, adică pe
malul Prutului, la un Liceu cu rezultate
frumoase.

„Elada” ne invită la un program ales
și un spectacol de zile mari.

Plecăm, un grup de scriitori, cu căr�i,
reviste, și gânduri patriotice, pe acolo, pe
unde strămoșii măcăreștenilor din comuna
Prisecani – Iași treceau pe un pod de lemn, iar
după  1944, își strigau rudele de pe un mal pe
altul. Sim�irile… în numerele următoare.

Ieșeanul  Constantin Chirica, fiu al
Măcăreștilor, fostul meu elev premiant,
organizează cum se cuvine această întâlnire
de suflet, asupra căreia merită să revenim în
numerele următoare. Până atunci, bravo,
Constantine!

Dumitru V. MARIN

MICROPAMFLET...
ÎN SERIAL

Era odată o localitate printrun jude� cu oameni care naveau nici o
LE�CAIE (bănu�) cu care săși cumpere câte ceva deale gurii. Marele Ion
Creangă consemna că prin satul lor nici navea la ce să oprească, după cea
crăpat niște harbuji la Podu Iloaie (Podleloaie).

Petici�ii aceștia trăiau cu produc�ia de frânghii de tei sau cânepă sau
din vânzarea caprelor din pielea cărora își mai făceau și  tobe pe care să
strângă praful dimprejur, așa că după multă vreme sau ales cu praful de pe
tobă.

Un împărat ca acela (din poveste, se în�elege) sa ridicat în scări ca
mărun�elul Ștefan de odinioară și a reușit săi ajute să vadă raiul cu lapte și
miere, ba chiar să înjghebeze niscai palate și drumuri (asfaltate, nu ?), să aibă
mul�i cai putere, să viseze mai omenește. Erau vremuri noi și chiar au venit
oameni noi, împăratul era cu ei, cânta din frunză de tei, le mai fluiera pe
terenul de fotbal, nuși bătea capul cu ei… 

El în scări sa ridicat, a văzut aur curat, nici prin legi nu sancurcat,
a  pornit … la organizat. Pe mul�i, însă, ia aruncat, că treaba șia încheiat,
deci măre� pe veci, pe Bahlui, sa proclamat…

(Urmarea în numerele următoare)

ALEXANDRU  VLAHU�Ă, 
de la „Alexandru Vlahu
ă”

Revista noastră M.C.R. a dorit să marcheze Centenarul mor�ii 
acestui mare poet dintre 1900 – 1918, născut în 1858 la Pleșești, satul carei
poartă numele astăzi și unde se mai află în mare uitare o statuie a sa, despre
care am scris.

În această localitate trăiește, muncește și creează, poeta noastră
reprezentativă Gabriela Ana Balan.

Ei, afla�i că nu vom putea săl comemorăm decât când vor unii,
duminică și doar întro sală de clasă. Poate fi doar o singură manifestare a
hotărât primarul… în acord cu șefa sa de partid.

Cum Gabriela Ana Balan nul poate înfrunta pe primar, zice că nici
ea nu participă la serbarea din satul ei, pe care am puso la cale.

…Mă întreb: dacă noi putem, vrem și știm să facem o comemorare
pentru o mare personalitate vasluiană, de ce tocmai primarul se împotrivește?

Păi, nu tocmai primarului, trebuie săi găsim…bubele?
D.V.M

LETI�IA  OPRIȘAN:
Treptele tăcerii/
poezie și pictură
În Editura Coresi/Publishing House, marea pictori�ă Leti�ia  Oprișan,

de la Căbești, com. Podu Turcului, deci de pe Valea Zeletinului, scoate un
volum de 142 de pagini, în excep�ionale condi�ii grafice, și cu ilustra�ii de
înaltă expresivitate, demne de autoritatea autoarei.

Să precizăm de la bun început că Doamna Leti�ia este considerată o
mare personalitate contemporană a acestui areal care ar include circa 7200 de
km patra�i, că este inclusă în dic�ionare și căr�i iar în volumul „Prima
clasă/Personalită�i de pe Valea Zeletinului”, Pim, Iași, 2014,330 pagini, D.V.
Marin o consideră cea mai importantă și impresionantă personalitate din
domeniul artelor vizuale.  Dic�ionarul personalită�ilor din acest volum
consemnează contribu�ii la cultura na�ională a 92 de personalită�i dintre care
se detașează C.D. Zeletin, Mircea Varvara, D. V. Marin, Ovidiu Balan, Viorel
Cheptine, George Apostu ș.a. 

Motoul „Poezia e rodul fericirii  și al păcii sufletești” (OVIDIU)
deschide cuprinsul cu cele 141 de crea�ii (pictură și poezie), prefa�a lui
Constantin Călin și intitulată Ambivalen�ă.  

După pag. 15 începe regalul de spirit, culoare  și metaforă, pentru că
Leti�ia nuși poate refuza un „Argument” carei motivează poezia aforistică și
desenelei inconfundabile.

Despre con�inut, întrun viitor, pentru că acum doar vrem să
semnalăm apari�ia acestei căr�i broșate, în hârtie extrafină (să suporte repro
ducerea picturilor), cu o remarcabilă grijă pentru transmiterea emo�iilor artis
tice.

D.V.M.  
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GIURGIOANA ÎN SĂRBĂTOAREGIURGIOANA ÎN SĂRBĂTOARE

Hramul bisericii din satul vechi de pe timpul marelui Ștefan, o biserică sfin�ită în 1861 pe
locul unei alteia din 1804. La sărbătoarea celor 150 de ani, în 2011, am organizat aici o amplă
sărbătoare, cu sute de fii ai satului veni�i din toate col�urile �ării, cu excep�ionale manifestări
culturale, cu ridicarea unei plăci comemorative și cu o carte monografică de aproape 200 de pagini,
consacrată. 

Au trecut de atunci 8 ani.
Între timp popula�ia satului sa mai sub�iat, în sensul că mai sunt locuite doar 19 case, copii

de școală aproape că nu mai sunt, ar mai fi vreo 8 pentru grădini�ă, care sunt transporta�i la Podu
Turcului. Numărul celor care merg la biserică a scăzut serios, școală nu mai este, sau închis și cele
două crâșme, nu sa ridicat nici o casă nouă, nu se mai aud mugetele vitelor sau sbierătele oilor,
deși e cald afară, e mare triste�e și frig în casele giurgiuonenilor.

E vineri, 8 noiembrie, sărbătoarea Sfin�ilor Arhangheli Mihail și Gavril, cândva cu un
incredibil aflux de lume de pretutindeni, poposită la sărbătoare, pe�itul fetelor, mâncare, băutură și
neapărat horă. Hora cu tot ce presupune aceasta întrun sat de răzeși, inclusiv cu concursuri de
trânte, deci de oameni foarte gospodari cu 4 prisăci, cu 4 cazane de �uică, aproximativ 1000 de oi,
peste 200 de vaci. În asemenea condi�ii, absolut toată lumea era ocupată, copiii mai mult munceau
decât învă�au, gospodinele aveau de lucru fie cu gogoșile și borangicul, fie cu cânepa sau inul de
meli�at, fie cu războaiele de �esut, ba chiar cu strânsul recoltelor și bostanilor. Era o adevărată

„industrie” cu aceștia puși la păstrat pentru iarnă în paie sau în fân, ori beciuri, cei albi (turcești)
pregăti�i pentru plăcintele de Vovidenie și de peste an (erau păstra�i până spre toamna următoare).
În această sărbătoare satul era un furnicar pătruns și de patima comer�ului, cele mai importante
afaceri, acum se aranjau, pentru că locuitorii aveau de vândut frânghii de cânepă sau tei, �esături de
tot felul inclusiv din borangic, vite și oi, miere dar mai ales vin, că mai to�i aveau un lot cu neagră
sau nohan. Era mai greu când se furau fetele, că tare se mai furau, și pentru zestrea lor… 

Era obligatoriu sfatul bătrânilor, imediat după slujba din biserică.

Acum, astăzi, preotul satului Vasile Dulhac slujește doar la vreo 31 de enoriași veni�i din
cele 5 sate ale parohiei alcătuită din satele Giurgioana, Răcușana, Han�a, Bouroș și Plăcin�eni. Nici
dascăl nu are, drept care coana Preuteasă cântă în strană cu o voce foarte frumoasă apreciată chiar
de un musafir de vază, prof. dirijor Nicolae Popa.

A fost frumos să se vadă mese multe, foarte bine încărcate cu bucate, fructe, vin, plăcinte,
mai toate pregătite pentru pomenirea mor�ilor. Pu�ine gospodine mai pregătesc pentru concursul
pregătirii bucatelor. Ca și dna prof. Marin, au oferit pachete ambalate ca la oraș, celorlal�i.

A fost și mai frumos când în biserică au pășit musafiri, mereu aștepta�i, din Vaslui, Corbi�a,
Podu Turcului și din alte păr�i. Și, aceștia au dăruit câte ceva bisericii și consătenilor prezen�i. 

Fiul satului, alcătuitorul monografiei din 2011, venit cu câteva zeci de căr�i care au fost
dăruite consătenilor, cu ziare și reviste, a fost invitat de părintele Vasile să le vorbească celor
prezen�i. Prezent destul de rar la slujbe, prof.dr. Dumitru V. Marin lea povestit acum ascultătorilor
„ca la slujbă” cum a dus numele satului, pe al oamenilor, pe al său în 4 continente, în peste 32 de
�ări, ce recorduri mondiale a reușit. Desigur merită citite spusele sale în această sărbătoare locală,
drept care le înfă�ișăm în continuare:

Dumitru V. Marin: Vă salut pe to�i odată și pe fiecare în parte! Am ascultat cu smerenie și cu
aducere aminte slujba dumneavoastră, părinte. Am revăzut o grămadă de figuri, dintre cei cu
care am copilărit, ba chiar pe o verișoară de a mea am încercat să o mângâi și sa ferit zdravăn
și vă mărturisesc că am venit cu un fel de inimă luminoasă pe care am căpătato întro revărsare
întro lume. Scopul meu aici este să ridic și în amintirea părin�ilor mei, prin grija doamnei Iulia,
so�ia mea, cu care trăiesc de 58 de ani.

Vă doresc tuturor să ave�i norocul acesta, să ne pomenim și părin�ii, să încurajăm și
preotul și coana preoteasa, care sunt niște eroi în Giurgioana.  

În ceea ce mă privește, am avut norocul să alerg în lume, și din punct de vedere
jurnalistic am avut niște realizări cu totul deosebite. Am să încerc să vă furnizez niște informa�ii,
nu cu orgoliul omului care a făcut prin sine, ci pentru a vă sugera să fi�i mândri de satul
dumneavoastră, așa cum sunt și eu,  am fost în 4 continente, în 32 de �ări, mam închinat în cat
edrala din Montreal, în catedrala sfin�ilor Petru și Pavel din Vatican, la Moscova, la Sofia și
multe alte locuri din �ările ortodoxe și neortodoxe. Așadar, de la Giugioana a plecat un om care
astăzi este privit ca cel mai mare jurnalist vasluian din toate timpurile, care astăzi este unul dintre
cei mai mari jurnaliști ai �ării recunoscut până și de biserică, și de ce nu ca un făptuitor de acte
și fapte.

Vreau să vă spun, iar unii chiar a�i fost martori acum câ�iva ani, că am împrăștiat în
această biserică o carte numită Giurgioana. Acum am venit să dau bisericii și parohiei din  cele
36 de căr�i scrise de mine, măcar 2, pentru că una a fost scoasă acum 2 săptămâni de la
tipografie, se numește „Jale și eroism românesc la Cotul Donului… și după!”. Am avut noroc ca
după 77 de ani, să găsesc 6 oameni care sau întors de la Cotul Donului. 

Vreau să spun că vă port tuturor dragostea unui om care sa ridicat de aici, a în�eles că
se poate întoarce aici, și a venit de fiecare dată cu inima deschisă aici. Nu to�i au norocul pe care
lam avut eu, nu to�i au făcut eforturile pe care leam făcut eu și nu aș fi reușit fără so�ia mea.
Astăzi am venit să împăr�im niște pachete, iar eu o să vă ofer niște căr�i. 

Și dacă tot suntem între prieteni, aș vrea să îl prezint pe prietenul meu, domnul profesor
Popa, cel care are grijă de privighetorile Zeletinului de peste 45 de ani, iar în 1984 când
sărbătoream ziua comunei, era și dumnealui cu un acordeon și cu ansamblul. Vreau să î�i
mul�umesc public, profesore!



O săptămână cu multe
evenimente sociale. Se

conturează rezolvări vizavi de o
călătorie în străinătate sau rela�iile
cu străinătatea se vor finaliza din
anumite perspective. Este posibil să
�i displacă ceea ce se petrece acum
pe segmentul străinătă�ii, însă totul
este spre binele tău suprem. Fie că
este vorba despre mediul profesion
al, fie de cel familial se recomandă
pruden�ă, răbdare, toleran�ă.
Observă atent ce se petrece între tine
și persoanele oficiale din preajma ta.
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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
14 noi. 2019 –  20 noi. 2019

Se conturează un final de
capitol pe segmentul bani

lor ob�inu�i din munca proprie. Asta
înseamnă că pot apărea schimbări în
regimul muncii, schimbări cae vor
atrage fie diminuarea salariului, fie
rezolvarea unor situa�ii financiare
vechi. Pe de altă parte, pot apăare și
oferte noi de colaborare din care să
câștigi mai bine sau, la actualul loc de
muncă, se poate ivi ocazia să lucrezi
suplimentar.

Intri întro etapă nouă înce
pând cu această săptămână, o

etapă benefică în care variantele de a
�i îmbunătă�i planurile de viitor sunt
multiple și ușor de abordat. Lasă în
umră ceea ce te necăjește și situa�iile
stagnante. Gândeștete pe îndelete
cum anume vrei să se desfășoare via�a
ta de acum încolo, visând pur și
simplu cu ochii deschiși. În
segmentul banilor ob�inu�i din munca
proprie există nemul�umiri serioase.

În anturajul prietenilor și al
rela�iilor socioprofesionale

se conturează un final de etapă.
Lucrurile pot scăpa de sub control,
deci fii prudent și evită escaladarea
conflictelor. Energia perioadei
analziate este foarte puternică și te
poate copleși. Oamenii vechi pleacă
din preajma ta, însă se face loc pentru
al�ii de o mai bună calitate.
Deocamdată privește atent la ceea ce
se petrece în acest anturaj și lasă
deciziile importante pentru o altă
perioadă mai bună. 

Î�i sunt favorizate
momentele de discre�ie,

detașare de cotidian, de dialog
interior. Începe o perioadă în care
revela�iile vor fi abundente și ar
trebui notate. Unii prieteni î�i pot
oferi informa�ii pre�ioase, propuneri
viabile de proiecte profesionale, dar
și propuneri de a petrece timpul liber
împreună prin activită�i recreative.
De asemenea, î�i po�i lămuri situa�ia
conflictelor din sfera profesională.

Segmentul socioprofesional
se va eviden�ia mult și bine

de acum încolo prin întâlniri
deosebite cu oameni importan�i, prin
modificarea statutului tău socio
profesional sau prin schimbări ce
intervin la locul de muncă. Se
prefigurează finalul unei etape socio
profesionale și se ivesc zorii alteia,
dificil de în�eles acum. Sunt șanse de
a ob�ine aprecierile celorlal�i vizavi
de eforturile depuse în câmpul
muncii.

DUMITRU V. MARIN
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UN INCULT CARE NARE NEVOIE DE CARTE:
PRIMARUL DE LA ERBICENI –IAȘI.

Deplasările cam pe toate rutele din jude�ul Iași, neau purtat de mai
multe ori prin comuna apropiată de Podu Iloaie, în folosin�ă proprie de către
un afacerist local ajuns și primar.

Este unul dintre cei care nu dau cu zilele prin primărie și careși
gestionează excelent propriile afaceri, demarate chiar din momentul în care a

fost ales primar, ceea ce ne duce cu gândul la oarecari afaceri acoperite cu
această institu�ie. Oamenii înghit șii execută ordinele.

Ionel Lungu, e numele primarului.
El are destule slugi, de fapt pe to�i din subordine, viceprimarul nici nu

vrea să deschidă gura, care știu de destule afaceri, inclusiv cele necurate, dar
tac pentru căși pot pierde pâinea cu răzbunătorul autoritar.

Ca să putem sta de vorbă cu el a trebuit săl filmăm cu camera
ascunsă. Ca să aflăm cam cât se ocupă de treburile comunei am stat peste o oră
la el în birou, strașnic păzit de un tinerel careși făcea de treabă pe acolo, în
timp ce el coordona treburile din afacerea proprie.

Lam întrebat pe Lungu când poate fi gata „moara” adică o clădire a
„casei de cultură” care seamănă perfect cu o întinsă moară �ărănească încă
neacoperită și cu un turn peste acoperiș, probabil ca Lungu săși lungească
privirile de pe deasupra celorlalte clădiri. E toamnă, e început de noiembrie, e
mișcare pe lângă moară, câ�iva cetă�eni așteaptă până să se întoarcă Lungu,
plecat grabnic pe după parc.

Nam avut cu cine discuta, pentru că ori nu știa de treburile comunei,
ori era sunat de angaja�ii proprii, ori nu voia să ne răspundă la întrebări.

Păcat, pentru că un asemenea edil, poate capabil, se dovedește rău
voitor și analfabet. „Nam nevoie de presă, de carte (bibliotecă?), pe mine mă
interesează să vadă prostimea din Erbiceni și să mă aleagă. Nam nevoie…”

Doar în treacăt: nici Ceaușescu navea nevoie de ieșire în lume; nici
un incult nu vrea să știe el mai mult, cu atât oamenii carel aleg ca proștii. Mai
spun că un tip așa de reticent și respingător, rar am văzut. Un tip care să încalce
Legea privind accesul la informa�ii publice, ca el, tot rar am văzut. Că un
asemenea tip limitat e greu de crezut că iese primar doar prin acest „merit”.

Ce, mai, La Erbiceni – Iași e un primar fără nevoie de carte. 
D.V.M

CONFERIN�A „INCURSIUNE ÎN 
UNIVERSUL RELIGIOS PREISTORIC”

Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad are deosebita bucurie de a organiza o
nouă conferin�ă cu tematică arheologică în colaborare cu Muzeul Na�ional al
Bucovinei, Suceava.

Fenomenul predominant al lumii contemporane, ca şi al celei de până
la noi, îl constituie prezenţa religiei. Nu există şi nici nau existat grupuri
umane, mai mari sau mai mici, indiferent de forma de organizare, la care să nu
întâlnim fie anumite credinţe religioase, fie opţiunea pentru una din marile
religii ale lumii.

Cuvântul religie înseamnă un ansamblu de credinţe, sentimente,
reguli morale şi rituri provenite din conştiinţa indivizilor sau a colectivităţilor
că se află în legătură cu o fiinţă supremă sau cu mai multe fiinţe superioare de
care depind.

Invitatatul special este drd. Constantin Aparaschivei de la Muzeul
Na�ional al Bucovinei, Suceava.

Conferin�a va avea loc sâmbătă, 16 noiembrie 2019, ora 1000, la sedi
ul central al muzeului din str. Vasile Pârvan, nr. 1.

Organizator muzeograf Mircea Oancă
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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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Este foarte controversat
segmentul banilor și bunu

rilor ob�inute prin intermediul altora,
mai ales prin intermediul partene
rului de via�ă sau al colaboratorilor
din mediul profesional. Se închide o
etapă, fie prin diminuarea unor
favoruri materiale, financiare din
partea altora, fie se rezolvă datorii
vechi. Totuși, ar fi bine să analizezi
atent fiecare investi�ie, întrucât mai
există în preajma ta profitori.

Rela�iile parteneriale își vor
schimba termenii și condi

�iile de desfășurare, începând din
această săptămână. Este vremea să
renun�i la rela�iilor nepotrivite și să
te debarasezi, rapid, de persoanele
care �iau obstruc�ionat progresul
până acum. Pruden�ă, răbdare,
toleran�ă, deoarece lucrurile pot
scăpa de subcontrol. Se conturează
și cheltuieli, fie pe taxe, facturi,
credite, fie pentru ceva necesar.

De urmărit atent ce se
petrece în segmentul

muncii, mai ales la locul de muncă și
în rela�iile colegiale! Sunt probabile
răsturnări de situa�ie de anvergură,
finalul unei etape care poate fi total
neașteptat și de neprevăzut. De
asemenea, și sănătatea este foarte
vulnerabilă, deci fii prudent în toate
privin�ele. De evitat, pe cât posibil,
suprasolicitarea nervoasă, eforturile
fizice, escaladarea conflictelor, plus
analizele.

Rela�iile sentimentale pot
lua turnuri spectaculoase în

această săptămână. Mai mult este
vorba de finalul unei etape, atât în
ceea ce privește rela�ia cu persoana
iubită, cât și rela�ia cu copiii,
depinzând de situa�ie. Răscolirile
sufletești pot fi de propor�ii, de
aceea este bine să fii prudent și să�i
controlezi reac�iile. Lasă pe cei dragi
săși vadă de via�a lor așa cum
doresc ei, nu cum dorești tu! Este
vremea să accep�i schimbările care
deja sau produs.

Se întrezăresc discu�ii
importante cu membrii

familiei referitoare la investi�iile
patrimoniale și la rela�iile cu nea
murile. Ceea ce planifici acum pe
segmentul familial și domestic va
crea efecte pe termen lung. Se
conturează finalul unei etape
domestice și încet, sigur și discret,
se prefigurează schimbări, unele
total neașteptate sau neîn�elese
acum. Pe de altă parte, surprizele din
rela�iile cu neamurile pot fi de
propor�ii. 

O săptămână foarte
importantă privitoare la

rela�iile cu anturajul apropiat.
Mentalul î�i este răscolit, astfel că î�i
poate fi dificil să rela�ionezi corect
și corent cu ceilal�i. Este foarte
probabil să închei unele rela�ii, să
afli detalii despre unii apropia�i care
să te uimească în mod nebănuit. Pot
apărea neplăceri deosebite. Rela�iile
cu membrii familiei intră în scenă în
a doua parte a intervaluluit. Discu�ii
pe teme patrimoniale, pe moșteniri.

Locuri de muncă
în Vaslui

Locuri de muncă
în Bârlad

– AUSTRAL NEO S.R.L. 2 operatori confec�ioneri industrial
îmbrăcăminte din �esături, tricotaje, materiale sintetice

– BACANIE CU TAIFAS S.R.L. 1 operator confec�ioner industrial
îmbrăcăminte din �esături, tricotaje, materiale sintetice

– BIOCIS SRL 3 muncitori necalifica�i la ambalarea produselor
solide și semisolide

– DAMIANAL PLUS SRL 1 vânzător
– FEPA SA 1 electrician de între�inere și repara�ii
– KARINAM INDUSTRY SRL 1 cofetar, 2 lucrători bucătărie

(spălător vase mari), 1 patiser
– METAL SUPER LASER SRL 1 operator la mașiniunelte cu

comandă numerică
– MUZEUL VASILE PARVAN BARLAD 1 desenator artistic (studii

superioare)
– PANTOCIM SRL 2 vânzători
– PRIMARIA BOGDANESTI 1 expert achizitii publice
– PRIMARIA MUNICIPIULUI BIRLAD 1 floricultor, 2 îngrijitori

spa�ii verzi, 1 paznic
– PRISCOM SRL 1 încărcătordescărcător, 1 operator introducere,

validare și prelucrare date
– SC ACTUAL SRL 5 manipulan�i mărfuri
– SC COMARD AUTO SRL 1 electrician auto, 1 tinichigiu carosier
– SC HPC ZONE CONDTRUCTII SRL 6 muncitori necalifica�i la

demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faian�ă, gresie, parchet
– SC LIDL DISCOUNT SRL 3 vânzători
– SEEDSNACK S.R.L. 1 inginer în industria alimentară
– UNIVERSAL AUTOSERVICE SRL 1 inginer autovehicule

rutiere, 1 subinginer mecanic automobile
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– Fabrica de carne MORANDI 15 operatori abator păsări, 1 medic
veterinar, 1 inginer chimist, 1 electrician, 1 instalator, 1 sudor, 2 gestionari
depozit, 1 facturist

– SC ANDSUR SRL 2 muncitori necalifica�i
– SC MEMCOM SRL 9 ospătari, 7 barmani
– SC RODAV SRL 1 asistent rela�ii publice
– SC EMSAN HALLAL CONTROL SRL 2 contabili, 10 măcelari
– SC ECLER ET BONBONS SRL 3 cofetari patiseri
– SC EASY ASSET MANAGEMENT SRL 8 consultan�i credite
– SC BENAVI SRL 1 spălător vehicule
– SC BRICONS PROIECT SRL 1 muncitor necalificat
– SC ASI PROIECT 1 proiectant inginer construc�ii
– SC FINANCIAR URBAN SRL 5 șoferi (permis conducere categ.

C), 5 lucrători operativ autocampactor
– SC ADRIAN TRANS SRL 1 muncitor necalificat
– SC CRETU PANIFICATIE SRL 5 brutari, 5 ambalatori, 1 contabil
– SC DACOND IMPEX SRL 2 manipulan�i mărfuri
– SC VASTEX 1 fochist
– SC ARKON CONSTRUCT SRL 5 zidari, 5 cofetari
– SC TRANSAGRI SRL 3 ambalatori manual, 1 responsabil proces
– SC DC COMERCIAL SRL 2 șoferi, 4 manipulan�i, 2 muncitori

necalifica�i
– SC MORIANDUS  SRL 1 măcelar
– I.I. STEFANITA LAURENTIU 1 lucrător gestionar
– SC RIMMINI MOB  SRL 1 tehnician proiectant
– SC UDI  PANIF  2001 SRL 10 brutari
– SC IMAGINE PERFECTA SRL 1 ospătar, 1 bucătar
– SC CTM  VISION  SRL 1 femeie serviciu
– SC TOTAL COMPUTERS SRL 1 tehnician electronică
– SC ROXCOFY SRL 1 recep�ioner, 1 cameristă, 1 paznic
– SC WYLMOB  HOUSE SRL 1 tâmplar
– SC RITZA PRODSERVCOM SRL 1 gestionar
– SC VERIDIN GRUP SRL 1 vânzător
– SC CONFECTII S.A. 5 confec�ioneri, 5 muncitori necalifica�i în

confec�ii
– SC HARIVAD TRANS SRL 1 șofer autoturisme și camionete
– SC LEGNOROM SRL 5 fasonatori mec. ind. lemnului, 3 tamplari
– SC CABLE SRL 1 casier
– SC BELMAX SRL 2 coafeze, 1 cosmetician, 1 manichiuristă
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RE�INUT PENTRU
INFRAC�IUNEA DE

TÂLHĂRIE

Poliţiştii au reţinut o persoană, bănuită de comiterea infrac�iunii
de tâlhărie.

Poli�iștii din cadrul Poli�iei Municipiului Vaslui au probat activitatea
infrac�ională  a unui bărbat în vârstă de 29 de ani, din municipiul Vaslui,
bănuit de comiterea unei infracţiuni de tâlhărie. 

Poli�iștii au fost sesiza�i, prin apel 112, de către o femeie în vârstă de
21 de ani, din jude�ul Iași, care a declarat că, în timp ce se afla în incinta unei
unită�i de cazare, din municipiul Vaslui, un bărbat necunoscut ia smuls o
bijuterie.

În urma cercetărilor efectuate, poli�iștii din cadrul Biroului de
Investiga�ii Criminale Vaslui lau identificat pe bărbatul bănuit de săvârșirea
infrac�iunii de tâlhărie și au stabilit împrejurările comiterii faptei. Prejudiciul,
în valoare de aproximativ 2.000 de lei, a fost recuperat de către poli�iști și
predat păr�ii vătămate.

PENTRU A NU CĂDEA  VICTIMĂ TÂLHARILOR,
POLIŢIŞTII VĂ RECOMANDĂ URMĂTOARELE:

• Luaţivă măsuri de precauţie, mai ales când circulaţi noaptea, la ore
târzii, pe străzi pustii sau neiluminate;

• Evitaţi să circulaţi singuri la ore târzii sau prin locuri neiluminate
şi puţin frecventate;

• Nu purtaţi în mod ostentativ bijuterii sau alte bunuri de valoare,
cum ar fi telefoanele mobile;

• Evitaţi pe cât posibil compania unor persoane aflate sub influenţa
alcoolului. Dacă nu este cu putinţă, evitaţi orice conflict cu aceştia, nui jigniţi
şi nui încurajaţi;

• Nu răspundeţi provocărilor unor persoane aflate sub influenţa
băuturilor alcoolice care se „leagă” de voi pe stradă;

• Nu încurajaţi violenţa şi injuriile. Acestea sunt cauze care duc la
declanşarea unor conflicte care pot degenera în violenţe. Un limbaj controlat,
fără jigniri, previne adesea escaladarea conflictelor;

• Dacă observaţi că sunteţi urmăriţi, nu ezitaţi să cereţi ajutor
trecătorilor de pe stradă;

• Nu adoptaţi o atitudine de atac, nu încurajaţi şi mai ales, nu
participaţi la manifestări agresive stradale: bătăi, insulte sau alte tipuri de
agresiuni.

• În mijloacele de transport în comun, aglomeraţiile stradale etc., nu
vă angajaţi în dispute verbale, chiar dacă sunteţi provocat;

• Cea mai bună armă de apărare în cazul unui atac este strigătul.
Dacă sunteţi agresaţi, bătuţi sau tâlhăriţi pe stradă, strigaţi cât mai tare după
ajutor. Procedând astfel alertaţi persoanele din jur, iar agresorii vor fugi;

• Dacă sunteţi victima unei agresiuni, încercaţi să reţineţi multe
semnalmente ale autorului şi anunţaţi de îndată poliţia; sporiţi astfel şansele
de identificare, prindere şi pedepsire a agresorului. 
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PRIMAR... 
ȘI DUPĂ 30 DE ANI

Reporter: Reușim cu greu să îl prindem liber pe primarul de la Grajduri, Constantin 
Zamfirache. Mam bucurat dea lungul timpului de prietenia acestuia, așadar, îi propun să discutăm
la un pahar, chiar dacă niciunul dintre noi nu consumă alcool. Iam captat interesul cu una dintre
căr�ile mele, și în momentul acesta e foarte grăbit și curios să afle ce scrie în această carte, iar eu 
iam spus că o să citească „Jale și eroism românesc la Cotul Donului… și după”. Știu că o va citi
pe nerăsuflate și abia aștept să îi aflu părerea. Domnule Zamfirache, activitatea se desfășoară nor
mal la Grajduri? Având în vedere ce spun cei din politică, crede�i că sunte�i întro stare normală?

Primar: Dacă ar fi să ne rezumăm la activitatea pe care o derulăm, nu este o stare
normală, ci este o stare de alertă, deoarece suntem pe ultima sută de metri în ceea ce privește
finalizarea unor proiecte, și trebuie să muncim foarte mult ca să putem finaliza în acest an
ceea ce putem, să nu pierdem finan�ările. Ba, mai mult, nu cred că activitatea politică își are
rostul în activitatea de administra�ie, nu are nicio influen�ă.

R:Poate nu în cazul dumneavoastră.
P: Da, așa este. Fiecare cu treburile lui.
R: Aș vrea să spunem celor care ne ascultă, ne privesc sau ne citesc, faptul că dumneata

ești primar de 30 de ani. De la ce dată?
P: De la 23 Decembrie 1989.
R: Ești unul dintre cei mai longevivi primari pe care îi cunosc eu. Să mai spun că alături

de primăria unde are loc discu�ia noastră se face încă o extindere a acesteia. De ce crede�i că este
necesară?

P: Pentru că spa�iul în care aveam arhiva, în care aveam magaziile de materiale, erau
niște spa�ii vechi, de prin 1970, 1975. De asemenea, am dotat sediul primăriei cu o centrală
termică. Și pentru acea centrală este nevoie de un spa�iu adecvat. Neam gândit că prin această
extindere o să rezolvăm atât problemele de serviciu, adică cele privind depozitarea în
siguran�ă a arhivei care este destul de mare, plus ca serviciile să fie făcute în condi�ii bune.
Am avut grijă să se poată beneficia de un grup sanitar mare, eficient, pentru că pe lângă
salaria�i, avem și foarte mul�i contribuabili, zilnic.

R: Dumneata spui că și acum ești întrun ritm și mai alert, că trebuie să�i îndeplinești an
umite sarcini. Dea lungul timpului, tot în ritmul ăsta ai fost,  în 30 de ani?

P: Uneori stau și cuget și eu când mai am timp șimi spun „cred că trecerea în lumea
cealaltă, pe mine o să mă prindă pe drumuri”.

R:Adică alergând. E o performan�ă oricum. Întro comună de 5000 de locuitori, sunt școli
făcute în toate satele?

P: Sunt 7 sate, iar în 5 dintre ele func�ionează școli primare și școală gimnazială. Iar
pe lângă acestea, func�ionează și grădini�ele.

R: Ai măcar 500 de copii?
P: Sunt peste 500. Aproximativ 526.
R: Natalitatea este pe plus sau pe minus la dumneavoastră?
P: Natalitatea este în creștere, conform statisticilor, însă sunt și sate unde datorită

condi�iilor și infrastructurii precare care erau în acele sate, au plecat mul�i, și aici mă refer
în special la satul Cărbunari, însă prin condi�iile bune pe care leam adus, prin îmbunătă�irea
infrastructurii, atât rutiere cât și cea socială, încercăm să îi aducem înapoi.

R: Fac o paranteză și vă întreb, când sau de câte ori pe an ajunge primarul în satul
Cărbunari?

P: Cred că săptămânal, uneori poate și mai des dacă sunt lucrări acolo, sau dacă
avem probleme sociale.

R: A�i pus apă și acolo?
P: Avem proiectul de extindere a re�elei de apă, atât acolo cât și în satul Bordea. Este

dat în lucru, încercăm să rezolvăm și cu canalizarea, măcar la institu�iile pe care le avem.
R: Văd cam în toată comuna tot felul de săpături. Termina�i cu apa și canalizarea?
P: Apa și canalizarea sunt în mare parte finalizate, mâine mai sunt lucrările care se

execută pe drumul jude�ean, fiind lucrări mai anevoioase, cu traversări, cu subtraversări de
drumuri, așadar constructorul a lăsat astea mai spre final. Sperăm ca prin iulie 2020 să dăm
în func�iune atât re�eaua de apă cât și canalizarea cu tot cu sta�ia de epurare.

Dumitru V. MARIN
(Interviul integral îl pute�i citi în numărul viitor)

EVENIMENT CULTURAL LA ŞCOALA 
,,MANOLACHE COSTACHE 
EPUREANU” DIN BÂRLAD

Luna noiembrie a început frumos, cu o prezentarea a prestigioasei revistei ,,Meridianul
Cultural Românesc” coordonată de scriitorul și jurnalistul de excep�ie, prof.dr. Dumitru V. Marin
care sus�ine cu multă dăruire și pasiune nivelul ridicat al culturii în jude�ul Vaslui.

La început de noiembrie, un grup de membrii ai Asocia�iei ,,Artă, Tradi�ie, Cultură” 
Bârlad, am participat cu încântare și bucurie la un eveniment de suflet, găzduit de Biblioteca Şcolii
Generale nr.9 ,,Manolache Costache Epureanu” din Bârlad, unde am fost întâmpina�i cu o deosebită
ospitalitate de către dl. director și minuna�ii profesori care au organizat acest eveniment cultural
artistic. 

Evenimentul a fost un moment deosebit și încărcat de emo�ii, pentru că în această școala
„a fost pentru prima dată când elevii au trăit o astfel de experienţă de a participa și a sta fa�ă în fa�ă
cu scriitorii” a �inut să men�ioneze doamna profesoară Niculina Cărăbă�, care a și moderat acest
eveniment pentru care merită infinite felicitări. A reușit să creeze acestă legătură de suflet între
elevi şi scriitorii bârlădeni și vasluieni.

Cu ocazia manifestării am avut ocazia să cunoaștem elevi minuna�ii care neau 
impresionat în mod deosebit prin inocen�a, cumin�enia și interesul lor de ași îmbogă�i universul 
cultural prin cuvântul scris în versuri sau proză, îndruma�i de inimoşii lor profesori.

Pentru talentul scriitoricesc demonstrat, două eleve Maria Beatrice Surugiu şi Andreea
Maria Budeş  membre în cenaclul literar al şcolii, care șiau făcut debutul în revista ,,Meridianul
Cultural Românesc” cu pagini de proză, alături de profesoară de limba română, poeta Niculina
Cărăbă�, au fost felititate de dl. prof.dr. Dumitru V. Marin, directorul revistei, care lea oferit câte
o diplomă de merit.

Sub aripa emo�iilor, elevele debutante și profesorii premia�i au citit din crea�iile lor 
pentru care au primit sincere aplauze.

Surpriza plăcută a acestei întânliri a fost expozi�ia de grafică și artă populară unde au expus
artiștii plastici: Viorica Ghenghea, eleva Ionela Vidroi și artizan Maricica Balan, a căror lucrări au
și rămas în școală pentru a fi privite de către elevi.

Prezentarea expozi�iei a fost făcută de către artist plastic Viorica Ghenghea, preşedinta
Asocia�iei ,,Arta, Tradi�ie, Cultură” Bârlad, care împreună cu solista de muzică populară Genoveva
Tufă Porumb au interpretat cântecul,,Așai bârlădeanul”  text Viorica Ghenghea.

La eveniment a fost prezent și scriitorul bârlădean Marinel Gîlcă, care a luat cuvântul,
apoi a prezentat un fragment din romanul aflat încă pe masa de lucru.

În cuvintul său poeta Gabriela Ana Balan a prezintat și a pus în valoare revistă Meridianul
Cultural Românesc, apoi a citit versuri din cel mai recent volum de poezii ,,Ochii leului berber" pe
care la donat bibliotecii școlii împreună cu revista ,,Arheu" editată de Centrul Mihai Eminescu, 
Bârlad.

Pe lângă sfaturile părintești, cuvinte de încurajare pentru învă�ătură și o lec�ie de via�ă
oferită elevilor, inegalabilul prof.dr. Dumitru V. Marin lea oferit în dar, ziare, reviste şi căr�i 
personale, dintre care a donat și bibliotecii şcolii.

În cadrul evenimentului a luat cuvântul și dl. directoru Bogdan Sorin Jora care a vorbit 
despre școală și importan�a acestui eveniment pentru care merită mii de felicitări și mul�umiri.

Felicitări infinite aduc și persoanelor implicate in această muncă dăruită frumosului prin
poezie, artă, cântec: scriitorilor prezen�i, grupului de presă Cvintet TERE Vaslui condus de către
prof.dr. Dumitru V. Marin, poetei Gabriela Ana Balan, artiștilor Asocia�iei ,,Artă, Tradi�ie, Cultură”
și personalului didactic care a participat la acest important eveniment cultural: profesor limba
română Cazacu Diana, profesor limba franceză Toporaş Paula, învă�ător Gălă�anu Loredana şi 
bibliotecar Vesel Adrian care a găzduit acest eveniment cultural. 

Artist plastic prof. Viorica GHENGHEA

GRAJDURI
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POSTUL CRĂCIUNULUI 2019POSTUL CRĂCIUNULUI 2019
TRADIŢII ŞI OBICEIURITRADIŢII ŞI OBICEIURI

Postul Crăciunului începe
anul acesta pe 15 noiembrie.
Credincioşii lasă sec pe 14 noiembrie,
aceasta fiind ultima zi în care se mai
consumă carne, brânză, lapte, ouă. Din
rânduielile bisericeşti aflăm că se lasă
sec pe 14 noiembrie, iar postul începe
pe 15 noiembrie. Dacă data de 14
noiembrie cade miercurea, cum sa în
tâmplat anul trecut, sau vinerea, se
lasă sec cu o zi mai devreme, adică pe
13 noiembrie. Postul Crăciunului se
încheie pe 24 decembrie.

În acest post se obişnuieşte
că toţi credincioşii să postească de
carne, brânză şi ouă, în timp ce lunea
miercurea şi vinerea se consumă mân
care fără ulei şi fără vin. În zilele de
marţi şi joi se face dezlegare la 
untdelemn şi vin. Mai mult, sâmbetele
şi duminicile, până pe 20 decembrie
inclusiv se dezleagă de untdelemn,
peşte şi vin.

Dacă în zilele de luni, mier
curi şi vineri, Biserica Ortodoxă
prăznuieşte vreun sfânt mare, însem
nat în calendar cu cruce neagră,
creştinii pot consumă untdelemn şi
vin; iar dacă este hramul bisericii sau
vreo sărbătoare însemnată în calendar
cu cruce roşie roşie atunci se face 
dezlegarea şi la peşte. În zilele de
marţi şi joi, credincioşii pot consumă
peşte, vin sau untdelemn.

În ziua de Ajun se mănâncă
abia seară şi doar: grâu fiert îndulcit
cu miere, covrig, turte din făină şi
poame deoarece cu seminţe a ajunat şi
Daniil proorocul şi cei trei tineri din
Babilor, care au prevestit şi aşteptat
Naşterea Mântuitorului. De Crăciun,
indiferent de ziua în care cade se
mănâncă de dulce.

Prima zi de dezlegare la
peşte din postul Crăciunului este 
miercuri, 21 noiembrie, de sărbătoarea
Intrării Maicii Domnului în Biserică,
pe 30 noiembrie, de sărbătoarea 
Sfântului Andrei, joi 6 decembrie, de
sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae,

joi 13 decembrie, de sărbătoarea 
Sfântului Ierarh Dosoftei, mitropolitul
Moldovei.

Prima zi a postului
Crăciunului cuprinde numeroase rituri
de purificare. Resturile provenite de la
cină sunt strânse în faţa de masă şi
aruncate, cu faţa la răsărit, păsărilor
cerului. "Păsările cerului! Eu vă dau
vouă hrană de la masa mea, cu care să
fiţi îndestulate şi de la holdele mele
oprite!" (Tudor Pamfile  "Sărbătorile
la români"). Vasele sunt atent curăţate,
apoi, în ziua de Spolocanie, aşezate cu
gura în jos, "să fie feriţi de pagubă toţi
ai casei".

În mod ritualic, femeile spală
cămăşile, feţele de masă şi
aşternuturile ca să rămână tot anul
curăţite. Ciobanii ţin posturile să nu li
se prăpădească turma, ca oile lor să fie
ferite de fiarele sălbatice şi să 
nuşi piardă cărarea. Postul trebuie
însă respectat cu înfrânare, evlavie,
mărturisire a păcatelor şi multă
rugăciune de toţi creştinii, încât săşi
atingă scopul, de act purificator al su
fletului. Se zice că postul Crăciunului
a fost lăsat de Maica Domnului pentru
ca bătrânul Crăciun să se căiască
fiindcă ia tăiat mâinile nevestei sale,
Crăciuneasa, cea care o moşise pe
Sfânta Fecioară. Chiar dacă
şezătorile nu mai au forţa de odinioară,
postul Crăciunului stă sub semnul lor,
al momentului în care iarna "bate la
uşă", al colindelor (care încep să fie
repetate) şi ne vestesc apropierea marii
sărbători a Naşterii Domnului Iisus
Hristos.

După prima săptămână de
post, la 21 noiembrie, atunci când
ortodocşii cinstesc Intrarea în Biserică
a Maicii Domnului, în calendarul 
popular al ţăranului român este trecută
Ovidenia, Obrejenia sau Vovidenia
(Cea care se face văzută).

Alte tradi�ii și obiceiuri în
Postul Crăciunului

1. După Lăsata de Sec, oalele
din casă trebuie așezate cu gura în jos
pentru a alunga necazurile și foame
tea.

2. Fetele care nu șiau găsit
alesul inimii trebuie să strângă în
fiecare zi câte o surcica, iar la finalul
Postului, în Ajun de Crăciun le vor
fierbe și le vor așeza pe masă pentru

ca seara, la apari�ia umbrei ursitului să
aibă ce ospăta.

3. Se spune că dacă vremea
din Postul Crăciunului va fi plăcută,
vom avea o primăvară călduroasă.
Dacă vor fi ninsori și temperaturi 
extrem de scăzute, iarna va fi una
lungă și va ninge și în primăvară.

4. Toate tacamurile trebuie
spălate cu cenușă în prima zi de Post.
Motivul pentru care această tradi�ie se

respectă și azi în multe zone din �ară
este îndepărtarea oricărei urme de
carne sau derivate ale acesteia.

5. În Postul Crăciunului
există o serie de sărbatori importante.
Pe 21 noiembrie, de pildă, are loc 
Intrarea în Biserică a Maicii 
Domnului, când se spune că se 
deschide cerul, iar vitele vorbesc și cei
neprihăni�i le pot auzi. Dacă ninge în
această zi, iarna va fi aspră, iar dacă
este vreme plăcută, vom trece cu bine
de ea.

6. Noaptea din 29 noiembrie
se mai cheamă și „Noaptea strigoilor”.
În Ajunul Sfantului Andrei, se ung 
ferestrele cu usturoi pentru a �ine la
distan�ă sufletele ce au de gând să 
bântuie casele.

7. De ziua Sfântului Andrei
se mănâncă mult usturoi. Nu se
împrumută lucruri din casă. Fetele pun
o crengu�ă de măr în apă. Dacă
înflorește de Sfântul Vasile, anul 2017
va fi roditor.

8. O altă sărbătoare
cunoscută din Post este cea a Sfintei
Varvara. În această zi, minerii nu au
voie să lucreze, iar credincioșii nu au
voie să poarte lucruri negre. Mai mult,
femeile nu cos, nu �es și nu mănâncă
fasole, dovleac sau porumb copt pen
tru că vor face bube.

9. Dacă de Sfantul Nicolae
nu ninge, iarna va fi lungă și geroasă.
Dacă ninge, vremea va fi ceva mai
blândă.

10. Pe 20 decembrie are loc

Ignatul, zi din care nu se spala deloc
rufe până după Bobotează și nu se mai
toarce. Orice lucru pentru sărbătorile
de iarnă se începe pe 24 decembrie.
Gospodinele care vor începe ziua în
for�ă cât mai de diminea�ă vor avea
parte numai de bucurii.

Ce se întâmplă, de fapt, în
corpul tău când �ii post

Multe persoane �in post. 

Motivele pot fi unele religioase sau de
altă natură. Indiferent de motivul pen
tru care ai decis să �ii post, trebuie să
știi ce se întâmplă în organismul tău în
acea perioadă. Sunt numeroase 
beneficii pe care unele persoane încă
nu le cunosc. Iată ce se întâmplă, de
fapt, în corpul tău când �ii post.

Știai că o singură zi de post
pe săptămână poate aduce numeroase
beneficii organismului? Asta deoarece
nu te vei mai îmbolnăvi cu ușurin�ă. În
plus, în timpul postului, vei scăpa de
energia negativă acumulată în corp.
De asemenea, și mintea ta se va cură�a
de lucrurile negative.

Cei care �in post negru tre
buie să știe că în felul acesta nivelul
zahărului din sânge se va regla. Asta
se întâmplă deoarece pancreasul tău
nu va mai lucra.

Un alt aspect interesant care
trebuie men�ionat este acela că după o
zi de post negru, corpul tău va fi mai
tânăr cu cel pu�in o lună. Ai grijă, însă,
ca în ziua respectivă să te hidratezi așa
cum se cuvine. Celulele și organele
corpului au nevoie de apă pentru a se
hidrata. De asemenea, apa te ajută să
scapi de �esutul adipos, deci și de kilo
gramele nedorite. Nici celulita nu va
mai fi o problemă pentru tine dacă te
vei hidrata corespunzător.

Dacă �i se face foame în 
timpul zilei când �ii post negru,
încearcă să bei apă și astfel va dispărea
senza�ia aceea. După ora 18, când 
postul se termină, po�i consuma o

salată ușoară, făcută din morcov ras și
varză. Ori po�i alege o salată de
pătrunjel. Însă nu exagera cu 
mâncarea. Când �ii post po�i consuma
și ceaiuri din plante, dar fără a le 
îndulci cu zahăr sau miere. 

Așadar, postul î�i ajută atât
corpul, cât și mintea. Sunt mai multe
beneficii pe care trebuie să le cunoască
to�i cei care �in post.
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PORTRET DE ROMÂN
Prin ce concepe și ce face
Chiar în domeniul carei place,
A dovedit că se  pricepe...
Dar nu termină ce începe!

CONSECIN�ELE LEGII
ANTIFUMAT
Mai abili ca scamatorii,
După tatonări și sfadă,
Șefii mută fumătorii 
Din interior... pe stradă!

JURĂMÂNTUL
Logic, eo făgăduin�ă,
Cei depusăntro ședin�ă,
Dar la noi șin alte state
Este o... formalitate.

Aurel BAICAN

UNUIA DE VÂRSTA A TREIA
Din�i de aur, păr deargint,
Iar când vede domnișoare
După elear face sprint,
Dar... de plumbsa lui picioare!

REFUZUL UNI BĂRBAT
FRICOS LA AVANSURI
Când ghiduș vecinantreabă
Dacăi singurel acasă,
Cum o știe căi focoasă,
O driblează: ,,are treabă!".

PASIONA�I DE MATEMATICĂ
Casa toată șiau umplut
De prea mul�i copii ca �ârii,
Căci la școală lea plăcut
Numai tabla înmul�irii.

Dumitru IVAS

SO�IE CREDINCIOASĂ
O via�ăntreagă sa rugat
Să moară dupal ei bărbat; 
O zi măcar să mai trăiască...
Să vină altul so iubească!

O SO�IE GRIJULIE
Pe so� ca săl obișnuiască
Cu drumul către veșnicie
Și de surprize săl ferească,
Îi face Iad din căsnicie.

STRÂNGE BANI ALBI PENTRU
ZILE NEGRE
În�eleptul strânge banii,
Ca săși ușureze anii;
De vin zile negren via�ă,
Banii albi te mai răsfa�ă.

Georgeta Paula DIMITRIU

PRIMĂVARA ÎN SOCIETATEA
ROMÂNEASCĂ
Seva curge repezit
Peale vie�ii multe axe
Pomul �ării înflorit:
Este doldora de taxe.

INGRATITUDINEA UNUI
PRIMAR
Miai cerut atunci bădie,
Voturi multe… şiai luat;
Azi proclami din primărie:
Eu primesc, nu am de dat!

PROMISIUNI ELECTORALE
Tot aşa cum au promis
Co să schimbeaspectul ţării,
Împreună au decis
Să dea liber demolării!

Constantin PROFIR

GHICITOARE 
Deşi în tinereţe, fără carte, 
Succes la dame, fără vreun cuvânt
Avea, la senectute stăntro parte 
Şi mai mereu cu nasul în pământ.

COMPENSAŢIE
BĂRBĂTEASCĂ 
Trăgând cu poftă fumul din ţigări, 
Resimte efectiv că mai calmează 
Nădufun care după lungi „flotări”, 
Finalul... nu se mai concretizează!

LA CONCURSURI DE 
EPIGRAME
La câţi participanţi senscriu mereu, 
Se străduie şi juriul −nai ce spune− 
Dar pentru premii, e destul de greu... 
Saleagă epigramele mai bune.

Gheorghe BĂLĂCEANU

PATRONUL CE
CRONOMETREAZĂ
Cu privirile pe ceas
Verifică, fără glas,
Cum respectă lucrătorii,
La servici, ora intrării.
Cum sar zice, şefii grei
Se mai scapă şi pe ei.

BIGAMUL ŞI VEŞNICIA
Tot gândind la cele sacre:
„Sigur raiul mă ia în braţă.
Iadul lam trăit în viaţă
Între cele două... soacre.

« CUM SA ZIC EU »
Mulţi reporteri şi mereu
Afirmă « Cum să zic eu ».
Ar fi mai hazliu, niţel,
Safirme « Cum să zic el ».

Ioan HODAȘ

REGALITATE
„Regină”ntre plante rămâne
Doar vi�a de vie, iar „rege”,
Acum și din timpuri păgâne,
E vinul din ea ce salege.

Mihai HAIVAS

Sper să nu comit o gafă,
Dacă spun că baniis marfă.
Ei te cumpără, te vând,
Stau şin portofel şin gând.
De ai bani cât săţi ajungă,
O duci ca şi baniin pungă.
Peste tot produc fiori
Ca măsură de valori.
Dacă ai bani cât se poate,
Ai dreptate, libertate.
Demnitatea omului 
Stăn puterea banului.
Banii aduc fericirea,
Banii cumpără iubirea,
Banii cumpără natura,
Banii deschid la om gura,
Banii îţi dau bunăstarea,
Banii fac comunicarea.
Banii peste tot fac faţă,
La eşec şi performanţă.
Cu bani cumperi adevărul,
D.N.A.ul, procurorul.
Cumpără vocaţia,
Viaţa, educaţia.
Cumpără munţii şi marea,
Cumpără delapidarea,
Cumpără eternitatea,
Credinţa şi vanitatea.
Banii au în ei menirea
Să menţină omenirea.
Pentru oamenii cinstiţi,
Ce obţin banii munciţi,
Baniis ochiul raiului
Şi steaua paharului.
Pe faţa pământului,
Pentru oameni necinstiţi
Şi de bani ademeniţi,
Baniis ochiul dracului,
Baniis talpa iadului.
Chiar istoria nearată
Că şi paceai cumpărată
Şi războiul şi şefia,
Căsnicia, omenia.
Baniis afrodisiac,
Pentru boalănseamnă leac.
La prieteni sau duşmani
Fără ei nu faci doi bani.
La doctori poţi fi oricine,
Nu ai bani, nu ai nici zile.
Oamenii, de mii de ani,
Au pe buze bani, bani, bani.
Toată vlaga omului 
Stăn puterea banului.

Ioan HODAȘ

VIZITEISMEVIZITEISME
 Fustă mini: a fi sau a nu fi?

 De când are insomnie, îi e frică şi de somnul…
veşnic.

 Beţivul conchise: toamna nu se numără bobocii…
ci paharele.

 Culmea zgârceniei: să ofere cadouri şi săi fie tare
groază că le va primi.

 Prostul se deosebeşte de deştept: primul este
mereu sătul, iar celălalt este mereu flămând… de cultură.

 Moda ultimului val rupe pantalonii în ultimul hal.

 Decât un succes răsuflat, prefer un răsunător eşec.

 Până ce anunţă pompierii, arde casa… bâlbâitului.

 Când ai altceva de făcut, faci ce nu trebuie.

 Chiar, cine a pus cârciuma în drum?

 Leul? Unul de doi bani în jungla lirei şi a dolarului.

 Nu trebuie să te refugiezi în pădure ca să trăieşti
can junglă, e suficient să ieşi pe stradă.

 Culmea vederii: să fii gurăcască şi săţi intre
musca… în ochi.

 La păgubos, necazurile se adună ca fluturii… pe
lampă.

 Ics nu e de ceară, dar când e vorba de muncă ,,se
topeşte”.

 O frază cu aromă de intelect, cu siguranţă e dintro
minte... coaptă.

 Când la femei te dai mare cocoş, poţi ajunge... de
fazan.

 Timpul nu vede, nu aude, nu vorbeşte şi, cu zile te
ngroapă.

 Culmea ruşinii: mireasa, după noaptea nunţii, să
rămână tot fată mare.

 Important e ceea ce ai vrut să faci, nu ai făcut, dar
intenţionezi şi crezi că poţi.

 Când nu ai încredere în nimeni, întreabăte dacă ai
în tine.

 Toate buruienile sunt buruieni, numai cele oferite
sunt flori. 
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MĂSURI PENTRU
PERIOADA SEZONULUI
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 coșurile de fum vor fi obligatoriu verificate, cură�ate, şi reparate

de persoane specializate şi autorizate;
 coșurile se prelungesc deasupra acoperișului cu 0,5  0,8 m;

aprinderea funinginii în interior la coșurile necură�ate poate produce o
temperatură de 8001000C;

 în podul casei coșul de fum va fi obligatoriu tencuit pentru a nu
prezenta fisuri prin care ar putea pătrunde scântei ce pot fi surse de aprindere,
dacă în zona lui sunt materiale combustibile;

 coșurile şi burlanele pentru evacuarea fumului vor fi construite,
între�inute şi cură�ate periodic pentru a nu provoca incendii;

 coșurile de fum se vor izola faţă de elementele combustibile ale
planșeelor prin îngroșarea zidăriei de cărămidă a coșului cu 25 cm; în spa�iul
dintre coș şi planșeu se recomandă introducerea unui strat de materiale
necombustibile;

 se va evita încastrarea, în coșuri şi burlane, de elemente
combustibile ale acoperișului sau planșeului;

 la trecerea prin acoperiș se lasă o distanţă de cel pu�in 10 cm între
fa�a exterioară a zidăriei coșului şi elementele combustibile ale acoperișului;

 nu este permis ca în coșuri să fie încastrate elementele
combustibile ale acoperișului, planșeului etc..

Respectând aceste sfaturi privind ocrotirea propriilor gospodării de
acest dușman care este INCENDIUL, cetă�enii pot convie�ui în liniște, fără
grija, că via�a și bunurile materiale agonisite nu vor fi mistuite de flăcări.

Este de re�inut un lucru foarte important: "Este mult
mai ușor să previi un incendiu, decât săl stingi"
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ZIUA NAŢIONALĂ FĂRĂ TUTUN – 
15 NOIEMBRIE 2018

Ziua Naţională fără Tutun este marcată, în fiecare
an, în a treia zi de joi din luna noiembrie, printro iniţiativă
menită a atrage atenţia asupra impactului pe care îl are fu
matul asupra sănătăţii oamenilor.

Agenţia Naţională Antidrog (ANA), prin inter
mediul Centrelor teritoriale de Prevenire, Evaluare şi Con
siliere Antidrog, foloseşte acest prilej pentru a derula
activităţi de informare, sensibilizare şi conştientizare în
mediul şcolar, familial şi în comunitate, cu privire la
riscurile consumului de tutun şi de formare de abilităţi de
viaţă sănătoasă.

În calitate de coordonator naţional al politicilor
publice în domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri,
ANA susţine, prin demersurile sale, organismele
internaţionale cu rol similar, motiv pentru care, şi în acest
an, se vor implementa, la nivelul naţional, activităţi de sen
sibilizare şi informare a populaţiei cu privire la efectele
asociate fumatului.

În acest an, mesajul este cel promovat de
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), prin care sunt
subliniate riscurile de sănătate asociate consumului de
tutun, având ca temă “Tutunul distruge inimiAlege
sănătatea!”.

Obiectivele campaniei de marcare a Zilei
Naţionale Fără Tutun 2018 îşi propun să sublinieze
legătura dintre consumul de tutun și bolile cardiovasculare,
să crească gradul de conștientizare globală privind
riscurile bolilor cardiovasculare ale consumatorilor activi și
pasivi şi să creeze oportunită�i de promovare a sănătă�ii i
nimii, prin protejarea oamenilor, de produsele din tutun.

În calitate de coordonator naţional al politicilor
publice în domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri,
ANA susţine, prin demersurile sale, organismele
internaţionale cu rol similar, motiv pentru care, şi în acest
an, se vor implementa, la nivel naţional, prin cele 47 de
Centre de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog,
activităţi de sensibilizare şi informare cu privire la efectele
nocive asociate fumatului.

La nivelul judeţului Vaslui, campania a debutat
cu activităţi derulate de Centrul de     Prevenire, Evaluare
şi Consiliere Antidrog (CPECA) Vaslui la Şcoala
Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Vaslui, Liceul Teoretic
„Mihail Kogălniceanu” Vaslui, Liceul cu Program Sportiv
Vaslui, Liceul Tehnologic „Ion Mincu” Vaslui, Şcoala
Gimnazială „Adrian Porumboiu” Munteni de Jos, unde
specialiştii CPECA Vaslui au desfăşurat activităţi de in
formare, educare şi conştientizare a  consecinţelor con
sumului de tutun şi impactul acestora asupra sănătăţii
populaţiei. Seria activităţilor desfăşurate în cadrul acestei
campanii va continua la Şcoala Gimnazială „Constantin
Parfene” Vaslui, Şcoala Gimnazială „Constantin Motaş”
Vaslui precum şi la Penitenciarul Vaslui.

***
Consumul de tutun și bolile cardiovasculare
Bolile cardiovasculare sunt pe primul loc ca și

cauză a mortalită�ii în lume, iar fumatul activ și pasiv con
tribuie cu 12% la mortalitatea cauzată de acestea. Con
sumul de tutun este pe locul 2 ca și cauză directă a bolilor

cardiovasculare, după presiunea foarte ridicată a sângelui.

Epidemia globală a tutunului este responsabilă
pentru moartea a 7 milioane de persoane anual, din care
900.000 sunt fumători pasivi. 

Măsurile propuse de Organiza�ia Mondială a
Sănătă�ii sunt aliniate conven�iei cadru privind controlul
tutunului și includ:

• Monitorizarea consumului de tutun și a politi
cilor de prevenire;

• Protejarea popula�iei de expunerea la fum, prin
interzicerea totală a fumatului în spa�ii publice închise, mij
loace de transport în comun și la locurile de muncă; 

• Oferirea de ajutor pentru renun�area la fumat;
• Avertismentele privind riscurile fumatului pe

pachetele de �igări, prin editarea cu design standard, in
cluzând elemente grafice cu privire la riscurile asupra
sănătă�ii și implementarea de campanii eficiente mass
media cu privire la riscurile fumatului activ și pasiv;

• Aplicarea de interdic�ii asupra oricăror forme de
promovare a produselor din tutun;

• Creșterea taxelor asupra produselor din tutun
pentru a le face mai greu accesibile.

E . . .  1 9 ,  v i n e  n r.  2 0 / 2 0 1 9
Revista noastră interna�ională de care suntem tare mândri, are

peste 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 556 de colaboratori.
 Profilul Meridianului  Cultural  RomânescMeridianului  Cultural  Românesc este de departe

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

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

D.V.M.



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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CASA CĂRŢII

Meridianul, joi, 14 noiembrie 2019

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
83 locuri de muncă disponibile la 13.11.2019

– AGRICOLA RASESTI SRL 2 tractoriști
– ARISMA DISTRIBUŢIE SRL 1 bucătar
– AUTO B H N SRL 1 secretară
– BROMJOVICER S.R.L. 3 muncitori necalifica�i

în industria confec�iilor
– CHENCOS SRL 2 muncitori necalifica�i la asam

blarea, montarea pieselor, 1 muncitor necalificat la asam
blarea, montarea pieselor

– ELENANYRAM SRL 2 vânzători
– FINISH TRANSPORT SRL 2 șoferi autocamion

masina de mare tonaj, 1 vânzător
– IDRICORIMAD 1 mecanic auto
– INTERONYTRANS SRL 1 mecanic auto, 1 șofer

autobuz
– IOLEA MARGARETA ÎNTREPRINDERE

INDIVIDUALĂ 1 vânzător
– KAR HUNTER SRL 1 muncitor necalificat la

asamblarea, montarea pieselor
– LACATUS SRL 1 ajutor bucătar
– MARKALG FOOD SRL 3 bucătari, 3 ospătari

(chelneri)
– OLIZIA N.C.B. SRL 1 vânzător
– PETAL SA 5 muncitori necalifica�i la ambalarea

produselor solide și semisolide, 5 operatori la mașiniunelte
cu comandă numerică, 2 paznici, 2 șoferi autocamion
mașina de mare tonaj

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

– SC JUCARII DE LEMN SRL 2 confec�ioneri
jucării

– SC LIDL DISCOUNT SRL 3 vânzători
– SC MITEFLUC SRL 1 barman, 2 bucătari, 1

îngrijitor clădiri, 1 ospătar (chelner)
– SC TOFRIAS SRL 3 vânzatori
– SPIDER FLUX FRESH SRL 1 barman, 1 ospătar

(chelner)
– STOENESCU PRESTCOM  SRL 20 muncitori

necalifica�i la asamblarea, montarea pieselor
– TRAVKA SRL 3 operatori confec�ioneri

industrial îmbrăcăminte din �esături, tricotaje, materiale
sintetice

– VASEA SRL 1 ajutor bucătar

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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ALARMĂ DE GRADUL ZERO 
PE MALURILE BAHLUIULUI:
DRACULA VA ATACA SALA

POLIVALENTĂ IEŞEANĂ!

În intervalul 1517 noiem
brie 2019, Sala Polivalentă din Iaşi va
găzdui două competiţii de nivel
naţional şi internaţional de taelwondo
WT, devenit în ultima perioadă sport
olimpic. Peste 1.000 de sportivi,
antrenori, arbitri şi membrii ai stafu
lui cluburilor participante vor fi
prezenţi la Iaşi în cele trei zile de con
curs, cu invitaţi de pe toate continen
tele. Din România vor fi prezente 57
de cluburi de profil din 24 judeţe,
inclusiv din Iaşi. Deschiderea
manifestării sportive va fi făcută
vineri, 15 noiembrie, la ora 13.00,
atunci când, în sala mare a Primăriei
ieşene va avea loc conferinţa de presă
oficială, la care şia auunţat prezenţa
şi primarul Mihai Chirica.

Sâmbătă, pe 16 noiembrie,
de la ora 9.00, Sala Polivalentă va
găzdui turneul internaţional denumit
"Dracula Open G1 2019", ajuns la
ediţia a Xa, cu o largă participare
internaţională.

Duminică, pe 17 noiembrie,
tot de la ora 9.00 şi tot în Sala
Polivalentă ieşeană se va derula Cupa
României la taelwondo WT (ediţia a
XXa) pentru categoriile de vârstă:
copii 2, copii 1, juniori mici, cadeţi,
juniori, seniori, la masculin şi femi
nin, după cum a declarat Constantin
Apostol, preşedintele Federaţiei
Române de Taekwondo WT.

Conform regulamentului, o
echipă participantă poate fi alcătuită
din: 1 conducător delegaţie, 1 
manager, 2 antrenori, 2 instructori, 1
medic, sportivi competitori. Numai
persoanele cu competenţă, înscriese
la cursurile naţionale, pot însoţi
sportivii la suprafaţa de concurs.

Principalii organizatori ale
celor două competiţii de la Iaşi sunt
MTS, Federaţia Română de
Taelwondo WT, Clubul Sportiv
Răzeşii Iaşi, în parteneriat cu
Primăria Municipiului Iaşi şi DJST
Iaşi.

Printre sportivii participanţi
se vor afla şi ieşenii Rafael Ursu
(acum la CSA Steaua Bucureşti),
fraţii Cosmin şi Tudor Mihalache (de
la clubul Taeback Iaşi, antrenor:
Daniel Ţibichi) şi mulţi alţi sportivi
valoroşi.

Principalii organizatori pe
plan local sunt Ciprian Ursu şi Lucian
Mihalache, cu experienţă în organi
zarea unor competiţii sportive la
nivel naţional şi internaţional,
sprijiniţi de Ionel Popa, consilier pe
probleme sportive la Primăria
Municipiului Iaşi.

"Cele două competiţii din
Sala Polivalentă adună peste 1.000 de
oamni din lumea unui sport olimpic,
taelwondo WT. Mă bucur că
municipiul Iaşi găzduieşte competiţii
sportive de nivel naţional şi
internaţional, este o mândrie pentru
noi, ieşenii, acest lucru. Cu siguranţă,
după aceste două competiţii din Sala
Polivalentă, Iaşul va fi promovat în
lumea largă nu numai ca un oraş plin
de cultură, ci ca şi o gazdă extrem de
primitoare pentru sportivii din lumea
artelor marţiale!", nea declarat
Ciprian Ursu, fost sportiv de mare
performanţă la echipa de rugby
Politehnica Agronomia Unirea Iaşi.

Să mai menţionăm că,
intrarea publicului în Sala Polivalentă
din Iaşi, de pe str. Palat nr. 2, pe dura
ta celor două competiţii de taekwon
do WT va fi liberă.

Iar legendarul "Dracula" va
fi anihilat cu brio de participanţii de
pe toate continentele, spectacolul
sportiv fiind de fapt capul de afiş al
unui frumos sport olimpic  
taekwondo WT. În acest context mai
putem remarca şi faptul că municipi
ul Iaşi va deveni acum şi un
deschizător de drumuri al Jocurilor
Olimpice de la Tokyo, din 2020,
acolo unde taekwondo WT va fi pe
lista sporturilor acceptate în competiţie!

Dan TEODORESCU 

COL�UL CUCOL�UL CU
POEZIEPOEZIE

dau frîu liber gurii şi vă spun
ceea ce de mult gîndesc şi eu:
lume bună...la o vreme...cică
scobora pe terra – Dumnezeu.

ce vedea...era uimit Divinul:
oamenii se încurau golaşi,
se purtau făţiş crima, veninul
şin guverne – erau mulţi pungaşi.

este grav...aş completa ideia,
că nam avut premier  bărbat.
hăţurile leanşfăcat femeia
şi sa instalat...matriarhat!

Ţara a avut o primăreasă.
premier – o damă, cam mascul.
din Bănie  una...ministreasă,
şi aş mai avea de spus destul...

DUMNEZEU... MÂHNIT
– printre jocurile politice... –

...Dumnezeu îl ia pe Petre: Petre
am pierdut pământul, vrei nu vrei.
până nu ne iau ăştia cu pietre,
pe Pământ săi ia dracul pe ei!

George FILIP 
Montreal, CANADA

SĂ TENTÂLNESC 
ÎN  FRUNZE...

după al nopţii dulce amalgam
un pescăruş ţiaduce zoriin geam
şin cercuri mari de aer îţi prezice;
ascultăl blândă să vedem ce zice...

tu să te duci la Mare cât mai des.
să nu laşi muşeţelul necules,
iar când o cade bruma peste vii
să nu te temi de norii plumburii...

Maria...va fi toamnă – au mai fost.
în bune şi în rele pune rost
şi dute tu cu paşii...rareori,
pe unde bat vremelnice ninsori.

îngerul tău te ceartă din oglinzi.
pe pajişti de brocart să nu te vinzi.
de vrei din nostalgii să te alegei
suflăn caimacul schivnicelor legi.

te văd...tu nu mă vezi – sunt un salcâm
pus ca hotar la celălalt tărâm
şi tenvelesc adânc în frunze reci
pe unde nai să pleci în veci de veci...

George FILIP 
Montreal, CANADA


