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Cătălin Sîmpetru colaboratorul nostru și art de-
signerul acestui ziar m-a îndemnat să consemnez câteva
dintre grijile oamenilor cu care vin în contact, dat fiind că
trebuie să colind prin vreo 300 de comune, respectiv,
primării și, că, e greu să cunoască cineva mai bine
realitățile momentului și așteptările moldovenilor. Mă
conformez:

Câmpul: e în parametri normali, după variațiile de
temperatură, inundații pe Valea Tutovei, seceta din
toamnă. La data articolului e „întors” adică arat apro-
ximativ 30% cu tot cu suprafața pentru grâu. Doar acolo
unde sunt asociații mari se mai cultivă pentru că, în
esență, după acest produs agricol nu se poate câștiga. Po-
rumbul care se face sub 7.000 de kg. la hectar e curată
pagubă, dar prin grădini ori suprafețe mici se seamănă
ori „păpușoi” ori floarea soarelui. S-a restrâns drastic va-
rietatea culturilor agricole, fasolea n-are căutare, bostanii
nu mai cresc, coriandrul lipsește, alte culturi nu-s.

Producția anului, acceptabilă. Dacă n-ar fi aju-
toarele de stat, pensii și ce se obține de la APIA, populația
satului ar muri de foame. Așa,  prin grădini, fără prea
multe îngrășăminte, mai câteva tufe de leuștean,
pătrunjel, ceapă, câțiva butuci de vie (hibridă), împlinesc
meniul țăranului cam 6 luni pe an; solariile sunt puține și
neeconomice, vacile cu lapte din ce în ce mai puține…

Populație activă în mare scădere, tineret în mare…
plecare, vârstnicii pe cale de înmormântare, natalitate de
speriat prin diminuarea îngrijorătoare din ultimii ani.
Nici nu mai are cine să muncească la câmp, ori să crească
animale, toți întreprinzătorii din agricultură ori
abandonează, ori încearcă tehnologizare și erbicidare.
Deci și mămăliga are substanțe chimice… să ne sature.

Prețurile sunt subțiri de tot, cum să reziste cineva
cu 38 de bani/kg. grâu, 48-53 de bani/kg de porumb, 1
leu pt. floarea soarelui, iar cu plantele de grădină nu 
te-alegi nici cu banii de lumânare. Plătești cu 12 kg de po-
rumb un litru de motorină, cam 60 pentru un hectar, cu
producție de 2000 pe această suprafață. Cum s-ar zice
„foaie verde de dudău/ o s-o ducem și mai… bine” . 

Pentru că :
Guvernanții ăștia  ne-au adus la sapă de lemn. Au

provocat puseul inflaționist cu bună știință, au reglat
prețuri distrugătoare pentru agricultură, au distrus
economia românească. Impozite… cât încape, fiscul e
neîndurător, politicienii gâlgâitori, necinstiți, incapabili,
fiecare trebuind să ducă oala șefului de partid. Altfel spus
și cu democrația… am dat-o dracului!

Se ivesc la orizont norii negri ai iredentismului
maghiar, după modelul Cataloniei, deocamdată nereușit;
dar așa cum câinelui îi tot dai să mănânce, tot te mușcă
atunci când poate, cam așa se comportă și UDMR–ul
românesc. Desigur, trebuie să revin !
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PROF. DR. DUMITRU V. MARIN
Nu demult, întorcându-ne

de la drum lung, am avut onoarea
de a-l intervieva pe marele Prof. dr.
Dumitru V. MARIN.

Reporter: Domnule profe-
sor, în ce moment sau cum v-ați dat
seama că jurnalismul este calea pe
care vreți să o urmați?

Prof. dr. Dumitru V. Marin:
În primul rând jurnalismul m-a
ales pe mine și nu eu pe el. Când
am debutat în 1957, eram elev, mai
scormonitor decât alții, navetist.
Făceam naveta 6 km dus, 6 km
întors. Primul meu articol, se
numea „Bibliotecarul nu are
timp”. Țin minte că m-am dus la
bibliotecă să cer mai multe cărți
(frecventam des biblioteca) și a
refuzat să mă servescă așa că l-am
publicat la ziarul „Steagul Roșu
Bacău”. Ani întregi am alergat
pentru pregătiri științifico-didac-
tice, mi-am dat toate gradele
didactice adică definitivat 2.1 și
doctorat în științe. Sunt licențiat a
doua universități din Țara
Românească respectiv Iasi, Limba
română și București, Limbi străine,
La București aveam statut unic de
student și doctorand. Alexandru
Piru, profesorul de atunci (mare
autoritate, elevul lui G. Călinescu)
de câte ori ne intersectam mă
întreba: ”azi stăm de vorbă cu
studentul sau cu doctorandul?” și
ne întâlneam cam o dată pe lună
pentru că am fost conștiincios în
ambele. Ce pot să spun e că m-am
pregătit științific foarte mult, am
făcut cercetări etnofolclorice pe
teren, mi-am pregătit doctoratul
mulți ani, mai mulți decât alții și
titlul de doctor l-am obținut acum
două decenii, deci pregătirea a fost
mai mult către știința. După 1989
am reușit să întemeiez un grup de
presă unde mi-a prins bine
pregătirea științifică iar
Televiziunea Vaslui, prima din țară
privată, cu licența 001TV, a fost și
rămâne un punct luminos în
existența mea, pentru că la Vaslui
unde era sfârșitul lumii, locul unde
nu se întâmpla nimic iată s-a
întâmplat sa fie prima televiziune
privată din țară, care atunci se
difuza și în Republica Moldova.
Era pe 14 stații de retransmisie de
se putea urmări de-o jumătate din
Țara Românească. Am continuat
să scriu editoriale și articole.
Câteva mii, nu știu câte dar multe
mii. 27 acuși 28 de ani de

jurnalistică numai editorialele sunt
de ordinul miilor. Articole și
interviuri și mai și.

R: Impresionant, vorbiți cu

foarte multă mândrie despre
experiențele și trăirile de-a lungul
călătoriei în viața dumneavoastră; Se
spune că în momentul când cariera
are prioritate, trebuie să renunți la
ceva din viața personală; S-a simțit
acel ”ceva” lipsind sau ați reușit să le
împăcați oarecum?

D.V.M.: E un fel de-a
motiva o acțiune mai mult sau mai
puțin reușită. Eu am avut norocul
să știu ce vreau, să am energia
necesară, să am liniștea din partea
familiei. Am o familie extrem de
reușită, trei copii foarte buni. Nu
am fost la porunca nimănui nici ca
director de școală (mulți ani), ca
inspector da, dar nu atât de condus
de alții și ca director de școală de
presă a trebuit să iau decizii non
stop, uneori 24 din 24. Prin urmare
nu știu dacă am renunțat la
altceva, poate am renunțat... când
alții se duceau în concedii și se
bronzau eu mă duceam în
Biblioteca Academiei unde am
pregătit o teză de doctorat mulți
ani, dar cu elemente inedite
descoperite prin cercetare la fața
locului, prin contact cu foarte
multe personalități ale timpului și
prin cercetări arhivistice secrete pe
vremea aceea, lucru nici azi la
îndemâna multora.

R: V-am adresat întrebarea
precedenta deoarece, ținând cont de
multitudinea de experiențe pe plan
profesional și de copiii d-voastră
reușiți, consider că este vorba despre
un efort (extra)uman pentru a ajunge
aici.

D.V.M.: Să-ți dau un
exemplu: am fost de 3 ori la Paris,
de mai multe ori la Chișnău si-n
alte locuri... Dacă am vizitat 32 de
țări înseamnă că am văzut măcar
32 de capitale. Ce se întâmplă? Am
pus aparatul de înregistrat în
funcțiune și a trebuit sa particip și
afectiv pentru că un excursionist
când vizitează, încearcă să și ia în
sufletul lui. Eu trebuia să fiu atent
la filmare, prim planuri și gros-
planuri, la voce (am înregistrat și
concert simfonic cu aparatul și a
mers perfect, ziceai că filmez cu
trei camere nu una) elemente de
tehnică și de știința filmografică.
Aproape totul a venit din intuiție
nu din pregătire prealabilă. Nici nu

exista după Revoluție vreo școală
de presă. Am făcut-o eu, admițând
pe lângă mine peste 500 de oameni
care au învățat să facă presă, zic eu
corectă, câțiva dintre ei ajungând
vârfuri naționale. Cît despre timp,
din cel răpit somnului, unor
distracții și mai ales unor acțiuni
care s-ar numi „hobby-uri” la mine
hobby-ul a fost egal cu profesia.

R: În momentul de față, care
este percepția d-voastră  în ceea ce
privește al nostru ”timp”?

D.V.M: Timpul este cel
mai necredincios aliat al omului,
niciodată nu ai timp, dar culmea,
nu trebuie să te plângi că nu îl ai,
într-o unitate de timp egală cu a
multora, tu trebuie sa faci mai
multe.

R: Am observat din prisma
mea că nu empatizați cu „irosirea
timpului” și când spun asta mă refer
de ordinea secundelor. 

D.V.M.: Nu, nu-i vorba de
timpul meu, eu cred ca mai toți
avem un fel de misie a vieții din
care să ne câștigăm traiul, în ceea
ce mă privește cred că meseria pe
care am făcut-o cu drag și cu inven-
tivitate aproape 30 de ani, mi s-a
potrivit și mă implic în continuare
deci nu-i vorba ce pierd în
defavoarea mea, ci ce câștig în
favoarea oamenilor care ar putea
să beneficieze de experiența
noastră. După o vorbă veche care
zice că: „prostul se duce să
mănânce și să bea, deșteptul se
duce undeva să cugete asupra
rosturilor lumii sau ale sale și să
comunice altora. Asta am făcut
aceste 3 decenii, am comunicat-o în
cărți, reportaje, comunicarea radio
tv, presă și revistă pe care o fac de
regulă. Am devenit un comunicator
de autoritate.

R: Nicolae Iorga avea
obiceiul să spună totul în doar câteva
cuvine, care ar fi sfatul d-voastră de
început de drum în ceea ce mă
privește?

D.V.M.: N. Iorga avea
capacitate de analiză și sinteză
depășită probabil doar de George
Călinescu, marele nostru critic
literar și era un comunicator cu
totul de excepție. Se spune că în
timp ce nota la birou ceva, putea
comunica cu alți 7-8 oameni fară să
piardă șirul comunicării. Depune o
mărturie în acest sens Tudor
Pamfile. Sfatul pentru un începător
zici?....el pleacă de la deviza
adoptată de ziarul nostru: ”Să știi,
să vrei și să poți!”, s-ar putea ca tu
în momentul ăsta doar ”să vrei”, de
”știut” jurnalistică nu ai cum că nu
te-ai ocupat și ”să poți” îți dau eu
verdictul curând, pentru că tocmai
asta faci acum, să demonstrezi că
poți. Toate pleacă de la dorința de a
face. 

(interviul integral îl puteți citi în
numărul viitor)

A consemnat ca reporter, 
Andra CIOFU

INVITAȚIE LA LECTURĂ
AUTOGRAF
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ANUNȚ
PRIVIND OCUPAREA POSTULUI DE MEDIATOR

ȘCOLAR
PE PERIOADA NEDETERMINATĂ

Școala Gimnazială „Teodor Juncu” Băcești
organizează, în data de 28 noiembrie 2017 concurs
pentru ocuparea unui post de mediator școlar, pe
perioadă nedeterminată.

Înscrierile se fac la sediul instituției, serviciul se-
cretariat, în perioada 20-30 octombrie 2017, în interva-
lul orar 10:00 – 14:00 (în zilele lucrătoare).

Informațiile se pot obține la telefon 235458518.

TT OO AA MM NN AA
Toamna și-a intrat în

drepturi! E plină de lacrimi și frunze
ruginii, aruncate în zborul maniacal
al vântului peste deal și văi, peste
nesfârșite șesuri și-n colțuri de rai,
unde iubirea plutește în pas de vals,
semn al veșniciei.

Stă bob de nor aninat de
frunza-mi arămie, ce-mi leagănă
doruri și nostalgii incurabile. Mă las
mângâiată de farmecul lor și-adun cu
sfială firave urme de viață. Nu-mi
pasă de-i ploaie cu cer mohorât, nici
urme adânci din anii trecuți. E viața
de azi, cu zâmbet de lut sau pân* la
urechi, cu mers tremurat sau bine-
ancorat, cu visuri în vis și dor
neatins. E speranța deșartă ori sac
încărcat, e șuvoi de lumină în nor
aruncat. E rădăcina timpului, cu pre-
lungi amintiri, e rodul bogat, cu fețe
brumate și ochi de smarald.

Toamna și-a intrat în
drepturi! E toamna mea, poate și-a ta,
e tot ce-a mai rămas din ea. Mă plec
în fața timpului trecut și sărut cu
bucurie gleznele primăverii,
culegând cu nesaț întâiul mers și
râsul nestăvilit al copilului de

odinioară, îmbrățișez vara în explozii
și fuziuni sentimentale, strângând la
piept clipele de neliniști tinerești și
ocolesc cu bună știință albul iernii,
fiindcă, îmi place să cred, că poarta
de intrare este încă departe. 

Nimic nu e ca toamna, mai

blând și mai nervos, nimic nu mă
atinge din ce-i puhav, lăptos! Mi-
așază la picioare covor pictat de vânt,
de soare alintat și-ascuns printre
cântări, stropit cu mustul dulce și plin
de voioșie, cu lacrimi înțelepte în
rame dantelate, cu gând pierdut în
șoapte, cu haină de alint. 

Mă simt răsfățată și nu mi se
cere comision. E darul suprem, neim-
pozitat, dar binemeritat. Las lacrima
să curgă să-mi spele vechi păcat și
car cu demnitate un dar legat cu
sfoară vie, cu picuri de lumină și
zboruri spre înalt! E toamna
mea, poate și-a ta, e tot ce-a mai
rămas din ea! Și-n toată poezia vieții
am presărat și semințe de aur din care
culeg, acum, mireasma și sporul
ceresc.

Angela BURTEA

INVITAȚIE LA LECTURĂ

URARE

Cu prilejul zilei onomastice a domnului prof. dr. DUMITRU V.
MARIN fondatorul revistei – MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC –
care încă de la înființare a urmărit „nu să distrugă vise, ci să le creeze!” – pro-
fesorul DUMITRU CHERGHINA – dir. Editurii DIDACTICA  NOVA din
Craiova – îi transmite cele mai frumoase gânduri, urări de bine, noroc și
sănătate.

Fie ca Sf. Mucenic Dimitrie și cuv. Dimitrie Basarabov să-i aducă în
suflet liniște, misterul speranței și miracolul iubirii.

La mulți, mulți ani doldora de roade pe ogorul culturii!
Și, acum reproduc un fragment din Acatistul Sf. M. Dimitrie

izvorâtorul de mir care a viețuit pe pământ prin darul lui Dumnezeu ca un
înger luminat,  mărturisind și învățând pe alții apoi cu milostenie nencetate
rugăciuni și cu chinuri… Pentru care noi, oamenii, îi aducem azi cântări de
laude:

„Bucură-te, că luând  pe Hristos ai mărturisit
Bucură-te, că din părinți binecredincioși ai răsărit.
Bucură-te, că dreaptă credință până la sfârșit o ai păzit.
Bucură-te, că prin faceri de bine și lacrimi pe demoni i-ai înfricoșat.
Bucură-te, săditorule al creștinătății.
Bucură-te că celor ce cu credință năzuiesc la tine le ești gata

folositor.
Bucură-te Izvorâtorule de mir, Mare Mucenice Dimitrie!
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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
02 noi.  2017  08 noi. 2017

Este o săptămână în care ar
fi bine să te ocupi mai mult

de tine și de scopurile tale personale.
Îngrijește�i sănătatea, odihneștete,
aranjează�i garderoba și selectează�i
priorită�ile. Intui�ia î�i va fi accentua
tă, astfel că po�i dialoga cu tine însu�i
pe teme diverse. Revela�iile primite
în starea de vis sau în starea de re
laxare conștientă vor fi uimitoare și
de mare folos. Tenta�ia de a vorbi des
pre tine este la cote mari. 

Discu�iile cu prietenii î�i vor
aduce lămuriri uimitoare vi

zavi de situa�ia profesională de la
locul de muncă în care activezi. Este
posibil să primești oferte de colabora
re destul de avantajoase, însă, deo
camdată, te afli în faza de analiză și
dezbatere. Se recomandă pruden�ă fa
�ă de orice sfat sau fa�ă de orice infor
ma�ie primită, pentru că există inten�ii
meschine ale unora. Sănătatea este
vulnerabilă și ar fi bine să te odihnești
conștient. Se pot accentua neplăceri
specifice segmentelor capului.

Zilele acestea sunt fovora
bile studiului, planificării

unei călătorii sau unor cursuri de per
fec�ionare necesare în domeniul pro
fesional în care activezi. Pe de altă
parte po�i dialoga cu persoane erudi
te, oferindu�i o nouă perspectivă
asupra vie�ii. Probabil că î�i vei
schimba unele concep�ii despre lume.
La locul de muncă ești solicitat de că
tre șefi și de către colegi, pentru
discu�ii importante. Unii chiar au ne
voie de ajutorul tău, însă al�ii doresc
doar să te provoace spre a�i afla
inten�iile. 

Ești solicitat la locul de
muncă de către șefi și co

legi, pentru a rezolva chestiuni urgen
te. Cum ești bine văzut în ultima vre
me, aprecierile și sus�inerea sinceră a
colegilor te vor impulsiona să lucrezi
și mai mult, găsind solu�ii optime la
tot și toate. Însă evită alunecarea pe
laurii victoriei și a te implica în prea
multe sarcini doar asa de dragul
podiumului strălucitor. Deziluzia te
poate cuprinde foarte curând. Întâlniri
și discu�ii interesante cu prietenii.
Sfaturile î�i vor fi de mare folos.

Săptămâna începe cu aspec
te financiare, de genul achi

tarea unor facturi, taxe sau datorii.
Cel mai probabil este nevoie de chel
tuieli pentru casă sau pentru membrii
familiei. Totuși selectează priorită�ile,
deoarece șantajul emo�ional este apli
cat cu regularitate de către cei dragi și
astfel cheltuiești prea mult fără rost.
Planuri de călătorii, de studii sau de a
participa la conferin�e pe teme filo
zofice. Dialogurile cu persoane eru
dite te vor ajuta să privești dintro altă
perspectivă via�a și evenimentele.

Rela�iile parteneriale te pro
voacă mult la începutul aces
tei săptămâni, însă cu pu�in

efort și bunăvoin�ă vei reuși să te stre
cori printre discu�ii și evenimente.
Comunicarea joacă un rol important
acum, mai ales că ești foarte inspirat
și po�i vorbi liber despre orice, oricât
și foarte bine. Totuși, dozează�i
eforturile și vorbește la obiect, fără 
a�i divulga inten�iile sau opiniile per
sonale. Intervin aspecte financiare, de
genul achitarea unor facturi sau
datorii vechi. Pe de altă parte, însă,
este rost de câștiguri suplimentare
dintro colaborare sau cineva drag te
sprijină material în mod surprinzător.

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC   

SC COMPANIA DE UTILITĂ	I PUBLICE SA, Bârlad,
efectuează activită�i de dezinsec�ie, dezinfec�ie și deratizare la cele mai
mici pre�uri. 

Substan�ele utilizate de către noi, sunt aprobate de Ministerul
Sănătă�ii,  conform Regulamentului Na�ional al produselor Biocide. 

Conducerea S.C. CUP S.A. 

COMERŢUL ILEGAL, ÎN
ATENŢIA POLIŢIŞTILOR

Poliţiştii vasluieni au
ac�ionat pentru prevenirea şi
combaterea ilegalită�ilor ce se
comit în domeniul produc�iei,
introducerii în �ară, transportului,
depozitării și comercializării
produselor din tutun și a
produselor agroalimentare. 

La sfârșitul săptămânii
trecute, poliţişti din cadrul
structurilor de investigare a
criminalităţii economice, ordine
publică și rutieră au continuat
acţiunile desfăşurate pentru
prevenirea şi combaterea
ilegalită�ilor ce se comit în domeniul
produc�iei, introducerii în �ară,
transportului, depozitării și
comercializării produselor din tutun
și a produselor agroalimentare.  

Poliţiştii au efectuat verificări la 22
de societăţi comerciale și au controlat
peste 60 de autovehicule.

În cadrul activită�ilor
desfășurate, poliţiştii au constatat 4
infrac�iuni (3 dintre acestea fiind
infrac�iuni de contrabandă) și au
aplicat 36 de sanc�iuni

contraven�ionale. Din totalul
sanc�iunilor contraven�ionale
aplicate, 12 au fost pentru încălcări
ale prevederilor Legii 12/1990
privind protejarea populaţiei
împotriva unor activităţi comerciale
ilicite. De asemenea, în cadrul
ac�iunii au fost confiscate bunuri în
valoare de 5.300 de lei (dintre care
4.300 �igarete, produse alimentare și
nealimentare).

Înmatriculări provizorii,
luni și vineri 

Institu�ia Prefectuluijude�ul
Vaslui anun�ă că sa introdus
serviciul online de înmatriculări
provizorii.

Astfel, în intervalul 6
noiembrie 201712 februarie 2018,
înmatriculările provizorii se vor
ob�ine în fiecare luni și vineri, după
ora 13.42, în plus fa�ă de
programările făcute până la această
dată.

După 12 februarie 2018,
înmatriculările provizorii se vor
ob�ine în fiecare luni și vineri,
începând cu ora 8.30, iar cele
permanente se vor ob�ine în fiecare
mar�i, miercuri și joi, după ora 8.30.

Programările pentru
înmatriculările auto se vor face
online, pe siteul institu�iei
http://www.prefecturavaslui.ro/page
193. 

REȚETĂ DE SEZON

VARZĂ MURATĂ

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

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

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

Fiecare varză o tai drept de

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

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

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

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

Sursa: www.antenasatelor.ro
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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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Se conturează forfotă la lo
cul de muncă. Este bine să

te implici cât mai bine în ceea ce ai
de făcut, pentru că sunt șanse de a�i
mări veniturile. Atmosfera din co
lectivul de lucru este destul de ten
sionată, astfel că ar fi bine să fii
discret și să evi�i implicarea în
treburile altora. Ai grijă și de sănă
tate, pentru că eforturile din ultima
vreme își lasă amprenta asupra
corpului tău. 

Rela�iile cu persoana iubită
și rela�iile cu copiii te soli

cită mult. Gustul dulceamar predo
mină, astfel că ar fi bine să evi�i a
avea prea multe așteptări din partea
celor dragi. Iluziile, deziluziile, min
ciuna și bizareriile sunt prezente, dar
bine mascate de către false senti
mente afișate cu zâmbete largi și
inocente. Ești suficient de abil ca să
discerni adevărul de minciună, însă
nu for�a nota. La serviciu apar sar
cini de lucru urgente, pe care numai
tu le po�i rezolva.

Rela�iile familiale sunt
foarte provocatoare. Dis

cu�ii aprinse și multe activită�i do
mestice. Fii prudent și �ine cont și de
părerile celorlal�i. De la banalită�i se
poate ajunge la conflicte pe termen
lung. Sunt momente favorabile abor
dării unui hobby și pentru a te im
plica în activită�i recreative alături
de cei dragi. Chiar dacă persoana iu
bită sau copiii nu �i se alătură în dis
trac�ii și aventuri, tu ocupăte serios
de sufletul tău. Surprize de propor�ii
din partea celorlal�i. 

Ești foarte solicitat de către
persoanele din anturajul

apropiat. Discu�ii, întâlniri, călătorii
pe distan�e scurte, rezolvarea unor
demersuri privitoare la ob�inerea
unor documente personale sau pro
fesionale. Unii prieteni au nevoie de
ajutorul tău. Oferă sfaturi sau as
pecte materiale atât cât î�i po�i per
mite, fără a for�a nota în vreun fel.
Acasă, membrii familiei te provoacă
la discu�ii privitoare la treburile gos
podărești și la situa�ia bunurilor
patrimoniale. Verifică sursele de foc
și de aer din spa�iul locativ. 

Săptămâna începe cu aspec
te financiare la locul de

muncă. Poate fi vorba depsre ob�ine
rea salariului, despre schimbarea
condi�iilor de muncă sau despre fa
voruri din partea colegilor. În orice
situa�ie teai afla este bine să verifici
atent fiecare sursă care î�i oferă
ceva. Sunt posibile erori, inten�ii as
cunse ale unora care doresc, în
umbră, să profite mai târziu de pe
urma ta. Cheltuieli necesare traiului
cotidian. Persoanele din anturajul
apropiat te solicită pentru discu�ii
interesante.

Ești în vervă la începutul a
cestei săptămâni, însă ener

gia vitală este destul de fluctuantă.
Se recomandă pruden�ă și selectarea
priorită�ilor. Există riscul să te pierzi
în discu�ii și activită�i neprofitabile.
Cheltuieli importante, primirea
drepturilor salariale, ob�inerea unor
favoruri din partea celorlal�i. Antu
rajul apropiat te va solicita foarte
mult prin discu�ii și activită�i comu
ne cu persoanele dragi și apropiate.
Te vei hotărî să finalizezi unele
rela�ii.

Locuri de muncă
în Vaslui

 SC C&A CONSULTING SRL 1 sudor electric si autogen, 3 insta
latori sanitar, 1 gestionar operator PC, 1 inginer instala�ii;

 SC VIDPRO CONSTRUCT SRL 3 muncitori necalifica�i în
construc�ii, 3 muncitori necalifica�i;

 SC METROPOLIS GROUP SRL 3 spălători vehicule;
 SC MOPAN SUCEAVA SA 6 brutari;
 SC HEY TAXI SRL 2 dispeceri taxi;
 SC BLUHAF SRL 1 muncitor necalificat în industria mobilieră
 SC SAMISOL INVEST SRL 1 lucrător bucătărie;
 INTREPRINDERE INDIVIDUALA CRETU 4 brutari;
 SC VASCAR SA 1 inginer industria alimentara, 1 vânzătoare, 2

manipulan�i depozit congelate, 2 muncitori sec�ie ambalare, 1 facturist depo
zit preparate;

 SC CONFECTII SA 4 confec�ioneri, 4 muncitori necalifica�i;
 SC DRUMANDO SRL 1 șofer autocamion;
 SC TOM EST CONSTRUCT SRL 1 fierar betonist, 1 dulgher, 1

muncitor necalificat;
 FABRICA DE CARNE MORANDI 1 facturist, 4 tranșatori carne,

1 instalator, 1 șofer profesionist, 1 gestionar;
 SC TERMPROD VASLUI SA 2 fochiști, 2 lăcătuși, 1 electrician
 SC LENUCOR GASTRO SRL 2 ospătari;
 SC DC COMERCIAL SRL 2 muncitor necalificat, 1 șofer;
 SC FLANCO RETAIL SA 1 lucrător comercial;
 SC VASTEX SA 5 confec�ioneri textile;
 SC PHENICIAN SRL 2 ospătari;
 SC MICO SOROCABA SRL 1 vânzătoare
 SC ABUELAMAR FOODS SRL 1 ajutor bucătar;
 SC LALA PABITEX SRL 2 confec�ioneri, 1 călcător, 1

cură�ătoreasă;
 SC EUROLUX SRL 2 ospătari;
 I.I. HELLFEUER RUDOLF 5 muncitori necalifica�i în construc�ii

1 sofer categoria B;
 SC PANCARPROD SRL 4 confec�ioneri;
 SC FANION SRL 1 tractorist, 1 buldozerist;
 SC BERGOLO SRL 2 ospătari;
 I.I. SPIRIDON MARA 1 șofer categoria B;
 GMT EVALUARI SI CONSULTANTA SRL 1 consilier inginer

constructor.

Locuri de muncă
în Bârlad

 SC ALODIUM SRL 2 muncitor necalifica�i la ambalarea
produselor solide și semisolide, 2 operator la fabricarea mezelurilor;

 SC AQUAVAS SA 1 electrician de întretinere și repara�ii, 3 săpători
manuali, 1 șef laborator în industria prelucrătoare, 2 vidanjoricură�itori
canale;

 SC CAPSA SRL 2 cofetari, 2 manipulan�i mărfuri, 1 ospătar
(chelner), 1 vânzător;

 SC CASIGAZ SERV SRL 2 instalator instala�ii tehnicosanitare și
de gaze, 2 sudori manual cu flacără de gaze;

 SC CONBIRLAD SA 1 sudor
 SC CONFECTII BÂRLAD SA 5 muncitori necalifica�i în industria

confec�iilor, 5 operatori confec�ioneri industrial îmbracaminte din �esături, tri
cotaje, materiale sintetice;

 SC GEOELLA EXCHANGE SRL 1 casier valută;
 SC ISIS COMPREST SRL 1 agent cură�enie clădiri și mijloace de

transport;
 SC JARDIANU KEOPS SNC 2 tâmplar universal, 1 vopsitor;
 SC LEOSLO SRL 1 patiser;
 SC MANDRA SA 2 electricieni de între�inere și repara�ii, 2 fochiști

pentru cazane de abur si de apa fierbinte, 2 încarcatoridescărcători, 2 lăcătuși
revizie vagoane, 2 operatori la fabricarea uleiurilor vegetale;

 MUZEUL VASILE PARVAN BARLAD 5 supraveghetori muzeu,
1 paznic;

 SC PRESTAGRO BADEANA SRL 1 mecanic agricol;
 PRIMARIA BOGDANESTI 1 bucătar, 1 educator specializat, 1

îngrijitoare la unită�i de ocrotire socială și sanitară;
 PRIMARIA MUNICIPIULUI BÂRLAD 2 directori institu�ie pu

blică, 1 auditor intern în sectorul public, 1 șef serviciu institu�ie publică, 1
expert administra�ia publică, 1 fochist pentru cazane de abur si de apă
fierbinte, 1 îngrijitor clădiri;

 SC RULMENTI SA 1 șef birou/serviciu financiarcontabilitate;
 SC SAMNOVE SRL 3 operatori confec�ioneri industrial

îmbracaminte din �esături, tricotaje, materiale sintetice;
 SC LIDL DISCOUNT SRL 2 vânzatori;
 SC ROLLERLINE SRL 5 operatori confec�ioneri industrial

îmbracaminte din �esături, tricotaje, materiale sintetice;
 SC STEYNER SERVICE SRL 3 mecanici auto, 1 muncitor necal

ificat la asamblarea, montarea pieselor, 2 tinichigii carosieri, 2 vopsitori auto.

Locuri de muncă sezoniere în
agricultură, în Portugalia -

Campania 2018

Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă prin servi
ciul de ocupare EURES România,
oferă 300 locuri de muncă sezoniere
în agricultură la culesul zmeurei, la
ambalare şi etichetare în Potugalia.

Cele trei firme portugheze
Tavira, Hubel Agricola şi Agrivabe
dispun de contracte de muncă pe
perioadă determinată de 23 luni. Se
caută persoane cu experienţă în
recoltarea zmeurei sau experienţă în
domeniul agricol în sere. Programul
de lucru este de 40 de ore/săptămână,
dar există posibilitatea efectuării
orelor suplimentare în funcţie de
producţie.

Cazarea va fi asigurată de
angajator şi va fi platită de angajat cu
2 €/zi. De asemenea, angajatorul
asigură masa de prânz (sau cina).
Angajatorul asigură transportul către
Portugalia, urmând să şil deducă din

primele salarii.
Salariul de bază variază între 603 şi
1053 euro brut/lună sau ăntre 749 şi
1199 euro brut/lună.

Oferta are valabilitate până
la data de 31 decembrie 2017.
Selecţia pentru această ofertă se va
organiza în luna ianuarie 2018.
DATA ȘI LOCA�IA SELECTIEI
VOR FI COMUNICATE ULTERI
OR!

Mod de aplicare: Persoanele
interesate de ofertă trebuie să se
adreseză consilierului EURES din
cadrul Agenţiei pentru Ocuparea
Forţei de Muncă din judeţul de
domiciliu, respectiv AMOFM
Bucureşti, pentru a fi înregistrate în
baza de date.

Informaţii suplimentare
despre ofertă se găsesc pe portalul
EURES România.

SCADE PRESIUNEA APEI

AQUAVAS SA VASLUI 
SUCURSALA BÂRLAD, vă aduce
la cunoștin�ă că în data 02.11.2017,
între orele 1012 presiunea apei va fi
redusă ca urmare a lucrărilor de

interven�ie de pe magistrala orașului.
Eventualele reclama�ii și

sesizari le puteti face Ia
DISPECERATUL UZINEI DE APA
la numărul de telefon 0235141990.
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Astenia de toamnă –
simptome și tratament

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

Tristețea prezentă în zilele
reci ale toamnei poate fi mai mult
decât o dispoziție trecătoare. În unele
cazuri, semnalează prezența asteniei.
Pe măsură ce zilele devin mai scurte,
sistemul imunitar pare să-și piardă din
putere, ceea ce ne face să ne simțim
epuizați și triști. Rezultatele asteniei
sunt:

Insomnia
Depresia
Tulburări de memorie și

lipsa puterii de concentrare
Fluctuațiile apetitului – ba

mănânci foarte mult, ba foarte puțin
Simptomele asteniei au

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

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

Cele mai comune simp-
tome ale asteniei de toamnă

Când vine vorba de diagnos-
ticul asteniei de toamnă, acesta poate
fi valid doar dacă persoana în cauză a
avut aceleași simptome timp de trei
sezoane la rând și dacă s-au observat
îmbunătățiri la starea de sănătate a pa-
cientului în perioada de primăvară și
vară. Medicul specialist vă poate ana-
liza stările și, de asemenea, vă poate
supune la un test de sânge.

Depresie cu apatie, subesti-
marea puterilor, vinovăție, nefericire

Anxietate reprezentată de
imposibilitatea de a face față
situațiilor stresante

Schimbări frecvente și subite
de dispoziție (de obicei dintr-o stare
extremă în alta)

Stări de letargie compuse din
oboseală și incapacitate fizică de a

face față activităților zilnice
Probleme de socializare,

irascibilitate în interacțiuni cu alții și
dorința de a te izola

Probleme sexuale exprimate
prin absența libidoului

Cum prevenim astenia de
toamna

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

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

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

Exercițiile fizice cresc
tonusul muscular și te pot face să te
simți capabil și, într-un fel sau altul,
mai puternic.

Interacțiunile sociale sunt
importante iar izolarea nu trebuie să
fie o soluție.

Iar când totul pare să nu mai
aibă sens, trebuie să consulți un
medic.

Cum tratam astenia de
toamna

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

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

Un medic specialist vă poate
recomanda o terapie.

Sursa: depresiv.ro
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TREBUIE FĂCUT CEVA PENTRU 
COMUNA DIMITRIE CANTEMIR
Reporter: Stau de vorbă cu

primarul Dumitru Roman de la 
Dimitrie Cantemir. Bine v-am găsit,

domnule primar.

Primar: Bine ați venit!
R: Țin să vă felicit pentru

acțiunea pe care ați organizat-o
duminică 29 octombrie. Este vorba
despre un simpozion foarte interesant
cu vreo 35-40 de participanți. Am
văzut că ați participat activ, ați condus
în parte lucrările și le-ați acordat
atenție și celor veniți de la Huși,
Vaslui, Iași, sau din alte părți precum
și celor din comuna Dimitrie 
Cantemir. De ce ați făcut acest sim-
pozion?

P: Am dorit organizarea
acestui simpozion pe data de 26 oc-
tombrie, de Sfântul Dumitru, dar
din anumite motive nu am putut,
așa că l-am organizat pe data de 29.
Acesta este un eveniment pe care-l
organizăm anual la nivelul comunei
Dimitrie Cantemir, cu scopul de a-l
sărbători pe marele cărturar al
cărui nume îl poartă comuna
noastră. Anul acesta simpozionul a
avut un statut mai special prin fap-
tul că am atribuit și prima diplomă
de cetățean de onoare, domnului
profesor Costin Clit de la Liceul
„Cuza Vodă” din Huși, care este fiu
al comunei, originar din satul
Gușiței. Dumnealui a realizat și
monografia comunei, primul
volum. Avem promisiuni că într-o
perioadă foarte scurtă va edita și
volumul doi.

R: Credeți că ați obținut, prin
acest simpozion, ce ați vrut
dumneavoastră ca element de educație
pentru cetățenii comunei?

P: Simpozionul organizat
astăzi la nivelul bibliotecii a avut
două puncte de discuție: unul refe-
ritor la Dimitrie Cantemir și al
doilea, sărbătorirea centenarului
Marii Uniri. Au participat
reprezentanți de seamă ai culturii,
dl. prof. Clit, dl. col. Focșa, dl.
Ravaru de la Centrul Judetean pen-
tru Conservarea și Promovarea
Culturii Tradiționale, dna. prof.
Munteanu Vlase Elena din satul
Grumezoaia, dl. prof. Enache și
alții.

R: Am văzut un număr mare
de cărți într-un raft special organizat
cu scriitorii vasluieni. Au toți legături
cu dumneavoastră?

P: Au legături cu noi o
parte dintre ei fiind autori locali,

din comună, iar alții fiind din județ
și auzind de manifestările care se
organizează la nivelul comunei au
făcut câte o donație de carte.

R: La Gușiței mai aveți
muzeu?

P: Nu. Singurul muzeu
care este la nivel de comună, se află
în satul Grumezoaia. Este un muzeu
înființat de regretata profesoară de
istorie Andronic Tasia prin 1970 iar
acum se ocupă de buna desfășurare
a activității acolo domnul profesor
Enache care este pensionar.

R: Am văzut că vorbește bine
și are și documente pe care se bazează.

P: Da, este foarte docu-
mentat.

R: Ce faceți cu biblioteca
dacă doamna care se ocupă acum se
pensionează?

P: Încă mai este în putere,
noi sperăm să mai stea până vom
organiza un concurs la care sperăm
să participe cadre didactice din
comună care să știe prezentul și tre-
cutul pentru a putea face față
cerințelor culturale de la nivelul co-
munei.

R: La Căminul Cultural aveți
referent sau director de cămin?

P: Avem un referent însă
nu prea este activitate la Căminul
Cultural. Nu avem căldură, dar
sperăm la un proiect de reabilitare
și modernizare a căminului cul-
tural.

R: Echipă sportivă aveți?
P: Nu avem nici echipă

sportivă.
R: Ce proiecte aveți în plan

și în derulare?
P: Avem acum prin PNDL

2 aprobate patru proiecte. Moder-
nizare și reabilitare DC 37-38, avem
un proiect de terminare a unor po-
duri, proiect care nu a fost terminat
din anumite motive, avem și reabili-
tare și extindere la două școli. Pro-
bleme la aceste proiecte am avut la
realizarea studiilor de fezabilitare
pentru că la nivelul comunei avem
conturile blocate de un an jumătate
și a trebuit să mă rog de câte un
proiectant să facă studiile cu promi-
siunea că le voi da banii atunci când
îi voi încasa. 

R: Aveți șanse să le
deblocați? 

P: Nu știm încă. Șansele
sunt la nivel de minister.

R: Cu câți locuitori ați rămas
din numărul oficial?

P: La nivel de comună ofi-
cial sunt peste 2700 de locuitori iar
la ora actuală mai sunt cam 1800 în
localitate iar dintre aceșia cam 70 %
sunt peste 60 de ani. 

R: Ar fi oare vreo soluție ca
să aducem tinerii acasă?

P: La nivelul comunei
noastre nu cred că există această
șansă. Aș vedea o posibilitate în
satul Grumezoaia unde un cetățean
din Huși a arendat niște terenuri și
a demarat un proiect de înființare a
33 de hectare de livadă din care 16,5
hectare de cireș și 16,5 hectare de
prun.

R: Credeți că aceste proiecte
ar fi o soluție pentru ca oamenii să
revină în comună?

P: Ar fi o șansă foarte mare
dacă ar încerca mai mulți să imple-
menteze proiecte europene, să-și
facă o cât de mică fermă.

R: Aveți în comuna Dimitrie
Cantemir oameni capabili să facă așa
ceva?

P: Da. Ar fi și sunt astfel de
oameni. Anul acesta sunt depuse
patru proiecte pentru instalarea
tânărului fermier în valoare de 50
de mii de euro fiecare. Dacă anual
ar fi câțiva care ar face asta, ar fi
ceva. Și pentru beneficiarii
proiectelor cât și pentru alții care ar
putea să obțină un loc de muncă.

R: Primăria are utilajele
sale?

P: Am depus documentația
la GAL în vederea implementării
unui proiect pe fonduri europene
pentru achiziționarea unui bul-
doexcavator cu un dispozitiv de
tocat resturi vegetale pentru a
micșora cheltuielile.

R: Mănăstirea pe care o aveți
la Dimitrie Cantemir e un avantaj pen-
tru comună?

P: Mănăstirea „Dimitrie
Cantemir” putem spune că ne
aduce doar foloase. La nivel de UAT
ne aduce avantajul obținerii de
punctaj la demararea unor proiecte
pe fonduri europene.

R: Cu infracționalitatea aveți
probleme?

P: Nu prea avem probleme
de genul acesta. Doar mici
„găinării”, să le spunem așa.

R: Sunteți o comună destul
de apropiată de Huși, la 19 kilometri,
vă folosește la ceva această apropiere?

P: Folosește în general
elevilor care sunt la liceu pentru că
au posibilitatea să facă naveta. 

R: Le asigurați
dumneavoastră transportul?

P: Nu. Noi avem două mi-
crobuze școlare care sunt folosite
pentru transportul local al elevilor.
Începând de anul acesta clasele 
V-VIII de la Gușiței se deplasează la
Hurduci datorită numărului mic de
elevi.

A consemnat ca reporter, 
Prof. dr. Dumitru V. MARIN

DIMITRIE CANTEMIR

Consiliul Judeţean Vaslui şi
Muzeul „Vasile Pârvan” din Bârlad vă
invită la vernisajul expoziţiei de fo-
tografie „Arhitectura Bârladului de
altădată. Clădiri demolate în anii ’70 -
‘80”, sâmbătă, 4 Noiembrie 2017, ora
11.00, sediul muzeului din strada Re-
publicii 235.

Fotografiile selectate din
colecţia regretatului Nicolae 
Mitulescu, aflată în patrimoniul
muzeului nostru, precum şi cele
provenite din arhiva personală a dom-
nului profesor Marcel Proca, pun în
evidenţă atât stilul arhitectural al
clădirilor din Bârladul de odinioară,
cât şi urmările seismului din anul
1977 şi cele ale sistemului de ur-
banizare, impus în a doua jumătate a
secolului al XX-lea. Aşa se explică
demolarea caselor în care au locuit
personalităţi ale oraşului nostru (casa

generalului Naumescu, casa medicu-
lui Marcel Vainfeld, casa preotului
Bârnovescu, casa părinţilor sculptoru-
lui Marcel Guguianu etc.), dar şi a
multor clădiri în care au funcţionat
instituţii publice şi magazine (clădirea
CEC, clădirea fostei Primării, clădirea
în care a funcţionat Hotelul „Europa”
şi mai apoi Casa actorilor, clădirea
fostului Palat al telefoanelor, clădirea
Poştei vechi, atelierul de ascuţitorie al
italianului Madotto, restaurantul
„Bicaz” etc.).

Informaţii legate de istoricul
clădirilor şi locurilor din Bârlad
cuprinse în expoziţie, vor fi oferite la
vernisaj de  prof. dr. Elena Monu şi
prof. Marcel Proca.

Expoziţia va putea fi
vizionată până pe data de 15 Decem-
brie 2017.

„Arhitectura Bârladului
de altădată. Clădiri 

demolate în anii ’70 - ‘80”
“Ca să ne iubim orașul trebuie să-l cunoaștem nu numai

cum este în prezent, ci și cu trecutul lui.”
(Andrei Pippidi)
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SOLUŢIE PENTRU UNUL
CHEL
Că ţinutai elegantă,
Având griji şi trebuinţi
La figura sa şarmantă
Îşi ia piepten fără dinţi.

DILEMĂ
Măntreb şi nam cuvinte
Cuadevăr pe carel scap
Dacă este slab de minte
Cum de e tare de cap?

BĂRBAT URÂT CU COPII
FRUMOŞI
E urât din moşi strămoşi,
Dar a rezolvato peasta,
Că navea copii frumoşi
De navea amant nevasta.

VORBELE MINCINOSULUI
Caută doar vorbe bune
Aşezate cantro salbă,
Care sunt în tot ce spune
Cusute cu aţă albă.

Petre GIGEA

DORINŢA UNUI "PROTEJAT"
Mă ameninţă, în fine,
Căşi ia mâna de pe mine.
Să şio ia, să scap odată!
(Mio ţinea... în beregată).

POVAŢA TATĂLUI
Când ai carte ai şi parte,
Ia zis fiului cel mic
Şi deatunci sa pus pe carte...
Praful, altceva nimic!

VECINI DE PLAJĂ
Azi vecina mea cea nouă
Semăna cu berea, zău!
 Blonde, blonde amândouă?
 Aş! De unde?... Acre rău!

UNUI LIMBUT
Când să zici şi ce să zici,
Gafe noi să nu mai faci?
Îţi spun eu cantre amici:
Când vrei să vorbeşti... să taci!

Viorel MARTIN

EPITAF UNUI OFIŢER DE
POLIŢIE
Cum pe ultim drum se duce,
Sa sfârşit şia lui menire,
Căci, cu nume scris pe cruce,
Nu mai areacoperire.

ATACANT OCAZIONAL
Făr' ca cineva săl ştie,
El, mereu în deplasare,
Se strecoară şi înscrie
Goluri... pe la buzunare.

CONFIRMARE
Începutul na fost oul,
A furat direct chiar boul!
Azi, evaluândui prada,
Văd că fură... cu cireada!

COŞMAR
Bănuind că eal înşeală,
Gândul îi era supliciu,
Chiar a prinson pielea goală
În flagrant... deliciu.

Mihai SĂLCUŢAN

Nonsens
Demult moartea veni în sat,
Era tristă peste poate,
Spunând la oameni apăsat:
„Al vostru suflet voi scoate”.

Unul fugi către imaș
Având un vechi bordei săpat,
Crezând că scapă de vrăjmaș,
De moarte, însă na scăpat.

Altul sfios cu rugăciuni,
Mirean cu sufletul curat,
Tămâie pune pe tăciuni,
Moartea în zori la secerat.

Al treilea cu mâna în șold,
Obraznic nu se prăbuși,
Având un nefiresc îmbold
Sănfrunte moartea reuși.

Ești doar rânjet șiun schelet
Și carne nai măcar pe trup,
De faci al tău sumbru balet
Mai multe oase am să�i rup

Și tristă moartea spuse sec:
„În via�a mea de când mă știu,
�inând coasa în vânt când trec,
În urmă nu las vreun om viu.

Acum un biet oarecare 
Bătrân hâtru cu mult curaj,
Mă trimite la plimbare 
Ca peun be�iv din anturaj.”

Să pleci unde vezi cu ochii,
Să pleci săl faci pe dracu ghem,
Nu vreau să dau ortul popii,
Așteaptă pân’ am să te chem

Și plecă moartea tristă foc
La zeul Hades în infern,
În urmă nu privea deloc,
Iar hâtrul a rămas etern. 

Marian PAVEL

Rămas-am vagabond…
Mă doare dorul ce se stingen priviri,
mă doare pasul căutând iubirea,
doar sufletumi dezgroapă amintiri
șin palma mea se stinge mângâierea.

Atingemă o dată, nam să�i reproșez,
apropiete încet, în gând aș vrea să�i spun,
în raze de lumină, vreau să te păstrez,
să�i dezmierd amprenta șin praful de pe drum.

Am să�i cuprind privirea, știind că mă trădez,
numi trebuie mila, demult de ea mascund,
chiar dacă astăzi știu, că nai să mă mai vezi
dar ce să fac cu timpul, ‘e’ atât de greu și crunt?

Rămasam vagabond, prin clipele ce trec
și rătăcesc peo cale, de soartă desfrunzită,
pășesc încet timid, cu al sor�ii gând discret,
sperând să te întâlnesc, odată fericită…

Mihail JANTO

Sonet I
Afarăi toamnă, frunzămprăştiată,
Iar vântul zvârlen geamuri grele picuri;
Şi tu citeşti scrisori din roase plicuri
Şi întrun ceas gândeşti la viaţa toată.

Pierzânduţi timpul tău cu dulci nimicuri,
Nai vrea ca nimen uşa ta să bată;
Dar şi mai binei, când afarăi zloată
Să stai visând la foc, de somn să picuri.

Şi eu astfel mă uit din jeţ pe gânduri,
Visez la basmul vechi al zânei Dochii;
În jurumi ceaţa creşte rândurirânduri;

Deodataud foşnirea unei rochii,
Un moale pas abia atins de scânduri ...
Iar mâni subţiri şi reci miacopăr ochii.

Mihai EMINESCU

Ion: Mă Gheo, aseară aproape că lam văzut pe tată’tău.
Gheo: Doamne feri, d’apăi ce vorbăi asta, mă Ioane? Ori lai

văzut, ori nu lai văzut; cum îi asta că aproape că lai văzut?
Ion: Pai mă, tată’tău nu lucra în gara la Dej?
Gheo: Ba da.
Ion: Şi în echipa lui nu au salopete de alea galbene, cu numere pe

ele?
Gheo: Ba da.
Ion: Şi tată’tău nu are număru’ 55?
Gheo: Ba da.
Ion: No, apăi d’aia zic, io lam văzut pe ăla cu număru’ 54

☺.

Întorcînduse de la coasă, badea Gheorghe îl vede pe Ion, cu un
cercel în ureche, plimbînduse pe uliţă.

 Da' bine, mă, Ioane, mă, tu porţi cercel, mă?
 No, d'apăi...
 Da' bine, mă, Ioane, mă, te credeam om serios...
 No...
 Da' bine, mă, Ioane, de cînd ţioi pus tu cercel, mă?
 Dapăi, de cînd lo găsit Maria în patul nostru...

☺.

Ion şi Gheorghe la cârciumă:
 Mă Ioane, tu ştii carei diferenţa dintre o femeie şi o vacă?
 Habar nam, mă Gheo'.
 No, da' nici tu nu prea eşti pretenţios.

AVATAR POLITIC
Vechea lege, pot să jur,
Fosta ca o piază rea:
Teoretic, aur pur,
Practic, însă... tinichea!

MOTIVAŢIE CONJUGALĂ
Declara un domn în frac
Pe terasă la o bere:
Divorţează că îi plac
Numai... lunile de miere!

DECLARAŢIE DE DRAGOSTE
Nevasta lui e o dulceaţă,
Spre infinit iubireai tinde,
Ar strângeon braţentreaga viaţă...
Păcat că nu o mai cuprinde.

O NOUĂ ZI
În zori, prin cel semnal sonor,
Tot somnul înspre hău sendreaptă,
Doar că un ceas deşteptător
Trezeşte, însă, nu deşteaptă.

OMUL DARNIC
E generos cu orişicine,
Să fiu crezut, fac semnul crucii:
Ar da şi haina de pe sine,
Iar soaţei lui, ,,iar da papucii”.

Vasile  LARCO
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,,PĂSTRAEZĂ COPIA ŞI NU UITA
ORIGINALUL!”

Aşa scriau tinerii:
,,păstrează copia şi nu uita
originalul”, fete şi băieţi în anii
adolescenţii, pe spatele fotografiilor
în semn de afecţiune. Tot aşa a
început povestea vieţii lui, uncheşul
dintrun sat, acum aproape uitat de
lume: ,,Am păstrat şi eu fotografia,
dar nu am uitat originalul, nici după
aproape un sfert de veac, ajuns acum
la vârstă semicentenară, fiind
prizonier aproape douăzeci de ani,
plecat departe de ţară, izolat de lume,
deportat întrun loc blestemat şi
pustiu.

E o poveste cutremurătoare.
După anul 1960, o parte din
prizonierii de război sau întors în
ţară. Mam întors şi eu. Aveam o
raniţă în spate, purtam barbă,
mustaţă, eram slab şi sleit de puteri,
aveam părul albit complet, iar cu
mâna dreaptă mă sprijineam întrun
baston care îmi asigura stabilitatea,
piciorul stâng fiindumi grav afectat
de o schijă nenorocită care ma ţinut
în spitalul de campanie o lungă
perioadă de vreme, rămânând cu
această infirmitate. Acum nici eu nu
mă mai recunosc.

Când am plecat în cel deal
doilea război mondial eram însurat cu
Leonora Onaşcu, devenită Lemnaru
după ce neam cununat, era o fată
tânără, frumoasă, eu având cu ea doi
băieţi frumoşi. Primind ordin de con
centrare, de încorporare, am plecat pe
front, nu după multă vreme am fost
luat prizonier şi dus am fost.

Timp de peste douăzeci  de
ani nu a mai ştiut nimeni de mine, dar
nici eu de familia mea. Eram un plu
ton de treizeci de prizonieri,
condamnaţi la muncă istovitoare,
trăiam rupţi de lume, iar despre
condiţiile de acolo nici nu mai
povestesc.

Ajuns în satul natal, am
coborât din tren şi am plecat spre
casă, dar cu o frică în spate de vreo
veste rea. Lam întrebat pe un băieţel,
întâlnit în cale, dacă mai este casa de
lângă biserica din deal, acea care are
o fântână la poartă. 

 Da, nene, spuse el. Acolo
stă tanti Leonora şi nenea Radu. Eu
sunt coleg de şcoală cu fata lor mai
mică.

 Are o fată de şcoală?, am
întrebat. 

 Da, zise băieţelul, are două
fete.

 Dar, soţul Leonorei
trăieşte?

 Da, nene, este nenea Radu.

 Dar, cinei Radu ?  
 Cum cine? Soţul tantei şi

tata celor două fete! Este şofer în oraş
pe o basculantă.

 Tanti Leonora nu are şi doi
băieţi?

 Are, dar sunt însuraţi la
oraş.

 Am înţeles, băieţel.
Iam mulţumit şi pe loc am

luat o hotărâre. Eu nu mai aveam ce
căuta aici în sat, trebuie să plec
oriunde, că şi aşa nu mai ştie nimeni
de mine. Mam aşezat pe marginea
şanţului, treceau oameni pe drum, pe
o parte îi mai cunoşteam, adică pe
acei care erau mai în vârstă. Era pe la
ora amiezii, miam scos din raniţă
ceva de ale gurii, ma văzut
gospodarul din curte şi mă întrebă
cei cu mine, invitândumă în curte. 
Iam mulţumit respectuos şi lam
întrebat dacă Primăria este lângă bi
serica din vale.

 Nu, domnule! Se vede că
nu eşti de pe aici. De peste zece ani 
sa construit una nouă, iată acolo, în
centru. Avem un primar tânăr!

Mam prezentat la primar,
spunândui adevărul despre mine: că
sunt de aici din sat, însurat cu
Leonora Lemnaru, am cu ea doi
băieţi, dar am aflat că ea sa
recăsătorit, are cu şoferul Radu două
fete. Eu am fost pe front, apoi
aproape un sfert de veac în prizone
rat, am un picior beteag, dar mai pot
lucra, ştiu cizmărie din familie, tatăl
meu era cizmarul satului. Sa
prăpădit de tânăr, înainte dea pleca
eu pe front, după care a plecat şi
mama pe lumea cealaltă. Acum am
două variante:  să plec undeva în
lume ori să rămân aici în sat, pot
lucra cizmărie, nu mă mai cunoaşte
nimeni, sunt schimbat, că nici eu nu
mă mai recunosc, nu vreau să deran
jez familia nevestei mele.

 Da, domnule Lemnaru,
cutremurat de cele aflate, iar după

momente de tăcere spuse:  Mam
gândit: Te voi prezenta Consiliului de
conducere al Primăriei, ca fiind o
rudă îndepărtată a mea, că ai ajuns pe
drumuri din cauza unor probleme
familiale. Vei primi o cameră în
curtea Primăriei, acolo unde am
locuit eu până mam mutat în casa
cea nouă, vom dechide un atelier de
cizmărie, că nu avem în comună.
Dacă mai poţi lucra, sunt şi alte
treburi de făcut prin jurul Primăriei.
Acum vom merge la mine acasă, îţi
voi da nişte haine, te voi ospăta, vei
sta câteva zile, până se va amenaja
camera unde vei locui şi voi dota
atelierul de cizmărie cu toate cele
necesare. 

 Mulţumesc, iam spus, dar
voi purta în continuare barbă, mustaţă
şi bastonul, cămi este de trebuinţă,
pentru a nu fi recunoscut de nimeni.

Zis şi făcut. Zilele treceau,
atelierul era în funcţiune şi de mare
folos locuitorilor satului. Veneau
femei şi bărbaţi cu încălţămintea la
reparat, fiindcă lumea era săracă,
nuşi permitea să pună încălţămintea
uzată pe foc. Multe am aflat eu ce sa
mai petrecut în sat de când am plecat.
Am văzuto şi pe Leonora, lam văzut
şi pe Radu, soţul nevestei mele, pe
cele două fete ale lor şi aşa mai
departe.

Trecuse, deja, doi ani şi în
sat o veste sa răspândit ca o furtună:
Şoferul sa răsturnat cu basculanta
întro curbă şi a murit. Mi sa rupt
inima când am văzuto pe Leonora în
doliu. 

După o jumătate de an a
venit ea la cizmărie cu o pereche de
pantofi la reparat. Iam luat comanda,
spunândui să vină a doua zi după
pantofi. Dândui pantofii, ma
întrebat de preţ, observând întrun
pantof o fotografie.

 Cei asta? , întrebă ea.
 Leonora, iam zis, uităte

în ochii mei. 
 Roşie la faţă, lacrimile îi

curgeau, cu glas tremurând spuse:
 Neculai, tu eşti?
 Eu sunt. Am păstrat copia

şi nu am uitat originalul.
Vasile LARCO

Codul bunelor maniere nu
a apărut ca o inven�ie a unui om
excentric sau ca niște reguli impuse
de aristocra�ia vremurilor (cum
mul�i oameni ar crede), el a apărut
ca un răspuns firesc, natural, la
probleme cotidiene ale societă�ii.

Iată câteva dintre cele mai
importante reguli:

La spectacole de teatru,
operă, gale sau expozi�ii, vom merge
îmbrăca�i elegant.

Când ne întâlnim cu cineva
pe stradă, nu vom rămâne în mijlocul
străzii sau în mijlocul trotuarului.

Nu ne vom întrerupe
niciodată interlocutorul, în cadrul
unei discu�ii.

Întrun restaurant sau bar,
bărbatul va intra mereu primul.

Când strănutăm, tușim sau
căscăm, se pune întotdeauna mâna la
gură, indiferent de distan�a sau de
rela�ia pe care o avem cu o persoană.
Este indicat să purtăm mereu la noi
șerve�ele sau batistă.

La intrarea în mijloacele de
transport în comun, întâi sunt lăsa�i
să iasă afară cei care coboară, după
care vor intra ceilal�i pasageri.

De fiecare dată când o
doamnă se ridică de la masă sau se
așază, to�i bărba�ii trebuie să se ridice
odată cu ea.

Bărbatul este prezentat
femeii, cel mai tânăr celui mai în
vârstă, iar gradul mai mic celui supe
rior.

În mijloacele de transport în
comun: Dacă o doamnă este înso�ită
de un bărbat, acesta îi va cumpăra
biletul și îi va oferi locul de lângă
geam. Dacă există doar un singur loc
liber, el va fi oferit doamnei, iar
domnul va rămâne lângă ea în
picioare. Niciodată nu o va părăsi,
grăbinduse să prindă un loc liber
când se ivește ocazia.

A nu răspunde la gestul
celui care întinde mâna este în sine o
ofensă, chiar mai gravă decât cea de
a nu saluta.

Punctualitatea, atunci când
suntem invita�i la masă este deosebit
de importantă.

Nu așeza�i coatele pe masă!
Dacă folosi�i doar o mână, așeza�io
în poală.

Întotdeauna, salutul trebuie
însoţit de un zâmbet. Când salutăm
trebuie săl privim în ochi pe cel
salutat, nu salutăm o persoană stând
cu spatele către persoana respectivă
sau privind spre cer sau pământ.

Nu vorbi�i cu gura plină!
Mesteca�i cu gura închisă! Mul�umi�i
chelnerului când vă servește!

Cum se taie mâncarea din
farfurie: Bucata de mâncare trebuie
tăiată exact lângă furculi�ă. În plus,
se taie numai pentru o înghi�itură, nu
se fac „soldă�ei”.

Nu vorbi�i la telefon în
timpul mesei. Dacă primi�i un apel
foarte important, trebuie să vă scuza�i
și să vă ridica�i de la masă.

Nu salutăm ţinând mâinile
în buzunare sau cu gura plină. Nu
salutăm făcând gesturi ample,
nefireşti.

După ce termina�i de
mâncat, nu împinge�i farfuria spre

col�ul mesei! Aștepta�i să vină
chelnerul să o ia.

Nu se apelează oamenii la
telefon înainte de 10 diminea�a, între
orele 1317 și după ora 21, cu
excep�ia celor apropia�i, cărora le
ști�i programul.

O convorbire conven�ională
nu trebuie să depășească 5 minute!

Dacă un cadou nu ne place,
ne vom ascunde nemul�umirea

Ambalajul unui dar este
foarte important.

Nu se duc flori bărba�ilor
decât dacă sunt la spital.

Nu salutăm grăbit şi cu
aerul că suntem preocupaţi de ceva.

Băieţii trebuie săşi scoată
căciula de pe cap când salută.
Formulele cele mai des folosite sunt:
„ Bună ziua!”, „Bună seara!” , „Bună
dimineaţa!”. Între prieteni sau colegi
se folosesc de regulă „Bună!”,
„Salut!” Niciodată nu vom saluta o
persoană mai în vârstă cu „Bună!”
sau „Salut!”

Se salută cu „Bună
dimineaţa!” până la ora 11 dimineaţa,
cu „ Bună ziua !” după ora 11 şi până
la lăsarea serii, iar apoi cu „Bună
seara!”

Când se intonează imnul de
stat în locuri publice, ne ridicăm în
picioare, luăm o poziţie decentă,
băieţii îşi scot căciulile şi se ascultă
în perfectă linişte.

Pre�ul de pe cadouri va fi
înlăturat cu grijă. Excep�ie fac
discurile și căr�ile, de pe acestea
pre�ul nu se șterge. Cartea nu se
atinge!

Florile se oferă fără
ambalajul în care leam cumpărat,
chiar dacă este foarte frumos.

Florile primite trebuie
așezate imediat întrun vas cu apă.

Cel care primește un dar îl
va deschide în fa�a musafirului și nu
i va strica bucuria protestând că este
prea scump, că nu trebuia sau mai
rău, că nui place, nui trebuie, că nu
l poate accepta.

Când distanţa sau zgomotul
nu ne permit să salutăm verbal,
atunci salutăm printro uşoară
înclinare a capului.

Băieţii salută primii fetele,
bărbaţii salută primii femeile, copiii
sau persoanele mai tinere salută
persoanele mai în vârstă. Când
intrăm întro încăpere îi salutăm pe
cei aflaţi deja acolo. Când ne
prezentăm unui grup salutăm primii.
După ce ne salutăm, nu întrerupem
discuţia în care sunt antrenaţi mem
brii grupului.

Bărbatul va merge
întotdeauna la marginea dinspre
stradă a trotuarului, în momentul în
care merge alături de o femeie sau
mai multe femei. Dacă sunt doi
bărba�i și o femeie, atunci aceasta va
sta la mijloc.

Întotdeauna se întreabă
unde este toaletă și nu se folosesc alte
cuvinte referitoare la aceasta, cum ar
fi „baia”.

„O femeie nu poate fi lovită
nici măcar cu o floare!”, nici măcar
în glumă și nici nu se poate insinua
lovirea unei femei. 

CODUL BUNELOR MANIERE
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Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Bacău a contribuit la în-
deplinirea obiectivelor şi misiunilor
specifice ce revin Jandarmeriei
Române în plan teritorial, 
exercitându-şi atribuţiile cu profe-
sionalism pentru asigurarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi
libertăţilor fundamentale ale
cetăţenilor, apărarea proprietăţii pu-
blice şi private, protecţia instituţiilor
fundamentale ale statului - factori de-
cisivi în consolidarea şi afirmarea 
Jandarmeriei Române ca instituţie
furnizoare de securitate publică,
puternică, credibilă şi stabilă, pusă ex-
clusiv în slujba cetăţeanului.

Activitatea desfăşurată la
nivelul Inspectoratului de Jandarmi
Judeţean Bacău în primele 10 luni ale
anului a vizat, în principal, adoptarea
unor măsuri şi acţiuni specifice în
domeniul creşterii gradului de
siguranţă al cetăţeanului, ordinii şi
siguranţei publice, consolidării sis-
temului de pregătire precum şi pro-
movarea atitudinii proactive, a
transparenţei şi a deschiderii în
relaţiile cu mass-media, pentru con-
solidarea încrederii şi înţelegerii de
către cetăţeni, a rolului, misiunilor şi
rezultatelor unităţii. 

Pe linia  organizării şi
executării misiunilor specifice 
Jandarmeriei , unitatea a acţionat  pe
toate palierele specifice, conform
competenţelor legale. Astfel, în seg-
mentul  asigurării ordinii publice, au
fost organizate şi executate peste  600
de misiuni, pe diferite categorii:

-  30 de misiuni la
manifestări de protest;

-  peste 130 de misiuni la
manifestări cultural-artistice;

-  peste 100 de misiuni la
manifestări comemorative/ religioase;

- peste 150 de misiuni   la
manifestări sportive;

- peste 100 de misiuni la
asigurarea măsurilor de ordine în zona
centrelor de examen/evaluare(evalu-
are, bacalaureat, rezidenţiat,definiti-
vat etc).

Un alt domeniu important de
referinţă în activitatea instituţiei l- au
constituit alegerile locale desfăşurate
în minicipiul Moineşti, fiind asigurate
măsuri de protecţie a locaţiilor în care
s-a efectuat votarea, protecţia
buletinelor de vot pe timpul trans-
portului precum şi alte misiuni speci-
fice.

Au fost executate peste 700
de intervenţii, dintre care majoritatea
sesizate prin 112: pentru aplanarea
unor conflicte, pentru asigurarea spri-
jinului la producerea unor situaţii de
urgenţă (în sprijinul altor structuri
M.A.I).

Au fost puse în aplicare
peste 1000 de mandate de aducere a
unor persoane la sediul instanţelor de
judecată în vederea audierii sau
efectuării altor acte procedurale speci-
fice.

Pe linia activităţilor de pre-
venire a faptelor antisociale au fost
efectuate peste 140 de astfel de actiuni
, punându-se  accent pe prevenirea
violenţei în mediul scolar , delicvenţei
juvenile, prevenirea violenţei în sport
şi a consumului de droguri.

Având în vedere situaţia
operativă înregistrată în zona
unităţilor de învăţământ preuniversi-
tar în ultimii ani precum şi necesitatea
asigurării unui climat de ordine şi
siguranţă pentru elevi şi cadrele di-
dactice, în baza planului cadru de
acţiune aprobat de prefectul judeţului
Bacău, Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Bacău a acţionat pentru
menţinerea climatului de ordine şi
siguranţă publică în zona instituţiilor
de învăţământ preuniversitar din mu-
nicipiul Bacău, pentru protecţia
elevilor şi cadrelor didactice.

Cooperarea cu alte instituţii
s-a realizat  ca şi până în prezent , în
aceleaşi  condiţii şi modalităţi fiind
executate peste 1300 de misiuni, din-
tre care 700 cu structuri ale M.A.I. De
asemenea au fost efectuate misiuni în
cooperare cu organele judecătoreşti,
cu organele administraţiei publice lo-
cale, cu organele silvice etc.

Menţinerea ordinii publice s-
a efectuat conform competenţelor
legale, atât independent cât şi în co-
operare  cu structurile de poliţie, con-
cretizate în misiuni de patrulare,
acţiuni punctuale executate în pieţe,
târguri, oboare, acţiuni în zone cu
potenţial criminogen ridicat precum şi
alte genuri de misiuni. 

Pe timpul executării acestor
misiuni au fost constatate fapte cu ca-
racter contravenţional sau penal, jan-
darmii aplicând măsurile legale în
funcţie de caracterul şi gradul de peri-
col social al faptelor constatate.

Astfel, precizăm că au fost con-
statate, în total, atât independent cât şi
în cooperare cu poliţia, peste 300 de
fapte cu caracter penal (loviri şi alte
violenţe, furturi, infracţiuni în dome-
niul piscicol ).  

De asemenea au fost con-
statate  peste 5000 de fapte cu carac-
ter contravenţional sancţionate cu
avertismente  şi amenzi, valoarea
totală a amenzilor  depăsind  suma de
900.000 lei (comercializarea ilegală a
unor produse, tulburarea ordinii şi
liniştii publice, refuzul de prezentare a
datelor de identitate, consumul de
băuturi alcoolice în locuri publice
etc.)

Evaluarea activităţii
desfăşurate de

Inspectoratul de Jandarmi
,,Ștefan cel Mare” Bacău

în perioada 01.01- 26.10.2017

Aspectul cerului în luna
noiembrie 2017

Imaginea a fost realizată din zona rezervaţiei Bădeana, Comuna Tutova, Judeţul Vaslui, în
perioada 18 – 21 august 2017, când o parte din membrii Astroclubului „Perseus” au organizat

un star party de astrofotografie.

În luna noiembrie, înspre
vest, steaua Arcturus din constelaţia
Bootes (Boarul) nu se mai vede,
apunând devreme. Rămân însă pe cer
stelele care formează triunghiul de
vară, Altair, Vega și Deneb. Altair
apune prima, în jurul orei 23, urmând
nu după mult timp Vega și Deneb.
Sudul este înțesat de constelațiile „ac-
vatice”, constelații care au legătură cu
apa. Acestea sunt Piscis Austrinus
(Peștele Austral), Aquarius
(Vărsătorul), Pisces (Peștii), Cetus
(Balena) și Eridanus (Râul). Cele mai
strălucitoare stele din zonă sunt Fo-
malhaut, Menkar (alpha Ceti) și mai
sus, Hamal din Aries (Berbecul). Vom

observa cum constelația Orion își face
apariția, înainte de miezul nopții, în-
spre sud-est. Împreună cu el apar și
câteva din constelațiile de iarnă,
Taurus (Taurul), Gemini, Canis Minor
(Câinele Mic) și Canis Major (Câinele
Mare). Stelele strălucitoare ale aces-
tora se disting foarte bine, Aldebaran,
Procyon, Castor și Pollux fiind printre
cele mai strălucitoare de pe întreg
cerul. Spre nord, sus pe cer, se află
Cassiopeia, care se vede în această
perioadă ca litera „M”. Sub aceasta se
află Cepheus (Cepheu), Ursa Minor
(Ursa Mică / Carul Mic) și, cea mai
apropiată de orizont, Draco (Drag-
onul). Ursa Major (Ursa Mare / Carul

Mare) poate fi văzută în întregime
după miezul nopții, înspre nord-est.
La zenit (deasupra capului), în jurul
orei 22, se află Andromeda și Perseu.
În cea din urmă se află o stea mai
strălucitoare, Mirfak, aflată la aproape
600 de ani lumină depărtare. La „pi-
cioarele” lui Perseu se află roiul stelar
Pleiadele, Messier 45, denumit și
„Cloșca cu Pui”. După miezul nopții
la zenit se va afla constelaţia Auriga,
care conține strălucitoarea stea
Capella, situată la numai 42 ani
lumină depărtare. Sursa: Observatorul
Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.

Fenomene astronomice în luna noiembrie 2017

Cele mai importante fenomene astronomice ce se vor petrece pe parcursul lunii noiembrie sunt: Conjuncţia
foarte apropiată dintre Lună şi steaua Aldebaran, din dimineaţa zilei de 6 noiembrie.

Conjuncţia Lună – steaua Aldebaran din dimineaţa zilei de 6 noiembrie 2017, ora 5.40. Animaţia a fost
realizată cu ajutorul simulatorului astronomic Stellarium.

O altă conjuncţie spectaculoasă va fi în dimineaţa zilei de 13 noiembrie, când planetele Venus şi Jupier vor fi
la o distanţă unghiulară de 0,3 grade. Cele două planete pot fi observate în acelaşi câmp vizual al unui binoclu sau chiar
cu ajutorul unui telescop, dacă vom folosi un ocular de câmp larg.

Un alt fenomen astronomic notabil ce va avea loc în această lună este maximul curentului de meteori Leonide
(ZHR=15), din nopţile de 16 spre 17 şi, 17 spre 18 noiembrie.

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

Membru în Astroclubul „Călin Popovici” Galaţi
Coordonatorul Astroclubului „Perseus” Bârlad



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 casă în spatele hotelului vechi Huşi. Telefon 0762.663.026.

* Vând casă, nou construită, preţ convenabil, în Huşi, strada Nicolae Bălcescu nr. 18. Tel.: 0755/

077.553.

*   Vând vilă  Strada Donici, nr.20,1200 mp. Preţ negociabil 180.000 euro. Tel.: 0740/ 208950.
*  Vând casă cu fântână în  cur te  în  Moara Domnească.  Pământ  împrejurul  casei  1500 mp.
Rela�ii la telefon 0752.652.194

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  NEGOCIA
BIL. 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 intravilan la ferma 3 Vaslui (în spatele str.
Filaturii), vând  2 ha teren  arabil la Bahnari. Preţuri negociabile. Tel: 0235/ 322 580 (Moşneagu
Costică). 
* Vând rachiu preparat din tescovină, concentraţia circa 50% volum, preţ  negociabil. Telefon:
0755/077.553. 
* Vând amortizoare noi pentru Dacia 1300.   Tel: 0744 231.380
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Televiziunea Vaslui on line 
Tel/fax 0235/ 361.236, 
email: cvintet_tera@yahoo.com

tel: 0235 361 236 (Vaslui), 0235 419 494 (Bârlad)
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

86 locuri de muncă disponibile la 01.11.2017

 SC ALDELIA SRL 2 confec�ioneri articole din
piele si înlocuitori;

 SC BIOLOGTEST SRL 1 asistent medical gene
ralist;

 C.M.I.DR. PLAIER LILIANA 1 asistent medical
generalist;

 SC CIBLIM PROD SRL 5 confec�ioneri articole
din piele si înlocuitori, 4 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor

 SC DOGMA IMPEX SRL 1 barman, 5 cizmari
confectioneri încal�ăminte dupa comanda, 3 șoferi autobuz

 SC EDIVALMIM SRL 5 muncitori necalifica�i în
industria confec�iilor;

 SC ENRI ANGEL SRL 4 confec�ioneri articole din
piele si înlocuitori, 4 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor;

 "GÎSCĂ ANCUŢA  LĂCRĂMIOARA
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ" 2 vânzatori;

 GRADINITA CU P P NR. 12 HUSI 1 bucătar;
 SC GRAMOVI SRL 1 barman;
 I.I.DODU CONSTANTIN4 confec�ioneri articole

din piele si înlocuitori;
 SC INDOREX SRL 4 muncitori necalifica�i în

industria confec�iilor;
 SC INVESTCAD SRL 5 muncitori necalifica�i în

industria confec�iilor;
 SC KAR HUNTER SRL 4 muncitori necalifica�i în

industria confec�iilor;
 MACRIPROD SRL 1 vânzator;
 SC PALIE CATERINA SRL 1 administrator, 3

croitoriconfec�ioneri îmbracaminte, dupa comandă, 3
muncitor necalifica�i în industria confec�iilor;

 SC PANTOCIM SRL 5 confec�ioneri articole din
piele si înlocuitori; 3 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor;

 PARFENE JANA PERSOANĂ FIZICĂ
AUTORIZATĂ 1 vânzator;

 SC PRIMOB SRL 1 tâmplar universal
 SC REIAda SHOES SRL 5 confec�ioneri articole

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

 SC RIZOTEX SRL 2 confec�ioneriasamblori arti
cole din textile

ÎNCHIRIEM CAMERE IEFTINE
Moara Grecilor
100 lei pe lună

Relaţii la telefon 0744/231380

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.

Relații la telefon: 0744.231380
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Urmaşul lui Mircea Crişan a sosit
la Iaşi! Îl cheamă Carol Feldman!

Duminică, pe 29 octombrie
2017, la Sinagoga Merarilor din
cadrul Comunităţii Evreilor din Iaşi
(CEI) a avut loc un interesant şi spec
taculos Matineu Cultural, în rolul
principal fiind actorul şi scriitorul
israelian Carol Feldman (originar din
Tulcea), întro amplă manifestare
organizată de jurnalista Martha
Eşanu.

În cadrul activităţii de cult
"Yachad" de la Iaşi, Carol Feldman
şia lansat două cărţi  "După colţ" şi
"Romanul unui evreu"  iar în final,
domnia sa a dat şi un extraordinar
recital actoricesc, cu un monolog
umoristic în stilul lui... Mircea
Crişan, care a încântat asistenţa!

Scriitorul şi actorul Carol
Feldman sa născut la 10 februarie
1937, în Tulcea şi a absolvit şcoala
medie în 1954. În 1960 termină cur
surile Institutului de Teatru – Teatrul
Evreiesc de stat şi se căsătoreşte în
1959 cu colega sa Betty. Are doi
copii – Arie şi Dalit şi de 52 de ani
trăieşte în Israel.

La evenimentul de
duminică, de la Comunitatea Evreilor
din Iaşi, doamna Martha Eşanu a
transmis şi salutul preşedintelui CEI,
Abraham Ghiltman, cel care, nu a
putut fi prezent la întâlnirea cu pri
etenul Carol Feldman, din motive
medicale, fiind răcit în miez de
toamnă moldavă.

În prezidiul manifestării,
alături de Carol Feldman şi Martha
Eşanu sau mai aflat scriitorii Adi
Cristi şi Ioan "Puiu" Holban, iar în
rândul spectatorilor au mai fost
prezenţiprof. univ. dr. Vasile Burlui,
muzeograful Aurica Ichim (direc
toarea Muzeului Unirii din Iaşi), o
parte din membrii Asociaţiei Literare
Păstorel Iaşi (ALPI), precum Mihai
BatogBujeniţă, Mihai Haivas, Elena
Mândru şi Dan Teodorescu, dar şi
Solo Rotenstain, unul dintre activii
oameni de cultură din cadrul CEI.

Cele două cărţi supuse "dez
baterii publice" au fost prezentate de
scriitorul şi criticul literar Ioan
Holban, care a analizat cu mult
discernământ fiecare volum.

În luările la cuvânt ale
participanţilor, am consemnat
următoarele idei principale:

 Martha Eşanu: "Carol
Feldman a fost actor la Teatrul
Evreiesc de Stat din Bucureşti şi a
fost de mai multe ori un oaspete de
seamă la Comunitatea Evreilor din
Iaşi. Din 2002 încoace, în afară de
actor, Carol Feldman a devenit şi
scriitor, editând romane şi culegeri de
proză scurtă. Astăzi ne prezintă
lucruri noi şi vă mai spun că mai
lucrează în prezent şi la un alt volum
beletristic".

 Adi Cristi: "Carol Feldman
ne prezintă azi două cărţi, <<După
colţ>> şi <<Romanul unui evreu>>.
Cu Carol Feldman am o relaţie mai
mult decât de prietenie, iar la 24:ORE
el a editat trei cărţi. Din 2002
încoace, Carol Feldman este autorul a
16 cărţi, putem spune chiar 17. El
este un bun scriitor israelian de limbă
română. Împreună cu Ioan Holban
avem un proiect de recunoaştere a
scriitorilor israelieni de limbă
română, în mai multe sfere de activi
tate. Chiar dacă a ieşit la pensie,
activitatea de actor nu la lăsat să se
odihnească, el se odihneşte prin
muncă! Carol Feldman este un fel de
Jean Bart al Tulcei. După ce a plecat
în Israel el şia păstrat casa, numită
România!".

 Ioan Holban: "Carol
Feldman este unul dintre cei mai
importanţi scriitori israelieni de
limbă română. El trăieşte în două cul
turi. Carol Feldman este moşier,
deoarece Tulcea este <<moşia>> lui.
El mai spune că Victor, din Tulcea,
este cel mai bun prieten deal lui, din
totdeauna. După cum am mai spus,
Carol Feldman trăieşte simultan în
două culturi şi este acasă în două
locuri! Cartea <<După colţ>> este
una memorialistică, în sensul larg şi
el îşi foloseşte imaginaţia în modul
temperat. Veţi găsi acolo portrete din
familia lui. Vorbeşte despre mâinile
mamei sale, cele care spălau rufe şi
făceau de mâncare. La fel şi de buni
ca lui. Tablourile glăsuiesc fără grai,
mai putem remarca! Prozele sunt
splendide şi amuzante. Ajungem la
momentul când copilul mănâncă
pâine cu mămăligă, ca pe o tartină. El
a făcut apoi războiul în Egipt, a fost
rănit şi a stat în spital. <<Romanul
unui evreu>> este întradevăr un

roman, dar nu se duce în ficţiune. Nu
este o carte de răzbunare, ci este o
carte împotriva uitării. Este perioada
când cuziştii şi legionarii au atacat
casele din Podu Iloaiei şi apoi din
Galaţi. Iar evreii din Galaţi pleacă în
Israel, după 1965. Mai putem spune
că scriitorul Carol Feldman este un
bun povestitor şi un bun portretist.
Urmărirea destinelor evreilor din
carte ţine de identitatea neamului.
Noul născut primeşte un nume al unui
înaintaş al familiei şi se păstrează ast
fel identitatea neamului! Eu îi mai
doresc să revină cu o nouă ediţie a
cărţii <<Romanul unui evreu>>, cea
prezentă sa cam epuizat!".

 Mihai BatogBujeniţă:
"Am cunoscut un actor, iar umorul
este o funcţie a inteligenţei. Carol
Feldman este colaborator al revistei
<<Booklook>>, editată de asociaţia
noastră, ALPI. Carol Feldman este un
observator al omului, cu un limbaj
elevat. Este un bun condeier şi este
minunat să citim romanele lui Carol
Feldman".

În replică la cele
menţionate, Carol Feldman a
declarat: "Carol Feldman nu este un
fost actor, ci este actor şi în prezent.
Eu scriu acum cărţi, pentru că sufletul
mă îndeamnă să scriu. Miam con
centrat scrisul, la început, pentru doi
oameni: EU şi EA, adică eu şi soţia
mea. Când am văzut că ecoul nu e
rău, iar editurile şi tipografiile
primesc romanele mele, mam repez
it să scriu ca un flămând! Am scos 17
volume din 2002 până în prezent. Nu
sunt un habotnic, dar cred în
Dumnezeu, un Dumnezeu al tuturor.
Sunt emoţionat şi dacă emoţia mea se
simte, mă bucură acest fapt. Vă voi
oferi în continuare un monolog
teatralumoristic, scris de un umorist
ungur, strada Helsingfor!".

A urmat acel recital
actoricesc extraordinar oferit
ieşenilor de Carol Feldman, care a
fost îndelung aplaudat la finalul
monologului şi care nea demonstrat
că se poate face umor de bună calitate
fără elemente "deocheate" sau
"politice"!

În finalul manifestării, Carol
Feldman a acordat o sesiune de auto
grafe celor prezenţi. După cum ne
spunea şi Adi Cristi, cărţile oferite au
fost gratuite, dar... autografele au
costat! Nu mult, ci doar 20 lei pentru
"După Colţ" şi 40 lei pentru
"Romanul unui evreu"! Sume mod
este la valoarea cărţilor şi ale scri
itorului şi actorului Carol Feldman.
Pe una dintre cărţi sa menţionat:
"Domnului Dan Teodorescu, cu urări
de bine! Carol Feldman, Iaşi, 29
octombrie 2017". 

MULŢUMIM, MAESTRE!
Dan TEODORESCU
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Noiembrie este 11a lună a anului în calendarul gregorian și una din
tre cele patru luni gregoriene cu o durată de 30 de zile.

Noiembrie începe (astrologic) cu soarele în semnul Scorpionului și
sfârșește în semnul Săgetătorului. Din punct de vedere astronomic, luna
noiembrie începe cu soarele în constela�ia Balan�ei, trece prin Scorpion și se
sfârșește cu soarele în constela�ia Ophiuchus.

Numele lunii noiembrie (latină: November) vine de la cuvântul lati
nesc novem, nouă, pentru că luna noiembrie era a noua lună în calendarul
roman.

Grecii numeau luna noiembrie Maimakterion. În limba română, luna
noiembrie se numește popular și brumar. Este timpul brumei, sunt
însămân�ate toate grânele de toamnă și totul este gata pentru iernat.

Noiembrie începe în aceeași zi a săptămânii ca și martie în fiecare an
și ca februarie cu excep�ia anilor bisec�i.

I.L.Caragiale spunea în Calendar despre luna noiembrie: „Monșerii
fac ce fac și se împaltonează până în călcâie. Dispar cele 16 ziare cotidiane
precum și una veche. Opinia publică regretă abonamentele plătite înainte.”

Superstiţii şi obiceiuri 
în luna 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 vinului 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 oracu
lare, prin care se puteau face
farmece.

La 8 Noiembrie este
Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail
şi Gavriil, o zi importantă a calen
darului ortodox, dar şi a calendarului
popular. 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.

La 11 Noiembrie este
Sfântul Mina şi Ziua Tâlharilor, ser
bata atât de tâlhari cât şi de cei
păgubiţi de aceştia. Acum se
desfăşoară mai multe practici cu car
acter magic, fiind vorba în principal
de magia întoarcerilor, a faptelor
hoţilor, a lucrurilor furate, dar şi de
magia dragostei pentru întoarcerea

inimilor ursiţilor.

Când nu ai voie să coşi şi
să nu dai nimic cu împrumut

Lăsatu’ Secului pentru
Postul Naşterii Domnului are loc pe
13 Noiembrie. 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.

Luna se încheie cu ziua de
30 Noiembrie – ziua Sfântului
Andrei. În afară de ziua propriuzisă
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 sfinţilor
patroni ai lupilor


