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M.C.R.… ÎN AC�IUNE!?!

www.tvv.ro

Tel 0744 231380

Și, a ieșit la lumina tiparului numărul 4/2018 al Revistei interna�ionale
Meridianul Cultural  Românesc, cu sediul în str. Frunzelor nr.2 din Vaslui.

Am făcut precizarea, pentru că nu multă lume pare a realiza că pe locurile
astea pătate de be�ivi, curve, violatori, criminali se întâmplă și fapte peste rând,
deosebit de benefice pentru cultura și via�a spirituală a vasluienilor, a moldove
nilor și chiar a multor creatori din lumea largă. E destul să spunem că Revista
merge în 4 continente, peste 20 de capitale și în numeroase �ări? Că avem alt
RECORD MONDIAL prin cei 478 de colaboratori la cele 16 numere…? Că am
concentrat în cele, de regulă, 160 de pagini crea�iile a 91 de autori…

Să mai justificăm afirma�ia noastră de… valoare:
Avem un număr important de creatori locali (un fel de a zice, căs din

jude�ul acesta, dar ei sunt deja și pe alte pagini, pe alte meleaguri, printre alte
valori recunoscute), înregistrăm aproape 80 de nume din afara grani�elor
României, facem loc unor grupări afirmate din Italia (Gruppo Scriviamo), 
Montreal (Destine literare), unor scriitori din Melbourne (Australia), din 
Israel, din Germania, din Republica Moldova, iar de curând din Noua
Zeelandă. Iau formă tipografică unele crea�ii din revista online �ARA 
CUVINTELOR, sunt materializate nădejdi din foarte multe localită�i din �ară,
adică din toate provinciile istorice. Putem considera că este reprezentativă pen
tru România?

După fiecare număr din ziarul Meridianul de Iași – Vaslui  Bacău se în
torc la noi laude, constatări și aprecieri. După fiecare număr din M.C.R. se în
torc la noi și mai multe păreri, aprecieri, analize favorabile. Un plus de valoare
ne adaugă, număr de număr ALPI – Iași (Asocia�ia Literară Păstorel Iași, cu
mare și valoros grup de scriitori) condusă de comandorul Mihai Batog Bujeni�a,
„mușchetarii băcăuani” prin Dumitru Brăneanu, Ion Dănilă, Cornel Galben (îl
vede�i în pagină și pe fostul meu profesor, poetul Iancu Grama), iar poeta
noastră reprezentativă Gabriela Ana Balan se mișcă în toată lumea după
aprecieri și premii…  

Cum se poate constata și prin această revistă, și prin volume deja la 
superlativ apreciate ca „… 77… Noduri culturale” noi cei de aici facem ce
putem pentru racordarea la cultura lumii și ni se umple inima de bucurie, că în
pofida atâtor greută�i, realizăm ce trebuie pentru oamenii de lângă noi.

Venim dinspre JURNALISMUL CULTURAL adică to�i cei dimprejur,
chiar dacă or mai  utiliza celelalte stiluri,  de bază rămâne stilul jurnalistic (din
tre cele 4 stiluri ale limbii române). Unii vasluieni au început să se creadă elitiști
pentru că folosesc o păsărească neîn�eleasă, participă la întâlniri cu public de
prin alte păr�i și dispre�uiesc pe conjude�enii noștri. E treaba lor. Precizăm clar:
jurnalism cultural nu există în Elanul, Baadul literar sau vreo altă foi�ă
jude�eană.

Noi rămânem ceam fost: învă�a�i la munci grele, supuși la cerin�ele unui
public obișnuit, icnind număr de număr să înfă�ișăm lumii o revistă cât mai
valoroasă. Primim laudele, dar nu ne îmbată. Drept care… din nou la treabă?!?

La Biblioteca Jude�eană am lansat miercuri, 14 noiembrie 2018, numărul
4(16)/2018. Cum sar spune neam făcut treaba pentru acest an. Dar ne
continuăm stimularea, selec�ia, tipărirea. Mai sperăm că, foarte curând să vă
înfă�ișăm o carte unică „101 vasluieni pentru 100 de ani”.   

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 is
torie 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 cuan
tificat exact.” 

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

(15 iulie, 2018)
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ANUN�
Revista MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC organizează CONCURS de

CREA�IE LITERARĂ, destinat tuturor categoriilor de vârsta sau profesionale. Se poate trimite
spre selec�ie și publicare orice gen de crea�ie spirituală și în special materiale consacrate
Centenarului (1918 – 2018).

Concursul este permanent. Crea�iile se pot trimite pe adresa Str. Frunzelor nr.2, pe email
la marintvv@gmail.com sau se pot depune personal. Cele reușite (valoroase) se publică în
numerele următoare ale revistei sau în ziarul Meridianul de IașiVasluiBacău.

Informa�ii la telefoanele 0744.231380, 0235.361236, între orele 8 – 17.
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LANSARE CU SUCCES!

Nu e vorba despre vreo rachetă cosmică (deși publica�ia pătrunde în lume), nu e nici vreo
mașină, nu e de mâncare…

Miercuri la prânz, în  Sala Tin Art a Bibliotecii Jude�ene Vaslui, cu două clase de elevi de
la Liceul „Ion Mincu”, îndruma�i de prof. Dr. Pavel Toma, titular acolo, și câ�iva invita�i, am
încheiat un ciclu anual (pe 2018) al Revistei interna�ionale MERIDIANUL CULTURAL
ROMÂNESC.

Deschiderea a fost făcută de acest pasionat și reputat profesor care ia informat pe asisten�i
de primele reușite de nivel na�ional în massmedia vasluiană, respectiv înfiin�area primei televi

ziuni private din România (cu Licen�a 001/TV), a posturilor de radio UNISON și a ziarului
Meridianul…în 1996. „Revista Meridianul Cultural Românesc” din Vaslui, ne reprezintă în toată
lumea, autorii de prin partea locului pot fi cunoscu�i pretutindeni” a afirmat Pavel Toma care ia
îndemnat pe elevi să aibă curaj, să fie receptivi și îndrăzne�i, să creadă în șansa lor. intelectuală, mai
ales.

Prof. Dr. Dumitru V. Marin a povestit participan�ilor despre evolu�ia grupului de presă
vasluian, despre recordurile mondiale și na�ionale, despre importan�a studiului și lecturii (pentru
tineri). A înfă�ișat asisten�ei ultima realizare a Revistei: cei 91 de autori publica�i. Dimensiunea
globală a acesteia este dată de autorii care publică (80 din străinătate) de pe cele 4 continente cu
acest ultim record mondial 478 de colaboratori, de pretutindeni. Ia îndemnat pe to�i să colaboreze
la orice publica�ie și să nu uite lectura care înflorește min�ile oamenilor.

A înfă�ișat din sumarul revistei, a îndemnat la întrebări.
Sau acordat, ca premii, 8 reviste, tot ca premiu de participare, fiecare a primit câte un ziar

Meridianul de Iași – Vaslui – Bacău. 

De această dată din partea Bibliotecii Jude�ene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, nu a
vorbit nimeni, deși sau asigurat cele mai bune condi�ii de desfășurare a manifestării. Prof. Dr.
Pavel Toma a mul�umit pentru invita�ie și șia îndemnat elevii la lectură.
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Unirea, Marea Unire realizată la Alba Iulia pe 1 decembrie 1918, a fost, doar cu 2 zile
înainte hotărâtă la Cernău�i (28 noiembrie), completând hotărârea basarabenilor din martie 1918.
Nu avem date despre participarea vasluienilor, până la urmă, despre deplasarea moldovenilor în
această parte îndepărtată, din vest, și, până în prezent, nu cunoaștem în ce mod au privit cei din
Moldova de Jos entuziasmul na�ional – ardelean de atunci. Deși mai conservatori, mai săraci și mai
neinforma�i, e de afirmat că și aceștia împărtășeau aceleași idealuri, sus�ineau aceeași idee, deși
aten�ia le era mai ales la ceea ce se întâmpla la Chișinău, unde erau dislocate importante for�e
armate românești și intelectuali din actualul jude� erau chema�i să activeze (cazul lui Tudor Pamfile,
coordonator a 5 gazete românești și promotor al unei literaturi speciale pentru moldovenii de peste
Prut).

Un episod interesant cu semnifica�ie istorică sa petrecut în 1990. 
Am fost acolo: la Alba Iulia, de 1 decembrie 1990, când sa sărbătorit pentru prima oară

noua Sărbătoare Na�ională, după decenii… de 23 august. Încă nu creasem TVV, eram doar
reprezentantul ecologiștilor vasluieni și împreună cu regretatul Dan Albescu făceam parte din
DELEGA�IA jude�ului Vaslui, compusă din 42 de persoane selectate de Consiliul Jude�ean și
Prefectură, care neam deplasat cu un autocar toată ziua și noaptea de 30 noiembrie, și înspre
diminea�ă am ajuns în cetatea istorică a neamului românesc. Am fost ghidul neoficial (printre altele,
de�in atestat de ghid interna�ional), drept care „am povestit” tot ce se putea prezenta pe un traseu
care includea și Săvârșinul, proprietatea regelui Mihai. Am creat atmosfera patriotică în autocarul
cu oameni diferi�i, pregătire diferită, cu început de orientări politice altfel decât pentru FSN și am
avut și sim�it avantajul excursiilor cu elevii realizate în anii anteriori. A fost instructiv.

PREGĂTIREA.
Fiecare am fost chema�i la prefectură mai înainte și puși să semnăm de mai multe ori

CREDEN�IONALE, adică foi de A4 cu același text, prin care sus�ineam UNIREA de la Alba Iulia,
de la 1 decembrie 1918. Nu se admitea nici o virgulă lipsă, trebuia să fie scrisul „manu propria”,
drept care unii am refăcut de mai multe ori împuternicirea numită creden�ional. Dan Albescu avea
un scris mai întins și textul nui prea încăpea pe foaie, drept care zicea că nu mai merge acolo.

Deplasarea: simplă, întrun autocar fără muzică, dar cu microfon de bord care se tot
defecta, așa că în câteva rânduri (pe la Tg. Mureș) am vorbit de la centrul autovehicolului, să fiu
auzit. Mai era un acordeonist care înveselea atmosfera periodic, atât în ziua cât și în noaptea
deplasării. Nau fost nici un fel de controverse politice, mai to�i convenind că sus�inem pe Iliescu
și mai niciunul știind câte ceva despre evenimentul în sine (cel de la 1 decembrie 1918). Nam
sim�it oboseala drumului.

1 Decembrie:
Diminea�ă am depus fiecare, personal, CREDEN�IONALUL, pe jude�e, în ordinea

alfabetică, în Sala Mare a Muzeului, înregistrare pe grup. Mare aglomera�ie, rapiditate în mișcare,
liniște, ordine. Cei de acolo erau pregăti�i, neau înregistrat, și totul a mers în ordine. Sa creat o
stare de exaltare patriotică mai ales la Sesiunea solemnă a Parlamentului. 

Am fost plasa�i pe un loc dinainte stabilit, cu interdic�ia de a pleca altundeva, și nu era

greu, pentru că to�i eram deprinși cu disciplina defilărilor de 23 August. Vasluienii au avut noroc
de o panoramă care lea permis săi vadă îndeaproape pe Ion Iliescu, Petre Roman (atunci, mare
pericol pentru președinte), Alexandru Bârlădeanu, Victor Atanasie Stănculescu, P.F. Teoctist și al�i
activiști fost comuniști, strânși în FSN, deveni�i mari democra�i.

Când a apărut firava delega�ie condusă de Corneliu Coposu, mul�imea instruită și pornită
împotriva „vânzătorilor de �ară” (i)a huiduit copios, iar Petre Roman ne făcea gesturi de îndemn
(eram la câ�iva pași, și mai to�i strigam ce se auzea de la unul cu lozincile scrise). Au răzbătut în
grup zvonuri că se trage în mul�ime de pe balcoanele blocurilor din apropiere, deși eram înconjura�i
de tot felul de persoane dubioase. Discursul curajosului Coposu, pe altă scenă aproape nu lam
auzit, cei vreo 20 din anturaj nereușind să asigure liniștea necesară. Nici pe liberalul Radu
Câmpeanu, înso�it doar de câ�iva. Nu iam auzit, mai ales că din timp în timp se lansau lozinci de
tipul „trăiască Ion Iliescu” sau trăiască… altcineva din prezidiu. P.F. Teoctist nu prea era băgat în
seamă, deși tribuna era ridicată în fa�a Catedralei, iar numerosul grup Iliescu venea păzit de la
Tedéumul oficiat de Patriarh. Sa creat, după discursul lui Ion Iliescu, un fel de diversiune, o
mișcare în mul�ime, care șoptea de un atac terorist maghiar, repede liniștit, mai ales că au urmat
salve de artilerie care să sublinieze sărbătoarea publică de după defilarea armatei. 

Curios, lumea na plecat nici din timpul spectacolului patriotic prezentat pe mai multe
scene, când, câ�iva vasluieni am trecut printre blocuri și case, am stat de vorbă cu locuitorii cam
timora�i că sunt urmări�i. Aflăm, astăzi, că erau mobilizate for�e care să preîntâmpine reac�iile
maghiarimii, și oamenii aveau dreptate.

Nu prezintă importan�ă ce sa discutat la întoarcere, după nop�i nedormite. Important mi
se pare că un grup de vasluieni, fie ei organiza�i de oficialită�i, am depus acele acte de încredin�are
în favoarea Marii Uniri, fie și la 72 de ani, după. Și, încă ceva: atmosfera de aleasă sim�ire patriotică
în care sa desfășurat expedi�ia vasluiană, și mai ales cea din fa�a Catedralei Neamului din Alba
Iulia. 2018. Din sentimente curat patriotice so�ii dr. Valeriu Lupu și prof. Valentina Lupu au
organizat între 28 – 30 septembrie 2018, o excursie la Alba Iulia cu dorin�a de a prezenta din partea
celor 40 de vasluieni și omagiul lor pentru înfăptuitorii Marii Uniri. Evident, fără creden�ionale.
Întro școală generală, la Roșiești, directorul Cristian Onel are o inspirată expozi�ie consacrată
Centenarului, cu momentul Chișinău, Cernău�i, Alba Iulia. Mai e mult, dar e bine și atât pentru
necesara educa�ie pro românească. Pot fi nominalizate multe alte momente în jude�, printre care că
în ultimele zile Dan Ravaru a scos cartea „Revenirea Bucovinei la România/Centenarul Marii
Uniri”, 2018, 132 pag.  

Important, astăzi, este că Dumitru V. Marin (la câteva zile am înfiin�at TVV, primul post
de televiziune privată din �ară, Licen�a 001/TV, pe 5 dec. 1990),  Teodor Tărnăuceanu (prefect),
Marin Nistor, Dorel Juverdeanu, Cornel Oanea, Vasile Ghiga și al�ii (79) am depus, conștien�i și
entuziaști, CREDEN�IONALELE noastre în sanctuarul unită�ii românești.

Tot important e că putem găsi mărturii și în afara �ării, cum este de pildă, târnosirea
Bisericii Ortodoxe Românești, din Montreal, pe 18 octombrie 1918 (v. Meridianul Cultural
Românesc, nr.3/15/2018).

CREDEN�IONALE VASLUIENE LA ALBA IULIA – 1990
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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
15 noi. 2018 – 21 noi. 2018

În primele zile ale
săptămânii ești preocupat

de cariera profesională şi de imaginea
ta în societate. Sunt posibile
controverse în rela�iile cu șefii și
autorită�ile, însă cu pu�in efort și
bunăvoin�ă vei depăși totul cu bine.
Se conturează discu�ii importante și
cu prietenii sau cu persoanele care te
au sus�inut în plan profesional.
Pruden�ă, răbdare și re�ine tot ce afli
în această săptămână! 

Dorin�a de a�i rafina sufletul
și de a filozofa pe teme

diverse este ușor de îndeplinit în
primele zile ale acestei săptămâni. De
asemenea vor intra în sfera ta de
interes, călătoriile îndepărtate și
abordarea unor cursuri, cercetări sau
domentări necesare în plan profesion
al. Fii foarte prudent, deoarece sunt
posibile răsturnări de situa�ii
spectaculoase, cu urmări defavorabile
pe termen lung. 

Începutul sătămânii este
eviden�iat prin rela�iile

parteneriale, atât în ceea ce privește
rela�ia cu partenerul de via�ă, cât și
rela�iile profesionale. Sunt momente
favorabile pentru a solu�iona
divergen�e, a întocmi planuri viabile
pe termen lung și pentru a finaliza
situa�iile trenante. Se conturează plă�i
pentru facturi. Pe de altă parte sunt
zile bune pentru a rezolva orice
aspect financiar și material comun cu
partenerul de via�ă, rudele sau
colaboratorii. Fii prudent și nu te lăsa
copleșit de vorbele altora.

Chestiunile băneşti şi
moştenirile revin în atenţia

ta în primele zile ale săptămânii. Este
vorba de achitarea datoriilor de orice
fel, de moșteniri sau de a revizui
planurile de investi�ii împreună cu
partenerul de vua�ă, rudele sau
colaboratorii. Este vremea să observi
dincolo de aparen�e, sensul situa�iilor
și rela�iilor în care ești implicat. Ai
nevoie de relaxare și rafinare
sufletească, astfel că preocupările
spirituale, î�i sunt de bun augur. 

Săptămâna debutează cu
multă activitate la serviciu,

dar și acasă este nevoie de implicarea
ta. Este o perioadă în care ai sarcini
interesante de îndeplinit la locul de
muncă, însă beneficiile pe termen
lung sunt de mare anvergură. Totuși,
fii prudent și alternează orele de
muncă și cele de odihnă. Există riscul
să obosești și apoi să fii for�at de
starea organismului să iei o pauză
mare. Sunt ultimele momente în care
mai pot ieși la iveală meschinării,
acuze mai mult sau mai pu�in fondate.

Primele zile ale săptămânii
eviden�iază rela�iile sentimen

tale și cele cu copiii. Este vremea să
te pui mai mult în valoare fa�ă de cei
dragi, să renun�i la preten�ii nefondate
și să te ocupi mai mult de tine,
lăsândule celorlal�i privilegiul de se
ocupa ei înșiși de nevoile lor. Cei
dragi te apreciază, și te iubesc, chiar
dacă poate nu în forma dorită de tine,
dar sunt rela�ii pe termen lung foarte
profunde. La serviciu este forfotă,
fiind ultimele zile în care mai pot
apărea neplăceri. 
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ANUN�
Revista MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC

organizează CONCURS de CREA�IE LITERARĂ, destinat
tuturor categoriilor de vârsta sau profesionale. Se poate trimite
spre selec�ie și publicare orice gen de crea�ie spirituală și în
special materiale consacrate Centenarului (1918 – 2018).

Concursul este permanent. Crea�iile se pot trimite pe
adresa Str. Frunzelor nr.2, pe email la marintvv@gmail.com
sau se pot depune personal. Cele reușite (valoroase) se publică
în numerele următoare ale revistei sau în ziarul Meridianul de
IașiVasluiBacău.

Informa�ii la telefoanele 0744.231380, 0235.361236,
între orele 8 – 17.

PROGRAME DE FORMARE
PROFESIONALĂ LA AJOFM

În luna noiembrie Agenţia
Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Vaslui organizează  6
programe de formare profesională:

• la Vaslui – 4 cursuri de
formare profesională pentru: brutar
pentru 14  şomeri, inspector  în
domeniul sănătăţii şi securităţii în
muncă pentru 14 şomeri, agent de
securitate pentru 14 ucenici  şi
confecţioner îmbracăminte pentru 14
şomeri ;

• la Bârlad – 1 curs de
formare profesională pentru: sudor
pentru 14 şomeri;

• La Huşi  1 curs de
formare profesională pentru: zidar
pentru 14.

Cursurile de
calificare/recalificare organizate de
AJOFM Vaslui sunt gratuite pentru
şomerii înregistraţi în evidenţele
instituţiei. Astfel, persoanelor aflate
în căutarea unui loc de muncă li se
oferă astfel posibilitatea dobândirii
cunoştinţelor teoretice şi practice
specifice unei noi meserii care să
mărească şansele ocupării unui loc de
muncă.

Pentru anul 2018, planul de
formare profesională propus de
AJOFM Vaslui cuprinde un număr de
59 de programe de formare
profesională pentru un număr de
1.015 de șomeri și 48 de de�inu�i.

În acest an AJOFM Vaslui a
cuprins în planul de formare
profesională cursuri de calificare
pentru următoarele meserii/ califi
cari: agent de securitate, barman,
brutar, bucătar, coafor, cofetar
patiser, contabil, cusător piese din
înlocuitori, casier, formator, frizer,
inspector (referent) resurse umane,
inspector în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă, instalator
înstalaţii tehnicosanitare şi de gaze,

lucrător în comerţ, lucrător în cultura
plantelor, manager proiect, manichi
uristpedichiurist, pizzar, etc.

Șomerii care beneficiază
gratuit de servicii de formare
profesională au următoarele
facilităţi: 

• beneficiază de pregătire
teoretică și practică pe toată durata
cursului și să susţină, gratuit, de cel
mult două ori examenul de absolvire
la finalizarea cursului;

• beneficiază de rechizite și
materiale de instruire;

• beneficiază dacă este cazul
de echipament de protec�ie pe timpul
instruirii practice ;

• beneficiaza pentru traseul
de la domiciliu la unitatea de
pregătire, de abonament gratuit pe
mijloacele de transport în comun sau,
după caz de decontarea cheltuielilor
de transport, pentru cel mult patru
deplasări în cursul unei luni, dacă nu
se pot deplasa zilnic la unitatea de
pregătire;

• beneficiază de consulta�ii
medicale, analize medicale și teste
necesare frecventării cursului.

Înscrierea la cursuri se face
la birourile de informare şi consiliere
din agen�iile locale  Vaslui, Bîrlad și
Huși.

Cursurile sunt gratuite şi
pentru şomerii neindemnizaţi aflaţi
în evindenţa agenţiei ca persoane în
căutarea unui loc de muncă.
Persoanele care doresc să urmeze un
curs de formare profesională se pot
înscrie pe baza unui dosar cu
următoarele documente: copie după
cartea de identitate, copie după
certificatele de studii, adeverinţă
medicală din care să reiasă că
solicitantul este apt de muncă sau are
eventuale restric�ii medicale.

ANUN�
PRIVIND OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR

CALIFICAT (FOCHIST) 0,5 NORMĂ PE PERIOADĂ
NEDETERMINATEĂ LA ȘCOALA PRIMARĂ SAT PĂLTINIȘ

Școala Gimnazială „Teodor Juncu” sat
Băcești organizează în data de 2223 noiembrie
2018, ora 9.00 concurs pentru ocuparea postului de
muncitor (fochist) 0,5 normă, pe perioadă
nedeterminată.

Înscrierile se fac la sediul institu�iei, servici
ul secretariat, în perioada 7.11 – 20.11.2018, în
intervalul orar 9:00 – 14:00.

Informa�iile se pot ob�ine și la telefonul
0235.458.518

Director
Prof. Gălușcă Anca Genoveva
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Revista noastră interna�ională de care suntem tare mândri, are

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

deosebită.
 Înregistrăm peste 478 de colaboratori.
 Profilul Meridianului  Cultural  RomânescMeridianului  Cultural  Românesc este de departe

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

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

D.V.M.
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Scorpion (23 oct - 21 nov)

Săgetător  (22 nov -  20 dec)
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Vărsător (21 ian - 20 feb)

Peşti  (21 feb - 20 mar)
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Activităţile domestice şi
relaţiile cu părinţii î�i

deschid săptămâna. Este vorba
despre situa�ii cu efecte pe termen
lung, de aceea ar fi bine să te implici
serios și cu multă răbdare. Se animă
rela�iile sentimentale. Discu�ii
aprinse cu cei dragi, aflarea unor
secrete neplăcute atât în ceea ce
privește persoana iubită, cât și în
privin�a copiilor. Fii foarte prudent
și și �ine cont de ceea ce se petrece.

Se conturează multe dru
muri de făcut în primele zile

ale săptămânii, fie pentru a rezolva
chestiuni profesionale fie pentru a
vizita rude și prieteni dragi. Dia
logurile cu persoanele din anturajul
apropiat sunt frecvente și foarte utile
pe termen lung. Totuși selectează
informa�iile aflate și evită să vor
bești prea mult despre tine și
inten�iile tale. Membrii familiei au
nevoie de sprijinul tău moral.

Multe situa�ii roiesc în
jurul banilor în această

săpătmână. Este vorba în primul
rând despre veniturile pe care le
ob�ii de la un loc de muncă, venituri
care te nemul�umesc profund. Însă,
ceea ce se petrece în plan profe
sional, deocamdată, este ascuns de
sim�urile tale, dar este favorabil pe
termen lung. De aceea, detașeazăte
de aspetele materiale ale vie�ii
cotidiene și descurcăte cu ceea ce
ai, pentru că ai suficient. 

Ești pus pe fapte mari la
începutul săptămânii, astfel

că po�i rezolva treburi personale
care își așteaptă demult rândul. Este
bine să selectezi priorită�ile și să
planifici pe termen lung tot ce
dorești să realizezi. Este vremea
marilor schimbări pentru tine, de
aceea implicăte serios în toate pla
nurile tale personale. Apar noută�i la
sec�iunea venituri ob�inute din
munca proprie. Este posibil să
primești bani, bunuri sau favoruri,
dar la fel de posibil este să și pierzi.

Ai nevoie de odihnă și
multă liniște mai ales în

primele zile ale săptămânii.
Organsimul tău este obosit, poate
chiar se luptă cu niscai afec�iuni
vechi, astfel că ar fi bine săl ascul�i
și să te îngrijești pe îndelete. Sunt
ultimele zile în care energia vitală
fluctuează foarte mult, stările tale
interioare sunt confuze, tensionate și
î�i este greu să rela�ionezi cu ceilal�i
sau să te implici în diverse ac�iuni.
Detașeazăte de tot și toate,
linișteștete și ai încredere că
Universul î�i este alături. 

Discu�ii importante cu prietenii
și cu persoanele din anturajul

profesional. Este bine să fii scump la
vorbă și doar să ascul�i. Sunt momente
bune de a te implica în proiecte de
anvergură sau măcar de a te gândi serios
la așa ceva. Ceea ce se discută acum la
acest nivel va lua amploare peste ceva
vreme, întrun mod favorabil pe termen
lung. Se pot eviden�ia afec�iuni vechi ale
sistemului circulator, ale gleznelor și ale
stomacului. Fii prudent și ia în serios orice
neplăcere a corpului fizic. Ar fi bine să
întocmești un plan de măsuri.

A APĂRUT:

Locuri de muncă
în Vaslui

– SC VIRANISCO SRL 10 muncitori necalifica�i construc�ii
– SC SAFIR SRL 20 operatori abator, 2 strungari, 3 instalatori, 2

mecanici auto, 5 manipulan�i mărfuri
– SC RELTUDOR IONMAR MASCOTESCU SRL 5 zidari, 5 fie

rari, 5 dulgheri
– SC AGROLANUL MARE SRL 1 zidar, 1 fierar, 1 dulgher
– SC LALA PABITEX SRL 8 confec�ioneri, 1 călcătoreasă
– SC VOPRIS SA 4 brutari
– SC AKELDAMA SRL 1 barman ospătar
– SC EURO ROUTE  SRL 1 șofer autoturisme
– SC NICOMIPS  SRL 1 manichiurist
– SC ANDSUR SRL 2 muncitori necalifica�i în construc�ii
– SC GABITA&IULIAN SRL 1 lucrător comercial
– SC ACAPALOSA SRL 1 șofer
– SC PECOVAS SRL 2 bucătari, 2 lucrători benzinărie, 3

barmani/ospătari, 1 spălător auto, 3 mecanici auto
– SC VASCAR SA 2 ingineri industria alimentară, 1 expert industria

alimentară, 5 lucrători prelucrarea cărnii, 1 mecanic între�inere, 1 muncitor
igienizare produc�ie

– SC BENAVI  SRL 1 spălător auto
– SC Lucrari drumuri si poduri 1 tractorist
– SC BERGOLO SRL 1 bucătar, 1 ajutor bucătar, 1 ospătar
– SC MARCOMOVAS SRL 1 muncitor necalificat
– SC ELITCONSTRUCT SRL 2 instal. Tehnsanitar, 5 dulgheri, 25

fierarbetoniști, 2 electricieni, 5 zidari rosari, 5 ipsosari, 5 faian�ari, 5 zugravi,
10 muncitori necalifica�i

– SC NIVA INVEST SRL 1 dulgher/tamplar PVC aluminiu
– SC BODEN RAT SRL 1 dulgher, 1 muncitor necalificat, 1

macaragiu, 1 zidar, 1 electrician construc�ii, 1 inginer CCIA
– SC APIMUNT SRL 1 consilier expert economist
– SC  MERRYOKIDS SRL 1 consilier expert economist

Locuri de muncă
în Bârlad

– AGROCOMPLEX GLOBAL SRL 1 gestionar depozit, 1 inginer
agronom, 1 secretară

– AQUAVAS SA 1 lăcătuș mecanic
– Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere

DRDP 1 consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea
economică

– CONFECTII BIRLAD SA 5 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor, 20 operatori confec�ioneri industrial îmbrăcăminte din �esături,
tricotaje, materiale sintetice

– FEPA SA 1 instalator instala�ii tehnicosanitare și de gaze
– GEOELLA EXCHANGE SRL 1 casier valută
– MARZAC SRL 1 frizer
– METAL SUPER LASER SRL 1 operator la mașiniunelte cu

comandă numerică
– MOPAN SUCEAVA S.A. 5 brutari
– PRISCOM SRL 5 manipulan�i mărfuri
– SAMNOVE SRL 2 operatori confec�ioneri industrial îmbrăcăminte

din �esături, tricotaje, materiale sintetice
– SC ANA AUTOCENTER SRL 3 șoferi de autoturisme și

camionete, 1 tinichigiu carosier, 1 vopsitor auto
– SC CLEOPATRA IMPEX SRL 1 vânzător
– SC J'ADORE COSMETIQUE SRL 1 manichiurist
– SC OXARIMPEX SRL 1 vânzător
– SC RULMENTI SA 2 ambalatori manual, 2 controlori calitate, 6

forjori mecanici, 2 ingineri mecanici utilaj tehnologic pentru prelucrare la
cald, 3 lăcătuși mecanici de între�inere și repara�ii universale, 6 lăcătuși
montatori pentru utilaje industriale, de construc�ii și agricole, 1 metrolog
verificator, 1 montatorreglor, depanator aparate electronice, telecomunica�ii,
radio, 7 rectificatori universali, 4 sortatori produse, 2 termiști tratamentiști de
piese semifabricate, finite, 1 termisttratamentist de produse brute, forjate,
turnate sau laminate

– SC SANREVO SRL 1 lucrător bucătărie (spălător vase mari)
– SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA "ELENA BELDIMAN"

BARLAD 3 asisten�i medicali generaliști, 1 brancardier, 4 infirmieri/
infirmiere, 3 îngrijitoare la unită�i de ocrotire socială și sanitară, 1 suprave
ghetor de noapte servicii sociale

RE�INUT PENTRU
INFRAC�IUNI CU VIOLEN�Ă 

Un bărbat de 27 de ani, din localitatea Horga, comuna Epureni
a fost re�inut pentru săvârșirea infrac�iunii de lovire sau alte violen�e.

Poli�iștii din cadrul Sec�iei 5 Poli�ie Rurală Murgeni au probat
activitatea infrac�ională a unui bărbat de 27 de ani, din comuna Epureni,
jude�ul Vaslui, bănuit de comiterea infrac�iunii de lovire sau alte violen�e.

Din cercetările efectuate, sa constatat faptul că în ziua de 01
noiembrie a.c. bărbatul a agresat un consătean de 41 de ani. Bărbatul se afla
întrun atelaj și a fost deranjat de faptul că victima se deplasa pe mijlocul dru
mului. În urma agresiunii, persoana vătămată a suferit leziuni ce necesită 34
de zile  de îngrijiri medicale.

Bărbatul a fost re�inut pentru 24 de ore, iar astăzi a fost prezentat la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad, pentru dispunerea unei măsuri pre
ventive.
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C O M U N I C A T

Inspectoratul de Poli�ie
Jude�ean Vaslui comunică cetă�enilor
următoarele:

Până la data de 28.11.2018,
inclusiv, examenul de verificare a
cunoașterii regulilor de circulaţie,
conform art. 106 din O.U.G.
195/2002 republicata privind circula
tia pe drumurile publice,  se va susţine
în fiecare zi de miercuri, la ora 09.00,
la sediul Poli�iei municipiului Vaslui,
situat pe strada Salcâmilor nr. 1.

Începând cu data de
03.12.2018,  acest se va susţine în
fiecare zi de luni, la ora 09.00, la
sediul Poli�iei municipiului Vaslui,
situat pe strada Salcâmilor nr. 1.

Conducătorii auto vor avea
asupra lor cartea de identitate şi
dovada de reţinere a permisului de
conducere, în original. În cazul
pierderii dovezii înlocuitoare a per
misului, aceştia se pot prezenta cu o
declaraţie pe proprie răspundere
eliberată de un notariat public.

Examenul de verificare a
cunoașterii regulilor de circulaţie
poate fi susţinut doar de conducătorii
auto cărora lea expirat perioada de
valabilitate a dovezii înlocuitoare.

(1) Până la expirarea pe
rioadei de suspendare a exercitării
dreptului de a conduce, conducătorul
de autovehicul, tractor agricol sau
forestier şi tramvai trebuie să se pre
zinte la serviciul poliţiei rutiere care
îl are în evidenţă, pentru verificarea
cunoaşterii regulilor de circulaţie,

după cum urmează:
a) când permisul de condu

cere ia fost reţinut pentru conducerea
sub influenţa băuturilor alcoolice sau
pentru nerespectarea regulilor privind
prioritatea de trecere, depăşirea sau
trecerea la culoarea roşie a semaforu
lui, dacă prin aceasta sa produs un
accident de circulaţie din care a rezul
tat avarierea unui vehicul sau alte
pagube materiale;

b) când fapta a fost urmărită
ca infracţiune contra siguranţei
circulaţiei pe drumurile publice, iar
procurorul a dispus clasarea ori
renunţarea la urmărirea penală sau
instanţa a dispus renunţarea la apli
carea pedepsei ori amânarea aplicării
pedepsei;

c) când a solicitat reducerea
perioadei de suspendare a exercitării
dreptului de a conduce, conform art.
104.

(2) Perioada de suspendare a
exercitării dreptului de a conduce au
tovehicule, tractoare agricole sau
forestiere ori tramvaie se prelungeşte
cu 30 de zile, dacă titularul permisului
de conducere nu promovează testul de
cunoaştere a regulilor de circulaţie, în
situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi
b), sau nu se prezintă la serviciul
poliţiei rutiere pentru susţinerea
verificării cunoaşterii regulilor de
circulaţie.

Vă mul�umim pentru
în�elegere!

ANUN�:
Grădini�a cu program prelungit nr. 9 Vaslui

organizează concurs pentru ocuparea unui post de
îngrijitor copii pentru perioadă determinată.

Condi�ii specifice:
– Studii medii absolvite cu diplomă;
– Fără vechime în specialitatea studiilor nece

sare exercitării func�iei;
– Dosarele de înscriere la concurs se depun

până pe 23.11.2018, ora 14:00, la sediul unită�ii,
Grădini�a cu Program Prelungit nr. 9;

– Concursul se va desfășura în data de
27.11.2018;

Rela�ii suplimentare la sediul unită�ii sau la
nr. telefon  0235/369473

SĂRBĂTOARE LA 
GIURGIOANA � BACĂU

Toamnă aurie, soare splen
did, șosea bună, frunzele galbene la
pământ, pădurea cărămizie, casele
cam pustii pe tot traseul Vaslui 
Bârlad – Ivești – Podu Turcului –
Giurgioana, deși este ora 10.

Scopul deplasării: să asist la
slujba de hramul Bisericii din 
Giurgioana, com Podu Turcului, locul
unde am văzut lumina zilei.

Cândva centru de comună
importantă din jude�ul Tecuci, mai în
coace tot centru de comună din
raionul Zeletin, satul acesta pierdut
printre dealurile dintre Berheci și
Zeletin, de fapt pierdut și la propriu și
la figurat, pentru că a fost părăsit de
localnici (tot tineretul) iar lucrul
pământului nu mai există, zic, satul
acesta RĂZEȘESC nu prea mai
trăiește o nouă via�ă în această nouă
cultură existen�ială. 

Satul e atestat la 1528, știri
despre el sunt din timp în timp,
dovadă de continuitate. La 1823,
răzeșii intră în conflict cu un boier
megieș din satul alăturat Strâmba,
pentru încălcarea drepturilor de pro
prietate (unul dintre cei doi delega�i se
numea Ioan Marin), iar în timpul celui
de al IIlea Război Mondial și până în
1958 a suportat prezen�a trupelor de
ocupa�ie, mai întâi nem�ești, apoi
rusești. Până în 1961, oamenii șiau

păstrat independen�a lor și a cultivării
pământurilor, după colectivizare, au
fost nevoi�i să se supună. 

„Răzeșesc” însemna
păstrarea unor privilegii, dar și a unor
obliga�ii. Pentru că erau buni luptători
în „armata cea mare a �ării” locuitorii
au primit pământuri de la Ștefan cel
Mare și urmașii săi, cu obliga�ia de a fi
mereu în stare de mobilizare la luptă.
Pentru cine nu știe, fiecare răzăș tre
buia să aibă la îndemână armele
ostășești adică �ăpoi, coasă, corn, bu
cium, arc, suli�ă, cal, un mintean (șiac)
garnisit cu blană pentru atacuri îm
potriva arcașilor sau suli�arilor,
ghioaga cu măciulie, bineîn�eles
îmbrăcămintea la îndemână pentru a
ieși imediat sau în timp scurt la luptă,
conduși de un căpitan. Însuși satul era
organizat ca o tabără cu „poarta �ărnii”
și focurile de pe deal, drept care se

puteau apăra eficient în cazul năvălirii
tătarilor, turcilor și, mai târziu a
ho�ilor de diverse origini. În sat nu se
fura. Bătăi și lupte existau, fete furate
asemenea, prelucrarea gogoșilor pen
tru „burungiuc”(borangic) la fel. 
Existau vestitele obiceiuri de
Sărbători, care au dus departe faima
localită�ii.

Satul de azi mai are 19
familii în 18 case locuite, doar câ�iva
copii care înva�ă la Podu Turcului,

deși din 1904 au avut școala lor
(dispărută acum, unde în 1984 și 2011
am organizat întâlnirea cu fiii satului).
Dar păstrează o biserică târnosită în
1861, pe locul altei biserici, la rândul
ei pe locul bisericii pomenite în 1528),
cu Hramul „Sfin�ii Arhangheli Mihail
și Gavriil”, slujită în prezent de preo
tul Vasile Dulhac, stabilit cu familia
aici.

În satul acesta pe cale să se
prăpădească mam născut și eu, în
1941, în satul acesta mă întorc tot
deauna emo�ionat când mai am timp,
adică rar sau foarte rar. În satul acesta
se mai întorc de hram și al�i fii ai lui,
pribegi�i prin lume, unii peste mări și
�ări. În satul acesta în care nu mai sună
corn, tălăngi, behăit de oi, pocnet de
bice sau mugetul vitelor, nici vreun
nechezat de mânz, încă se mai
construiește un drum de piatră,dar nu
se mai înal�ă nici o casă: nu are cine. 

Împrejurul Bisericii este un
cimitir cu monument al eroilor ridicat
pe vremea lui Nicolae Iorga, se mai
află cruci de sute de ani, mai afăm
monumentul ctitorului GHIOCA,
boier conștient de păstrarea neamului
ortodox. Nu sunt de alte religii, nu se
află �igani.

Aici, prin 1945 – 1947 a
poposit Gheorghe Gheorghiu Dej care
a înfiin�at prima organiza�ie de partid
comunist (am câștigat de la el 5 lei
recitândui poezii), tot aici, alde
Dorin, Chiruc, Basoc, Balan au suferit
asprele tratamente comuniste, care 
leau zdruncinat min�ile. Ce de ani
male de pădure erau prin apropiere,
până când rușii au tăiat pădurile dese
de pe aproape. Ce obiceiuri de Anul
Nou, erau…?!?

Erau.
Am discutat cu mul�i dintre

cei 38 de participan�i la slujba din
biserică, leam povestit din
peregrinările mele. Cred că mau as
cultat cu gura căscată, așa cum lam
văzut pe leatul meu Costică Balan.
Dar oricâte leaș putea spune eu, nu
pot reînvia satul de altădată!!!

Dacă pământul nuși revine
la valori vechi (ancestrale, chiar),
pleca�ii nau la ce se întoarce, doar
dacă vor săși ocupe locurile păstrate
în cimitir… numai cu pu�inii bătrâni,
nu se poate visa la un viitor…

De Sf. Arh. Mihail și
Gavriil,de 8 noiembrie 2018, am con
statat încă o dată dispari�ia unei lumi.
Parafrazândul și reluândul pe M.
Eminescu: „și ca dânsa suntem noi…”

Dumitru V. MARIN
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Revista MERIDIANUL CULTURAL ROMÂ

NESC organizează CONCURS de CREA�IE
LITERARĂ, destinat tuturor categoriilor de vârsta sau
profesionale. Se poate trimite spre selec�ie și publicare
orice gen de crea�ie spirituală și în special materiale con
sacrate Centenarului (1918 – 2018).

Concursul este permanent. Crea�iile se pot trimite
pe adresa Str. Frunzelor nr.2, pe email la
marintvv@gmail.com sau se pot depune personal. Cele
reușite (valoroase) se publică în numerele următoare ale
revistei sau în ziarul Meridianul de IașiVasluiBacău.

Informa�ii la telefoanele 0744.231380,
0235.361236, între orele 8 – 17.

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.

LA ZIUA COMUNEI 
TUTOVA

Reporter: Stima�i prieteni, mă aflu la TutovaVaslui și stau de vorbă
cu primarul Ion Cociorvă, pe care �in săl laud pentru că reușește performan�a
de a organiza Ziua comunei. Bună ziua, domnule primar.

Primar: Bine a�i venit.
R: Este greu să organizezi Ziua comunei la Tutova?
P: Naș spune că este greu, trebuie doar să�i dorești și cred că se

găsesc posibilită�i. Chiar dacă nu sunt bani în bugetul local putem apela
la sponsori. Vreau să vă spun că activitatea de astăzi este organizată în
procent de sută la sută numai din sponsorizări. Bugetul nostru nar fi
putut sus�ine financiar această activitate pentru că avem proiecte în deru
lare care necesită cofinan�are. Nu neam fi permis să luăm bani din buget
și să riscăm să blocăm un proiect. Așa că am apelat la persoane fizice și
agen�i comerciali care neau sus�inut și cărora �in să le mul�umesc pe
această cale pentru că împreună cu ei am reușit să le oferim tutovenilor o
zi frumoasă.

R: Ave�i un program destul de frumos, nil spune�i și nouă?
P: Spuneam cu ceva timp în urmă că am un sentiment de regret

și de vină că în plan cultural, în Tutova, nu am făcut mare lucru, din
diferite motive. Una dintre probleme era că nu găseam pe cineva care să
pună suflet pentru activită�i culturale. Dar vreau să vă spun că în ultimul
timp, doamna viceprimar, un om deosebit, se ocupă de două trupe, una de
dans și una de muzică, în comuna Tutova și a reușit lucruri foarte fru
moase. Spun lucruri foarte frumoase pentru că deși activează de vreo șase
luni de zile acești copii participă la competi�ii jude�ene și chiar se comportă
în mod onorabil și, zic eu, dacăi vom sus�ine așa cum trebuie vor ajunge
acolo unde le este locul. 

R: Așadar aceși copii pe carei vedem aici, în costum popular, sunt de
la dumneavoastră?

P: Da. Sunt 40 de copii care activează în cele două forma�ii. Cos
tumele populare sunt cumpărate tot din sponsorizări ale unor firme la
care am făcut apel și care au acceptat să ne ajute. În această perioadă
avem comandate alte elemente de �inută care vor sosi curând și vor com
pleta aceste costume populare.

(Interviul integral îl pute�i citi în numărul viitor)

Dumitru V. MARIN
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CAN VIS
Începeo nouă zi. Pe plaja blondă,
Zimţată de atacuri înspumate,
Apar pe rând pânzatele pătrate
Iar soarele –zeiţă rubicondă –

Revarsă darnic albai plinătate.
De sub umbrar de boruri, o giocondă
Îşi  plimbăncet privirea vagabondă
Cun  zâmbet ce îndeamnă la păcate.  

Poseidoni moderni, co zvâcnitură,
Ţâşnesc în craul întins spre geamandură;
O Skodă sa oprit pe macadam.

Iar un grăsan cu braţele sub ceafă
Visează ca primit un spor de leafă
Şi va mânca „şalău à la bonne femme”!

Mircea TRIFU

SPORT  ȘI  SĂNĂTATE
Pe străzi aleargă, pe alei,
Și�i vei regla metabolismul,
Iar de urăști sedentarismul,
Precis vei reuși. Să vrei!

Nu te oprească nici seismul,
Nici teamă să nai de polei:
Pe străzi aleargă, pe alei,
Și�i vei regla metabolismul.

De ai și prostul obicei,
Intoxicându�i organismul,
E landemână mecanismul:
Decât în bar mereu să bei,

Pe străzi aleargă, pe alei!
Vasile LARCO

RONDELUL
TRAMVAIULUI DIRECT

Să vină un tramvai direct,
Aștept deo oră și mai bine
Și parea fi ceva suspect
Tramvaiuacesta nu mai vine.

Mai este încă un aspect:
Înghea�ă sângele în mine,
Să vină un tramvai direct,
Aștept deo oră și mai bine.

Și, în sfârșit, îl văd pe șine
Dar este scris pe el defect,
Speran�a iară îmi revine,
Deși am stat făr’ de efect

Să vină un tramvai direct.
Constantin BUCOS

Doctorul intră în dormitor, lăsândul pe so�ul foarte agitat să
aștepte afară.

Peste două minute, acesta iese din dormitor și cere un cu�it de
bucătărie. So�ul îi face rost de unul, iar doctorul dispare din nou în
dormitor.

Peste pu�in timp iese din cameră, de data aceasta cerând un
ciocan și o daltă. So�ul dă fuga până la magazinul din cartier,
întorcânduse transpirat si întro stare de agonie cu instrumentele
solicitate.

Doctorul reintră în dormitor și reapare după vreo șapte minute:
Îmi pare rău, spune el. Mă tem că o să am nevoie de o rangă.
O rangă?! �ipă so�ul cu glasul sugrumat. Ce are? Spune�imi și

mie! Nam avut cum să constat. Încerc de atunci sămi deschid trusa!

FĂRĂ TINE
Eu fără tine nu aș fi nimic
Și totul eu pot fi numai cu tine,
În lipsa ta și visele se sting,
Lumea din ochii tăi îmi apar�ine.

Eu fără tine cum aș mai zbura
Clipe să prind, arzând spre
nemurire?
Numai cu tine mă pot înăl�a
Către un veac al inimii, iubire.

Eu fără tine nu văd răsărit
Căci soarele îl regăsesc prin tine
Și aș apunen cerul azurit
Stingând văpaia ce mă între�ine.

Fără de tine nar fi nici o stea,
Lumina către noapte nu înoată,
Un cer senin al dorului de nea
De printre neguri fosta să mă
scoată.

Eu fără tine cum să mă compun
Când tu ești temelia vie�ii mele?
Eu doar cu tine pot să fiu imun
La patime și suferin�e grele. 

Și fără tine lumea non�eleg
Când doar prin tine rostul se arată,

Adânc, eu de iubirea ta mă leg
Căci tu ești pentru mine lumea
toată. 

Și fără tine să rămân, dear  fi,
Străin și rătăcit în astă lume,
Aș pierde toate sensurile vii
Șiaș deveni o umbră fără nume...

Alexandra MIHALACHE

UITAŢI DE
LUME 

Îşi cară în spate umbra  
căreiai spun simplu: soartă.  
Suflete alandala,  
de la apus la răsărit,  
ceasuri în derută pe cadranul  
timpului, între a fi şi a nu fi.  
Îşi beau singurătatea  
cu picătura chinezească,  
până în ultima clipă.  
Suflete împăiate în poziţii
nefericite.  
În colţ, un trup firav de mamă,  
făcut una cu poza unei tinere
frumoase,  
repetă mecanic:  
„fiica mea…, fiica mea…, fiica
mea…!”  
Privirea îi trece, pierdută,  
dincolo de existenţă.  
„ Am trei băieţi şio fată!”  
strigă cu voce tremurândă,  
cuo urmă de mândrie,  
însă obrazul lacrimai îneacă  
bătrânului cen braţe ţine  
poza cu draga lui soţie.  

Moartea se plimbă, mândră,  
cu cheia nemuririi la gât,  
pe potecile bătătorite  
de rugile sufletelor  
din azilul inimilor frânte.  
Doar ea, Moartea, pare a fi singura
care, 
Nu uită niciodată să vină!

Olguţa LUNCAȘU TRIFAN

CANIBALUL CONCILIATOR
Văzândul speriat pe  trecător,
Canibalul mândru, zâmbitor,
Sapropie şil consolează
Pe omul ce sencrâncenează:
Nu te sfii, sunt vegetarian,
Mănânc doar mărul …lui Adam.

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.

«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

DE POVESTE
Ca faptă demnă de poveşti,
Aici, la noi, pe plai de daci,
Copil, te strădui să vorbeşti,
Iar, ca adult, înveţi…să taci!

COLINDĂTORII
Au colindat prin toată casa,
De Anul nou, moment sublim,
Şi, rămânândumi patul, masa,
Au scris pe casă:”REVENIM!”

DE LA CRONICARI CITIRE
Ştefan cel Sfânt –Ureche dă de ştire,
Pe ton arhaic, dar imparţial –
Pre mulţi îi omora, nervos din fire…
Altminterea, era un om normal!

Janet NICĂ

BIBLICĂ
To�i bărba�ii, va să zică,
Lui Adam îi poartă pică:
Doar la el fusese cheia
Când născutusa femeia.

ÎNDRĂGOSTI�II
Iubăre� fiind de fel,
Deontâlnea se bucura;
El din ochi o tot fura,
Ea direct din portofel

SO�UL DUPĂ DIVOR�
A fost de soa�ă blestemat
Să sufere pân'o să moară;
Și chiar așa sa întâmplat
Că sansurat a doua oară..

Angela PISTOL

UNUI OBRAZNIC TACITURN
Când taci și nu mai spui nimic
Și nici măcar nu�i ceri iertare,
E clar că dintrun cap prea mic,
Nu va ieși o vorbă mare!

Ecaterina SOFRONIE
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Revista noastră interna�ională de care suntem tare mândri, are

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

deosebită.
 Înregistrăm peste 478 de colaboratori.
 Profilul Meridianului  Cultural  RomânescMeridianului  Cultural  Românesc este de departe

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

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

D.V.M.

ANUN�
Revista MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC

organizează CONCURS de CREA�IE LITERARĂ, destinat
tuturor categoriilor de vârsta sau profesionale. Se poate trimite
spre selec�ie și publicare orice gen de crea�ie spirituală și în
special materiale consacrate Centenarului (1918 – 2018).

Concursul este permanent. Crea�iile se pot trimite pe
adresa Str. Frunzelor nr.2, pe email la marintvv@gmail.com
sau se pot depune personal. Cele reușite (valoroase) se publică
în numerele următoare ale revistei sau în ziarul Meridianul de
IașiVasluiBacău.

Informa�ii la telefoanele 0744.231380, 0235.361236,
între orele 8 – 17.

MMEERRIIDDIIAANNUULL.. .. ..
acum 15 ani
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ANUN�
Revista MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC organizează CONCURS

de CREA�IE LITERARĂ, destinat tuturor categoriilor de vârsta sau profesionale. Se
poate trimite spre selec�ie și publicare orice gen de crea�ie spirituală și în special materi
ale consacrate Centenarului (1918 – 2018).

Concursul este permanent. Crea�iile se pot trimite pe adresa Str. Frunzelor nr.2, pe
email la marintvv@gmail.com sau se pot depune personal. Cele reușite (valoroase) se
publică în numerele următoare ale revistei sau în ziarul Meridianul de IașiVasluiBacău.

Informa�ii la telefoanele 0744.231380, 0235.361236, între orele 8 – 17.

PREMIERĂ TEATRALĂ LA CLUBUL
CFR IAŞI DE LA RÂPA GALBENĂ

În cadrul Cenaclului Artistic
"George Topîrceanu", sala mare de
spectacole a clubului CFR Iaşi de la
Râpa Galbenă va găzdui sâmbătă, 17
noiembrie 2018, de la ora 17:00, pre
mierea piesei "Protecţia animalelor",
de scriitorul Mihai BatogBujeniţă, ni
meni altul decât directorul Asociaţiei
Literare Păstorel Iaşi (ALPI) şi mem
bru USR  Filiala Iaşi. R e g i a
artistică este semnată de Emil Gna
tenco, care nea declarat: "Piesa este o
satiră de actualitate, în sensul că se
referă la maşinăria desincronizată de
multe ori a vieţii publice din ţara
noastră. Cu siguranţă, va fi un specta
col artistic extrem de atractiv pentru
publicul larg!".

Distribuţia cuprinde cinci
personaje, după cum urmează:

 Primministrul – EMIL
GNATENCO;

 Ministrul moralei publice
"Fane"  – GEORGE MARICI;

 Anghelache – MIHAI
CABA;

 Norocel – TUDOR 
ANDREI OSTAFIE;

 Secretara – INA COCUZ.
După cum am mai

menţionat, regia artistică este semnată
de  EMIL GNATENCO, iar regia
tehnică de LAURENŢIU COCUZ.

"Stimaţi prieteni, sâmbătă,
pe 17 noiembrie, de la ora 17.00,
avem teatru. Iubitorii genului sunt
invitaţi la premierea piesei "Protecţia
animalelor", la clubul CFR Iaşi de la
Râpa Galbenă, acolo unde gazda
noastră, domnul director Paul Zamfir
ne primeşte de fiecare cu braţele de
schise, spre binele culturii ieşene şi
naţionale! Aş dori să zâmbim în
fiecare zi, pentru ca să trăim mai mult!
Vă aşteptăm cu mare drag!", a mai
menţionat scriitorul şi dramaturgul
ieşean Mihai BatogBujeniţă.

Clubul CFR Iaşi este situat
pe strada Râpa Galbenă nr. 12, întro
zonă plină de istorie. Piesa "Super
sonicului MBB"  comandor de
aviaţie în viaţa militară, se va juca în
sala mare de spectacole de la etajul I,
deci, la înălţime! Prin piesele sale,
păstrând proporţiile de rigoare,
bineînţeles, putem spune că scriitorul
ieşean Mihai BatogBujeniţă este un
demn urmaş al marelui dramaturg
român Ion Luca Caragiale!

Doamnelor, Domnişoarelor
şi Domnilor, poftiţi la teatru!

Dan TEODORESCU

"ZECE DE ZECE", 
O CARTE DE NOTA ZECE

Luni, 12 noiembrie 2018,
Salonul Moldova din cadrul Hotelu
lui Moldova din Iaşi  România a
găzduit lansarea cărţii "ZECE DE
ZECE", de jurnalistul ieşean Dan
Teodorescu. Este a 14a carte editată
în ultimii trei ani de Dan Teodorescu
şi al 16lea volum de mare întindere,
deoarece două cărţi au avut câte două
volume fiecare.

În faţa unei numeroase
asistenţe, deschiderea a fost făcută de
autorul cărţii, Dan Teodorescu, care a
menţionat: "Vă mulţumesc pentru
prezenţă, mă onorează prezenţa în
sală a numeroşilor scriitori şi jurnalişti
ieşeni, a publicului larg, dar şi a
sportivilor de la Clubul CFR Iaşi şi a
foştilor rugbyşti de la Poli Agro Iaşi.
Cartea mea de acum este un volum de
sport şi cultură, dedicat Centenarului
Marii Uniri. În carte găsim numeroase
evenimente culturale din România,
Germania, Italia, Franţa, Republica
Moldova şi Israel, la majoritatea din
tre ele participând personal, La
secţiunea sportivă a cărţii mă refer la
fotbal, tenis, raliuri şi nu numai.
Prezint în carte şi patru portrete de
fotbalişti şi antrenori de nivel
internaţional, care acum ne privesc
din alte astre, dar pe care nui putem
uita, deoarece ei au fost alături de noi,
pe Terra, mulţi ani. Şi mă refer la
Coco Deleanu, Miţu Dănilă, Nelu
Nunweiller III şi Justin Şerban. Când
am spus ZECE DE ZECE mam
referit şi la faptul că 10 x 10 = 100 ani
de Centenar, dar şi la faptul că în viaţa
mea am întâlnit mulţi oameni de nota
ZECE! Pe 12 noiembrie, deci astăzi,
Nadia Comăneci împlineşte frumoasa
vârstă de 57 ani, iar ea, la Jocurile
Olimpice de la Montreal, din 1976, a
cucerit gimnastica mondială cu şapte
note de ZECE. Au fost primele note
de ZECE din istoria gimnasticii mon
diale! Tot pe 12 noiembrie, deci tot
astăzi, dar în urmă cu 141 ani, dra
maturgul nemuritor Ion Luca Cara
giale a prezentat la un banchet al
<<Junimii>> piesa O noapte
furtunoasă, o altă faptă de nota ZECE.
Deci, în total, sunt opt de ZECE, până
acum. Şi mai trebuie doi de ZECE, iar
cei doi oameni de ZECE sunt aici în
sală, alături de noi. Daţimi voie săi
prezint în continuare pe domnii
Cătălin Urtoi şi Ionel Apostol, liderii
Mişcării Civice <<Împreună pentru
A8>>, care sau luptat pentru ca noi,
ieşenii şi moldovenii, să avem au
tostrada A 8: Ungheni  Iaşi  Tg.
Mureş. Şi un prim pas a fost făcut re
cent, la Bucureşti, Parlamentul
României votând legea în acest caz.
Le dăm cuvântul în continuare şi îi
aplaudăm pentru reuşită!".

În cele ce au urmat, Cătălin
Urtoi şi Ionel Apostol au detaliat în
faţa publicului demersurile făcute
până acum în punerea pe tapet a legii
autostrăzii A8, cu speranţa ca în
următorii ani acest lucru să fie tran
spus şi în practică, pentru ca regiunea
Moldova să nu mai rămână în izolare
în propria ţară şi în Europa.

În cadrul unui spectacol
artistic de nivel înalt, în două
"reprize", cartea ZECE DE ZECE a
fost prezentată de scriitorii Mihai
BatogBujeniţă, Mihai Caba, Sorin
Cotlarciuc, Vasile Larco, respectiv
Vasile Diacon, Corina Matei
Gherman, Victor Iosif şi Calistrat
Robu, cu multe cuvinte de apreciere
şi la adresa autorului, Dan Teodorescu.

În cadrul spectacolui muzi
calartistic din cadrul lansării cărţii
mai sus menţionate putem detalia
următoarele repere:

 Muzică populară cu Rodica
IoniţăGrosu şi Karla Ursu.

 Muzică uşoară de elevii
Elena Costăchescu, Nicola Luchian,
Ana Maria Andrian şi Abou Ainain
Sammy (de la Palatul Copiilor Iaşi 
clasa prof. Anca Apetroaiei).

 Recital de poezie şi epi
grame cu membrii Asociaţiei Literare
Păstorel Iaşi: Mihai BatogBujeniţă
(directorul ALPI), Doina Toma, 
Angela Pistol, Rodica IoniţăGrosu,
Corina MateiGherman, Mihai Caba,
Vasile Larco, Nicu Stancu şi Emil
Gnatenco (întrun reuşit recital ac
toricesc).   

 Recital de vioară cu Grupul
Violină: Profesoarele Nina Munteanu
şi PetronelaGabriela Dîrţu, alături de
elevele Luci Ioniţă şi Theona
Glodeanu (clasa a IXa), de la
Colegiul Naţional de Artă "Octav
Băncilă" Iaşi.

 Recital la vioară cu solista
Ştefania Turcu (clasa a VIIa), de la
Colegiul Naţional de Artă "Octav
Băncilă" Iaşi.

 Recital folcloric oferit de
Ansamblul de Dansuri Populare
"Mugurelul" (instructor: Cătălin
Hiliţanu), cu studenţii de la

Universitatea de Știin�e
Agricole și Medicină Veterinară „Ion
Ionescu de la Brad” din Iași. Solistă
de muzică populară: Mădălina Elena
Andrei.  

 Recital folcloric cu solista
de muzică populară Mariana
CăueşteanuRăciulă  "Vocea 
Diasporei", venită din Italia.

 Recital de muzică
franţuzească şi şansonete celebre cu
prof. univ. dr. Nina Cuciuc.

 Recital de muzică folk cu
canautorul Adi Gegiuc.

A urmat prezentarea 
TORTULUI "CENTENAR 100 
ZECE DE ZECE", oferit celor
prezenţi de jurnalistul Dan Teodor
escu, în jurul căruia, înainte de
servirea lui, sa cântat "Mulţi Ani
Trăiască  România!" şi "Noi suntem
români!".

Autorul Dan Teodorescu a
oferit şi o sesiune de autografe celor
prezenţi.

Moderatorii evenimentului
au fost Dan Teodorescu şi Mihai
BatogBujeniţă.

(REDACŢIA)



IMOBILIARE
* Vând loc de casă în satul Bălteni Vale. Intravilan, cca.

700 metri pătraţi. Gache Ion, telefon: 0763/ 753.557.

* Vând apartament 3 camere cu centrală termică în loc.

Huşi. Modernizat, zona centru (Romarta) Telefon:

0785/698.299.

* Vând apartament cu 2 camere, str. Filaturii, etaj 2,

gresie, faianţă, termopan, sau schimb cu garsonieră +

diferenţă. Tel.: 0335/ 407.707 sau 0770/ 342.720. 

* Vând casă zona Corni  Huşi, str. Salcâmilor.  Relaţii la

tel:  0724/ 074.009.

* Vând casă în comuna Bălteni, Vaslui. Tel: 0741 509

039.

* Vând apartament 2 camere cu centrală termică pe gaz,

în Huşi, în spatele stadionului. Tel: 0755/ 077.553

*   Vând vilă  Strada Donici, nr.20,1200 mp. Preţ nego

ciabil 180.000 euro. Tel.: 0740/ 208950.
*  Vând s t ruguri  a lbi  ș i  roși i .  Cules  personal ,   60 bani
kg negociabi l .  Telefon 0722373592

DIVERSE
* Vând atelier mecanic Moara Grecilor. Tel: 0744/
231.380 sau 0744/ 528.441.
* Vând hală tablă, 30X40, Zăpodeni  Vaslui tel: 0744 231
380
* Vând hală, înaltă de 20 m. Tel: 0744/ 231 380. 
* Vând teren, Str. Sacu, Huşi. Suprafaţă de 813 mp,
privelişte superbă, 25 euro/mp  NEGOCIABIL. Telefon:
0235/482.670
* Vând două combine agricole C.P. 12 şi mase Ferguson, în
perfectă stare de funcţionare. Tel.: 0751 096 377.
* Vând fostul atelier mecanic de la CFS Vaslui. Informaţii
la tel.: 0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Vând hală la Moara Grecilor. Informaţii la tel.: 0744
231 380 sau 0235 361 236.
* Închiriez garaje la Moara Grecilor. Informaţii la tel.:
0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Cursuri foto  100 de lei: Studio Foto Fuji Iaşi, strada
Cuza Vodă, nr. 5, Iaşi; Telefon: 0722 475 426
* Vând 2 butelii gaz albastre, vând 7.000 mp teren intrav
ilan la ferma 3 Vaslui (în spatele str. Filaturii), vând  2 ha
teren  arabil la Bahnari. Preţuri negociabile. Tel: 0235/
322 580 (Moşneagu Costică). 
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Televiziunea Vaslui on line 
Tel/fax 0235/ 361.236, 
email: cvintet_tera@yahoo.com

tel: 0235 361 236 (Vaslui), 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
101 locuri de muncă disponibile la 07.11.2018

– ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ MEDVEDEV
CRISTINA 1 spălător vehicule

– SC ADIS TEXROM SRL 1 administrator
societate comercială

– ALDESVEX SRL 5 muncitori constructori bârne,
chirpici, piatră, 5 muncitori necalifica�i la demolarea
clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faian�ă, gresie,
parchet

– SC ANA  CORNEL SRL 1 vânzător
– SC ARCOTOP SRL 2 muncitori necalifica�i în

agricultură
– SC BUXAUTOMARKET SRL 1 mecanic auto
– CARISAB SRL 1 muncitor necalificat la spar

gerea și tăierea materialelor de construc�ii
– CIMBLIM PROD SRL 1 confec�ioner articole din

piele și înlocuitori
– SC COSPRIM SRL 1 patiser
– SC CYP&OTY SRL 1 patiser
– SC ECODION SRL 5 confec�ioneriasamblori

articole din textile, 5 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor

– SC FICAVMISS S.R.L. 1 administrator societate
comercială

– SC GEROSTAR IMPEX SRL 1 tinichigiu
carosier

– SC JUCARII DE LEMN SRL 2 confec�ioneri
jucării

– SC LETECOM SRL 2 confec�ioneriasamblori
articole din textile

– SC LIDL DISCOUNT SRL 1 vânzător
– SC MARISMA SRL 2 muncitori necalifica�i la

spargerea și tăierea materialelor de construc�ii
– SC MENURA IMPEX SRL 1 spălător vehicule
– SC MUNICA SRL 5 muncitori necalifica�i la

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

– SC OSMONDROB SRL 1 confec�ioner articole
din piele si înlocuitori

– SC PANTOCIM SRL 2 confec�ioneri articole din
piele si înlocuitori, 4 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor

– SC PRODY LIANCRIS SRL 2 șoferi
autocamion/mașină de mare tonaj

– SC REIAda SHOES SRL 1 confec�ioner articole
din piele si înlocuitori, 1 muncitor necalificat în industria
confec�iilor

– SC SEBDADPIKA SRL 1 confec�ionerasamblor
articole din textile

– SC SOVCADLEX SRL 2 inginer topograf, 1 se
cretara

– SC SPIDER FLUX FRESH SRL 3 ospătari (chel
neri)

– SC SPIDERFLUX SRL 4 spălător vehicule
– SC STOENESCU PRESTCOM  SRL 20 lăcatuși

mecanici
– SC TOPEDLIN SRL 2 vânzători
– SC TRANMEXTIM SRL 1 lucrător gestionar
– SC VICTORY COMPANY COM 1 vânzător
– SC VIOBALTEX SRL 1 muncitor necalificat în

confec�ii
– TGA TRANS 5 confec�ioneri, 5 muncitori

necalifica�i în confec�ii

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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ANUN�
Revista MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC organizează CONCURS de CREA�IE LITERARĂ, destinat tuturor categoriilor de vârsta sau profe

sionale. Se poate trimite spre selec�ie și publicare orice gen de crea�ie spirituală și în special materiale consacrate Centenarului (1918 – 2018).
Concursul este permanent. Crea�iile se pot trimite pe adresa Str. Frunzelor nr.2, pe email la marintvv@gmail.com sau se pot depune personal. Cele reușite

(valoroase) se publică în numerele următoare ale revistei sau în ziarul Meridianul de IașiVasluiBacău.
Informa�ii la telefoanele 0744.231380, 0235.361236, între orele 8 – 17.

POSTUL CRĂCIUNULUI 2018POSTUL CRĂCIUNULUI 2018
TRADIŢII ŞI OBICEIURITRADIŢII ŞI OBICEIURI

Postul Crăciunului a început
anul acesta pe 14 noiembrie.
Credincioşii au lăsat sec pe 13 noiem
brie, aceasta fiind ultima zi în care s
au mai consumat carne, brânză, lapte,
ouă. Din rânduielile bisericeşti aflăm
că se lasă sec pe 14 noiembrie, iar
postul începe pe 15 noiembrie. Însă,
dacă data de 14 noiembrie cade mier
curea, cum sa întâmplat în acest an,
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
mâncare fără ulei şi fără vin. În zilele
de marţi şi joi se face dezlegare la
untdelemn şi vin. Mai mult, sâm
betele 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 rit
uri 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
sufletului. 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 calen
darul 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
foametea.

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 pentru 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
pentru 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 kilogramele nedorite. Nici
celulita nu va mai fi o problemă pen
tru tine dacă te vei hidrata
corespunzător.

Dacă �i se face foame în tim
pul 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 mâncar
ea. Când �ii post po�i consuma și
ceaiuri din plante, dar fără a le îndul
ci 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.


