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Dacă a trecut și schimbarea la fa�ă e cam gata și cu vara
aceasta. Cu ani mul�i în urmă, ploile de Sf. Ilie și schimbarea
la fa�ă de pe 6 august, erau date de referin�ă: ploaia era ploaie
cu tunete, coarnele se culegeau, fasolele se recoltau de prin
porumbiști, stupii se verificau pentru toamnă și se înte�ea 
târgul de vite. Începeau să se usuce mai toate plantele, cu
excep�ia harbujilor care deveneau ieftini, la îndemână și foarte
căuta�i cel pu�in o lună de zile. Să nu uităm că după Război 
(al IIlea) treierișul continua până în noiembrie sau chiar de
cembrie, toiul recoltării (cu hreapca și secerea) erau august și
septembrie.

A venit acel… 23 august – marea noastră sărbătoare
na�ională. Iată că de vreo 33 de ani sa și dus. Unde mai găsim
noi, astăzi, bunătă�ile socialismului multilateral dezvoltat, 
vestitele defilări și parade?

Ca cercetători, noi am descoperit sutavie�uitori de după
19 noiembrie 1942 (vezi căr�ile: Jale și eroism românesc…),
am semnalat nenorocirile unui război care a fost și al nostru
(pentru România Mare), am scris despre jertfele neamului
românesc, inclusiv despre executarea mareșalului Ion 
Antonescu.

Din păcate, multe tare ale comunismului se mai continuă
și astăzi: deci spiritul lui 23 august – zi na�ională, mai continuă.
Jalea na�ională deplânsă de Octavian Goga e prea pătrunsă în
toată fibra noastră, încât nici nu știm dacă vom dobândi
vreodată chiar visata libertate.



Războiul din Ucraina e mult mai grav și mai aproape
decât pare. A�i observat că avioanele roiesc pe ceruri?

Vede�i propaganda războiului în toată complexitatea lui,
mai pe toate televiziunile, cu trageri, tunuri, tancuri, arme,
arme, arme?

Mai lipsește lozinca „dulce ca mierea e glon�ul patriei” ?!
Sim�i�i infla�ia pe care cu greu o putem duce? Va fi și mai

rău !?!
Toată Europa, toată lumea se pregătește de RĂZBOI.

Pentru că a schimbat rânduielile lumii banului… Putin e un
criminal. 

Dar, iată, noi, prostimea suferim din ce în ce mai greu.

ANUN� IMPORTANT:ANUN� IMPORTANT:
FUNC�IONEAZĂ BLOGUL 
VASLUIANUL DE SERVICIU, 

URMĂRI�IL!
https://marintvv.blogspot.com/
http://www.marindumitru.ro/

„Un om care șia depășit prin valoare timpul
său, prin operă pe contemporani, prin revistă grani�ele
�ării, prin muncă mereu sa depășit pe sine însuși.

Am scris mereu că fără prof.dr. D.V. Marin – 
jurnalistul, despre Vaslui nu sar fi auzit mai nimic, fără
omul de televiziune nici atât, fără ac�iunile sale publice
locul și valorile ar fi fost mult mai sărac ilustrate. Fostul
Președinte al României, Emil Constantinescu observa
că a avut, și are spun eu, harul „de a face”! Și face bine
ceea ce face în Pantheonul culturii na�ionale și 
universale!

Dan TEODORESCU 
Președintele LSR  Filiala Iași  Nord Est, membru

UZPR, APSR și AJRP 
Iași, Romania  20 decembrie 2021
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De hramul, bâlciul și ziua comunei „am înserat” la Puiești de Vaslui, după alte
câteva luni bune în care nam trecut pe Valea Tutovei.

Mam întristat serios când am văzut cât de arsă de secetă e această luncă,
inundabilă cândva și am rememorat fragmente din cartea pe care am consacrato acestor
plaiuri, CĂLIMĂNEȘTI (2021, 322 de pagini), în�elegând atunci că aici a existat o vegeta�ie
foarte bogată, codri, vite, oi și răzeși de toată isprava. Chiar am discutat despre asta cu 
Dumitru Budui, consilier în Consiliul local din partea satului. Mam bucurat că e pe deplin
optimist relativ la starea comunei.

Surpriză plăcută, foarte: primarul e îmbrăcat în costum popular.
Interviul alăturat i lam smuls extrăgândul din mul�ime și  îl pute�i citi integral.

Reporter: Suntem la Puiești și stau de vorbă cu primarul Cezar Vasile Ticu. A�i
terminat drumul către cetate, acolo, la dumneavoastră.

Primar: Nu, nu lam terminat. Avem finan�are prin programul Anghel
Saligny pentru 6 km de asfalt. Sper să semnăm și contractul. Mai avem un proiect
pentru apă și canal în 6 sate, apropbat, sperăm ca în a doua etapă să se aprobe și
restul. Avem două proiecte pe apă, două pe canal.

R: Deci sta�i bine la proiecte, dar nu pentru asta am venit eu. Azi sunte�i întro zi
de mare sărbătoare a comunei. 

P: E o zi specială astăzi. 
R: Cum de va�i gândit să o organiza�i? Toată lumea e preocupată de secetă.
P: Chiar și dacă nu o făceam nu schimbam cu nimic situa�ia. Dacă știam că

nefăcând ziua comunei ajutam cu ceva comunitatea cu siguran�ă nu o făceam. Situa�ia
este aceeași. Am zis să descre�im pu�in frun�ile cetă�enilor, să socializeze, să mănânce
un mic, să danseze, să se distreze și să mai uităm de necazuri. De când sunt eu primar
este a doua edi�ie.

R: A�i legat bâlciul de Ziua comunei ca să fie mai ieftin?
P: Ziua comunei era stabilită acum 25 de ani pe 15 august, de Sfânta Marie.

Fiind orașe mari care au hramul atunci, atât artiștii cât și bâlciul sunt pleca�i acolo.
De asta am organizat mai devreme.

R: Ce au văzut și vor mai vedea oamenii în seara asta aici?
P: În 10 minute vine Nicu Paleru, apoi încheiem cu un foc de artificii la orele

22 iar mâine (n.r. 7 august) va veni Forma�ia Cromatic din Bârlad și Fanfara de la
Gherghești. 

R: Atâ�ia ani la Puiești a fost organizat Festivalul de muzică laică și religioasă
„Gheorghe Cucu”, acum va fi organizat la Vaslui, ce zice�i voi, cei de aici, despre asta?

P: Noi putem organiza festivalul dar nu ne permitem să organizăm și Ziua
comunei și festivalul. Mă voi gândi și voi aduce în discu�ie în Consiliul local să
organizăm un an Festivalul „Gheorghe Cucu” și un an Ziua comunei. 

R: Cum crede�i că privește popula�ia sistemul acesta de distrac�ie oficială, oferită
de voi, de oficiali, mă refer la Ziua comunei?

P: Eu nu o văd ca pe o distrac�ie oficială. O distrac�ie oficială este atunci când
vii întro anumită �inută, când ai o anumită obligativitate. Aici fiecare poate veni cum
vrea, în pantaloni scur�i, în papuci, se distrează, mănâncă un mic, bea o bere,
socializează cu cei care vin aici din toate satele, din comunele limitrofe.

R: Da�imi voie să fiu un pic rău. De ce nu sunte�i în costum de primar, la cravată
și sunte�i îmbrăcat în costum popular?

P: Am vrut să fie ceva tradi�ional, chiar și scena am îmbrăcato astfel, cu
covoare pe care le �eseau bunicile noastre la război. Eu sunt un pic de modă veche
când vine vorba de segmentul acesta, de tradi�ie, de port.

R: Acum ceva timp am scris monografia satului Călimănești la care ma�i sprijinit.
Întrebarea mea este, ve�i mai sprijini în continuare Călimăneștii, mai ales că ave�i și un
băiat de nădejde acolo, domnul Budui?

P: Da. Consilierul meu personal este din Călimănești, cu siguran�ă sprijin.
Fiul domnului Popa are tot spirjinul nostru, al meu în primul rând, să se dezvolte mai
departe. Am în�eles că are gânduri mari. Cât pot îl sus�in să ducă mai departe tradi�ia
pentru că, așa cum vede�i, tinerii aleg calea străinătă�ii.

R: Mai ave�i oameni de nădejde aici, în comună?
P: Da, avem. Avem o familie de tineri care fac legumicultură și al�ii și al�ii.

Eu îi sus�in pe to�i cei care vor să facă câte ceva.
R: O ultimă întrebare. Azi e sărbătoare, mâine e sărbătoare, dar care este obiectivul

zilei de poimâine?
P: Vom continua de unde am rămas vineri, vedem ce proiecte avem, ce avize

sunt de făcut și așa mai departe. 
R: Mult succes.
P: Vă mai așteptăm la noi în comună.

Despre manifestare: orice zi consacrată unei localită�i ar trebui să fie pentru încu
rajarea valorilor locale, pentru înfă�ișarea unor modele, pentru descătușarea psihologică a
concetă�enilor. În particular… merg și sarmalele sau mititeii.

Avem afișul și vil înfă�ișăm.

Avem un miniinterviu cu Paula Zaharia, proaspăt licen�iată, o interpretă locală cu
tot viitorul în fa�ă: e frumoasă, talentată, ambi�ioasă și cu o voce rară.

Reporter: La Ziua comunei Puiești am întâlnit o domnișoară pe care o știu de mult
timp și care tot cântă de când o cunosc eu. Este vorba despre
Paula Zaharia care acum câteva zile a terminat o facultate.
Ce facultate ai terminat? 

Paula Zaharia: Facultatea de drept din cadrul
Universită�ii din București.

R: Și ce cau�i în muzica populară și ușoară?
P.Z.: Muzica este o pasiune a mea de când eram

foarte micu�ă. În trecut am activat în cadrul școlii de
canto Soul Music Art și am participat la mai multe fes
tivaluri din �ară unde am ob�inut și foarte multe premii

frumoase printre care și trofee de festivaluri. Acum că am terminat cu facultatea am
decis să mă întorc la prima mea dragoste, muzica.

R: Muzca înseamnă pentru tine exprimare personală sau și faptul că po�i câștiga
niște bani?

P.Z.: Muzica este ceva ce mă face să mă simt foarte fericită. În momentul în
care urc pe scenă sunt cu totul alt om.

Nam scăpat ocazia unui alt interviu cu voinicul consilier local Costel Enu�ă,
intreprinzător local cu care am discutat mult mai multe…

Reporter: Tot la Ziua comunei Puiești am 
descoperit unul dintre consilierii locali, domnul in
giner Costel Enu�ă. Bună seara, domnule consilier.
Ce părere are consilierul local Costel Enu�ă despre
ziua comunei?

Costel Enu�ă:  Ziua comunei se
organizează de mul�i ani de zile. Dar, acum, odată
cu venirea primarului actual, sa dezvoltat.
Înainte se organiza la Cămin, spa�iul era mai mic.
Acum spa�iul este mai mare și chiar sunt și eu
uimit de ce se întâmplă de fapt. Oamenii și
invita�ii de aici sunt formidabili.

R: Cum vi se pare participarea popula�iei? 
C.E.: Celor care nu au venit le va părea

rău cu siguran�ă și sunt sigur că numărul celor
prezen�i va crește în fiecare an.

Dumitru V. MARIN

Vasile Cezar TICU primarul comunei PUIEȘTI
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Ca om care cunoaște această veche așezare vasluiană de aproape 60 de ani, popasul prin triunghiul
celor 3 statui din fa�a Primăriei îmi trezește, neîndoielnic și amintiri. Prietenia mea cu un stâlp al continuită�ii
pe aceste locuri, omul care servește comunitatea de ½ veac, îl numesc pe Mircea Scutelnicu, pre�uirea pentru
om mă face să mă bucur din tot sufletul când ne vedem. Azi, Mircea a mai trecut prin primărie, unde fiul său,
dr. Sorin Scutelnicu este primar în locul său. Revedere cu mare bucurie, cu un ce câștig din partea mea, pentru
că pensionarul pe carel dor picioarele e tare comunicativ. E o plăcere săl auzi reamintinduși bune și rele…

Primarul Sorin nu e încântat de vederea cu noi, pentru „că nare ce spune, acum” din cauza secetei.
Ne precizează că sau întocmit formalită�ile pentru acordarea de ajutoare guvernamentale, câte or fi ele.

– Ne așteaptă foame, dle primar?
– Nu, nu cred, nu pentru că ar fi rezerve, că la noi sunt locuri sărace, ci pentru că ne bazăm

pe o solidaritate umană, pe de o parte, și pe munca noastră, pe de altă parte. Pentru animale e tare
greu, dar și acolo sperăm so scoatem la capăt.

– Recensământul?
– Ca și în alte păr�i, mul�i pleca�i,

sate îmbătrânite, lipsă for�ă de muncă, ce
să vă mai spun eu, că le ști�i mult mai
bine.

Privesc la fostul și ambi�iosul
jucător de fotbal (că, dee, tatăl sus�inea
echipa) pe care, ca arbitru, nu lam dat afară,
el fiind jucător și nu huligan, îl văd cu părul
înspicat a bătrâne�e, acum un tip prezentabil
și… primar cu vreo câteva mandate, cu 
familie și, mai ales cu o fiică foarte talentată
în bătălia pentru metaforă, și, îmi închipui
cum mai arată via�a culturală a acestor zile. 

Gândurile nu fac realitate locală, dar
permit să visăm la un viitor. Ce e drept,
acum cam searbăd, dar care nu poate fi decât
optimist: are grijă pentru asta și aspiranta la
glorie artistică, Miruna Scutelnicu, elevă la
„Kogălniceanu”

Dumitru V. MARIN

Sorin SCUTELNICU primarul comunei GÎRCENI

AICI SUNT BANII
DUMNEAVOASTRĂ…

jumuli�i de 
Vasile Pavăl

Cu foarte mare greutate am găsit afișul de prezentarea pe hârtie
de lux (are primăria bani, nu?) a Zilelor culturale ale Vasluiului de la
acest mijloc de lună, august. Spun că pare interesant și voi urmări cu
aten�ie cum se desfășoară.

Programul e prea bogat ca să poată fi îndeplinit.
Se mizează mai totul pe prezen�a muzicianului, mare, mare

muzician Eugen Doga și înso�itorilor săi. Ști�i cam câte miliarde costă?
Nici noi; și nu vom ști niciodată că Pavăl și ai lui au toată grija

să nu știm.
Totuși… sunt zilele Vasluiului și nu ale lui Vasile Pavăl.
Să mai �ine�i seamă că tot ce irosește el e tot din banii

dumneavoastră pe această secetă pedologică na�ională
DVM



Tu începi săptămâna cu chef
de distracţii şi aventuri. Cu

toate că în sufletul tău există
nemulţumiri legate de propriaţi
persoană sau de propriul drum în
viaţă, reuşeşti să te detaşezi pentru
câteva momente. Relaţia cu persoana
iubită poate cunoaşte neplăceri, dar
sunt momente pasagere. Relaţiile
colegiale sunt dinamice şi înconju
rate de neprevăzut. Există varianta să
te gândeşti la schimbări.

Activităţile de la locul de
muncă îţi deschid săptă

mâna. Sănătatea fluctuează destul de
mult. Evită conflictele cu ceilalţi şi
ocupăte doar de activităţile de
rutină. Sunt posibile discuţii contra
dictorii. Temperează�i dorinţa de a
te alătura altora în colaborări sau
proiecte pe care nu le cunoşti foarte
bine. Se pare că în preajma ta este un
partener important ce îţi poate ghida
paşii întrun proiect de lungă durată.

Relaţiile parteneriale şi
colaborările îţi deschid

săptămâna. Sunt momente bune de a
rezolva diverse animozităţi cu
patenerul de viaţă sau de a rediscuta
etapele unui proiect. Vin în atenţie
chestiunile financiare ce vizează
banii şi bunurile altora. Este vorba
despre taxe, impozite, datorii de
orice fel, dar şi aspecte legate de par
taje sau moşteniri. Este posibilă
îmbunătăţirea poziţiei sociale. 

Debutul săptămânii îţi
aduce în atenţie taxele, im

pozitele, relaţiile cu instituţiile finan
ciare sau chestiuni legate de
moşteniri. În funcţie de caz, poţi în
tâmpina dificultăţi în semnarea unor
documente sau poţi descoperi ceva
nereguli. Sunt aspecte pasagere ce se
pot rezolva cu prudenţă şi
discernământ. Relaţiile cu străi
nătatea sunt în primplan. Sunt
vizate călătoriile sau studiile.

În primele zile ale săptămânii
se va face remarcată la tine

dorinţa de rafinare sufletească.
Vizionarea pieselor de teatru, as
cultarea concertelor de muzică, lec
turarea unei cărţi deosebite sau
participarea la seminarii cu teme 
spirituale îţi pot fi de mare folos. Te
poţi gândi la călătorii în străinătate sau
la studii pe termen lung. Sunt posibile
discuţii aprinse cu un şef.
Nemulţumiri în carieră.
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11 aug. 2022 – 17 aug. 2022

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)

Eforturile tale se îndreaptă
în această săptămână către

sufletul tău. Este o perioadă bună de
aţi croi noi planuri de viitor, de a
face curăţenie în toate tipurile de
relaţii, dar mai ales de a te gândi pe
îndelete la ce îţi doreşti cu adevărat.
Profită de îndemnurile astrelor de a
ţi reconfigura drumul vieţii. Cariera
şi relaţiile cu şefii sunt destul de
răscolite. Relaţiile colegiale sunt
conflictuale. 

Berbec (21 mar - 20 apr)
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A văzut lumina tipartului volumul  ,,Dimine�ile din templul
cuvintelor" (note de lectură contemporană), editura Rafet 2022,  
premiat la Festivalul Interna�ional de Crea�ie literară ,,Titel 
Constantinescu", cu premiul ,,Alexandru Deșliu" oferit de revista Pro
Saeculum. 

Cartea cuprinde cronici literare la căr�ile autorilor: Alex
Rudeanu (in memoriam), Ion Mircea, Daniel Marian, Isabela Nicoară,
Gabriel Hasmatuchi, Daniela Toma, Renate Muller, Valentina
Geambașu, Culi�ă Ioan Ușurelu, Lucian Dumbravă, Petruș Andrei,
Ștefan Doru Dăncuș, Ileana Adriana Chidu, Dumitru Brăneanu, 
Dumitru V. Marin, Gheorghe Clapa, Marinel Gîlcă, Vasile Chelaru,
Silvia Cinca, Dumitru Cristănuș, Alexandru Bărcănescu, Dorina Sto
ica, Evra Gart, Ioni�ă Lucian, Alexia Ema Burneci, Ellise Soltan,
Sorinela Filomena, Nelu Bu�a, Iftene Cioriciu (in memoriam). 

Coperta este realizată de Cătălin Simpetru, pictura apar�ine
artistei Nelly Vass.

O NOUĂ APARI�IE
EDITORIALĂ

ZIUA MÂ�EI… MUZA
(Pamflet mocanopisicesc)
După cum se vede întrun material pe care bunul nostru pri

eten Solo Rotenstein ni la trimis spre publicare există și o ZI
INTERNA�IONALĂ  A PISICII…?!?

Deci semnalăm pentru „scumpa și nepre�uita… Mocanu 
Ramona” încă directoare căreia îi cerem demisia pentru

incompeten�ă și sabotarea culturii vasluiene,  aceea cu mare aple
care spre creșterea și îngrijirea pisicilor, că pasiunea sa se bucură de
maaaremaaaare respect: Ziua mondială a pisicilor.

Deci, MUZA – pisica pe post de MUZĂ de la Muzeul din
Vaslui nu sa jertfit degeaba: a căzut la datorie pentru respectarea pisi
cilor de pretutindeni. „Pisici din toată lumea… uni�ivă”, eventual sub
oblăduirea cetă�encei Mocanu Ramona din Vaslui, cu un purcoi de
bani încasa�i lunar, cu slugi care cură�ă rahatul de prin col�uri, cu iden
titate multiplă a matroanei care pe Facebook afirmă negru pe alb „je
suis Col�escu” șiși afișează chipul minor de acum 50 de ani.

Prin publicarea materialului lui Solo, noi vrem săi îndulcim
via�a amară a Ramonei care a tot afișat figura Muzei pe toate gardurile
și nu știm dacă eforturile sale au fost ascultate de muze. Săi fie �ărâna
ușoară dacă vreun câine dușmănos ia provocat sfârșitul mâ�ei
reprezentative pentru jude�.

De ziua mâ�elor, Ramona Mocanu „raportează” că a pierdut
procesul prin care cerea ca despăgubire pensia mea pe 14 ani, și,
deocamdată, nu trebuie să plătească nimic.

Dar:
Măcar un acatist de sufletul Muzei, cucoană, nimic, nimic?

DVM

342 LOCURI DE MUNCĂ
VACANTE ÎN SPA�IUL

ECONOMIC EUROPEAN

Angajatorii din Spa�iul Economic European oferă, prin in
termediul re�elei EURES România, 342   locuri de muncă vacante,
după cum urmează:

Olanda – 106 locuri de muncă pentru: culegător salată,
culegător  mere și pere, culegător căpșuni,culegător cireșe, culegători
fructe, muncitor în pepinieră de flori în seră, culegător zmeură, legu
micultor;

Belgia – 96  locuri de muncă pentru: ospătar muncitori
necalifica�i în agricultură;

Norvegia   56 locuri de muncă pentru: tehnician dentar, tâm
plar, frizer tradi�ional ,instalator sanitar, artizan mobilier, muncitor în
produc�ie, sticlar/șlefuitor sticlă, sticlar artiza sticlă;

Polonia –27 locuri de muncă pentru: muncitor depozit , op
erator stivuitor, asistent produc�ie, operator mașină CNC, lăcuitor/vop
sitor, strungar/frezor, sudor MIG/MAG sau gaz, lăcătuș, operator
CNC;

Germania –30 locuri de muncă pentru: șofer camion, curier
colete și scrisori, încărcător/sortator coresponden�ă, educator/educa
toare;

Finlanda – 22 locuri de muncă pentru: muncitor în produc�ie
pentru elemente din beton, îngrijitor animale,  sudor lucrător în metal;

Danemarca –5 locuri de muncă  pentru: izolator, montator
schele, instalator �evi.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă se pot adresa
consilierului EURES  din cadrul AJOFM Vaslui, telefon: 0235891807

ANUN� DE ÎNCHIRIERE

Închiriez apartament cu 3 camere
în str.Avram Iancu, bl.332, sc.E –
Vaslui. Semimobilat. 

Informa�ii tel.0752575321



La începutul săptămânii nu
prea te faci remarcat în an

turaj. Dorinţa de interiorizare este la
cote înalte şi bine ar fi să îi dai curs.
Personalitatea ta are o doză mare de
mister, fapt ce va fi observat de cei
din jur. Recomandabil este să fii pru
dent cu stările tale, deoarece te poţi
amăgi foarte uşor. Sfaturile unui psi
holog sau specialist în dezvoltare
personală ar fi binevenite. Poţi
cunoaşte oameni noi.

În prima parte a săptămânii
eşti preocupat de prieteni.

Sar putea ca unele relaţii să se
sfârşească, dar se face loc pentru al
tele noi. Evită discuţiile contradic
torii, fii mai rezervat şi primeşte cu
inima deschisă sfaturile sau îndem
nurile celorlaţi. Unele informaţii pot
fi alarmante, dar beneficiezi de
suficientă susţinere astrală pentru a
rezolva orice problemă. Nu se
recomandă consultaţii.

Capitolul financiar este
prioritar pentru tine la în

ceputul acestei săptămâni. Poţi primi
cadouri, recompense sau veşti legate
de salariul de la un loc de muncă.
Relaţiile cu şefii sunt tensionate, în
schimb colegii îţi sunt alături. Pe de
altă parte, veselia te însoţeşte în
permanenţă, reuşind să depăşeşti
toate problemele vieţii cotidiene. Te
înscrii la cursuri, ori finalizezi unul
deja început. 

Primele zile ale săptămânii
îţi aduc multă energie şi

dorinţă de a te implica în toate as
pectele vieţii. Vizitele la saloanele de
întreţinere corporală sau cursurile de
dezvoltare personală ţiar fi de mare
folos. Apar chestiuni financiare. Poţi
primi cadouri şi recompense
mărunte, dar de folos. Relaţiile cu
străinătatea se află întrun con de
umbră. Călătoriile în afara graniţelor
ţării se pot amâna.

La începutul săptămânii eşti
mai mult pe drumuri. Întâl

nirile şi dialogurile cu neamurile şi
prietenii apropiaţi pot fi frecvente. Ai
putea afla veşti neplăcute legate de
cineva drag, dar nu lua de bun chiar
tot ce auzi. Alţii se pot ocupa de
studii pe termen scurt. Relaţiile cu
membrii familiei sunt destul de con
troversate. Un membru al familiei îţi
poate oferi sfaturi preţioase vizavi de
drumul tău în viaţă. 

Activităţile gospodăreşti
dau startul acestei săptă

mâni. Poţi face cu succes curăţenii
generale, reparaţii curente. Nostalgia
copilăriei te va cuprinde pe
neaşteptate. Recomandabil este săi
aduni pe cei dragi la o şuetă pentru a
depăna amintiri. Relaţiile cu mem
brii familiei sunt destul de fluctu
ante, dar se poate cădea la pace pe
orice subiect. Pe de altă parte sunt
posibile oferte de colaborare.
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Balanţă  (23 sept - 22 oct)

Scorpion (23 oct - 21 nov)

Capr icorn (21  dec -  20  ian)

Vărsător (21 ian - 20 feb)

Peşti  (21 feb - 20 mar)
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H O R O S C O P
11 aug. 2022 – 17 aug. 2022

Săgetător  (22 nov - 20 dec)

Locuri de muncă
în Vaslui

– SC  CONFECTII SA 9 confec�ioneri, 9 muncitori neca
lifica�i

– SC DASOROM CONSTRUCT SRL 4 muncitori
necalifica�i, 2 zidari, 2 zugravi, 2 fierari

– SC FLEISCHPARTY SRL 1 electrician echipamente elec
trice și energetice

– SC  BICO INDUSTRIES SRL 6 operatori apretori textile, 2
mecanici, 8 operatori deservirea războaielor de �esut, 1 inginer mecanic,
4 manipulan�i marfă

– SC  GOSCOM  SA  1 auditor intern, 10 îngrijitori spa�ii
verzi, 1 conducător auto

– SC ILVAS  SA  2 mecanici utilaje, 2 operatori la prepararea
produselor lactate, 1 inginer mecanic

– SC DELIPAN SRL  1 medic veterinar 
– SC TEAM MARIAN SRL  2 vulcanizatori
– SC DARIENSEM SRL  1 manipulant mărfuri
– I.I.PARGARU IONUTFLORIN 2 ospătari
– SC FUSUL SRL 2 spălători auto 
– SC DOAMNA OTILIA SRL 1 agent cură�enie 
– SC EUROLUX SRL  1 ospătar
– ATELIERUL DE DIN�I IORDAN IONUT 1 asistent me

dical generalist
– SC DANLIDCOAVANTAJ SRL 2 vânzători
– SC ELDAC GRUP SRL 6 instalatori pentru sisteme foto

voltaice, 3 montatori tâmplărie
– SC PROFI ROM FOOD 1 casier, 1 lucrător comercial
– SC CORAI STYLE SALON 1 cosmetician
– SC SAGEM SRL 3 electricieni între�inere repara�ii, 2

lucrători califica�i în creșterea animalelor, 1 muncitor necalificat la
spargerea și tăierea materialelor de construc�ii

– SC NUTRIVA SRL 1 tehnician chimist, 1 biolog, 1 operator
la fabricarea nutre�urilor combinate, 1 operator fabrica�ie flux, 1 șef
echipă specializată microdozare

– SC SAFI STAR SRL 4 electricieni între�inere și repara�ii, 1
fochist pentru cazane mici de abur, 3 lăcătuși mecanici, 1 tehnician
electromecanic, 1 electrician auto, 4 muncitori necalifica�i între�inere,
1 șef departament

– SC SAFIR SRL 2 operatori la mașina de etichetat, 5 opera
tori mașini unelte automate și semiautomate, 3 sortatori produse, 2 o
peratori prelucrare ini�ială păsări, 4 manipulan�i mărfuri, 1 femeie de
serviciu, 1 analist calitate, 1 operator la tratarea și epurarea apelor uzate,
1 operator fabrica�ie flux, 2 ingineri industrie alimentară, 1 șofer auto
turisme și camionete, 1 șef departament administrativ

– SC BENAVI SRL 1 spălător auto
– SC QBP SRL 1 agent de vânzări
– SC PRISCOM SRL 1 șofer
– SC NEM BRAND MARKETING SRL 1 operator calcula

tor
– SC LIVADA ORANGE 2 manipulan�i mărfuri
– SC C&A CONSULTING  SRL 5 muncitor necalificat, 5 in

stalatori tehnico sanitar
– SC VERIDIN GRUP 1 femeie de serviciu, 1 vânzător, 1 aju

tor bucătar
– PAULA BIRLEANU  I.I. 1 lucrător comercial, 1

confec�ioner
– SC AXXA EXPEDITII  SRL 1 declarant vamal
– SC SHERIFF  GUARD  PROTECTION 10 agen�i securi

tate
– SC UNGUREANU  TRANS SRL 10 muncitori necalifica�i,

10 muncitori necalifica�i
– SC STEFMAR  CLEAN SRL 1 spălător auto
– SC CONDO AEDO SRL 4 mecanici utilaj, 1 muncitor

necalificat
– SC BELMI TRADE SRL 1 ajutor bucătar
– SC  LCL ROMANIA SRL 15 operatori confec�ioneri
– SC AQUAVAS SA 1 lăcătuș mecanic, 1 sudor
– ASOCIATIA  INIMA DE COPIL 1 educatoare, 1 profesor

engleză, 1 îngrijitoare copii
– SC PERSEUS DESIGN SRL 1 muncitor necalificat, 1 tâm

plar
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COMUNICAT DE PRESĂ
al ziarului 

Meridianul de IașiVasluiBacău
După pronun�area Sentin�ei civile a

Judecătoriei din Vaslui, de pe 29 iulie curent,
din dosarul 8779/2020, vă comunicăm
următoarele:

Instan�a de judecată respinge cererea de
chemare în judecată a cetă�encei Mocanu 
Ramona, respinge reconven�ionala formulată de
Dumitru Marin, respinge și alte cereri formu
late în dosar.

Desigur vom aduce la cunoștin�a opiniei
publice principalele elemente din motivarea
Instan�ei.

Dincolo de nuan�a procesului politic pe
care o poartă conducerea partidului de la putere
reprezentat de candidata la depută�ie Ramona
Mocanu este interesant:

1. Încercarea de a pune pumnul în gura
presei na reușit;

2. Abuzul închipuitei directoare (că de
valoare… nu este) în adunări publice nu este
încă sanc�ionat (om vedea în apel);

3. În loc să producă ceva pentru comuni
tatea care o plătește cu aproximativ 11000 de lei
lunar (!), Mocanu își arată col�ii sau preferin�ele
întocmai ca o �a�ă din pia�ă, ocultând valorile
locale și sabotând munca și valorile produse de
pu�inii oameni capabili și gata de sacrificiu din
acest jude�.

4. Cerem DEMISIA unui asemenea per
sonaj strecurat politic întrun post tare bine
plătit și unde nu onorează cu nimic, absolut
nimic, postura culturală.

În numele ziarului și al meu personal,
Prof. dr. Dumitru V. MARIN

cel mai important jurnalist vasluian 
din toate timpurile.
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DEMISIA !!!
Grupul nostru de presă CVINTET TERA cere DEMISIA celei care prin mișcula�ii politice a ajuns directoarea unui

muzeu prestigios, Ștefan cel Mare, din Vaslui.
Cerem DEMISIA cetă�encei MOCANU RAMONA  care a întors cultura vasluiană cu decenii în urmă, care excelează

doar în dragostea pentru pisici și în neaprecieri care de care mai aspre în presa și media na�ională și locală.
Nu ne împiedică nimic so considerăm cea mai incompetentă persoană aflată în fruntea unei institu�ii jude�ene, de

la existen�a Muzeului, de peste ½ secol.
DEMISIE de onoare… Ramona Mocanu!!!
Demite�io cât mai repede, domnule Președinte al Consiliului  Jude�ean Vaslui.


Vă invităm să participa�i la eliberarea de impostori a unor Direc�ii jude�ene și institu�ii cu rol cultural local. 
Jos GROPARII CULTURII  VASLUIENE !

FESTIVALUL UMORULUI… 
E LUNA VIITOARE.

În vara aceasta sau organizat mai multe manifestări socialculturale de către unele institu�ii
îndreptă�ite și… obligate să cheltuiască banii aloca�i.

Primăria Vaslui, prin prea economul Vasile Pavăl nu a acordat nici un leu pentru stimularea unor
persoane, grupuri, ONGuri, adică na mai alocat fonduri nerambursabile. „Net culturî” ar putea spune pe
rusește chiar unul dintre beneficiarii „zilelor” de distrac�ie subculturală a Vasluiului, Eugen Doga din Chișinău,
mare favorit al cuplului Buzatu – Pavăl (groparii culturii vasluiene). Adaug despre Eugen Doga: e un mare
muzician al neamului românesc.

Se avântă în „festivaluri” Centrul jude�ean pentru păstrarea tradi�iilor culturale unde Lucian Onciu
nea comunicat un program lăudabil. Pute�i să descifra�i multe din interviul pe care îl vom publica în ziar.

Noi ne vom bucura strâmb de Festivalul Umorului „Constantin Tănase” care nu mai e în campanie
electorală și care va prilejui întâlniri rare cu artiști de mare valoare, pe scenă și în afara ei. Zic „strâmb”
pentru că în pofida faptului  că iam consacrat ani din via�a mea organizării primelor edi�ii, și mai mul�i ani,
peste 52, sus�inerii culturii locale, și peste 32 sus�inerii prin massmedia și presa scrisă (însumi am un număr
mare de articole în Meridianul… și M.C.R.) în pofida unei asemenea activită�i UNICE în �ară și în lume, organizatorii
nu par a face ceva pentru veterani ca mine. Cum sar spune nu se gândesc la o întâlnire cu omul acelor ani.

Afirm că dintre ORGANIZATORII F.N.U.C.T. cu ceva putere de decizie, mă mai aflu doar eu în
via�ă, pentru că un oarecare șopocăitor de atunci nu avea sarcini de organizare. Afirm și  eu că la vremea
aceea „partidul era în toate” dar oamenii care lam organizat eram vii și foarte obosi�i de atâta alergătură.
Adică oamenii capabili lau făcut și nu  entitatea ce�oasă de la putere și nici informatorii lor.

Am respectat întocmai adevărul istoric în cele 2 (două) căr�i consacrate (Festivalul Na�ional al
Umorului, 218 pag. din 2010 și Festival semicentenar: 50 pentru 50, anul 2020, 322 pag.) și în articolele,
reportajele, interviurile, de pe parcursul celor 32 de ani, de după 5 decembrie 1990, când am înfiin�at TVV.
De curând, am făcut unele precizări în cea de a 56 carte a subsemnatului, Mărturii pentru istorie, anul 2022, 274 pag.

Festivalul Umorului întemeiat, printre al�ii, și de mine cu prima edi�ie între 35 iulie 1970, a rămas,
și este astăzi prima institu�ie culturală cu prestigiu care reprezintă Vasluiul la nivelul cultural al României.

INTERVIU CU LUCIAN ONCIU DIRECTORUL CENTRULUI JUDE�EAN PENTRU 
CONSERVAREA ȘI PROMOVAREA CULTURII TRADI�IONALE VASLUI

Reporter: Mă aflu în biroul lui Lucian Onciu directorul Centrului Judeţean pentru Conservarea și
Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui. Ce face�i în această perioadă, domnule director?

Director: În această perioadă, fa�ă de ultimii doi ani, putem să ne punem în practică ideile. În
afara Festivalului de umor „Constantin Tănase” avem în pregătire Festivalul de muzică corală laică și
religioasă „Gheorghe Cucu”, festival care spre deosebire de anul trecut se va desfășura pe durata a
două zile – o zi de concurs și una dedicată recitalurilor. E un eveniment pe care noi lam adus în mu
nicipiul reședin�ă de jude�, precedentele 16 edi�ii desfășurânduse la Puiești, localitatea de origine a
compozitorului Gheorghe Cucu. De asemenea vom colabora cu Primăria Vaslui pentru Zilele orașului.
Ulterior între 2 și 4 septembrie organizăm a douăzecea edi�ie a Târgului de meșteri populari. Pe 9 și
10 septembrie propunem o primă edi�ie a evenimentului TeenFest.eu. Încercăm să creăm con�inut care
să se adreseze tinerilor din Vaslui. Probabil sunte�i la curent cu faptul că tinerii își doresc titlul de
„Vaslui Capitala Tineretului din România” în anul 2024. Pentru mine nu este foarte important dacă
vor primi acest titlu, dar mesajul transmis de ei a ajuns la noi, mesajul fiind că trebuie să ne adresăm
tot mai mult tinerilor, motiv pentru care propunem acest eveniment. În maxim 10 zile vom anun�a pro
gramul. Tot atunci, nu mai târziu de 16 august, vom face cunoscut programul unei noi edi�ii, a XXVII
a a festivalului de umor „Constantin Tănase”, festival care se va desfășura în perioada 1118 septembrie.
Vom încheia luna septembrie cu o nouă edi�ie a festivalului fanfarelor pe care o vom organiza la Pădureni.

R: Cemi po�i spune despre Festivalul Umorului „Constantin Tănase”, pentru că acesta este princi
palul motiv al venirii mele, aici, la domnia ta?

D: În acest an încercăm să ne adresăm unui număr cât mai mare de vasluieni pentru că, de
obicei, acest festival era îngrădit între pere�ii casei de cultură „Constantin Tănase”. Vom avea eveni
mente în Centrul civic, vom avea evenimente în Pia�a independen�ei (la SECU), vom avea spectacole
la sala Studio și, evident, în sala mare. Concursul de interpretare va fi organizat la această edi�ie în
Centrul cultural al comunei Pădureni, acolo unde vom avea și un recital al unei trupe de umor. Ceea
ce făcea cândva deliciul acestui festival, concursul de interpretare, din păcate, dea lungul timpului
calitatea sa diluat, poate pe bună dreptate, iar noi am încercat să oferim alte spectacole, reprezenta�ii,
pentru vasluieni. 

INTERVIUL INTEGRAL ÎN NUMERELE VIITOARE
Dumitru V. MARIN

PLOAIA ȘI PRIMARUL
Să nu creadă cineva că am făcut o fixa�ie pentru primarul

Pavăl Vasile multimandatat de Vaslui. Odată propus pe lista partidului
conducător și măgarul lui Moș Alecu iese primar. Vreau să spun că fără
nici un merit.

Dar, vorba lui Caragiale, dacă nai pe cine înjura, apoi pri
marul și guvernul sunt vinova�i de toate. Iar când suntem înconjura�i
de incompeten�ă și delăsare, de reavoin�ă, corup�ie și ho�ie, avem
subiecte cât ne trebuie.

Ziarul și revista Meridianul Cultural Românesc sunt sabotate
intens de acest Pavăl – inginer declasat, primar „talentat”: nu ni se trimit
comunicate de presă, nu suntem invita�i la conferin�e de presă (de fapt
nu le mai organizează de când sa umflat orzul în el), nu ni se răspunde
la adrese, nu avem acces în primăria lui Pavăl.

Brava, Vasile!

A venit ploaia, mar�i seara. A fost mare nenorocire pe 
municipiu și noi oferim ceva imagine. Un prieten a semnalat că în zona
străzii Hușului a fost mare inunda�ie, altul că în crucea gării e un lac
mâlos, cu apă caldă de la străzile supraîncălzite de secetă. Noi am văzut
că pe str. Spiru Haret, în sfârșit, ploaia a spălat asfaltul sfâșiat de
lucrările prelungite pentru apă.

Nu nil închipuim pe primarul Pavăl că este în mijlocul apelor,
că nu e treaba lui asta. De fapt nu nil închipuim nicicum, pentru că nu
e campanie electorală și el, cel mereu pe teren, nu e decât la sălașul său,
din oraș sau de la munte. Că doar o via�ă are omul, nu?

A… sta�i, săl vede�i cât de vioi va fi la Zilele Vasluiului…
împăratul !?!

Nu pentru el au fost organizate?
Poate să tune, să fulgere, să fie orice… el își va sus�ine 

cuvântul său în�elept. Că doar e cristos gornistul de municipiu și el face
legea. Mai are pu�in…

DVM

Strada PĂCII încă inundată la 30 de minute 
după oprirea ploii – canalizare nouă
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Dumitru V. MARIN
Darul pictorului Gheorghe LETEANU

A  a p ă r u t  n r. 3 0 / 2 0 2 2
Revista noastră interna�ională de care suntem

tare mândri, are  șapte 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 856 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.

APARI�II EDITORIALE:
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SUBTILITATE FEMININĂ
Cum cumpăraseun vibrator,
Îl întrebă pe vânzător:
Îi faci o probă? (şi...subtil)
Că aş dori şi... un copil!

Val  ANDREESCU

UNUI CRONICAR DE BOX
Îi place sportul cu mănuși
Participă la orice gală,
Bătaia unde e legală
Șii laudă pe bătăuși.

SUNT UN BĂRBAT CURAJOS
Niciodată eu nu tremur,
Am curaj,dovadai clară;
Am probato la cutremur,
Primul am ieșit afară.

Constantin BUCOS

TÂNĂRA LA MARE
Sa distrat mult la Constan�a
Cun prieten de pripas,
Dar sa terminat vacan�a,
Dânsa însă a rămas.

CRAINICA DE LA TELEVIZIUNE
Ești mul�umit, bineîn�eles,
Caduce noută�i mereu,
Și le ascul�i cu interes
Privind la dânsan decolteu!

GeorgetaPaula DIMITRIU 

PROVOCARE
Vinun sticle te provoacă,
E licoarea de la zei,
Dar ispita rău te toacă,
Lângă el vrei și femei

Corneliu VĂLEANU

COALIŢIILE DE PARTIDE
Cei cu conştiinţă trează
Şi cu dragoste de ţară,
Cred că se coalizează
Ca să vadă cei separă.

MENIREA URNELOR
Un detaliu pun la punct:
Ştiu căn urne sunt plasate
Ori cenuşă de defunct
Ori speranţe înşelate.

Constantin IURAŞCUTATAIA

DESPRE GUVERN
Când guvernuţi dă un leu,
Piaţa, crește cu o sută,
Nu ştiu ... sutai cât un leu,
Ori azi leui cât o sută?

DUPĂ AEGERI
Aleșii noștrintro privin�ă
Se străduiesc, muncesc enorm,
Dar se și ceartă în ședin�ă,
Iar când no fac, precis că dorm.

Eliada SCOR�ARU

ACCESAREA FONDURILOR
EUROPENE
Proiectelendrăzne�e și de viitor
Devin la noi trecut de sine stătător,
Se derulează birocratic, dar și lent,
Doar la așa ceva avem destul talent.

Sorin COTLARCIUC


Pacientul: Credeţi cã operaţia asta e absolut necesarã? O sã mã coste cam mult, se pare…
Chirurgul: Preferaţi cheltuielile de înmormântare?…
Pacientul: Nu, nu, dar naş vrea sã le plãtesc pe amândouã!…



– Iubitule, cand o sa mai facem si noi dragoste ?
– Eu maine. Tu?



Am fost la o petrecere când prietena mea a venit la mine nervoasă:
– Mă uit la tine cum te săruţi cu blonda aia de peste zece minute. Cum ai putut?!
– E simplu iubito, am respirat pe nas.



BALADĂ FRANŢUZEASCĂ
Reamintindumi de François Villon,
Atunci când miam îndeplinit speranţa
Şi am ajuns (nu la Hotel Crillon!
Dar, orişicum, pe undeva prin Franţa),
Cum îmi ştiam de mic extravaganţa,
Tot hoinărind de zor prin citadele,
Eu mam decis să îmi descriu vacanţa
În versuri cu parfum de vilanele.

Trasând un cerc înscris în… „hexagon”,
Spre a mă încadra în ambianţa
De spirit, ironie şi bonton
Am străbătut, în pas vioi, distanţa.
Deşi nu mă prea ajuta finanţa
Am mers din Alpi şi până la Atlantic
Şiam înţeles apoi, privind chitanţa,
Ce scump e astăzi să devii romantic.

Privind de sus, de la MontSaintMichel,
Un ocean ceşi etala prestanţa
Am ameţit ca întrun carusel
Ceşi înclina spre orizont balanţa.
Jos valurileşi intonau romanţa
Tentândumă sajung la SaintMalo
Şiacolo, dovedindumi cutezanţa,
Brav am dansat cu fluxul un tango.
Parisul ma primit co şansonetă,

Cu fete etalânduşi eleganţa;
Iar Sena cea zglobie şi cochetă
Îşi demonstra, cu fală, toleranţa (!).
Cum Tour Eiffel, vădinduşi importanţa,
Sfida toţi zgârienorii din Défense,
Eu lam escaladat cu nonşalanţa
Cu care vântul îmbia la dans.

Fântânile dansau şi la Versailles
În timp ce îşi schimbau mereu nuanţa,
De la oranj, la galben şi corai,
Ori alternând cu verde pur garanţa.
Puţin mai jos, celebrul Trianon
Îşi amintea, prea mândru, aroganţa
Lui Louis Quinze sau lui Napoleon,
Fantome ceşi pierduseră substanţa.

Castelele din lungul văii Loara
Şiau demonstrat, din plin, exuberanţa,
Iar unul nea primit chiar cu fanfara
Ca săi testăm, probabil, rezonanţa...
Deci, spre a încheia, brav, performanţa
Unui periplu fără de egal,
Eu mam jucat un picuşor cu stanţa
Sperând că pot să fiu original!

Eugen DEUTSCH

RONDELUL VINULUI
Mă simt bogat în eul meu,
Iubiri înalte cresc în mine,
Cu spada mea înving peoricine...
Deaceea, cred, că sunt un zeu.

Pe to�i îi înfloresc în bine
Am loc ales în Empireu
Mă simt bogat în eul meu,
Iubiri înalte cresc în mine.
Pe râul vie�ii merg cu tine
Să�i �in curajul treaz mereu,
Și sper sajungi la apogeu
Pe drumul de capcane pline

Căci sunt bogat în eul meu.

Avertismentul vinului
Misiunea mea e mare
Dată de la Cerul sfânt ;
Cin'mă bea prea des, prea tare,
Intră iute în... pământ!

Constantin PROFIR
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MESAJE SPECIALE:
Lui D. Buzatu (C.J.Vaslui): Te iert pentru câte miai făcut mie ca persoană, dar te blamez pentru cât rău ai făcut firavei

culturi vasluiene pe care ai desfiin�ato! Ai avut oameni de valoare pe care iai nenorocit! Ca în Ferma animalelor…

Ing. Vasile Pavăl, încă Primar (Vaslui): Î�i iert relele mie făcute, dar te blestem pentru câte daune ai adus prăpăditei vie�i
culturale vasluiene, alungând valori și înconjurândute de nulită�i. Cum vei rămâne în istorie?

Argumente: 400000 de lei (=4 miliarde, vechi) neacorda�i pentru cultură în 2 ani, după ce cu un an înainte ai premiat
desene pe asfalt.

În afară de 24 oameni de cultură care fac pe munca și talentul lor câte ceva, nimic nu mișcă în Vaslui, devenit al celor cu
mintea beteagă, beteagă. Cum vei răspunde copiilor și nepo�ilor? Sau îi crezi pe to�i tâmpi�i?

Mare pacoste pe acest oraș…
D.V.M.

RECOMANDĂRI 
PENTRU O VACANŢĂ LINIŞTITĂ

Pentru prevenirea furturilor din camerele de hotel
– La plecarea din cameră asiguraţi uşa de acces în cameră, uşa de la balcon şi ferestrele!
– Nu lăsaţi la vedere, pe balcon, bunuri care săi tenteze pe ho�i!
– Depozitaţi banii şi bunurile de valoare în seiful hotelului!
– Luaţi cu dumneavoastră numai sumele strict necesare pentru cumpărături sau plăţi curente!
– Fiţi prudenţi în relaţiile cu persoanele nou cunoscute şi nu vă lăudaţi sau nu vă expuneţi bunurile

de valoare,  printre amabili şi binevoitori puteţi întâlni și persoane rău inten�ionate!

Pentru prevenirea furturilor din autoturisme
– Nu lăsaţi în autoturism bagaje sau gen�i chiar dacă nu conţin bunuri de valoare, acestea pot atrage

atenţia ho�ilor care nu ştiu ce se află în interior!
– Nu lăsaţi în autoturism GPSul, interfaţa radio a cdului auto, telefoane mobile, laptopuri, camere

video sau foto, documente, cărţi de credit sau bani chiar şi atunci când părăsiţi autoturismul pentru scurt timp!

Pentru prevenirea furturilor din locuinţe
– În cazul absenţelor îndelungate de acasă, comunicaţi acest fapt numai persoanelor în care aveţi

mare încredere!
– Dacă locui�i la casă sau la un apartament situat la parter, este necesar să vă protejaţi ferestrele cu

grilaje metalice ale căror capete de prindere să fie încastrate în zid!
– Evitaţi discuţiile despre bunurile de valoare pe care le aveţi în casă!
– Nu lăsaţi bilete în uşă sau mesaje pe robotul telefonic prin al căror conţinut să informaţi străinii

că aţi plecat în concediu!
– Evitaţi găzduirea persoanelor despre care nu aveţi date concrete şi verificate!
– În situaţia în care cheile de la uşa de acces vau fost sustrase împreună cu actele de identitate,

schimbaţi de urgenţă sistemele de asigurare!
DACĂ SESIZAŢI O SPARGERE, ANUNŢAŢI IMEDIAT POLIŢIA!

PROPRIETĂ�ILE
FRUCTELOR ȘI

LEGUMELOR
Principalele proprietăţi nutritive şi sanogenetice ale fructelor

şi zarzavaturilor sunt următoarele:
– Fructele și zarzavaturile tezaurizează certe valori nutritive

şi implicit calorice. Este bine de a şti, în acest sens, că sub raport caloric,
de exemplu, o sută de grame de struguri de bună calitate echivalează
cu o cantitate similară de carne slabă de vacă sau de peşte. În acelaşi
timp, merită a şti că banalul cartof se constituie în materia primă a celei
dea doua pâini a speţei umane.

– Tot legumele şi fructele se constituie întro importantă sursă
de energie pentru organism, şi asta graţie în primul rând glucidelor pe
care le conţin, în special glucozei, levulozei şi fructozei, pe departe celei
mai asimilabile pentru organism dintre toate zaharurile existente în
cadrul naturii verzi.

– În aceeaşi măsură, fructele şi zarzavaturile sunt mari depo
zitare de vitamine, şi încă de o mare varietate.

– Tot fructele şi zarzavaturile sunt mari depozitare şi în oli
goelemente, deci în săruri minerale, alte elemente nutritive indispens
abile vieţii, asemenea vitaminelor.

– Fructele şi legumele reprezintă, de asemenea, cele mai mari
depozitare dintre elementele nutritive pe care ni le pune la dispoziţie
natura verde, în ceea ce priveşte conţinutul în fibre alimentare, deci în
celuloză. Or, să nu uităm că aceste fibre alcătuiesc cel deal şaptelea
stâlp de rezistenţă al alimentaţiei umane, ceilalţi stâlpi fiind reprezenta�i
de glucide, proteine, lipide, apă, vitamine şi de sărurile minerale. Prin
marea lor bogăţie în fibre alimentare, deci în celuloză, fructele şi zarza
vaturile sunt stimulente de prim ordin ale tranzitului intestinal, tranzit
cu implicaţii dintre cele mai deosebite în ceea ce priveşte echilibrul so
matic, deci corporal, ca şi în ceea ce priveşte echilibrul psihic şi stările
de spirit. Mai e nevoie oare să precizăm, în acest sens, în ce măsură
constipaţia generată de lipsa de celuloză din conţinutul intestinal,
aşterne patul diverselor suferinţe şi a diverselor stări de spirit negative?

–  Nu trebuie, în sfârşit, să neglijăm sau să minimalizăm nu
meroasele virtuţi terapeutice ale fructelor şi zarzavaturilor. În acest sens,
precizăm că ţelina şi cicoarea sunt aperitive, adică sporesc apetitul, că
ridichile şi salata sunt depurative, adică contribuie la curăţirea internă
a organismului; că sparanghelul, prazul, pepenii şi fructele în general
sunt diuretice, adică favorizează eliminarea urinei; că usturoiul şi ceapa
sunt la rândul lor, printre altele, şi vermifuge, adică contribuie la eli
minarea paraziţilor intestinali; că varza roşie este expectorantă, în vreme
ce cea albă, graţie vitaminei U pe care o conţine în cantităţi semnifica
tive, este cicatrizantă pentru ulcerele tubului digestiv; că anghinarea
este colagogă, adică favorizează eliminarea bilei, contribuind pe această
cale la optimizarea digestiei intestinale.

– Fructele, şi dintre acestea în special merele, consumate fie
coapte, fie rase, fie sub formă de zeamă, sau dovedit de o mare utilitate
în tratamentul colitelor şi enterocolitelor, mai ales când acestea ţin de
vârsta copilăriei, şi asta graţie sărurilor de pectină pe care aceste fructe
le conţin, şi în special acestui constituent deosebit al acestor săruri,
reprezentat de pectatul de nichel.

– Fructelor şi zarzavaturilor le mai sunt proprii certe
proprietăţi uricolitice, respectiv de dezintegrare în organism a acidului
uric, de unde indicaţiile acestor elemente, ţinând de natura verde, în
tratamentul artritelor ca şi al litiazelor renale.
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LACRIMILE BUCOVINEI

Câte lacrimi mai ai, duioasă Bucovină?
�iau înflorit to�i ghioceii în priviri.
Teai tot hrănit cu bulgări de lumină
și plângi acuma iară...  și te miri...

Plâng în pronaus icoanele bătrâne.
Pe genunchii lacului răsar zambile.
Plâng și câmpiile pline cu grâne, că
sa dus în veci... fratele meu, Vasile.

Vântul îmi șterge lacrima din ceas
șin cântul ciocârlilor de miercuri.
Vasile Tărâ�eanu mia rămas,
un bulgăre de amintiri în cercuri.

Ce bun era...  și îmi vorbea cu frate!
În scris, înfră�ea roua și cuvântul,
dar a venit nenorocita moarte,
sămi ia un frate, să îl guste mormântul.

Drum lin prin ceruri, fratele meu, Vasile!
Pe fratele Dabija, salutăl cun suspin.
Vă vom păstra în suflet cât vom avea zile,
șin cele din urmă... la voi o să venim.

Poezie de George FILIP 
din Montreal, Canada

DESPRE FACERE
Facerea Divină nu sa săvîrşit.
oameniis pe lume simpli muritori
ceam aflat din Biblii şiavem de citit
despre ale vieţii mari nedumiriri.

şiau venit poeţii cu harul în deşti,
însetaţi dea pururi şi nedomoliţi,
să ne tălmăcească tainele cereşti,
prin Edenun care noi am fost huliţi.

nentîlnim prin mlaştini cu acel proclet
care – cu osârdii grele nea pălit
şia venit Hrisosul – şi El tot poet,
pe care în grabă...noi lam răstignit.

Dumneeu în ceruri stă în jilţul Lui,
privind cu tristeţe spre micul Pământ;
nimeni vrea sasculte taina cerului,
căn derută mare oamenii toţi sunt.

îngeri buni coboară sămpartă poveţi.
au venit apostoli cu tainele lor.
creştiniii tratează ca drept precupeţi
şi zic proletarii: plece unde vor...

noi ne facem cruce smeriţi – la răscruci
şiaşteptăm posmagii să cadă din cer.
nu trudim o clipă...ne pierdem năuci
turmele dea valma către leruiler.

noi suntem prin viaţă simpli muritori
şi citim din Biblii... şiavem de citit
despre ale lumii mari nedumiriri;
Facerea Divină nu sa săvîrşit...

MMEERRIIDDIIAANNUULL.. .. ..
acum 19 ani

Poezie de Puiu RĂDUCAN 

Regretăm și noi trecerea în nefiin�ă a celui
ce nea fost prieten, poetul Vasile TĂRÂ�EANU,
membru de onoare al Academiei Române.

„Vasile Tărâ�eanu este bradul de munte, iar
rășina tulpinei sale nu este altceva decât via�a
rănită, dar nicicând îngenunchiată pe care o
trăiește în mijlocul unor necontenite furtuni 
istorice”. – Grigore VIERU

Dumnezeu săl aibă în grija sa!
DVM
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8 AUGUST
ZIUA INTERNAŢIONALĂ A PISICII

Sărbătoarea pisicii este un prilej de venerare a unuia dintre cele mai iubite animale
de companie de pe planetă, o prietenie veche de mii de ani. Aceasta este o
zi de activism pentru conștientizarea oamenilor fa�ă de nevoile pisicilor,
o zi de luptă împotriva neglijen�ei și a abuzurilor asupra acestora. În 2002
Fondul Interna�ional pentru Bunăstarea Animalelor (International Fund
for Animal Welfare — IFAW) și alte grupuri pentru drepturile 
animalelor au propus ca această zi să se �ină la 8 august.

În 2020 aspectele legate de Ziua Interna�ională a
Pisicilor a trecut la International Cat Care, o organiza�ie
britanică nonprofit care se ocupă de îmbunătă�irea
sănătă�ii și bunăstării pisicilor domestice din întreaga
lume încă din 1958.

Sărbătoarea este dedicată celui mai popular
animal de companie din lume, legătura dintre om şi
pisică fiind veche, de peste 9.000 ani.

Iflscience.com estimează că în prezent
numărul lor la nivel mondial depăşeşte cifra de 500 de
milioane, în timp ce cutecalendar.com precizează că
în întreaga lume există aproximativ 60 de rase de pisici
cunoscute, în timp ce pisica europeană cu blana scurtă
este cea mai răspândită.

Unele pisici, de exemplu cele negre, sunt con
siderate aducătoare de noroc în unele păr�i (Regatul
Unit, Japonia), dar în alte păr�i (Europa) se consideră
că prevestesc nenorociri. Pentru a combate tratamentele
negative determinate de supersti�ii, pisicile negre au
propria lor zi interna�ională, Ziua interna�ională de
apreciere a pisicilor negre, care se �ine la 17 august.

Plină de afecţiune şi energie, inteligentă şi dornică de joacă, având o mare 
capacitate de adaptare la orice tip de mediu şi devotată faţă de stăpâni, pisica a devenit un
companion excelent pentru tot mai mulţi oameni.

Numeroase studii au arătat că deţinerea unei pisici ca animal de companie a condus
la îmbunătăţirea stării psihice, la combaterea stresului, a anxietăţii şi a depresiei stăpânului.

Mai mult, unele feline au și abilită�i de orientare, dar și de salvare… De exemplu,
Theo a devenit pisica anului 2018, în Marea Britanie, după ce ia salvat via�a stăpânei sale.

O altă pisică sa întors acasă după 12 ani. Era plecată de așa mult timp, că a surzit.
O pisică a luat trenul pentru ași căuta stăpânii. Sa ajuns la un final fericit datorită

re�elelor de socializare.
Că îţi place sau nu, unele feline sunt mult mai celebre decât neam putea imagina

noi vreodată. La capitolul likeuri sau shareuri, chiar ne dau lecţii. Felinele au jucat un rol
important pe marele ecran, în reclame, campanii sociale etc.

Garfield este unul dintre filmele care sau bucurat de un succes enorm. La capi
tolul celebrităţi din lumea felinelor mici se află Lil Bub, Grumpy şi Venus.

După ce Tom, Felix, Sylvester, Motanul Încălţat, Puss 'N Boots sau siamezele Si
şi Am au făcut carieră în film, iar alte nenumărate feline, în frunte cu Morris, au fost mascote
publicitare, pisicile au şi propria lor socialmedia.

Din ianuarie 2022, Casa Albă are o nouă mascotă: pisica Willow, adoptată de
Prima Doamnă, Jill Biden. Willow „se instalează la Casa Albă cu jucăriile ei favorite, cu
recompensele ei şi are mult spaţiu la dispoziţie pentru a explora şi a mirosi”, a spus
Michael Larosa, secretarul de presă al Primei Doamne.

Motanul Larry, felina de pe Downing Street numărul 10, poartă numele oficial
de ,,Chief Mounser'', fiind cel mai faimos membru al reşedinţei. Larry este o figură
familiară pe treptele din faţa uşii negre a reşedinţei primministrului britanic de pe Downing
Street numărul 10, din 2011, când a fost adus de la adăpostul "London's Battersea Cats and
Dogs Home".

Pisica este renumită și pentru torsul ei specific. Sunt multe teorii legate de acest
tors: unii oameni de ştiinţă au susţinut că este produs prin vibrarea corzilor vocale. Este
considerat relaxant şi cu un efect de calmare a durerilor acuzate de stăpân atunci când pisica
este în preajmă şi practică respectivul procedeu de tors. De asemenea, studiile arată că şi
copiii crescuţi în case unde există pisici au rezistenţă mai mare la alergii sau astm.

O pisică de apartament duce o via�ă liniștită, unde hrana îi este asigurată în mod
constant, iar ea este protejată de vremea rea. Singura experien�ă pe care o poate avea cu un
prădător este interac�iunea cu stăpânul care, din când în când, o va spăla și peria fără milă.
Via�a trăită în cură�enie, având la dispozi�ie pe cineva care să îi schimbe litiera și 
bucurânduse de un loc sigur unde să mo�ăie sunt lucruri ideale pentru o via�ă pisicească
de vis.

O pisică, mai ales de rasă, dacă este crescută de la o vârstă fragedă în apartament,
nu va avea mari curiozită�i în a explora lumea de afară, în special dacă are cu cine și cu ce
să se joace. Cu o îngrijire medicală adecvată, pisica poate atinge cu siguran�ă vârstă de 
1215 ani. Dar unele pisici pot trăi și dublul acestei estimări. Motanul Rubble ar putea fi
cea mai bătrână pisică din lume, după ce a sărbătorit a 30a aniversare.

În schimb, spre deosebire de pisica de apartament, cea care este crescută la curte
sau pe stradă trece prin experien�a unui alt stil de via�ă ce presupune cantită�i mai mari de
stres.

Înstinctul ei de supravie�uire o �ine alertă, pentru a scăpa de câini, oameni agresivi

sau trafic. Ea vânează păsări și rozătoare sau caută prin gunoaie. Își găsește
culcuș sub mașini, în subsoluri de blocuri sau sub veranda unei case. Pe

lângă foame, ea trebuie să se descurce singură în cazul sarcinii, să își
îngrijească puii și să îi hrănească, dar și să facă fa�ă diverselor boli pe care
nu i le va trata nimeni. Poate fi otrăvită, lovită de o mașină, se poate
îmbolnăvi sau poate fi rănită sau ucisă de către un alt animal. În astfel de

condi�ii, nu este de mirare că pisica nu trăiește mai mult de 25 ani.
În această zi, multe adăposturi pentru animale ţin cursuri despre

felul cum trebuie îngrijite micile feline şi încurajează oamenii să adopte
o pisicuţă, căci interacţiunea cu aceste minunate animale de companie
reduce stresul, alungă singurătatea şi îmbunătăţeşte starea generală de

sănătate.
Cercetările arată că micile animale nu sunt doar buni companioni, ci şi

ajută la tratarea şi vindecarea diferitelor boli, chiar şi acolo unde medicina dă
greş.

Prezenţa unei pisici în cadrul terapiilor îl ajută pe pacient să fie mai puţin anxios,
îi transmite o stare de calm şi linişte interioară. Totodată, este bine cunoscut că ele

simt când un om este bolnav şi sunt factori ai determinării energiei negative.
Studiile au demonstrat şi faptul că pisicile sunt capabile să înţeleagă sentimentele

copiilor şi se pot adapta perfect acestora. În cazul problemelor emoţionale, cei mici
găsesc în animalul lor de companie un prieten bun, pe care îl iubesc şi de al cărui suport

au nevoie. Pisica Grumpy, morocănoasa, are peste 9 milioane de Likeuri pe 
Facebook. Este una dintre cele mai populare pisici din mediul online, devenită ulterior și
brand al firmei de mâncare pentru animale Friskies. A devenit populară pe net din cauza
aparentei expresii faciale. Stăpâna sa Tabatha Bundesen a declarat că mimica
morocănoasă a pisicii se datorează unei forme bizare de nanism. Felina a devenit celebră
după ce fratele stăpânei a publicat mai multe poze pe siteul de socializare Reddit. La
început, utilizatorii au presupus că este vorba despre o fotografie trucată, fapt care ia

determinat pe stăpâni să posteze și videoclipuri cu felina.
A apărut în nenumărate emisiuni ale televiziunilor americane, a vizitat şi redacţia

Times, pentru o şedinţă foto, şi Forbes, pentru un interviu, şi a apărut pe coperta Wall Street
Journal şi a New York Magazine.

PISICA (de ziua interna�ională a pisicii)
Eu, printre animale sunt regina!
Prin�esă mi se spune, zău,
Frumoasă sunt, cașai felina,
Dar uneori mai zgârii rău.
Chiar mă mai las și mângâiată,
Deși atunci să mușc îmi vine,
Dar cum sunt eu, o educată,
Mai las adesea de la mine!
De coadă trasăs foarte mult,
Sunt provocată câteodată,
Dar mă supun și vă ascult,
Căs o pisică chiar rasată!
Atunci când numi lăsa�i mâncare
Sau apa nu mio mai schimba�i,
Vaștept la ușă, la intrare
Ca explica�ii să îmi da�i!
Oi fi pisică alintată,
Și asta fără doar și poate,
Dar nu te voi ierta vreodată
De numi faci mofturile toate!
Căci sunt pisica Pufulina,
De strig eu odată :Miau!
Chiar sunt tratată ca Regina,
Și mi seaduce tot ce vrreau!  –  versuri de Angela ION

ing. Solo ROTENSTAIN
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15 AUGUST: ADORMIREA MAICII DOMNULUI SAU 
SFÂNTA MARIA MARE. 

SUPERSTIŢII, OBICEIURI ŞI SEMNIFICAŢII

Adormirea Maicii Domnului sau Sântămaria Mare este una dintre cele mai mari
sărbători prăznuite de credincioşi, pe 15 august. Marchează trecerea de la vară la toamnă
şi totodată Ziua Marinei, Maica Domnului fiind ocrotitoarea marinarilor. Pe lângă
semnificaţia religioasă a sărbătorii, în Transilvania şi alte regiunie ale ţării sunt cunoscute
o serie de obiceiuri şi superstiţii populare.

În Transilvania, există obiceiul ca femeile măritate să ducă la biserică, dis de
dimineaţă, fructe din recolta de struguri şi de prune, dar şi miere, pentru a fi sfinţite de către
preoţi şi împărţite apoi credincioşilor. De asemenea, fetele nemăritate culeg flori din
grădină, pe care le duc la biserică, aşezândule la icoane. În modul acesta, se crede că famili
ile acestora vor fi protejate de boli şi de necazuri.

Tot din această zi de sărbătoare, femeile însărcinate se roagă la Maica Domnului,
pentru ca aceasta să le protejeze pe toată durata sarcinii şi să le ajute să nască prunci
sănătoşi.

Tradiţia nui uită nici pe cei care au părăsit această lume, astfel că, în dimineaţa
de 15 august se tămâiază mormintele.

Din 15 august se deschide şi sezonul nunţilor, acesta ţinând până la intrarea în
postul Crăciunului. Perioada dintre Sfânta Marie Mare (15 august) şi Sfânta Marie Mică
(8 septembrie) mai este cunoscută în popor şi sub denumirea de Între Sântămării. Această
perioadă, spune tradiţia, este considerată a fi potrivită pentru semănăturile de toamnă.

În ziua de Sfântă Mărie, ciobanii îşi coboară turmele de oi de pe munte, semn că
anotimpul călduros este pe sfârşite.

Pe de altă parte, cei care aveau vii mari obişnuiau ca în această zi să tocmească
pandurii care să păzească viile. De asemenea, în această zi bărbaţii îşi schimbau
pălăria cu căciula iar cei care erau observaţi că purtau în continuare căciulă erau ironizaţi.
Totodată în această zi de sărbătoare era interzis dormitul pe prispă sau scăldatul în apele
râurilor spurcate de cerb.

Tot în această zi se organizau şi târgurile şi iarmaroacele de toamnă.
Totodată, la sărbătoarea Sfintei Marii se adună ultimele plante de leac, 

putânduse afla totodată cum va fi toamna ce se apropie şi se culeg flori care se pun la
icoane şi care mai apoi sunt bune pentru vindecarea anumitor boli. În părţile Moldovei această
sărbătoare este considerată sărbătoarea „morţilor” iar cu această ocazie sunt pomeniţi toţi
strămoşii plecaţi în lumea celor drepţi care au purtat numele Sfintei Fecioare.

În Maramureş, sărbătoarea religioasă are o mare însemnătate, iar tradiţiile şi obi
cieurile de Sfânta Marie Mare încă se păstrează. Sunt organizate procesiuni religioase spre
mănăstiri, iar la slujbele speciale participă câteva zeci de mii de oameni.

Mai multe lăcaşuri de cult din ţară ocrotite de Maica Domnului îşi serbează, mier
curi, hramul.

Superstiţii legate de Sărbătoarea Sfânta Maria Mare 
În multe sate româneşti nu se aprinde focul cu două zile înainte de această

sărbătoare. Se spune că, în caz contrar, oamenii riscă să se îmbolnăvească, să le ia foc acare
turile şi să ia boli care pocesc pentru cei ce mănâncă gătit la foc în aceste zile.

Gospodarii vor avea recoltele blestemate şi fără roade dacă vor lucra în această zi
mare, iar vitele li se vor îmbolnăvi şi gospodăria se va destrăma.

Această sărbatoare se ţine mai ales pentru sănătate, pentru căsătorie, pentru naştere
uşoară şi pentru vindecări.

Oamenii merg la biserică şi se roagă la Fecioara Maria: fetele de măritat pentru
un „ursit” bun, femeile pentru temeiul gospodăriei, iar bărbaţii pentru recolte bogate.

De Sfânta Maria Mare, fetele nemăritate, care doresc să îşi găsească ursitul, trebuie

să poarte în sân dea lungul întregii zilei un fir de năprasnic (feriga în unele zone) şi să se
roage la icoana Maicii Domnului, ţinând candela aprinsă.

Se spune că năprasnicul are puterea de a aduce dragostea fetei care îl poartă de
Sfânta Maria Mare.

De Sfânta Maria Mare fetelor le este interzis să îşi taie părul şi săl arunce la gunoi.
De asemenea, este interzis scăldatul în ape curgătoare.

În alte zone, fetele care doresc să se mărite repede îşi pun busuioc proaspăt sub
pernă, pentru aşi visa jumătatea. Despre această zi se consideră că are o putere magică
foarte mare, fapt pentru care, plantele de leac, culese de către tinerele necăsătorite, au forţa
de a vindeca diferite boli.

Dacă unele obiceiuri se referă strict la femei şi la fete, nici bărbaţii nu sunt ocoliţi
de păstrarea tradiţiei. Aceştia, în data de 15 îşi schimbă pălăria cu căciula, iar cei care mai
sunt văzuţi cu pălăria după această dată sunt luaţi în râs de ceilalţi săteni. Tot acestora le
este interzis să doarmă pe prispa casei, ori în târnaţ în această zi.

Se interzice scaldatul în apa râurilor spurcata de cerb şi dormitul pe prispă.
Bătrânii satelor transilvănene cred şi în zilele noastre, că, dacă în ziua de Sfântă

Mărie Mare înfloresc trandafirii, toamna va fi una lungă şi călduroasă.

Alte semnificaţii
Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului este considerată şi sărbătoarea care

desparte lunile de vară de cele de iarnă iar în această zi se sărbătoreşte şi Ziua Marinei
deoarece Maica Domnului este considerată ocrotitoarea marinarilor.

Adormirea Maicii Domnului este sărbătoarea în amintirea zilei în care Fecioara
Maria şia dat obştescul sfârşit iar informaţii despre această sărbătoare nu se găsesc în 
Sfintele Evanghelii, decât în tradiţia Bisericii.

A primit vestea mor�ii sale de la un înger
În scrierile părinţilor orientali se spune că Maica Domnului a fost înştiinţată 

printrun înger de mutarea ei din această viaţă. De asemenea, se spune că apostolii aflaţi în
acel moment în zone diferite ale lumii au fost aduşi pe nori pentru a fi prezenţi la acest
eveniment. Deoarece Apostolul Toma nu a putut fi prezent la înmormântare, când a ajuns
după 3 zile acesta a cerut să fie deschis mormântul pentru a putea săruta mâinile
Născătoarei, dar intrând el a găsit mormântul gol. Dea lungul timpului în cuvântările
Părinţilor Bisericii   sa afirmat faptul că Fecioara Maria a fost înviată de Fiul Său şi luată
cu trupul în Împărăţa Cerurilor.

Pe de altă parte, tradiţia mai spune că după ce şia săvârşit misiunea apostolică ce
ia fost încredinţată, de a duce credinţa pe Muntele Athos, Maica Domnului dorea să se
mute la Fiul Său. Această cerere ia fost îndeplinită şi astfel a fost săvârşită şi dorinţa
creştinilor ca trupul Maicii Domnului să nu fie supus puteziciunii şi să fie luat la cer.

Tot tradiţia spune că înainte de Marea Judecată, Maica Domnului va da cu năvodul
de trei ori prin iad, sufletele de acolo putând să se prindă de el şi astfel să se mântuiască de
păcate. Se mai spune că dracii, rămaşi fără sufletele oamenilor, se vor mânca între ei până
când nu va mai rămâne niciunul.

Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului este prăznuită de ortodocşi şi catolici în
fiecare an, pe data de 15 august. Ea este cunoscută în Apus sub numele de Înălţarea cu
trupul la cer a Maicii Domnului. Este sărbătoarea în amintirea zilei în care Fecioara Maria
şia dat obştescul sfârşit. Nu se ştie cu exactitate nici anul, nici ziua când „a adormit Sfânta
Fecioară”.


