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„Cultura și mai ales jurnalistica
vasluiană din ultima jumătate de secol este
magistral reprezentată prin grupul său de presă
și prin operă de Prof. dr.  D.V. Marin. El este
cel mai veritabil  lider  cultural al genera�iei.”

Mihai BATOGBUJENI�Ă
ScriitorIași

„D.V. Marin reprezintă astăzi, peste ½
secol de istorie trăită – vorbită – scrisă, de după
1968 (când sa înfiin�at jude�ul). Mereu a fost
întrun plan prezent, martor și actant la tot ce
sa înfăptuit în municipiul, jude�ul Vaslui sau
chiar în Moldova românească. El însuși nea
lăsat multe volume de istorie culturală, lucrări
știin�ifice sau de înaltă jurnalistică. În peste 6
decenii, prezen�a lui a fost mereu
remarcabilă… Omul și opera sunt déjà intra�i
întrun patrimoniu.

Mărturiile sale sunt unice și, acum, 
imposibil de cuantificat exact.” 

Al. IONESCU – 
Laureat al Academiei Române

(15 iulie, 2018)
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ȘTIRI SCURTE, 
CĂ�I EPIDEMIE…

Mai întâi o „mul�umire publică” pentru primarulinginer
Vasile Pavăl din Vaslui, care încurajează cultura locului după
chipul și asemănarea lui de analfabet. Mă doaren cot că iese
din nou (sau nu) primar, că tot un acultural rămâne. E jalnicul
culturii locale. Voi reveni. 


Vasluienii intră în for�ă în aten�ia covidocomediei contem

porane pentru că chiar șefa unui spital jude�ean e dusă în stare
gravă sau alarmantă la București, unde să fie tratată cam cum
se cuvine la o fa�ă aleasă.

Trebuie săi zic mai bine COVIDODRAMĂ pentru că
nenorocirea asta globală, în loc să scadă, crește și iar crește pe
vreme de caniculă. Mul�i români, și foarte mul�i vasluieni (că
printre ei trăiesc și eu), au parte de destulă sărăcie – deci cei
buni de muncă trebuie să ia drumul străinătă�ii – de ceva lipsuri
în educa�ie (nui așa că violurile, be�iile, furturile trebuie să fie
la ordinea zilei) – și iată, nea venit  peste existen�ă și SECETA.
Rar am fost așa de descurajat ca să văd zilele trecute porumbul
uscat și cosit, floarea soarelui cât un pumn de copil, fără
produc�ie, pășunile uscate cu vite costelive (câte mai sunt) gata
să moară de foame. E mare nenorocire cu seceta în cel pu�in o
jumătate de jude�. Seceta și covidul… bună pereche…

Ca să avem pe ce cheltui, că doar ne merge bine, nu? 
Iacătă și alegerile. Chiar două rânduri, deci al�i bani, altă
distrac�ie alte… visuri năruite: politicienii cei cu lefuri impre
sionante să trăiască. Noi… cum putem.

Am trăit seceta din 1946, când apa Zeletinului dispăruse,
câmpul devenise ca oalele crăpate și sfărâmate, adică por�iuni
de metri pătra�i galbeni, usca�i, cu marginile întoarse, iar prin
crăpături vietă�i moarte de foame, de sete, de atacurile câinilor
vagabonzi, din cauza imposibilită�ii oamenilor să mai poată face
ceva. Poate nu se va repeta acest halucinant tablou, dar că vor
fi foarte mari lipsuri, nu e vreo îndoială. Seceta e peste noi, nu
cu noi…

(Continuare în pagina 2)
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ZĂPODENII SUB
ARȘI�A VERII

PRIMAR ÎN ALERGARE

PRIMARUL 
VARTOLOMEI... 

E PE TEREN
ÎN MUNTENII DE SUS
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Ziarul Meridianul de Iași

VasluiBacău primește abonamente
pentru trimestrele IIIIV al acestui
an. Noi vă oferim cele mai relevante
știri despre via�a comunelor Moldovei
și din via�a culturală a jude�ului, știri
din întreaga zonă a Moldovei. Suntem
alături de dumneavoastră de trei
decenii. Noi vă oferim o perspectivă
sintetică asupra spa�iului politic și
sociocultural în care trăi�i.

Abonamente pe str. Frunzelor,
nr. 2, Vaslui sau telefonic la unul din
tre numerele 0744.231.380, 0758
361.236 sau 0235.361.236, de luni
până vineri între orele 09.00 – 16.00.

ȘTIRI SCURTE, 
CĂ�I EPIDEMIE…

(Continuare din pagina 1)

Păsările cerului neau devenit dușmani lacomi și
periculoși. Graurii și ciorile distrug pomi, vii, lanuri cu recoltă,
grădini, culturi; nu se mai sperie de zgomote, de momâi, de poc
netul puștilor, de �ipetele oamenilor. Trebuie să mănânce chiar
cu riscul vie�ii lor (dar pe riscul înfometării oamenilor) drept
care năvălesc pe oriunde găsesc de mâncare. 

Prădătorii sunt pe aproape și în cur�i nu prea mai sunt
păsări. Cred că prin păr�ile Murgenilor nu vor întârzia știri 
despre atacul coio�ilorhienelor sau ceor mai fi. Vor fi nenoro
ciri noi.

Ce să mai scriu despre cultură... scrisa lui N. Labiș, „când
via�a în noi cu greu se mai anină” preocuparea pentru hrană
rămâne esen�ială, doar că văd cum rela�iile interumane se
alterează zi de zi. Totuși:

După cartea OPERA MAGNA 1 (folcloristică), cea cu nr.
40, a apărut și FESTIVAL SEMICENTENAR/50:50/
Memorialistică jurnalieră, Iași, Pim, 2020, 330 pagini, adică a
41a.

Am reușit, astfel, să mai las tuturor adevăruri istorice
legate de Festivalul Umorului „Constantin Tănase” pentru care
am alergat cu entuziasmul tinere�ii în 1970, ca să se desfășoare
între 3 – 5 iulie. Un prăpădit ca L.V. Lefter poate scrie ce vrea
el, că na fost acolo, eu am muncit atunci când el nici nu se
născuse. Poate am să revin, dar numi mai merită aten�ia.

Despre căr�i:
„Orice carte este o floare la monumentul unei

personalită�i.”
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PRIMAR ÎN ALERGARE

Bălăut din Zăpodeni construiește podul de piatră (azi, alături de Șoseaua Na�ională, pe aproape de
statuia lui Ștefan) de la Căn�ălărești prin 1868 și ne lasă o inscrip�ie dăltuită în chirilică pe un pilon al său.
Din această cauză mul�i au considerat că aici ar fi fost teatrul bătăliei de la Podu Înalt intrată în istorie.

Zăpodenii de azi rămâne o localitate mare nu numai datorită satelor sale cu tradi�ie și faimă ci pentru
pașii serioși făcu�i spre civiliza�ie și urbanizare. Au și o primărie impunătoare…

Tot azi putem vedea că se
lucrează la reabilitarea școlii,
că se tornă asfalt pe uli�e, că
se încheie aduc�iunea de apă,
de fapt că se muncește nor
mal. Tot așa, am încercat săl
găsim pe primarul Chiratcu,
măcar pe aproape, printre
tractoare și buldoescavatoare,
printre oamenii care
trebăluiesc primprejurul
școlii. Am fotografiat, am
meditat, am constatat. Am
auzit că la Telejna e realizată
o altă bijuterie de teren de
sport. Ceam mai văzut? De
talii în nr. următor.

Dumitru V. MARIN

Ionel CHIRATCU – Primarul comunei ZĂPODENI

Primăria din ZĂPODENI

La ZĂPODENI se lucrează



Debutul săptămânii îţi poate
aduce aspecte legate de studii

pe termen lung sau de călătorii în
străinătate. Poţi face demersurile
necesare înscrierii la un curs postu
nivesitar sau poţi susţine examene de
finalizare a unui curs. Componenta
educaţională este activată de astre,
fiind o perioadă bună de a rezolva tot
ce ţine de aceasta. Se întrezăresc în
tâlniri și dialoguri cu multă lume.
Socializarea este bine sus�inută.

În prima parte a săptămânii
eşti nevoit să te ocupi de

activită�i socioprofesionale. Este
posibilă o discuţie aprinsă cu un şef,
însă cu prudenţă şi discernământ vei
reuşi să întorci lucrurile în favoarea
ta. Tendinţa este de aţi neglija tre
burile de acasă şi de a te ocupa
numai de domeniile vieţii sociale.
Este adevărat că ai multă susţinere în
acest sens, mai ales pe afirmarea
socială.

Prietenii şi protectorii îţi
deschid săptămâna. Întâl

niri, dialoguri, sfaturi, soluţii bune,
toate vin către tine de la oameni
deosebiţi, care chiar vor să te ajute.
Recomandabil este săţi notezi
informaţiile primite şi să le foloseşti
la nevoie. Este posibil să întâlneşti o
persoană, care, mai târziu, te va ajuta
săţi descoperi calea de evoluţie
spirituală. Sar putea săţi orientezi
eforturile către dezvoltarea carierei.

Începutul săptămânii îţi
aduce dorinţă de interi

orizare. Sunt momente bune de aţi
analiza viaţa şi de aţi croi noi
direcţii de urmat. Este posibil să ai
diverse revelaţii legate de segmental
socioprofesional. Oamenii pe care
teai bazat până acum pot dispărea
din preajma ta. Recomandabil este
săţi selectezi cu grijă viitorii pri
eteni. Urmează o perioadă minunată
de a întâlni o persoană deosebită.

În primele zile ale săptămânii
te simţi excelent. Debordezi

de energie, iar dorinţa de a te ocupa
mai mult de tine va fi evidentă. Reco
mandabil este săţi direcţionezi ener
gia către lucrurile folositoare ţie în
aceste momente, cum ar fi îmbunătă
ţirea personalităţii, a relaţiilor cu
ceilalţi sau îngrijirea corporală. Sar
putea să ai senzaţia că un fel de prieten
nevăzut începe îţi este alături din
umbră.
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H O R O S C O P
13 aug. 2020 –  19 aug. 2020

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)

Capitolul financiar te
preocupă încă din primele

zile ale săptămânii. Sar putea să
primeşti cadouri, recompense sau
veşti legate de îmbunătăţirea veni
turilor din munca proprie. Bine este
să nu dai curs tentaţiei de a cheltui
mai mult decât îţi poţi permite, până
nu eşti sigur de banii disponibili. Ad
ministrarea corectă a bugetului de
venituri şi cheltuieli este una din
provocările acestei perioade. 

Berbec (21 mar - 20 apr)
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APARI�II EDITORIALE

PRIMARUL VARTOLOMEI… E PE TEREN.
ÎN MUNTENII DE SUS.

Am fotografiat adesea primăria nouă de la Muntenii de Sus,
pentru că prin frumuse�ea ei, prin aleea cu trandafiri de la stradă, la in
trare, această imagine ar fi reprezentativă pentru întreg PSD din jude�.

Satu Nou unde se află Primăria în chestiune e chiar nou, pen
tru că acum 30 de ani erau bălării și câmp cultivabil pe aici. Ce era și
atunci, era terenul de fotbal cu fotbaliști locali ambi�ioși, cotonogari,
chiar, pe care arbitrul Marin nu se prea sfia săi elimine din joc. La
urmă cisluiam la o bere…

Satu Nou de astăzi e o localitate înflorită și înfloritoare, cu
străzi asfaltate, cu o biserică frumoasă ridicată de un fiu al satului,
Neacșu, devenit bucureștean, dar, acum am descoperit, și cu un parc
public mai mult decât comparabil cu cele din oraș. Acest loc de odihnă
încă nu e verde îndeajuns dar chiar e o încântare și promite să fie
grozav și la privit și la odihnă.

Iată de ce gândurile noastre zboară către oamenii locului
înzestra�i cu harul de a face.

Urmări�ine în numărul următor.
Dumitru V. MARIN

Ion VARTOLOMEI – primar MUNTENII DE SUS

Primăria MUNTENII DE SUS

Parcul din MUNTENII DE SUS
Pe fundal TERENUL DE FOTBAL

Biserica „SFIN�II APOSTOLI 
PETRU SI PAVEL”



Activităţile gospodăreşti îţi
vor ocupa primele zile ale

săptămânii. Elanul cu care faci
curăţenie, repari, redecorezi ambien
tul va fi apreciat de cei dragi. Însă,
tendinţa de exagera în tot ce ţine de
casă şi familie este destul de mare,
aşa încât moderaţia trebuie avută în
vedere. Este posibil ca un membru a
familiei să aibă probleme de sănătate
şi să fii nevoit săi dai o mână de aju
tor. 

În primele zile ale
săptămânii eşti mai mult pe

drumuri. Se pare că vei avea de dis
cutat lucruri importante cu per
soanele apropiate. Bine este să ai
răbdare şi mult discernământ, în
trucât poţi afla informaţii neplăcute
despre cineva drag şi nu toate aces
tea sunt adevărate. Planurile de
călătorii în ţinuturi îndepărtate nu au
succes în această perioadă. Începe o
perioadă de revizuire.

În prima parte a săptămâ
nii se pare că ești foarte

preocupat. Energia vitală este
fluctuantă, aşa încât dozeazăţi efor
turile. Bine este să găseşti un echili
bru între îndatoririle sociale şi cele
legate de viaţa ta privată. Este posibil
săţi lărgeşti orizontul spiritual prin
dezvoltarea unei munci de creaţie. În
contextul acestei activităţi poţi în
tâlni o persoană specială, ce îţi va
ghida paşii în viaţă.

La începutul săptămânii, tu
dai tonul la veselie şi aven

turi. Ai chef de petreceri, însă ceilalţi
î�i împărtăşesc elanul prea pu�in. Sau
sar putea să te implici în mai multe
relaţii amoroase simultan, ceea ce nu
este de dorit. Apar noută�i în zona
familiei şi a locuinţei. Este posibil să
descoperi că un membru al familiei
are o pregătire aparte în domeniile
spirituale şi să doreşti şi tu acest
lucru.. 

Relaţiile parteneriale şi
colaborările îţi deschid

săptămâna. Sunt posibile dialoguri
interesante, rolul lor fiind de a lămuri
lucrurile. Recomandabil este săţi
schimbi atitudinea vizavi de ceilalţi
şi să ţii cont şi de părerea lor. În con
textul unor probleme personale de
sănătate poţi întâlni o persoană
deosebită, ce va deveni, mai târziu
un adevărat prieten. Sunt zile bune
pentru achitarea taxelor.

Se vor remarca aspectele
băneşti în primele zile ale

săptămânii. Este vorba de achitarea
taxelor, impozitelor, datoriilor sau, în
funcţie de caz, poţi soluţiona
chestiunile ce privesc moştenirile
sau partajele. Dacă doreşti să iei un
credit sau să renegociezi termenii
unui proiect ce implică banii altora
este o perioadă favorabilă dia
logurilor în acest sens. Rela�iile
parteneriale se vor reconfigura.
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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
13 aug. 2020 – 19 aug. 2020 Locuri de muncă

în Vaslui
– S.C. MORANDI COM 1 inginer zootehnist
– S.C. MICO SOROCABA 2 lucrători comerciali
– S.C. CONFECTII S.A. 5 confec�ioneri, 5 muncitori

necalifica�i în confec�ii
– S.C. KALBYLAR 5 lucrători în confec�ii
– S.C. BICO INDUSTRIES 4 mecanici utilaj, 3 manipulan�i

marfă, 3 operatori �esere
– S.C. STAR CONSTRUCT 3 ingineri construc�ii civile
– Asociatia de proprietari nr.24 1 instalator, 1 femeie de servi

ciu
– S.C. TRENDZ&MORE 10 operatori prelucrare lemn, 2

centraliști, 2 paznici, 2 finisorilacuitori
– S.C. DC COMERCIAL S.R.L. 1 manipulant marfă
– S.C. C&A CONSULTING 10 muncitori necalifica�i, 2 in

gineri cunoștin�e PC, 10 instalatori termo sanitari
– S.C. ECOMATIX MOBILI 1 șofer, 2 tâmplari, 2 șlefuitori

vopsitori
– S.C. MITHYCS 1 director societate comercială
– I.I. POTRACHE VIOREL  1 lucrător comercial
– S.C. FLEISCHPARTY 1 mecanic între�inere, 1 agent secu

ritate, 1 tranșator
– S.C. DENCONSTRUCTEX 2 sudori, 2 lacatuși mecanic, 5

muncitori necalifica�i la spargerea materialelor de construc�ii
– S.C. EASY ASSET MANAGEMENT IFN 1 referent casier
– S.C. FLANCO RETAIL 1 lucrător comercial
– S.C. AMBIENT 1 bucătar, 1 barman
– S.C. FRIGOREB 1 agent vânzări, 1 șofer, 1 magaziner
– S.C. PANCONMIHA 1 lucrător comercial
– S.C.  COSTAN COM MARICEL 1 lucrător comercial
– S.C. ALFA DECO INVEST 3 fierari. 4 zidari, 4 zugravi, 3

muncitori necalifica�i
– S.C. TMG GUARD  5 agen�i securitate
– S.C. PAUFLOMAC 1 șofer taxi
– S.C. MOBINAL CODRIANU 2 tâmplari
– Studio FotoVideografic MIREANUL 1 fotograf
– S.C. KALBYLAR 5 lucrători în confec�ii
– S.C. AQUAVAS 1 electromecanic, 1 lăcătuș mecanic, 1 in

stalator apăcanal, 1 săpător manual, 2 electricieni
– S.C. SAFIR  S.R.L. Str. Podul Inalt, nr.2 3 manipulan�i

mărfuri, 50 ambalatori manual, 2 operatori abator păsări, 3 operatori
cură�itori, 13 operatori mașini etichetat, 3 operatori MU automatesemi
automate, 2 operatori prelucrare păsări, 3 operatori sortare, 5 operatori
tranșare, 6 sortatori produse, 1 tehnician electromecanic, 3 operatori
fabricare mezeluri, 1 lăcătuș mecanic, 2 electricieni între�inere, 1 lăcătuș
mecanic între�inere, 1 asistent manager departament marketing

– S.C. PLASTUR ELCIS S.R.L. 2 sudori, 2 dulgheri, 2 zidari
finisori, 4 muncitori necalifica�i construc�ii, 1 electrician construc�ii, 1
șofer, 2 lacatuși mecanici, 1 fierar betonist, 1 faian�ar, 1 asistent man
ager, 1 mecanic utilaj

– S.C. ITC  S.R.L. 3 muncitori necalifica�i
– S.C. PASMATEX 1 electromecanic, 3 reglori mașini unelte

Locuri de muncă
în Bârlad

– ALONA SRL 1 bucătar, 2 ospatari (chelneri)
– HEMDCONF SRL 5 muncitor necalifica�i în industria

confec�iilor, 5 operatori confec�ioneri industrial îmbracaminte din
�esături, tricotaje, materiale sintetice

– NOBIS & REDIVIVUS S.R.L. 1 vânzător
– SC COMPACTUS GRIMS SRL 1 ospătar (chelner)
– SGPI SECURITY FORCE SRL 4 agen�i de securitate
– TIVICO IMPEX SRL 2 conducători auto transport rutier de

mărfuri
– TMG GUARD SRL 2 agen�i de securitate

Săgetător  (22 nov - 20 dec)

A APĂRUT:A APĂRUT:

EXPOZI�IE ONLINE
ORGANIZATĂ DE 

MUZEUL BÂRLĂDEAN

Începând cu data de 03 august 2020, ”Muzeul Vasile 
Pârvan” din Bârlad vă prezintă online expozi�ia ”	ESTOASE
STRĂVECHI DE LA CRE	EȘTIDOBRINA 1, jude�ul Vaslui”.

Expozi�ia realizată sub forma unui film documentar de
scurt metraj cuprinde rezultatele cercetării paleontologice
desfășurate în cadrul Sec�iei de Știinele Naturii a muzeului
bârlădean.

Pute�i viziona material propus prin accesarea adreselor
electronice: 

https://www.muzeuparvan.ro
https://www.facebook.com/muzeul.vasileparvan
https://youtu.be/KrGo57aHiU   
Organizator: muzeograf, dr. Lauren�iu Ursachi.
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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, putându

se 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 Sfin
tele 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”.
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AC�IUNI DESFĂȘURATE DE POLI�IȘTII
VASLUIENI 

PENTRU SIGURAN�A TRAFICULUI RUTIER ȘI 
RESPECTAREA PREVEDERILOR LEGALE

În cadrul activită�ilor au fost verificate peste
240 de vehicule și legitimate peste 290 de persoane.

În urma neregulilor constatate, poli�iștii au
aplicat 297 sanc�iuni contraven�ionale, în valoare de
aproximativ 142.000 lei. Dintre acestea, 296 au fost

aplicate pentru încălcări ale O.U.G. nr. 195/2002
(privind circula�ia pe drumurile publice), iar cele mai
numeroase abateri au vizat nerespectarea regimului
legal de viteză (200). 

De asemenea, au fost re�inute 51 de permise
de conducere și retrase 3 certificate de înmatriculare.

Cauzele care au condus la re�inerea per
miselor de conducere au fost următoarele : nere
spectarea regimului legal de viteză (35), efectuarea
de depășiri neregulamentare (11), conducerea sub
influen�a alcoolului (2), neacordarea de prioritate (2)
și nerespectarea semnifica�iei culorii semaforului (1).

Cu ocazia derulării ac�iunii, a fost constatată
și săvârșirea unei infrac�iuni.

Sâmbătă, 8 august a.c., ora 14:45 poli�iști
din cadrul Serviciului Rutier Vaslui, afla�i în ex
ercitarea atribu�iilor de serviciu pe drumul european
DE581, la kilometrul 76, au oprit în trafic, pentru
control, o autoutilitară înmatriculată în jude�ul
Vrancea, condusă de către un bărbat de 33 de ani, din
Slobozia Bradului, jude�ul Vrancea. În urma
verificărilor efectuate, poli�iștii au constatat că
bărbatul avea dreptul de a conduce vehicule sus
pendat. 

În cauză a fost întocmit dosar penal sub as
pectul săvârșirii infrac�iunii de ”conducerea unui ve
hicul fără permis de conducere”, faptă  prevăzută și
pedepsită de art. 335, alin. 2 din Codul Penal.

Pentru reducerea gradului de victimizare prin accidente de circula�ie, poli�iștii le recomandă conducătorilor
auto să adopte o conduită preventivă, să respecte cu stricte�e regulile de circula�ie și să circule cu o viteză
adaptată în permanen�ă la condi�iile de drum.

 Rula�i cu o viteză redusă, adaptată permanent condiţiilor concrete din trafic, în special când se
circulă în coloană. 

 De asemenea, pentru un plus de siguranţă, se impune şi mărirea distanţei în mers între vehicule.

 Purta�i centura de siguran�ă! Utiliza�i sistemele de reten�ie omologate pentru ocupan�ii din au
tovehicule!

 Nu utiliza�i telefonul mobil sau alt dispozitiv mobil prevăzut cu func�ia de înregistrare ori redare
text, foto sau video, în timp ce conduce�i autovehicule pe drumul public.

 Nu brusca�i comenzile autoturismului și efectua�i fiecare manevră doar după o temeinică asi
gurare.

 Acorda�i prioritate de trecere pietonilor angaja�i în traversarea regulamentară a drumului public
prin locurile special amenajate și semnalizate.

 Nu îngreuna�i traficul și nu obstruc�iona�i vizibilitatea prin opriri sau sta�ionări neregulamentare!

 Nu consuma�i alcool sau substan�e interzise! Acestea vă vor scădea capacitatea de reacţie, con
centrarea, atenţia, reflexele şi viteza de execuţie a mişcărilor.

 Totodată, poli�iștii le recomandă pietonilor să își ia toate măsurile de precauţie, pentru a fi siguri
că sunt observaţi în trafic de către şoferi și să fie întodeauna responsabili atunci când traversează strada.

 De asemenea, bicicliștii sunt sfătui�i de poli�iști să se asigure temeinic înainte de efectuarea vre
unei manevre, să circule cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului, iar pe timp de noapte sau când
vizibilitatea este redusă, să aibă bicicleta echipată corespunzător.

În perioada 89 august a.c., peste 20 de poli�iști din structurile de poli�ie rutieră și ordine publică
ale Inspectoratului de Poli�ie Jude�ean Vaslui au ac�ionat pe drumurile na�ionale care tranzitează jude�ul
Vaslui, în vederea creșterii siguran�ei traficului rutier pe drumurile publice și prevenirii accidentelor ru
tiere.
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VORBĂREŢILOR
Săturaţi de vorbă multă
Chinuiţi ca la supliciu
Pentru cei carel ascultă
Pauzeles deliciu.

UNUI LITERAT RATAT
A scris mult, fără succes,
Şi, când praful sa ales
A pretins căi nenţeles.

LANSĂRI DE CARTE
Mestecând cuvinte goale
Autori de trei parale
Şiau făcut un obicei
Scot pe bandă cărţi banale
Cu lansări şi protocoale
Să se laudentre ei!

Victor IOSIF

PREŢURILE LA CRAMĂ
Vizitând aseară crama
Meditam printre butoaie:
Vinui vin, dar cu pastrama
Au făcuto chiar de oaie!

TOAMNA
Când priveşti prin curţi
Lumea se frământă:
Unii zvântă buţi
Alţii beau de zvântă.

Jan BUCHMAN

EPITAFUL UNUI EPIGRAMIST
Îi dăm cu toţii morţii vamă,
El, poate, ar mai fi trăit,
Dar ce păcat, a fost lovit
De ultima sa epigramă.

Mihai CABA

MOTIVA�IE BAHICĂ
Întors acasă etilat,
Explică rar incoerent:
Azi barmanul na fost atent
Și a turnat... mai concentrat!

NOI ȘI EUROPA
Europai peste noi
Până o să ne înmoaie,
Ca să poată mai apoi
Ușurel să ne jupoaie!

CONSTATARE
E clar că mam maturizat,
Căci azi trei sferturi de Cotnari,
Numi par, cam tot atât de mari
Can vremea când mam însurat.

Dumitru IVAS

CONTRACT DE COLABORARE
Nu se pierde mai nimic,
Este calculat chiar totul:
Nui dai medicului plic,
Sigur dai, la popă ortul.

CARIERA DOMNI�EI X
Prea multe nare ea de spus,
Dar vrea sajungă cât mai sus,
Iar diploma la o adică,
O va ob�ineatunci când„pică”.

SO�IA VÂNĂTORULUI
So�ul este vânător,
Dar a naibii femeiușca,
Ea„vânează”n dormitor
Mai ceva ca el cu pușca!

Angela PISTOL

ANCORAT ÎN REALITATE
 Cei care nu ştiu să facă nimic ne învaţă de toate…
 Ce intră pe o ureche iese uneori pe amândouă.
 Prostia e sferica, nu ai de unde so apuci.
 Ai luat răspunsurile şi ai plecat… Eu am rămas cu întrebările.
 Unul mă trage de mâneca, altul de ureche… Nu mă pot decide.
 „Nu mau plătit, în schimb mau fraierit” (folclor limitat).
 Pe unii nui găseşti pentru ca nici nui cauţi…
 Solniţa nu cunoaşte decât un singur gust.
 Bolnav cu principii sănătoase? Mai bine invers.
 Când toţi vorbesc nimeni nu ascultă.
 Viseles frumoase când sunt (măcar) parţial ancorate în realitate (Peter Wexler). 
 Orgolii inflamate (umflătură, roşeaţă, căldură, durere şi  funcţie lezată).
 Umorul este o dovada de patriotism.
 Laurii nus buni nici în ciorbă.
 Când soarta e cruda, te aşteaptă zile fripte.
 Eu mai uit, dar tu chiar nu ţii minte (casnica).
 Cine stă sub reflectoare are umbra mare.
 Degeaba ai I.Q.ul mare dacă nul foloseşti cu cap.

Dorel SCHOR

Iam făcut o epigramă,
Nam știut că mă complic…
Am sperat că �ine seamă
Că eu nui sunt inamic.

Firun patru nul despic
Și nu fac din asta dramă;
Iam făcut o epigramă,
Nam știut că mă complic.

Șefuatunci la el mă cheamă
Șimi vorbește cam peltic:
„După ce că ești mai mic,
Pentru ce, măi panaramă,

Miai făcut o epigramă?”

Când sa schimbat pe roșu stopul,
Pe zebră nu cumva să treci,
Chiar partenera deo petreci
Sau dacă altul este scopul.

Așa cum vrei să nu teneci,
În caz că a venit potopul,
Când sa schimbat pe roșu stopul,
Pe zebră nu cumva să treci.

Iar de�i prevede horoscopul,
Tu, ani po�i să trăiești, optzeci,
Dar sar putea ca la treizeci
La cap să�i cânte protopopul

De treci când e pe roșu stopul…
Constantin BUCOS

CITEŞTE ŞI DĂ MAI DEPARTE…
Mă conectez, 
La Internet; nu mă forţez
Să judec, să analizez,
Ci doar pe alţii îi citez,
Forwardez, forwardez.

Doar mă distrez,
De câte ori mă conectez
Eu creieraşul nul forţez,
Ci doar pe alţii îi citez,
Forwardez, forwardez.

Ca canadez, 
Italian sau olandez,
Francez, elveţian, englez,
Eu doar pe alţii îi citez;
Forwardez, forwardez.

Mă relaxez ‒
Aş zice chiar că vegetez ‒
Şi intelectul menajez,
Că doar pe alţii îi citez,
Forwardez, forwardez.

Realizez,
La cap, că lumea o pisez;
Pe foarte mulţi, ştiu, enervez;
Dar asta am eu ca şi crez;
Forwardez, forwardez… 

Sorin FINCHELSTEIN, Canada

RONDELUL ȘEFULUI RONDELUL PIETONULUI
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DEZINFECTAREA
CORECTĂ A BĂII
ȘI A BUCĂTĂRIEI 

Clan�ele ușilor trebuie dezinfectate cât mai des.
Pentru asta poţi folosi produse pentru igiena mâinii pe bază
de alcool, șerve�ele antibacteriene sau detergen�i care de�in
proprietă�i de cură�are, săpun anti microbian, care con�ine
agent antiseptic cu o concentra�ie mare, pentru a inactiva
microorganismele şi detergen�i care de�in proprietă�i de
cură�are.

Robinetul și sitele chiuvetelor este recomandat să
fie cură�ate cu solu�ii speciale care protejează suprafe�ele
metalice sau din inox și care, în același timp, dezinfectează.
De asemenea, pentru cură�are eficientă, po�i turna apă fiartă
în chiuvete, după fiecare cură�are a vaselor.

Garnitura de pe ușa frigiderului, dar și mânerul
pot fi o sursă pentru dezvoltarea bacteriilor, parazi�ilor sau
ciupercilor. Le po�i dezinfecta folosind solu�ii cu alcool sau
po�i folosi un amestec de apă și ulei esen�ial de arbore de
ceai. Pentru a nu afecta func�ionalitatea frigiderului, usucă
bine garniturile și ungele cu câteva picături de ulei pentru
a le men�ine moi. La fel de importantă este şi lada frigori
fica. Aceasta trebuie dezinfectată permanent., după aceleaşi
reguli precum frigiderul.

Espressorul de cafea, mai exact rezervorul de apă
al acestuia. Specialiştii spun că rezervorul poate aduna mi
crobi, de aceea este bine să îl dezinfectezi cu o solu�ie pe
bază de alcool, o dată pe săptămână.

Găleata pentru gunoi trebuie spălată cu dezinfec
tant, o dată pe săptămână.

Prosopul de bucătărie – spalăl cât mai des la tem
peraturi de peste 60 de grade Celsius  și schimbăl de
fiecare dată când ai ocazia;

În cazul lavetelor pe care le folosim pentru a
şterge diverse lucruri adună şi ele tot felul de bacterii, așa
că trebuie schimbate imediat cum se uzează.



Baia, precum bucătăria trebuie să beneficieze per
manent de o curăţenie. De la bureţii de duş până la
aparatele de igienă personală. De exemplu, aparatul de ras,
epilatoare, peria de păr, placa de păr, ondulatorul şi multe
altele.

Bure�ii pentru duș – unii specialiști recomandă
schimbarea acestora la 36 săptămâni, depinde de tipul de
burete pe care îl folosești;

Suportul pentru periu�a de din�i – este recomandat
să îl speli de două ori pe săptămână, cu apă fierbinte și
săpun lichid;

Perdelele de duș – recomandate sunt cele din ma
terial textil, care poate fi cură�at la mașina de spălat, la tem
peraturi ridicate, cel pu�in o spălare pe lună;

Vasul de toaletă împreună cu capacul –
dezinfecteazăle cât mai des, folosind o solu�ie pe bază de
clor sau care con�ine agent antiseptic cu o concentra�ie
mare pentru a inactiva microorganismele.

Ne interesează acum:

Secolul XVI a reprezentat o perioadă de dezvoltare a artei, ştiinţei şi geografiei, domenii care au remodelat modul
în care europenii înţelegeau lumea. 

La începutul anului 1.500, când exploratorii au cercetat Lumea Nouă, au fost create unele dintre cele mai bine
cunoscute opere de artă din timpul renascentismului, precum tavanul Capelei Sixtine, realizat de Michelangelo. Până la
sfârşitul secolului, operele lui Shakespeare influenţau gândirea umană, iar în Padua, un profesor numit Galileo Galilei în
cepea să descopere secretele sistemului solar, relatează National Geographic. 

Istoricii au descoperit o legătură strânsă între renascentism şi dezvoltarea rapidă a codurilor comportamentale de
la masă. În opera The Art of Eating, scriitorul american, M. F. K. Fisher, susţinea că nobilimea europeană a început să
folosească manierele la masă din anul 1533. În acelaşi an a avut loc nunta dintre Caterina de’ Medici (nepoata Papei
Clement alVIIlea) şi viitorul rege al Franţei,  Henric alIIlea. 

Caterina fusese crescută în Florenţa, epicentrul cultural al artei mâncatului. Atunci când a ajuns în Franţa, scrie
Fisher, femeia a fost şocată ,,Aici, în Paris, oamenii încă râd batjocoritor de italienii care utilizează furculiţe, ei consumă
carnea direct de pe vârful cuţitului sau o rup cu degetele.”

În timpurile medievale, mesele erau doar plăci de lemn pe suporţi, practică ce stă la baza expresie ,,a pune masa.”
Placa era apoi acoperită de o pânză pe care cei care mâncau îşi ştergeau mâinile. Cuţitele, furculiţele şi paharele erau
împărţite, iar supa era sorbită direct din bol. 

În ciuda haosului din timpurile medievale, unele norme de conduită au predominat. Acestea pot fi găsite în
ghidurile de comportament precum cele scrise în 1384 de către Francesc Eiximenis, un teolog din Catalonia, care încuraja
persoanele binecrescute să urmeze anumite reguli. ,,Dacă ai tuşit sau strănutat, nu îţi şterge niciodată mâinile cu faţa de
masă,” scria acesta. ,,Dacă o persoană simte nevoia să scuipe la masă, acesta ar trebui să o facă după ce se întoarce cu
spatele, niciodată pe masă sau pe un alt mesean,” adăuga el. În 1550, cu trei ani înainte de sosirea Caterinei de’ Medici
în Franţa, Erasmus din Rotterdam  a reuşit să creeze o variantă modernă a Noului Testament grecesc. Scris pentru Henric
din Burgundia, cartea lui Erasmus sublinia importanţa înfrânării ,,Unele persoane, la scurt timp după ce se aşează la masă,
îşi bagă mâinile în mâncărurile de pe masă. Acesta este un comportament al lupilor.” Utilizarea corectă a ustensilelor era
foarte importantă. ,, Afundarea degetelor în mâncărurile cu sos este foarte nepoliticos. Ar trebui utilizate cuţitul şi furculiţa,”
nota autorul. 

După răspândirea utilizării şerveţelelor, au început să fie folosite furculiţele. Una dintre primele furculiţe din
lume aparţinea prinţesei bizantine Theodora Anna Doukaina, care a călătorit în Veneţia în 1071 pentru a se căsători cu
Doge Domenico Selvo. Cele două furculiţe pe care lea utilizat pentru aşi duce mâncarea la gură au provocat un scandal
printre veneţienii care le considerau sofisticate. Reprezentatul Vaticanului în Veneţia a sugerat că acestea ar putea fi in
strumente diabolice. 

Atunci când Caterina de’ Medici a ajuns în Franţa a încercat să popularizeze utilizarea furculiţei. Însă folosirea
furculiţei sa răspândit din anul 1611, iar din secolul XVIII, ghidurile de bune maniere impuneau utilizarea furculiţei

Sursa: www.descoperă.ro

CUM AU APĂRUT BUNELE MANIERE LA MASĂ.
MOMENTUL ÎN CARE FURCULIŢA 

NU A MAI FOST INSTRUMENTUL ”DIAVOLULUI”
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Meridianul

Cultural

Românesc

EXPOZI�IA DE PICTURĂ
ȘI GRAFICĂ PE STICLĂ
„Picături de lumină 

și culoare”

În cadrul Zilelor Culturale ale Municipiului Vaslui (15  16
august 2020), Muzeul Jude�ean „Ștefan cel Mare” Vaslui  alături de
Consiliul Jude�ean Vaslui, Primăria și Consiliul Local al Municipiului
Vaslui  vă invită să lua�i parte la vernisajul Expozi�iei de pictură și
grafică pe sticlă „Picături de lumină și culoare”, realizată de artistul
OCTAVIAN GĂLĂ	IANU. Evenimentul va avea loc duminică, 16 
august 2020, ora 11:30, în Sala „Multimedia” a muzeului și va fi 
transmis online pe pagina de Facebook a institu�iei.

Artistul OCTAVIAN GĂLĂ	IANU folosește expresivitatea
tehnicii picturii „sub sticlă” și ne propune, întro nouă selec�ie, un 
itinerariu plastic al vibra�iilor propriului suflet, o sinteză a umbrelor,
luminii și culorii  așa cum îi place să mărturisească, prin aceasta 
împlininduși un vis al destinului său. Astfel, lucrările de pictură și
grafică pe sticlă impresionează prin ansamblul compozi�ional, precizia
desenului în tuș și transpunerea în ritmuri plastice a încărcăturii
emo�ionale și valorii sentimentale a motivului redat.

Organizatorii acestui eveniment sunt:
– Prof. dr. Ramona Maria Mocanu, manager al Muzeului

Jude�ean „Ștefan cel Mare” Vaslui
– Dr. Lauren�iu Chiriac, muzeograf la Muzeul Jude�ean

„Ștefan cel Mare” Vaslui 
– Marian Antoniu, muzeograf la Muzeul Jude�ean „Ștefan cel

Mare” Vaslui.

MMEERRIIDDIIAANNUULL.. .. ..
acum 17 ani
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Angajez lucrător la fermă
legumicolă, cu experienţă în domeniu. 

Se asigură cazare în apartament.
Relaţii la telefon: 0744.528441

Vând hală din tablă, 30X15m, în 
localitatea Zăpodeni, Vaslui.

Telefon: 0744.231380 

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) Tele

fon: 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 ne

gociabil 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 Fergu
son, în perfectă stare de funcţionare. Tel.: 0751 096
377.
* Vând fostul atelier mecanic de la CFS Vaslui.
Informaţii la tel.: 0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Vând hală la Moara Grecilor. Informaţii la tel.:
0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Închiriez garaje la Moara Grecilor. Informaţii la
tel.: 0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Cursuri foto  100 de lei: Studio Foto Fuji Iaşi,
strada Cuza Vodă, nr. 5, Iaşi; Telefon: 0722 475 426
* Vând 2 butelii gaz albastre, vând 7.000 mp teren
intravilan la ferma 3 Vaslui (în spatele str. Filaturii),
vând  2 ha teren  arabil la Bahnari. Preţuri negocia
bile. Tel: 0235/ 322 580 (Moşneagu Costică). 

Oferim spre închiriere garaje, la
Moara Grecilor, la preţ avantajos

Relaţii puteţi obţine la telefon
0744.231380

Vând teren în Vaslui situat
lângă KAUFLAND.

Rela�ii la telefon: 0744.231380

R e d a c t o r  Ş e f :  
Art director:Cătălin Sîmpetrutel. 0758 361.236
Redactor: 
Secretar: Elena Bîrlădianu

Conducerea ziarului nuşi asumă răspunderea pentru 
articolele semnate de redactori.

Redacţia Huşi:  David Petru  0755 077.553
Redac�ia Iași: Dan Teodorescu 

Tipărit la                                        Abonamentele se pot face la sediile 

TIPOART IDEA STUDIO S.R.L.                     redacţiilor din Vaslui şi Bârlad   

Iaşi         

rechizite

manuale

cărţi de specialitate

vizavi de Liceul 
„M. Kogălniceanu”

Librăria 
CASA CĂRŢII

Săptămânal editat de grupul de presă CVINTET TERA Vaslui

Str. Frunzelor nr.2 Vaslui. Cod 730158 – Tel. 0235.361.236

Televiziunea Vaslui online
Tel. 0235.361.236
email: cvintet_tera@yahoo.com
Director general: prof. dr. Dumitru V. MARIN–0744.231.380 (email: marintvv@gmail.com)

Locuri de muncă în mun.
Huşi

AGENŢIA LOCALĂ HUŞI, str. A.I. Cuza, bl.
H5, sc A, telefon 0371/ 073989, 0235/481720
83 locuri de muncă disponibile la 12.08.2020

– ALDELIA SRL 1 confec�ioner articole din
piele si înlocuitori, 1 croitor

– ALE&GEO@AUTOBEST S.R.L. 1 instruc
tor auto

– AUTO B H N SRL 1 secretară
– BĂHNĂREANU NICOLETASTELUŢA

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 1 restaurator
opere de arta și monumente istorice (studii medii)

– CIUBĂR MARKET SRL 1 administrator so
cietate comercială

– CLUB TOMA S.R.L. 1 mecanic auto
– ENACHEMORARIT SRL 1 conducător

auto transport rutier de mărfuri
– EVIANIS PROD S.R.L. 1 confec�ioner arti

cole din piele si înlocuitori, 1 confec�ioner articole din
piele si înlocuitori

– MACRIPROD SRL 1 vânzător
– NICOMON S.R.L. 1 muncitor necalificat în

industria confec�iilor, 3 muncitori necalifica�i în in
dustria confec�iilor

– PETAL SA 7 frezori universal, 6 lăcătuși
mecanici, 10 strungari universal

– PRODCYP IMPEX SRL 1 ciontolitor
tranșator carne, 3 femei de serviciu

– RIVEXROM SRL 1 lucrător comercial
– RIZOTEX S.R.L. 1 confec�ionerasamblor

articole din textile
– ROMEMA COM SRL 1 vânzător
– SC AGY AGO CONSTRUCT S.R.L. 5

muncitori necalifica�i la demolarea clădirilor,
căptușeli zidărie, plăci mozaic, faian�ă, gresie, parchet,
5 zidari pietrari

– SC AVRINUL SRL 1 muncitor necalificat la
demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic,
faian�ă, gresie, parchet

– SC BIRDOSHOES S.R.L. 2 muncitori neca
lifica�i în industria confec�iilor

– SC GRADITRANS SRL 1 conducător auto
transport rutier de mărfuri

– SC JUCARII DE LEMN SRL 1 confec�ioner
jucării
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Ma cuprins o deosebită înfiorare să nu devin un
Icar pentru eseurile lui BEN TODICĂ, „CU BRA	ELE
ARIPI”.

Cunosc, de mul�i ani, anvergura aripilor scriitoru
lui BEN TODICĂ, copleșitor reverbatoare prin spirit, cu
vânt, tunet, melancolie, verticalitate, umor…

Sub aripile peni�ei, pe 350 de pagini, ocrotitor, sub
harfa lui Apollo al artelor, dăltuiesc 68 de eseuri:

De ce scriu?, Cu bra�ele aripi, Lan�ul invizibil,
Hristosul limbii române sau Al doilea fiu, Limba, cuvântul
și sufletul, Tineret și pastori creștini, Geneza conștientului,
Notă la puterea cuvântului, Puterea cuvântului în limba
română, Împușcat pentru o carte, A fi, de ce sunt?, Aprind
becul și intru, Sărind coarda vie�ii, Anthony Hopkins, Deja
vu civiliza�ia, Jucăria, Jucăria 2, Unde sunt oamenii?, Cine
suntem, unde mergem și de ce, Omul secolului, sclavul
tehnologiei și al dormirii, Celula SF, Celula SF 2, Celula
SF 3, Cântecul perlă a iubirii mele, Stropul, Strigoiul, vis și
realitate, Oare cine sunt și ce caut aici?, Visul lucid, Dialog
alb negru, Eu sunt omul muncii și faptele mele imposibil
de egalat..., 2018 – Piatra de temelie a neamului, Nașterea
eternită�ii sau Cum șia pierdut pantalonii în Japonia,
Scrisoare către un frate român, Hipnoza găinilor, Prietenia
întinerește, Apreciere – îndemn, Armele culturale, O
lacrimă pe sânul mării sau Puterea eternită�ii – DARUL,
Despre credin�ă (părerea unui om simplu), Regurgitarea
limbajului de lemn, Despre poezie, Cămașa fudulă, Citrice,
De unde eternul?, Libertatea, Continuare la libertate,
Apărarea lui Eminescu, Iisus sa cutremurat (Să calci pe
urmele Lui!), Mitologiile lui Ioan Miclău, Grădinile
Na�ionale Rhododendron din Mun�ii Dandenongului și Fes
tivalul cireșilor înflori�i, Violen�a pentru lași, Păstrăm
spa�iul mioritic vorbind limba română, Ecoul spa�iului
mioritic în exil, Nea Todu�, Nu compromite!, Privesc înainte
și sper (Comentarii la războiul IsraelGaza), Blândul
în�elept, Profesorii mei din Liceul Real Oravi�a (seral), SOS
păstrarea patrimoniului na�ional, Ciudanovi�a, cetatea
vocilor stinse, Sprijini�i ziarul local!, Civiliza�ia ideologi
ilor, Privilegiu, Canonizare, Clipe care te urmăresc o via�ă,
Sporească iubirea pentru valorile neamului!, O ”bucă�ică”
de �ară a murit, Câmpuri magnetice, Croazieră, Despre
George Anca, Sa dus și Sava.

Spovedanii din Ciudanovi�a copilăriei până la 
Festivalul înfloririi cireșilor din Grădina Na�ională 
Rhododendron, la Madonna în show cu David Letterman,
la Anthony Hopkins.

Frământări existen�iale, de la spa�iului mioritic la
geneza conștientului, la civiliza�ia ideologiilor.

Falii culturale, de la Eminescu la limbajul de lemn,
la hipnoza găinilor, la cămășile fudule, Louis Vuitton.

Melancolic obituar, de la nenea Todu�, Sava la
Sergiu Nicolaescu, la George Anca.

Ben Todică a fost și a rămas optimistul incurabil
al izbăvirii spirituale, al na�iei, al libertă�ii.

Stima�i cititori, aprinde�i becul și intra�i în taina
căr�ii, aflând cine este și ce caută aici Ben Todică și cine
suntem, unde mergem și de ce?

Ben Todică, î�i dedic aceste gânduri:

ASPIRA�IE

Nu ești tu
așa cum crezi,
ci așa cum te observ,
cum te nasc
în sinea mea.
Procreez
iubire
din uri
de întuneric visceral,
lumină
din botni�e
de gânduri ucigașe,
speran�e
din colcăit de moarte
printre năpârci înveninate.
Universul
se generează în mine,
zel,
spiritual,
solar.

Doina SPILCA

DIALOG CU PATRIA
Motto:

eu, după alegeri,
nam alte prelegeri…

ce amintiri mă ard din România?
acolo miau furat copilăria
şi am purtat – sub colţul meu de cer,
o zdreanţă roşie…de pionier.

când sau tocit bietele petice,
miau înmînat carnet de UTC
şi miau promis căn veacul meu torid
pot să ajung…chiar membru de partid!

rigoarea vieţii nu ma ocolit
şi când am fost flăcău înzdrăvenit,
ca veacul roşu – mai amar sămi fie,
mau judecat şi…dus la puşcărie.

dar am ieşit deacolo mai poet
şi mam lovit de vechiul parapet
care mă hărţuia ca o osândă:
cenzura de partid veghea la pândă.

mînat de tinereţe mam trîntit
cu politruci – dar nu iam biruit,
iar Ţara mea – prin secolul cel greu,
mia fost o puşcărie – VAI  DE  EU!

şiam emigrat…părinţii miau murit,
din şase fraţi, patru sau prăpădit.
românii mei  noi guvernanţi votează
dar znaga vieţii nui de loc mai brează.

…deacum, am în răboj optzeci de ani.
am şi prieteni, dar şi mulţi duşmani.
biet emigrant…mănchin la ROMÂNIA
sămi redea ŢARA – şi copilăria!

BALADA STEJARULUI
MEU

cândva...demult, pe malul Mării mari,
au iemigrat doi tineri – doi stejari
şiacolo...lângă ţărm au înoptat
şi moşNEPTUN, cu drag, ia adoptat.

cei doi stejari veniţi din lumi haihui,
au plămădit sub soare mai mulţi pui
şi puiii lor – prin viaţă – temerari,
au dat şi ei luminii alţi stejari.

şi codrul vieţii ia iubit pe toţi
şiau răsărit nepoţi şi strănepoţi,
dar un stejar – cu cerul în priviri,
a iemigrat... spre mari nedumiriri.

şi falnicul stejar...de nesupus,
spre raiul cu poeme mari sa dus,
fără să lasen urmă, sprealte vieţi,
puiandri...sau...răsaduri de puieţi.

plecatului – prin viaţă ia plăcut,
dar drumul înapoi când la bătut,
în codrul des – pe care la iubit,
doar corcituri castrate a găsit.

şi tare trist a plîns gorunul nins.
lacrima lui în Mare sa prelins
şi dorurile grele sau strîns ghem
şin manuscris lea pus întrun poem.

...stejarul falnic, dus printre străini,
nu şia lăsat la TUZLA rădăcini
iar Mareamamă – rău la blestemat
şi fala lui din datini – sa uscat!

George FILIP


