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Să consemnăm o realitate îmbucurătoare: împlinim 7
ani de apari�ie a acestei reviste, repede ajunsă
interna�ională, cu acest număr 4/28, adică nr. 4/2021.

Cred cu toată convingerea că și cu ajutorul acesteia am
reușit să punem amărâtul de Vaslui pe harta culturală a
lumii, în pofida  atâtor defăimări venite de la ziariștii de
duzină din interior: aici e polul sărăciei, dar, mai ales, locul
întâmplărilor cu tot felul de criminali, violatori, târfe, be�ivi,
ho�i, tâmpi�i. Noi am afirmat întotdeauna următoarele,
adică altceva:

1. Acesta este un loc mereu părăsit de materia cenușie
(realitate istorică, din cauza condi�iilor inapte dezvoltării)
care contribuie  la propășirea culturaleconomică și socială
prin alte păr�i ale �ării sau în lume.

2. Realitatea pregnantă e că popula�ia e la fel de munci
toare ca mai pretutindeni, că sunt și aici unele valori, că
emigra�ia inteligen�ei este mare, cu mare nenorocire
permanentă pentru vasluieni.

3. Zicem cu toată convingerea, chiar dacă destui reduc
meritele localnicilor doar la ieșirea și afirmarea în lume a
prof.dr. D.V. Marin și a grupului său de presă, de departe
personalitatea culturală a ultimilor 51 de ani, că ne putem
uita și după cei care au plecat de pe aici, dar carei servesc
pe cei de dincolo de grani�ele jude�ului, acolo, undeva, nu
pe ai noștri; dar să și constatăm cu îngrijorare că:

4. Cel care reprezintă de peste 5 decenii cultura și jur
nalistica locului DE AICI, pentru cei de aici, este fără vreo
îndoială, profesorul stabilit la Vaslui, în 1970, ca inspector
cultural.

5. Destinul său a fost și este să fie UNUL CONTRA
MULTORA. Să mai spunem încă o dată despre comunis
toizii instala�i temeinic la conducere și carel ocultează cât
pot?

Continuare în pagina 2

„Iată că sau împlinit 25 de ani de la apari�ia
primului număr al ziarului „Meridianul” patronat de
ctitorul său, Prof.Dr. Dumitru V. Marin. Nu știu și nici
numi amintesc, cum arăta primul număr al ziarului.
Ceea ce știu sigur, este că ziarul, prin colectivul său
redac�ional, a perseverat în a informa corect publicul
cititor, a slujit actul de cultură și a pus în eviden�ă (spre
deosebire de alte surate) și realizările pozitive, 
adjudecânduși astfel un loc binemeritat în ierarhia
jurnalistică a jude�ului Vaslui. 

Acest ziar a devenit o prezen�ă notabilă în
spa�iul publicistic vasluian prin vivacitatea sa, prin
persisten�a sa și mai ales prin con�inutul său.” 

Valeriu LUPU – Dr. în știin�e medicale

ADRIAN IONU� TOTOLICI,
PRIMARUL, ALEARGĂ

IANA
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ȘI ACUM DESPRE NOI TO�I
Când am pornit la treabă în ziua de 1 febru

arie 2015, eram 5 oameni de suprafa�ă culturală:
Val Andreescu, Mihai BatogBujeni�ă, Valeriu
Lupu, D.V. Marin, Cornelia Ursu, cu art designer
Anca Moldoveanu. Voiam să facem ceva, dar nici
vorbă să știm ce o să iasă. Neam mobilizat cu to�ii,
eu am făcut rost de fonduri, având infrastructura
ziarului și la începutul lunii martie am ieșit pe
pia�ă cu 92 de semnatari. Dacă privi�i la Colegiul
de redac�ie, pute�i fi și acum foarte surprinși, pen
tru că am avut nume foarte mari chiar de la în
ceputuri. 

Acum suntem 812, de unde și titlul.
Neam asumat o nișă atunci și acum: jurna

lismul cultural.
Neam mobilizat și ne mobilizăm cam fără

egal, a dispărut Andreescu, dar au apărut al�ii de
și mai mare for�ă: ex. Gabriela Ana Balan, em
blema poetică reprezentativă a revistei, au venit
mul�i ieșeni, băcăoani, bucureșteni, sau mul�i al�ii
din toate provinciile românești. Nu putem omite
contribu�ia excep�ională a celui care a fost marele
nostru prieten, prof.univ.dr. Alexandru Ionescu
(București) și nici nu putem evita pomenirea altor
excep�ionali oameni de cultură ca Acad. Const.
Toma (Iași), Acad. C.D. Zeletin (București), Acad.
Avi Tudose (Huși), scriitorii și jurnaliștii, Ștefan
Racovitză (Elve�ia), Ion Gheorghe Pricop (Duda
Epureni), trecu�i acum pe alt tărâm.

De ce să fim mândri? Pentru că:
1. Acoperim toată �ara cu nume importante,

conducători de publica�ii, oameni cu operă,
personalită�i în domeniu; avem o unică sus�inere
din diaspora. Prin ei, am devenit membru
ASRAN.

2. Avem un număr impresionant de rubrici în
cuprinsul celor, de fiecare dată, 160 de pagini, for

mat A4, cu excep�ia teatrului, toate de înalt nivel.
E drept că poezia face o lege, că datorită lui Mihai
BatogBujeni�ă și doamnei Cornelia Ursu, ALPI
(Asocia�ia literară Păstorel Iași) își ia por�ia leului,
că nu lipsește serialul consacrat folclorului și lui
Tudor Pamfile, exegetul Valeriu Lupu este ca mar
tie în post, adică nu lipsește în nici un număr, Gabi
Balan nu ostenește nici ca poetă nici ca sprijin pen
tru noi și Scriviamo – Italia… E drept că greul îl
ducem noi, cei de la roate, adică eu și bravul meu
colaborator, Cătălin Sîmpetru, un adevărat erou.
Dar, și mul�umirea noastră e mare!!! Deplină.

3. Mă simt dator să destăinui public faptul că
acest domn Cătălin, în afară că realizează grafic
ce și cum vede�i în revistă, a realizat designul pen
tru aproape toate cele 52 de căr�i ale mele.

4. Să mă plâng că nici unul dintre cei plăti�i
pentru cultură locală (mamă, și ce de bani… ce de
stipendia�i „amplasa�i” !), nici o oficialitate nu ne
sprijină, ci ne sabotează ori ocultează? Ba, o
incompetentă damă de mare influen�ă pe care am
nominalizato în ziar, mia intentat și un proces iar
niște putregaiuri de la o fi�uică locală ne atacă per
manent.

5. Avem în ajutor ziarul Meridianul de Iași
VasluiBacău, precursorul acestei reviste, apărut
acum PESTE  25 de ani, și, careși păstrează 
pagina culturală de atâ�ia ani. Adevărat RECORD
NA�IONAL.

6. 7 ani nu e o perioadă așa de mare, dar M.C.R. a
reușit atât de mult. Niciodată un grup atât de mic
na reușit atât de mult pentru o așa de mare co
munitate, în tot decursul istoriei.

7. Revista M.C.R. este o dovadă peremptorie
pentru existen�a Curentului Cultural
Informa�ional Vasluian sus�inut de noi peste 3
decenii, cu nume mari și foarte mari în plan cul
tural, cu încurajarea talentelor din plan local
(circa 300 de scriitori, 450 de scrieri).

VA URMA
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25 OCTOMBRIE � 
ZIUA ARMATEI ROMÂNE

Armata reprezintă totalitatea forţelor militare ale unui stat (oaste, oştire). În epoca
medievală, Ţările Române aveau oastea permanentă a domnului (oastea cea mică, uneori
fiind plătită) şi oastea cea mare (formată din cetele boiereşti). 

Bazele moderne ale armatei române sau pus în a doua jumătate a secolului al
XIXlea. La data de 12/24 noiembrie 1859, prin Înaltul Ordin de Zi, nr. 83, al Domnului
AlexandruIoan Cuza, sa înfiinţat Statul Major General al Armatei Române. 

Anul acesta sărbătorim Ziua Armatei României în contextul aniversării celor 103
ani de la Marea Unire de la 1 decembrie 1918. Tot în acest an sau împlinit 104 de ani de
la Campania militară a armatei României, din vara anului 1917, desfăşurată în triunghiul
jertfei şi eroismului la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz. Istoricul Florin Constantiniu, 
referinduse la măsurile adoptate de Majestatea sa Regele Ferdinand I şi guvernul I. I. C.
Brătianu cu privire la perfecţionarea conducerii armatei române, arăta că numirea gener
alului Constantin Prezan în funcţia de şef al Marelui Cartier General, în decembrie 1916,
a constituit un mare câştig pentru conducerea armatei României. 

Armata română, refăcută în iarna anului 1916/1917 cu eforturile poporului român
şi cu ajutorul misiunii militare franceze, condusă de generalul Mathias Henry Berthelot, a
desfăşurat victorioasele bătălii de la Mărăşti (9/22 iulie  19 iulie / 1 august 1917), Mărăşeşti
(24 iulie / 6 august  6/19 august 1917) şi Oituz (26 iulie / 8 august  9/22 august 1917). 

Victoria de la Mărăşti a ridicat moralul poporului român şi a armatei sale pentru
desfăşurarea bătăliilor de la  Mărăşeşti şi Oituz.

Bătălia de la Mărăşeşti, evidenţiată de geograful şi istoricul Constantin Kiriţescu,
a durat 28 de zile, dintre care 15 au fost de luptă, iar 13 de acalmie relativă. În luptele de
la Mărăşeşti sau remarcat ostaşii din Armata 1a Română, condusă de la 24 iulie până la
1 august 1917 de către generalul de divizie Constantin Cristescu şi de la 1 august de către
generalul de divizie Eremia Grigorescu. 

Bătălia de la Oituz a reprezentat o izbândă a puterii de rezistenţă a soldatului
român. Împreună cu victoria de la Mărăşeşti, această victorie a reuşit să dejoace planul
strategic al inamicului privind frontul românesc.

Victoriile obţinute de bunicii noştri în bătăliile de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz,
cu mari jertfe umane, au salvat fiinţa poporului român şi au creat condiţiile întregirii statale
şi al eliberării naţionale al provinciilor româneşti care, erau stăpânite pe nedrept de puteri
hrăpăreţe vecine.

Anul acesta se împlinesc şi 77 de ani de la eliberarea de către armata română, în
cooperare cu armata sovietică, a părţii de nordvest a Transilvaniei – ocupată în mod
samavolnic de către Ungaria horthystă (sprijinită de dictatorii Hitler, Musolini şi Stalin)
prin Dictatul de la Viena, din 30 august 1940 – desăvârşinduse astfel acţiunile militare de
alungare din ţară a cotropitorilor fascistohorthyşti.

În ziua de 25 octombrie 1944 au fost puse la locul lor bornele de hotar pe graniţa
de nordvest a ţării. În semn de recunoştinţă faţă de bărbaţii şi femeile în uniformă militară
care şiau consacrat eforturile pentru apărarea hotarelor ţării şi a libertăţii poporului român,
prin Decretul nr. 381, din 1 octombrie 1959, guvernul României a stabilit data de 25 
octombrie ca zi de sărbătoare pentru Armata României şi pentru poporul român. 

Conform hotărârii guvernului Republicii Populare Române, în perioada 1950
1959 ziua Armatei României sa sărbătorit la data de 2 octombrie, în semn de respect pentru
ostaşii români, foşti prizonieri de război în lagărele sovietice care, la data de 2 octombrie
1943 au semnat, pe teritoriul sovietic, actul de înfiinţare a Diviziei de Voluntari „Tudor
Vladimirescu”, căreia, după eliberarea localităţii Debrecen de pe teritoriul Ungariei, la data
de 20 octombrie 1944, i sa adăugat în titulatură şi denumirea acestei localităţi, prin

hotărârea adoptată de Comandamentul Militar Sovietic. O coincidenţă tulburătoare a făcut
ca la eliberarea oraşelor Carei şi Satu Mare, unde sau derulat ultimele rezistenţe ale ina
micului pe teritoriul naţional, să participe divizii constituite din ostaşi aparţinând tuturor
provinciilor româneşti, ceea ce reprezintă un strălucit simbol al unităţii naţionale: Divizia
9 Infanterie Constanţa (dobrogeni), Divizia 18 Infanterie (transilvăneni), Divizia 3 
Infanterie Piteşti (munteni), Divizia 11 Infanterie Slatina (olteni), Divizia 21 Infanterie
Galaţi (moldoveni) şi Divizia 1 Cavalerie Timişoara (bănăţeni).  

În conformitate cu prevederile Convenţiei de Armistiţiu, încheiată cu reprezen
tantul Naţiunilor Unite, Uniunea Sovietică, armata română a participat apoi la eliberarea
Ungariei, cu două comandamente de armată (Armata 1a şi Armata a 4a), 5 comandamente
de corp de armată, 17 divizii (dintre care 11 de infanterie, 4 de cavalerie şi două de vânători
munte), un corp aerian (15 escadrile de aviaţie, cu 174 de avioane de vânătoare, bombar
dament şi observaţie), două brigăzi de artilerie antiaeriană (organizate, de la 1 ianuarie
1945, în Divizia 1a Artilerie Antiaeriană), un regiment de care de luptă, un regiment de
pontonieri, 4 batalioane pentru construcţii de drumuri şi poduri, grupul operativ al brigăzii
de căi ferate şi alte unităţi provenind de la diferite arme. Efectivele militare totale angajate
în luptele din Ungaria au fost de 210.000 de militari, dintre care au căzut în luptele purtate
în diferite zone ale acestei ţări peste 43.000 de ostaşi români.

Pe teritoriul Cehoslovaciei au fost angajate în luptă două comandamente de
armată: Armata 1a şi Armata a 4a, 4 comandamente de corp de armată, 16 divizii (din
care 11 de infanterie, 3 de cavalerie şi două de munte), un corp aerian de aviaţie (20 de es
cadrile, cu 239 avioane de luptă), o divizie de artilerie antiaeriană, un regiment de care de
luptă, două regimente de pontonieri (un regiment a fost pus la dispoziţia Frontului 3 
Ucrainian), 6 batalioane pentru construcţii de drumuri şi poduri şi alte unităţi provenind de
la diferite arme. Efectivele totale angajate în lupte au fost de 248.430 militari, dintre care
au căzut în crâncenele lupte purtate în masivele muntoase Tatra, Fatra Mică, Fatra Mare şi
Javorina, precum şi în alte zone ale Cehoslovaciei, peste 67.000 de ostaşi români. 

Pe teritoriul Austriei, la nordest de Viena, au acţionat, între 9 aprilie şi 8 mai
1945, Regimentul 2 Care de Luptă (13 autoblindate şi 66 tancuri şi autotunuri) şi, între 23
aprilie şi 20 iunie 1945, câteva subunităţi de căi ferate. 

În cele 260 de zile de luptă, efectivele militare angajate de România sau ridicat
la peste 540.000 de combatanţi. Armata Română a străbătut în marşul ei peste 1700 km (de
la Marea Neagră până la Brno), a traversat 17 masive muntoase şi a forţat 12 cursuri mari
de apă, eliberând 3831 de localităţi, dintre care 53 de oraşe. Ostaşii români au provocat 
inamicului pierderi de 117.798 prizonieri şi 18.731 de morţi, găsiţi pe teren. Armata
Română a pierdut 170.000 de ostaşi (morţi, răniţi şi dispăruţi pe front). 

Aşa cum apreciau corespondenţii ziarului „Sunday Times”, din 7 ianuarie 1945,
şi ai postului de radio Londra, întruna din emisiunile sale din ianuarie 1945, România se
situa „în al patrulea rând în ceea ce priveşte numărul de soldaţi cu care participă la bătălia
pentru distrugerea nazismului”, iar cunoscutul post de radio Paris aprecia, în ziua de 13
ianuarie 1945, că România „a adus prin contribuţia ei o scurtare a războiului cu cel puţin
şase luni de zile şi a salvat viaţa a mii de soldaţi români şi aliaţi”. 

Armata română continuă, în prezent, transformările structurale şi organizatorice,
îndeplininduşi misiunile de apărare a ţării şi de cooperare cu celelalte armate în diferite
misiuni de luptă din Afganistan şi alte zone ale lumii, veghind alături de partenerii NATO
la menţinerea păcii.

În aceste momente premergătoare zilei de 25 octombrie, administraţiile centrale
şi locale, Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război, din M.Ap.N. şi M.A.I., Oficiul
Naţional „Cultul Eroilor”, Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” şi cadrele
militare active, în rezervă sau retragere din M.Ap.N., M.A.I. şi S.R.I., precum şi cadrele
didactice din şcoli, muzeografi din muzeele de istorie, personalul din Casele şi Centrele
Culturale desfăşoară activităţi educative la cimitirele şi monumentele eroilor, în cadrul 
Programului Centenarului Marii Uniri, omagiind memoria bunicilor şi părinţilor noştri care
au luptat cu înalt spirit de sacrificiu pentru eliberarea pământului ţării, în Primul Război
Mondial şi al Doilea Război Mondial.

În ziua de 25 octombrie în ţară se  vor desfăşura ceremonii militare şi religioase
şi se vor depune jerbe şi coroane de flori şi se vor aprinde lumânări şi candele la monu
mentele eroilor români, căzuţi în luptele din Primul şi al Doilea Război Mondial, precum
şi în Ungaria, Cehia, Slovacia, şi Polonia ale căror teritorii au fost eliberate şi prin jertfele
ostaşilor români în anii 1919 şi în19441945.
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Cheltuieli comune cu al�ii la
începutul acestei săptămâni!

Se recomandă pruden�ă, pentru că
există riscul să cheltuiești tu mai
mult pe mofturile sau daunele celor
dragi. Achită�i datoriile la timp!
Foarte evidente sunt rela�iile cu
străinătatea, abordarea unor forme
de școlarizare pe termen lung, dar și
orientarea spre o nouă filozofie de
via�ă. Gândirea și comunicarea sunt
distorsionate.

Este rost de discu�ii cu per
soanele aflate în străinătate

sau la mare depărtare de tine. De
asemenea, sunt de luat în calcul
călătoriile pe distan�e lungi sau
trasarea planurilor în acest sens.
Pruden�ă și la discu�ii, și la călătorii!
În plan profesional se deschide o
etapă nouă. Este posibil să primești
sarcini de lucru noi, o func�ie de con
ducere sau chiar sunt șanse să abor
dezi un nou domeniu profesional.

O săptămână cu multă
forfotă în plan socioprofe

sional. Discu�ii aprinse cu șefii, cu
autorită�ile, un carusel de situa�ii di
ficil de gestionat la prima vedere.
Răbdarea, toleren�a și discre�ia te
ajută să depășești totul cu bine.
Noută�i în rela�iile cu prietenii și în
rela�iile cu persoanele care te sprijină
în proiectele profesionale. Dispar
unele dintre aceste persoane din
preajma ta și apar cu totul altele. 

Multe controverse apar
între tine și prieteni. Ar fi

bine să renun�i la persoanele care te
tot provoacă și care se implică în tre
burile tale fără să le ceri tu asta. Pe
de altă parte, sunt zile bune pentru a
te retrage în locuri liniștite, pentru a
medita în taină la rela�iile și situa�iile
în care ești implicat. Ai nevoie de o
nouă filozofie de via�ă, acum fiind
momente excelente pentru a te ori
enta spre alte valori morale.

Discre�ia este caracteristica
de bază a personalită�ii tale în

această săptămână. Ai nevoie de
odihnă, detașare de forfota cotidiană
și de a sta de vorbă cu tine însu�i.
Sănătatea este vulnerabilă, astfel că se
pot eviden�ia afec�iuni mai vechi sau
mai noi. Consulta�ii, analize medicale
și chiar abordarea unui nou stil de
via�ă și activitate. Este foarte impor
tant ceea ce gândești, plănuiești sau
faci în aceste zile.
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H O R O S C O P
21 oct. 2021 – 27 oct. 2021

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)

Ești în vervă în această
săptămână și dornic de

schimbări personale majore.
Selectează priorită�ile și evită supra
solicitarea nervoasă. În plan finan
ciar se conturează schimbări, în
sensul că apar oportunită�i de câștig
din activitatea profesională
desfășurată la un loc de muncă.
Primești bani, cadouri sau favoruri,
dar apar în paralel și cheltuieli de
osebite. 

Berbec (21 mar - 20 apr)

INVITA�IE: PRIMIM DE LA �EPU:

AC�IUNE DESFĂȘURATĂ DE CĂTRE POLI�IȘTII RUTIERI 
VASLUIENI PENTRU SIGURAN�A TRAFICULUI RUTIER

Activită�i educativ preventive desfășurate de poli�iștii rutieri
în cadrul campaniei „De ce Siguran�a Rutieră?”.

În perioada 24 septembrie  22 octombrie 2021, poli�iștii ru
tieri vasluieni împreună cu poli�iștii structurilor de ordine publică din
cadrul Inspectoratului de Poli�ie Jude�ean Vaslui au desfășurat activită�i
educativ preventive pe raza jude�ului Vaslui privind responsabilizarea
participan�ilor la trafic pentru creșterea gradului de siguran�ă rutieră.

Activită�ile au avut drept scop informarea participan�ilor la
trafic cu privire la riscurile la care se expun prin viteză excesivă, con
ducerea sub influen�a băuturilor alcoolice, neportul centurii de
siguran�ă, folosirea telefonului mobil la volan, neutilizarea unui sistem
de siguran�ă pentru copii și pericolele utilizării căștilor audio de către
pietoni.

Recomadările au fost sus�inute și de materiale cu caracter pre

ventiv care au fost distribuite participan�ilor la trafic. Astfel, au fost
distribuite pliante și broșuri informative și au fost postate în unită�ile
de învă�ământ afișe cu recomandări preventive.

Materialele distribuite participan�ilor la trafic cuprind o serie
de informa�ii și recomandări, dintre care amintim: 

 Vorbitul la volan în timpul conducerii crește de 4 ori
riscul producerii unui accident. Reac�iile conducătorului auto sunt cu
50 % mai lente în timp ce utilizează un telefon decât atunci când se
concentrează la drum. Trimiterea mesajelor la volan crește riscul de
accident de 23 de ori.

 Purtarea centurii de siguran�ă reducere riscul de vătămări
și decese în rândul ocupan�ilor locurilor din fa�ă cu 45 – 50%, iar pen
tru ocupan�ii locurilor din spate cu 25% și poate ajunge până la 75%,
în func�ie de gravitatea consecin�elor accidentului.

 Utilizarea unui sistem de siguran�ă pentru copii, adecvat
pentru dimensiunea și greutatea copilului, reduce semnificativ riscul
de deces și vătămare gravă întrun accident sau întro oprire bruscă.
Folosirea echipamentelor cu sistem de siguran�ă pentru copii este
recomandată până la vârsta de 12 ani.

 Purtarea căștilor audio în timp ce traversezi strada crește
de 2 ori riscul de accident. Pentru a evita posibile accidente, pietonii
trebuie să se asigure în permanen�ă, că atât văzul, cât și auzul nu le
sunt diminuate.



Multe persoane din anturajul
apropiat te vor căuta la în

ceputul săptămânii. Discu�ii ample,
călătorii pe distan�e scurte, implicare
în activită�i intelectuale și în re
alizarea unor documente oficiale. În
plan domestic se deschide o nouă
etapă. Schimbări în spa�iul de locuit,
vânzarea sau achizi�ionarea de
bunuri patrimoniale, discu�ii impor
tante cu membrii familiei și cu nea
murile. 

Săptămâna debutează cu as
pecte financiare. Cheltuieli

pe de o parte, primirea salariului, a
unei prime sau a unor favoruri din
spre segmentul muncii, pe de altă
parte. Selectează priorită�ile, pentru
că există riscul să chetuiești sume
mari de bani pe te miri ce. Rela�iile
cu anturajul apropiat se schimbă, în
sensul că fie te desprinzi de unii, fie
de apropii de al�ii. Călătorii pe
distan�e scurte.

Se întrezăresc discu�ii im
portante cu persoana iubită

și copiii. Controversele sentimentale
apar datorită faptului că tu ai
așteptări prea mari de la cei dragi. Se
închide clar o etapă în rela�iile cu cei
dragi. La locul de muncă apar nou
tă�i, fie prin schimbarea condi�iilor
de muncă, fie pur și simplu, î�i vei
modifica tu concep�iile și atitudinea
fa�ă de muncă și implica�iile ei. Se
recomandă pruden�ă.

În primele zile ale săptă
mânii este nevoie să te ocupi

de cură�enii generale, repara�ii,
îmbunătă�irea condi�iilor domestice,
vânzarea sau achizi�ionarea de
bunuri patrimoniale. Pentru segmen
tul domestic și rela�iile cu membrii
familiei se închide o etapă
importantă. Foarte animate sunt
rela�iile cu persoana iubită și copiii.
O rela�ie amoroasă veche se poate
reactualiza în chip nebănuit.

O săptămână foarte intere
santă în plan profesional!

Se conturează schimbări majore la
locul de muncă, fie prin plecarea sau
sosirea unor colegi, fie prin schim
barea condi�iilor de muncă. De
asemenea, este posibil să primești o
ofertă de colaborare, care va atrage
după sine schimbări în plan personal.
Fii prudent, deoarece sănătatea este
vulnerabilă. Dozează�i eforturile,
analizează bine situa�ia în care te afli.

Rela�iile parteneriale te
provoacă mult la începutul

acestei săptămâni. Sunt posibile
discu�ii aprinse cu partenerul de
via�ă sau colaboratorii, dar și
separări, desprinderi de unele
parteneriate. Se conturează noută�i
financiare, la sec�iunea bani, bunuri
comune cu partenerul de via�ă, co
laboratorii și neamurile. Se deschid
variante noi de câștig de la și prin
al�ii. Pot intra în discu�ie moștenirile.
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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
21 oct. 2021 – 27 oct. 2021 Locuri de muncă

în Vaslui
– SC DARIENSEM SRL 2 manipulan�i mârfuri
– SC VLAGETEX SRL 10 confec�ioneri
– SC BICO INDUSTRIES SRL 10 operatori la deservirea

războaielor de �esut, 10 operatori apretori textile, 5 mecanici, 2 in
gineri mecanici, 4 ingineri textiliști, 5 muncitori necalifica�i în confec�ii

– SC MID RENT A CAR SRL 1 mecanic auto, 1 vulca
nizator auto, 1 electromecanic auto

– SC CONFECTII S.A. 10 confec�ioneri, 10 muncitori
necalifica�i in confec�ii, 2 maistru industria textilă

– SC PANCLATIM SRL 3 brutari
– SC KALBYLAR SRL 5 confec�ioneri, 3 croitori, 2 con

trolor calitate
– SC RANCON SRL 2 frezori (specialiști AF), 2 strungari,

3 lăcătuși mecanici, 1 topitor (o�elar), 2 muncitori necalifica�i turnătorie
– SC LIVASTI SRL 1 reprezentant comercial
– SC ROXCOFY SRL 2 recep�ioneri, 2 cameriste
– SC CORAI STYLE SALON SRL 1 administrator soci

etate comercială, 1 coafor stilist, 1 frizer, 1 cosmetician, 1 maseur
– SC AGROOLIVER TRANS SRL 2 mecanici agricoli
– SC EUROLUX SRL 2 cameriste, 2 ospătari, 1 bucătar, 1

ajutor bucătar
– SC BOGDANA COM SRL 1 șofer, 1 manipulant depozit

construc�ii, 1 sudor
– SC  BIG SRL 2 lucrători comercial
– SC KRISTODENT SRL 1 tehnician dentar
– SC SAFIR  SRL 20 ambalatori manual, 2 operatori mașini

etichetat, 30 sortatori produse, 2 operatori sortare carcare păsări, 3
operatori MU automate și semiautomate, 2 operatori abatorizare
păsări, 3 manipulan�i mărfuri, 2 electricieni între�inere si repara�ii, 1
lăcătuș mecanic, 1 asistent manager marketing, 2 reprezentan�i com
ercial, 1 operator fabrica�ie flux, 1 instalator instala�ii tehnico 
sanitare, 1 operator tratare și epurare, 1 șef proces fabrica�ie, 2
conducători auto transport rutier mărfuri

– SC MALSATO SRL 1 ospătar, 1 spălător vase
– SC LEXANCA FOOD SRL 10 operatori produse culinare
– SC VANBET SRL 5 ambalatori manual, 5 manipulan�i

mărfuri, 2 gestionari depozit, 2 ciontolitor tranșator carne
– SC UNGUREANU TRANS SRL 20 muncitori

necalifica�i, 3 zugravi, 3 zidari rosari
– I.I. PARGARU  IONUT FLORIN 1 bucătar șef
– SC BELMI TRADE SRL 2 ajutor pizzar, 1 ajutor bucătar
– I.I. Spiridon Mara 1 bufetier
– SC FLEISCHPARTY SRL 10 manipulan�i marfă, 5 ope

ratori etichetare
– SC LEONID BOSS CONSTRUCTII SRL 5 muncitori

necalifica�i, 5 zidari tencuitori, 5 zugravi, 5 fierarbetoniști, 5 dulgheri,
5 faian�ari, 5 parchetari, 5 instalatori apăcanal

– SC C&A CONSULTING  SRL 10 muncitori necalifica�i,
1 merceolog, 2 ingineri cunoștin�e PC

– SC SHERIFF  GUARD ROTECTION SRL 10 agen�i securitate
– SC CIOBANU WORK SRL 1 muncitor necalificat
– SC ECLER  ET BONBONS SRL 1 cofetarpatiser
– SC RIMMINI  MOB  SRL 2 tâmplar universali
– SC VASTUPO SRL 1 pizzar
– SC LOTEX GENERAL SRL 2 muncitori necalifica�i
– SC UNIREACONF SA 5 confec�ioneri textile
– SC HEY  TAXI SRL 1 dispecer
– SC WORLD EXPERT SOFT TECHNOLOGY SRL 2

muncitori necalifica�i în construc�ii, 2 muncitori necalifica�i, 1 pro
gramator sistem informatic

– SC UMAMI EXCLUSIV DRINKS SRL 2 muncitori
necalifica�i în constr., 2 muncitori necalifica�i, 2 operatori fabricarea
conservelor din legume, fructe, 2 operatori fabricare băuturi alcoolice
și răcoritoare, 2 preparatori băuturi răcoritoare

– SC CREATIVE AMBIENT STUDIO SRL 1 electro
mecanic mașini și echipamente electrice, 1 muncitor necalificat
construc�ii

– SC BEAUTY TOP SECRET SRL 2 muncitori necalifica�i
construc�ii, 1 preparator la prepararea produselor cosmetice și de par
fumerie, 1 operator la prepararea săpunurilor, 1 lăcătuș mecanic
între�inere și  repara�ii universale

– SC CARPATHIAN BIOGOURMET SRL 1 electro
mecanic, 3 operatori fabricare mezeluri, 1 preparator semifabricate
si preparate culinare, 1 tehnician industria carnii, laptelui și con
servelor, 1 femeie serviciu

– SC TOPOGEOTEHNICS SRL 1 inginer geodez
– SC JUMBO EXPRESS SRL 5 șoferi
– SC CEREAL BIO GRANULE SRL 1 muncitor manipu

lant și pregatire furaje
– SC ALESSIL V PROFI SRL 1 lucrător comercial
– SC DOAMNA OTILIA SRL 2 agen�i cură�enie
– SC DC COMERCIAL SRL 2 manipulan�i marfă, 2 șoferi

Săgetător  (22 nov - 20 dec)
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ANASTASIE FĂTU ȘI
MIHAI CODREANU
OMAGIA�I LA IAȘI

Mar�i, 19 octombrie 2021, Ateneul Na�ional din Iași a orga
nizat o serie de manifestări comemorative pentru două personalită�i
din trecutul Iașului: Anastasie Fătu și Mihai Codreanu. 

Manifestările au început la ora 15 cu dezvelirea unei placi
informative în dreptul casei unde a locuit medicul și botanistul ieșean
Anastasie Fătu și unde a înfiin�at prima Grădină Botanică din 
România. La eveniment au participat domnul prof. dr. Cătălin Tănase,
directorul Grădinii Botanice „Anastasie Fătu” și membru corespon
dent al Academiei Române, lect. Dr. Cezar Hârlăoanu, preot slujitor
la parohia „Sf. Cuv. Parascheva” și Andrei Apreotesei, managerul
Ateneului Na�ional din Iași. Casa se află pe strada Anastasie Fătu, la
intersec�ia cu strada Florilor. 

De la ora 16, în Cimitirul Eternitatea, a avut loc ceremonia
de resfin�ire a mormântului lui Anastasie Fătu. În deschidere, Corul
Marii Uniri a intonat Imnul de stat al României. Slujba de sfin�ire a
fost oficiată de un sobor de preo�i, în frunte cu părintele Marian 
Timofte, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Iașilor. Dintre invita�ii
prezen�i la eveniment, au rostit alocu�iuni părintele vicar Marian 
Timofte, prof. dr. Dana Baran, din partea Societă�ii de Medici și

Naturaliști din Iași, prof. dr. Cătălin Tănase, directorul Grădinii
Botanice „Anastasie Fătu” și domnul Mihai Chirica, primarul mu
nicipiului Iași. 

De la ora 16.30, a avut loc ceremonia de resfin�ire a mor
mântului poetului Mihai Codreanu, avocat, dramaturg și traducător
român, director al Teatrului Na�ional Iași și membru corespondent al
Academiei Române.. La ceremonie au participat prof. Aurel
Prisacaru, directorul Școlii Gimnaziale „Mihai Codreanu”, Daniel
Busuioc, directorul adjunct artistic al Teatrului Na�ional Iași și dom
nul Mihai Chirica, primarul municipiului Iași, alături de reprezentan�i
ai institu�iilor culturale și de învă�ământ ieșene. 

Cele două morminte au fost restaurate de Ateneul Na�ional
din Iași, cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași, al Direc�iei Jude�ene
pentru Cultură Iași, al Serviciilor Publice Iași și al Grădinii Botanice
„Anastasie Fătu”.  
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ADRIAN IONU� TOTOLICI, PRIMARUL,ADRIAN IONU� TOTOLICI, PRIMARUL,
ALEARGĂALEARGĂ

Raidul nostru de vinerea trecută a inclus câteva comune dinspre vestul jude�ului
Vaslui: Dragomirești (se clădește un impozant cămin cultural acolo), Voinești (primarul era
bucuros că devenise erou de reportaj), Puiești (unde prietenul nostru Cezar Ticu plecase la
Cetă�uia și navea semnal), Iana (unde am zăbovit ceva mai mult, revenim) și Pogana,
comună rămasă fără primarul care sa sinucis de curând.

Iana ne este cunoscută de mul�i ani, pentru că prin 1971, când am făcut cercetări
etnofolclorice pe aici, am descoperit la Hălărești (atestat în 1434) cel mai autentic joc de
Anul Nou la urs, fapt care ma determinat săl iau pe tânărul interpret popular la Expozi�ia
de la Muzeul 
ăranului Român din București. Deabia ajuns inspector la cultură, în 1970,
împreună cu vicepreședintele Consiliului Jude�ean de atunci, Amariei, am urcat dealurile
de pe aici și de la Puiești să vedem cum se desfășoară campania de toamnă la recoltarea
porumbului. „E Valea Plângerii pe aici” a exclamat, cu o înjurătură Amariei, văzând cât de
slabă produc�ie scot dealurile care prezentau din loc în loc un fel de col�i ai diavolului,
adică dărâmături cu lut sau nisip, deci nu se puteau cultiva.

Am revenit adesea pe aici, după Revolu�ie, am urmărit cum se descurcă popula�ia
în majoritate de rromi, am putut vedea exodul spre vest, observ acum pașii spre civiliza�ie
care se fac.

De două mandate primarul acestei comune este tânărul Adrian Ionu� Totolici, care
a fost ales cu destulă majoritate de consăteni. Mereu mi sa părut deopotrivă sfios dar și
comunicativ, chiar dacă nam stat de prea multe ori de vorbă, deoarece e un tip „alergăre�”,
în interesul comunei, zic eu. 

Aș zice că primarul Ionu� Totolici e de aici, pentru oamenii de aici, remarcânduse ca un
tânăr intreprinzător, apoi ca un tânăr primar cu mari ambi�ii. Să vedem pe scurt cum le
valorifică:

– Neam de neamul lor hălărăștenii, siliștenii, ianenii nu credeau că vor avea asfalt

pe aici. Acum au, nu cât le trebuie dar, se pot deplasa în pu�ine minute la Bârlad, Puiești
sau mai departe pe șosea asfaltată. Între sate au aceeași comoditate.

– Pe noi nea impresionat dotarea tehnică a Primăriei, în curtea căreia am fo
tografiat buldoexcavator, autogreder, camion, tractor cu remorcă, și… autoturisme.

– Făcută cam, săi zicem abrupt, datorită zidului înalt dinspre drum, primăria
ocupă o pozi�ie dominantă de pe un delușor din centru, cu o clădire destul de îngrijită, bine
dotată tehnic (calculatoare, imprimante, etc.) și un spa�iu special pentru bibliotecă.

– La data trecerii noastre era o mai mare grijă pentru ca toată lumea să respecte
regulele antipandemice. Drept care și elevele venite după niște adeverin�e (miau spus,
ele, și numele) și concetă�enii de la ușa din spate își puneau măștile când se apropiau de
ușa din lateral unde erau primi�i de un func�ionar al institu�iei.

Am fost curioși să aflăm părerea primarului Totolici despre mersul treburilor în
primărie:

– E tare greu cu pandemia asta, parcă nu mai dăm înainte, cei de la Guvern
nu ne ajută, facem și noi ce putem, cu fondurile pu�ine pe care le avem.

– Învă�ământul, cum se desfășoară?
– În fizic, nu am avut decât un caz de covid, mai de demult. Ne străduim 

săi lămurim pe cetă�eni să se vaccineze, evident să poarte și mască.
– Aparatul primăriei?
– Avem profesioniști, to�i își fac munca așa cum trebuie.
– Navetiști?
– Avem și navetiști, doar doamna contabilă este din localitate.
Mă opresc un pic să observ că aici, de mul�i ani, e o șefă la contabilitate, de ales

profesionalism. Nu întâmplător toate fondurile sunt bine chivernisite: un intreprinzător ca
primarul și o „șefă de portofel” ca doamna Nela Căpraru.    Să mai observ că discu�ia pleacă
repede spre apă, canalizare și… gaz metan. Dar,  navem timp să discutăm despre  reabil
itarea școlilor și noua grădini�ă, aproape gata pentru că primarul trebuie să plece undeva
urgent.

Pentru noi, e destul să observăm că lumea muncește aproape normal, aici, că…
primarul aleargă.

Dumitru V. MARIN

IANA

Adrian Ionu� TOTOLICI, primarul comunei IANA

Primăria comunei IANA
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Dumitru V. MARIN
Darul pictorului Gheorghe LETEANU

A  a p ă r u t  n r. 2 7 / 2 0 2 1
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 780 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.

Expresie facială rezultată prin flexionarea a nu mai puţin de 17 muşchi de la extremităţile gurii şi
din apropierea ochilor, zâmbetul sau surâsul relevă bună dispoziţie şi plăcere. Chiar şi nesincer, fără doar şi
poate, zâmbetul detensionează atmosfera şi destinde o mină prea sobră, provocatoare de reale nervozităţi.
Cred, totodată, în definirea sa originală ca „o modalitate necostisitoare de aţi schimba înfăţişarea” (Charles
George Gordon), ca, de altfel, şi în remarca anonimă potrivit căreia „zâmbetul e ca ştergătorul de parbriz: nu
opreşte ploaia, dar îţi permite săţi vezi de drum”.

În America este de notorietate că zâmbetul este considerat ca fiind un prim semn de încredere şi 
deschidere spre dialog, precum şi faptul că dacă ai o fire agreabilă şansele de a obţine un serviciu bine remu
nerat cresc considerabil. Atitudinea de receptivitate la nevoile celorlalţi şi de evitare a oricărei circumstanţe
de neînţelegere sau dezacord, imaginea ca individ în societate (incluzând, evident, şi zâmbetul) sunt părţi in
tegrante ale noţiunii „social skills”, unul dintre conceptele primordiale ale naşterii şi dezvoltării naţiunii 
americane. O primă izbitoare constatare a celor care au un prim contact cu America este că toată lumea
zâmbeşte fără reţinere, oamenii arătânduse degajaţi, amabili şi politicoşi, zâmbetul fiind, incontestabil, for
mula lor de salut. Importanţa acordată zâmbetului rezultă şi din împrejurarea că profesorii, ca şi membrii
diferitelor organizaţii care promovează voluntariatul, sunt atenţi în primul rând, la modul cum se prezintă
tinerii pentru a se face plăcuţi. Acest criteriu asigură ca în majoritatea instituţiilor publice să existe o atmosferă
de lucru relaxată, chiar dacă zâmbetul este deseori doar de complezenţă.

Cercetările şi studiile detaliate efectuate de americani în acest domeniu al expresiilor faciale, frizând
o adevărată „ştiinţă a zâmbetului”, în special a unui grup de reputaţi psihologi ai unei remarcabile universităţi
din statul Illinois, au condus, printre altele la concluzia că se pot distinge două tipuri de zâmbet: unul, forţat
şi altul, datorat unei stări emoţionale intense. Primul dintre ele, denumit „Pan American Smile” (de la zâmbetul
ca accesoriu permanent al stewardeselor angajate ale companiei „Pan American World Airways”) sugerează
buna dispoziţie în orice situaţie, iar al doilea, denumit zâmbetul „Duchenne”, sincer, cauzat de o emoţie
puternică. Se mai concluzionează, de asemenea, că primul zâmbet nu antrenează privirea, respectiv muşchiul
orbicular, situat în vecinătatea ochilor, în timp ce al doilea necesită mişcarea simultană a muşchiului zigomatic,
din apropierea gurii şi a celui orbicular.

Europa Răsăriteană a fost timp de câteva zeci de ani dominată de exigenţa de a afişa şi aborda so
brietate în orice relaţie, zâmbetul contravenind acestei obligaţii, fiind considerat chiar o formă de indiferenţă
şi dezinteres. Desigur, întreaga conduită a omului era vădit marcată de sistemul politic, imaginea pe stradă a
omului reflectând indubitabil limitele impuse, fiind asemenea blocurilor socialiste cenuşii şi neprietenoase.
În acest context, zâmbetul era prezent doar în mediul destinat familiei şi prietenilor. Situaţia prezenta leit
diferenţa care era intre interiorul apartamentelor (curat şi confortabil), în totală discordanţă cu imobilul comun
(scara blocului fără lumină şi urât mirositoare). După căderea comunismului şi prefacerile sociale ce au urmat,
situaţia sa schimbat în mod radical. Şi în România, evoluţia a fost vizibilă, remarcânduse cu precădere
aparenta amabilitate a prestatorilor de servicii (bănci, companii de telefonie mobilă), lipsită, însă, nu arareori,
de buna credinţă. Se poate afirma astăzi că, incapabili de a face diferenţa între un zâmbet sincer şi un zâmbet
fals, mulţi români au căzut victime prefăcutei onestităţi care au conştientizat abia după un îndelungat timp
că au fost minţiţi de atâtea ori cu zâmbetul pe buze, astfel că rolul social al surâsului a fost serios afectat.
Aceasta se datorează şi unor numeroşi angajaţi din servicii şi vânzări, bine instruiţi să zâmbească frumos
pentru a provoca anestezierea vigilenţei potenţialilor clienţi, lezând încrederea şi aşa şubredă a românilor.
Nu trebuie omis nici că, simultan, şirul deziluziilor politice, antamat şi susţinut de afişele electorale
„zâmbăreţe”, au atenuat în mare măsură speranţa şi, odată cu ea, surâsul neprefăcut, cinstit şi deschis.

În Asia, nu peste tot, aprecierea acestei expresii faciale a fost pozitivă. Astfel, în Coreea, se consideră
că zâmbetul excesiv denotă supărare, deranj, confuzie sau panică, existând chiar un proverb potrivit căruia
„acela care zâmbeşte mult nu este un om adevărat” (zicală ce îşi are corespondent şi în Rusia, respectiv în
Norvegia). Cu totul alta este situaţia în China, ţară în care obiectivele turistice, magazinele şi campusurile
universitare atestă din ce în ce mai accentuat buna dispoziţie a Extremului Orient.

Însemnătatea zâmbetului şi valoarea sa socială deosebită au determinat statuarea unei zile mondiale
a zâmbetului. În anul 1963, artistul american Harvey Ball a creat imaginea „smiley face”, care reprezintă un
buton galben cu două puncte şi o paranteză „închisă” pe care, în prezent, oamenii de peste tot o folosesc cu
scopul de aşi exterioriza emoţiile pozitive. Ball a realizat această imagine pornind de la premisa că toţi oa
menii ar trebui să acorde o zi dintrun an pentru a zâmbi, a face gesturi frumoase şi ai face pe alţii să
zâmbească. Ziua mondială a zâmbetului a fost marcată pentru prima dată în 1999, în oraşul său natal, 
Worcester. În acelaşi an, Harvey Ball a fondat şi World Smile Corporation, care avea să fie sponsorul anual
al evenimentului devenit internaţional.

Dorin NĂDRĂU – S.U.A.

ZÂMBETUL – 
UN „ADITIV SOCIAL” 

CU VALENŢE DISTINCTE 
ÎN SPAŢIU ŞI TIMP



ccuullttuurrăă    uummoorr  www.tvv.ro

Meridianul, joi, 21 octombrie 2021

UN
 ZÂ

MB
ET

 CU
 NI

CO
LA

E V
IZI

TE
U 

EEpp ii gg rr aammee
SUGESTIE UNUI 
EPIGRAMIST ÎNCEPĂTOR
În patru versuri mult încape
Când nu te por�i ca un poltron;
Ai grijă, totuși să nu�i scape
Chiar poanta cea ,,sine qua non"!

Mihai STANCU

SPONSOR MATRIMONIAL
Galant și „dezinteresat”
Mia dat concursul să mănsor;
Râvnind, în schimb, cum am aflat,
La…dreptul meu de autor!

BEREA
Berea, spun la to�i pe șleau,
Nui nici vin și nui nici apă.
Pentru gust azi mul�i o beau,
Însă cei mai mul�i, seadapă! 

SIMILITUDINI
Vinuri și femei, întruna
Tot râvnind pe cât încap,
E riscant, mai totdeauna

i se pot urca la cap!

Mihai COSMA

UNEI DOCTORIŢE CU
MULT FARMEC 
Ca pacient pot afirma 
Că tu ai calităţi, comori: 
Ca medic bun poţi vindeca, 
Iar ca femeie poţi somori. 

UNUI CONTABIL NECINSTIT
Minunat contabil, fiu de cârciumar, 
Învăţând la tata, încă de copil: 
Minus în registre, plus în buzunar 
Şiapoi un cont propriu, o, ce cont… abil! 

Petre Paul DIMITRIU 

UNEI DOAMNE CU 
PICIOARE FRUMOASE
Privindo lung îmi spun mereu,
Prins deo sublimă încântare:
Ce splendid ar fi versul meu
Să aibăasemenea picioare!

MENESTRELULUI
IAȘILOR, DORIN CERNEI
Ai succese șii firesc,
Ai și voce și chitară,
Șin căsnicie î�i doresc,
Să�i fie muzica ușoară!

CREZUL PROFESIONAL  
Poe�ii trebuie să știe
Să lupte și să sângere,
Căci libertatean poezie
Eo strașnică constrângere.

PĂSTOREL TEODOREANU,
OFI�ER DE ARTILERIE
Ieri, majurul Ieremia
Lantrebat spre diminea�ă:
”Ce să fac cu bateria?”
”Puneo repede la ghea�ă!”

UNUI PRIETEN DE PAHAR
CEȘI ÎNȘEALĂ NEVASTA
Bărbatul e pe chef pornit
Și Lesne(a) cade în ispită,
Când aren fa�ă vin cinstit
Și o femeie necinstită!

George LESNEA

UMOR 
– Alo, mamă, nu te speria, te rog să nu intri în panică, nu e nimic grav, dar sunt la spital! 
– Manole, ești medic de zece ani, nu mai spune asta de câte ori mă suni.


Doi prieteni stau de vorba: 
– Ce mai faci? 
– Uite, ma lăsat nevasta pentru cel mai bun prieten. 
– Credeam că eu sunt cel mai bun prieten al tău… 
– Acum e el…


Învăţătoarea: 
– Bulişor, cum ai reuşit ca în ultima săptămână să nu mai ai nicio greşeală de ortografie în temele

de acasă? 
– Mama e plecată din localitate!


– Domnule doctor, câinele meu nu are nas! 
– Şi cum miroase? 
– Îngrozitor.


Un tip intră întro berărie: 
– Da�imi o bere, îmi aștept nevasta aici. 
– Brună sau blondă?îl întreabă chelnerul.
– Nu știu, de abia a intrat la coafor.

RONDELUL CRAMELOR
ASCUNSE

Regret, dar nu pot spune unde,
Prin Câmpulung Moldovenesc,
Petrec când soarele seascunde
Cu vin pietros, mănăstiresc.

Golesc mereu cupe rotunde
Și vinului mă spovedesc,
Regret, dar nu pot spune unde,
Prin Câmpulung Moldovenesc.

Dar veșnic nu mă pot ascunde,
După răsfă�uri petrecute
Fiin�a mean casă pătrunde
Șiatunci nevastami spune: Dute!

Regret, dar nu pot spune unde.
Constantin TIRON

GRĂDINA  LUI  DUMNEZEU
 Mare e grădina lui Dumnezeu, dar prea mulţi îi sar gardul…
 Orice cal ajunge gloabă (folclor).
 Problema noastră e ca suntem consideraţi homo sapiens, chiar dacă nu vrem.
 Nae: Cum viitorul ne atârnă la toţi în faţă, sper să ne revedem cândva..”
 – Puteţi mânca fără grijă, nu se mai vede nici un microb! (citat convins).
 Lumea, fără proşti, ar fi plicticoasă si jalnică.
 Ştii ce nu găsesc? Numai ce caut!
 „Iau făcut un monument funerar atât de elegant, să mori de invidie!”
 Teza de doctorat: "Uitatul în sus şi privitul în jos”.
 Golan si gentleman…
 Exigenţa este o calitate sau un defect…Depinde cum o priveşti…
Aflat în relaţii proaste cu logica.
 Patriotismul este iar la moda. Anul acesta se poarta strâns în talie, cu croiala joasă, populară.
 Uneori, mi se pare că am nimerit întrun secol greşit.
 „Nau decât sa se sinucidă între ei” (despre terorişti).
 „Şi nul mai confundaţi pe Dumnezeu cu o societate particulara de binefacere...”
 Un epitet: "infractor cultural”.
 Necazurile lucrează în trei schimburi...
 Cât durează la dumneavoastră un „vin imediat”?
 Elitele sunt subţiri.
Adevărul poate fi descoperit numai dacă, mai întâi, a fost acoperit.
 Dacă eram şi modest, aş fi fost perfect!

Dorel  SCHOR
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DIALOG CULTURAL
IAŞI 
 BAIA MARE

Între filialele Ligii Scriitorilor Români din Baia Mare şi Iaşi a
început recent un dialog cultural care înnobilează cele două grupări
aflate la mare distanţă kilometrică, dar foarte aproape pe tărâmul 
literaturii româneşti. 

Romancierul ieşean Ilie Serediuc şi poeta băimăreană Aurelia
Oancă, amvii membrii LSR şiau dat mâna pe altarul culturii de bună
calitate şi au pus gândurile lor pe hârtia cea nemuritoare. 

Romanul memorialistic "În sudul Caucazului", editat de Ilie
Serediuc a stârnit interesul Aureliei Oancă, care a făcut recenzia volu
mului menţionat, cronica putând fi lecturată în cele ce urmează: 

"IMPRESII DIN „SUDUL  CAUCAZULUI”
În fiecare zi învă�ăm ceva nou. Lumina de la Dumnezeu și cea

de la soare se împletește cu lumina sufletului. Cunoașterea este rodul
acestei împletiri. Asta am sim�it eu citind cartea „În sudul Caucazului”
care poartă semnătura inginerului constructor, Ilie Serediuc. Cu fiecare
pagină parcursă afli tot mai multe despre această zonă cu un relief bogat
în creste de granit și zone de șes cultivabil. O adevărată lec�ie de 
geografie, de istorie, de cunoaștere a locurilor și oamenilor careși duc
via�a aici.

Autorul, prin profesia lui a ajuns acolo, unde era nevoie de
ajutor pentru cei rămași fără adăpost în urma cutremurelor devastatoare
din 1988. Ajutorul trebuia oferit cât mai curând posibil.

În tot acest timp sau petrecut multe lucruri care au schimbat
harta lumii, regimurile politice. Oameni deruta�i, chinui�i de soartă,
așteptau ajutorul de la al�i oameni și de la Dumnezeu. Dar ca și la orice
schimbare majoră ies la suprafa�ă și oameni cărora le place să provoace
haos. În acest haos pătrunde autorul, pentru a duce la bun sfârșit o 
misiune și un contract semnat în vremuri de pace.

Tăvălugul evenimentelor politice a îngreunat activitatea celor
trimiși să ajute, dar inginerul constructor Ilie Serediuc, a avut curajul
și în�elepciunea necesară în asemenea situa�ii. Cu duhul blânde�ii dar
și cu fermitatea necesară, duce la bun sfârșit contractul, construiește
casele promise sinistra�ilor, cunoaște via�a lor și tot ce este legat de
aceste locuri. Primăveri blânde, ierni cu temperaturi la care nici nu ne
putem imagina că am putea trăi, și totuși oamenii locului, muncitorii
români, au rezistat, au construit, au ajutat.

Citind această carte, mam întrebat: Oare tinerii zilelor noastre
citesc așa ceva? Ar fi bine so facă. Cei care au muncit atunci și acolo
sau în �ară, sunt  bătrânii de azi, de care nu mai este nevoie. Ei au con
struit și au dat celor care au schimbat regimul politic „O 
ARĂ LA
CHEIE”, o �ară pe care au distruso cei care au venit. Felicitări domnu
lui Ilie Serediuc pentru curajul și puterea de a prezenta niște adevăruri
la care a participat direct și domnia sa. Felicitări pentru lec�ia de via�ă,
pentru faptele bune săvârșite împreună cu al�i români, pentru a ajuta
acolo unde natura a făcut prăpăd. Felicitări scriitorului Ilie Serediuc
pentru aplecarea asupra amintirilor pentru a le readuce la via�ă pe filele
căr�ii „În sudul Caucazului”, dar și în celelalte publicate dea lungul
timpului. 

Felicitări și mult succes! (AURELIA OANCĂ)"
Inginerul constructor şi scriitorul Ilie Serediuc, vicepreşedinte

al Filialei IaşiNord Est din cadrul Ligii Scriitorilor Români apreciază
cuvintele puse pe hârtie de către scriitoarea Aurelia Oancă, dar
apreciază la cote înalte şi cărţile de poezie ale colegei din Baia Mare şi
promite un dialog cultural IaşiBaia Mare de lungă durată. După cum
se poate observa, cultura nu are frontiere nici în acest caz! 

Dan TEODORESCU
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FABULISTUL, CÂINELE ȘI CĂ�ELUL
 Boul și vi�elul asistă la o coridă. În final, au ajuns la concluzia că via�a de taur nu este așa de

fericită cum se credea. Răzbuna�i sufletește, au intrat în primul local, unde au savurat o delicioasă ciorbă de
văcu�ă.

 Racul, broasca și o știucă își continuă inten�iile afaceriste. Au renun�at la sacul cu grăun�e ce tre
buia dus la moară și au deschis o cârciumă cu fructe de mare pe plaja din Mamaia. Prospectarea de pia�ă a
ajuns la concluzia că fructul de mare cel mai cerut este știuletele de porumb fiert.

 Leul crede în continuare că este regele junglei. Între timp, jungla sa transformat din comunistă
în capitalistă. Leul se privește în oglindă și vede un lucru uluitor: coroana ia dispărut. Sa mai liniștit când
a aflat că a dispărut și coroana daneză, ba chiar și cea suedeză. Resemnat, bătrânul rege leu na abdicat încă
și a plecat să se plimbe prin parc, de mână cu micu�ul leu moldovenesc.

 Corbul și vulpea fac un prosper comer� cu brânzeturi. Corbul este furnizor și vulpea este distribu
itoare. Afacerea a mers bine până când vulpea la cântat pe corb la fisc cum că face evaziune fiscală. 
Inspectorii au dat năvală, dar au plecat îndupleca�i după ce au primit cașcavalul. Vulpea delatoare sa retras
din afacere și acum vinde aripioare de pui la KFC.

 Iepurele și broasca �estoasă vor să se asocieze întro firmă de curierat rapid. Iepurelui îi este însă
frică și ar vrea, mai degrabă, o făbricu�ă de o�et. Văzândul atât de molâu, broasca �estoasă la părăsit și sa
asociat în afacere cu melcul.

CRONICA LITERARĂ DUPĂ 
URECHE MITREA COCOR 
de Mihail Sadoveanu

O porcărie mai mare, decât acest roman realistsocialist, nu cred că există. Este o capodoperă a 
mizeriei literare. Am citit romanul pe când eram elev, ca lectură obligatorie. Și culmea, spre deosebire de
Nicoară Potcoavă, chiar lam citit. Pentru că era scris cursiv și simplu, nu în stilul stufos și greu digerabil al
maestrului. Tocmai de aceea, mai târziu, Sadoveanu a fost bănuit că nar fi scris el porcăria, ci un așazis
negru. Eu am altă părere și anume că romanul a fost scris chiar de Mihail Sadoveanu, dar cu mâna stângă sau
(de ce nu?) cu piciorul drept.

Din roman nu mai re�in decât că personajul era un �ăran comunist care a devenit un feroce misionar
al colectivizării.

Ca de obicei, personajele de acest gen mă duc cu gândul la fauna zilelor noastre. Prin Parlamentul
și Guvernul României a trecut și un cocor numit Mitrea. La origine na fost �ăran, ci șofer. Lucrul acesta
explică veleită�ile sale de conducător. În be�ia vitezei puterii, na condus legal și a intrat în șan�ul justi�iei.
Când a ieșit de acolo, șia luat zborul spre �ările calde, de unde sperăm fierbinte ca Mitrea cocorul nostru să
nu se mai întoarcă niciodată.

Mihai FRUNZĂ, ornitolog prozaic

POVESTEA POVEȘTILOR  
DE ION CREANGĂ

Marele nostru povestitor (18391889) sa adresat îndeosebi copiilor, cu ale sale Amintiri și cu bas
mele ce au devenit celebre. A venit însă vremea când a dat cu adevărat în mintea copiilor. Se știe că bărbatul,
spre bătrâne�e, din nostalgie, devine un pătimaș al pornografiei. Așa a pă�it și Ion Creangă, care 
sa apucat și a scris o povestioară de mai mare rușinea.

Este vorba despre un �ăran care seamănă porumb și, în loc de știule�i, ob�ine niște făloase organe de
reproducere masculine. Le culege mirat, le pune în car și merge cu ele la târg. Succesul comercial este colosal.
Femeile de toate vârstele le cumpără cu entuziasm, ca pe niște trufandale pe care sunt în stare să dea oricât.

Ion Creangă sa dovedit a fi un vizionar. Peste un secol și ceva, pia�a românească a fost invadată de
acest produs. Și nui de mirare. La nivelul actual de trai, cu salarii minime și cu pensii de mizerie, românul
își mai poate permite să cumpere doar așa ceva. Și măcar dacă ar fi deale noastre, neaoșe și bă�oase, dar
sunt știfturi nem�ești, fran�uzești sau olandeze, de o calitate îndoielnică, dar cu pre�uri de UE.

Să nu mai punem la socoteală faptul că femeile își pot cumpăra, din magazine specializate, moder
nele vibratoare care, fiind fabricate în China, nu sunt pe măsura așteptărilor dumnealor.

Dar... asta este o altă poveste a poveștilor!
Mihai FRUNZĂ,  critic despre care se aud multe povești
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 Personajul Coana Chiriţa din operele lui Vasile Alecsandri
a existat în realitate şi se numea Anastasia Greceanu, născută Balş?

 Un crater de pe Lună poartă numele lui Spiru Haret?
 Municipiul Zalău apare menţionată pentru prima dată în

Gesta Hungarorum.
 Poarta Meseşeană este singura cale de acces, trecătoare

de vale, în partea limitei de NV a Podişului Transilvaniei spre Câmpia
Panonică şi spre cursul mijlociu al Dunării.

 Lângă localitatea Sighetu Silvaniei, pe unde se presupune
că a trecut armata lui Mihai Viteazul, mai există și azi un gorun denumit
„Gorunul lui Mihai Viteazul”? Legenda spune că sar fi odihnit la
umbra acestui gorun secular.

 Dacii considerau că aurul aduce ghinion şi, din acest
motiv, purtau doar podoabe din argint.

 Numele staţiunii Costineşti vine de la politicianul Emil
Costinescu, fost ministru de Finanţe, care a înfiinţato prin colonizarea
cu germani pe moşia sa.

 Insulina, substanţă necesară tratării diabetului, a fost
descoperită de către medicul român Nicolae Paulescu. Cu toate acestea,
Premiul Nobel a fost acordat pentru descoperirea insulinei altor
cercetători, din Occident.

 Singurul exemplar cunoscut din Ceasoslovul de București
(1760), căruia i se mai păstrează foaia de titlu, se află în colec�iile
Muzeului Jude�ean de Istorie și Artă din Zalău.

 Globetrotterul român Dumitru Dan a cucerit tilul mondial
pentru înconjurul pământului pe jos, pe o distanţă de circa 100.000 km,
în aproximativ 6 ani, performanţă neegalată până azi.

 Braga este varianta românească a unei băuturi orientale
care sa răspândit în ţările cu influenţă otomană.

 Inginerul român Ion IonescuBizeţ a întocmit un studiu
de deviere spre Prut a apelor Siretului în vederea construcţiei unei cen
trale hidroelectrice şi a transformării Prutului întrun canal navigabil
între Galaţi şi Iaşi.

 Smaranda Brăescu este una dintre primele femeiparaşutist
din lume şi deţine mai multe recorduri mondiale în domeniu.

 România se află în topul primelor 10 ţări din Europa care
au introdus automobilul în circulaţia rutieră.

 La nivel mondial, România este a şasea ţară din lume care
a organizat concursuri automobilistice.

 Generalului Mercy (general de cavalerie, Claudius Flori
mond conte de Mercy, guvernator al Banatului Timişoarei, între 1716
1734) ia fost prezentat un român din districtul Caransebeşului, pe nume
Iancu Cuvin, în vârstă de 172 de ani şi soţia sa, Sara, de 164 de ani. Ei
au fost căsătoriţi vreme de 147 de ani şi au murit în 1728. Generalul a
pus să fie pictaţi şi a trimis apoi tabloul împăratului Carol al VIlea,
care la expus în galeria sa de pictură de la Viena.[1]

 În anul 1827 Petrache Poenaru, membru al Academiei
Române şi unul dintre organizatorii învăţământului naţional inventează
predecesorul stiloului modern, numit “condei portăreţ, fără sfârşit, ali
mentându–se singur cu cerneală”.

 Claponul a fost un săptămânal umoristic redactat în în
tregime de Ion Luca Caragiale, fără semnătură, la începutul lunii mai
1877.

 Dumitru Văsescu (18601909), inginer şi inventator, a
construit în anul 1880 un inovativ automobil cu aburi, care ia purtat
numele.

 Românul Emil Racoviţă este fondatorul biospeologiei, în
anul 1904.

 Legea Orleanu adoptată în 1910, interzicea dreptul la
asociere şi de grevă a tuturor salariaţilor?

 Un român, Grigore Briscu (18841965), este inventatorul
elicopterului şi al motorului rotativ. El a inventat un elicopter în anul
1909, iar motorul rotativ şi la brevetat la Oficiul Român de Invenţii
sub nr. 2323/2046 din 1912.

 Henri Coandă a inventat în anul 1933 un aparat de zbor
asemănător cu o farfurie zburătoare, denumit "aerodina lenticulară".

 Regiunea Stalin a fost o diviziune administrativteritorială
situată în centrul Republicii Populare Române, între 1950, când au fost
desfiinţate judeţele, şi 1960.

 Ţăranul autodidact Badea Cârţan a călătorit pe jos până la
Roma pentru a vedea cu ochii lui Columna lui Traian şi alte mărturii
despre originea latină a poporului român.

LUCRURI 
MAI PU�IN ȘTIUTE
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Angajez lucrător la fermă
legumicolă, cu experienţă în domeniu. 

Se asigură cazare în apartament.
Relaţii la telefon: 0744.528441
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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
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Locuri de muncă în mun.
Huşi

AGENŢIA LOCALĂ HUŞI, str. A.I. Cuza, bl.
H5, sc A, telefon 0371/ 073989, 0235/481720
54 locuri de muncă disponibile la 20.10.2021

– DIGOR TRUCK TRANS SRL 5 muncitori
necalifica�i confec�ii încăl�ăminte

– SC CIBLIM SRL 2 muncitori necalifica�i
confec�ii încăl�ăminte

– SC EMMATEOVIT SRL 1 ajutor bucătar, 1
vânzător

– SC MIRTOFAR SRL 4 confec�ioneri
încăl�ăminte

– SC AVRINUL SRL 1 muncitor necalificat
construc�ii

– SC LIVELONG FOREST SRL 1 muncitor
necalificat confec�ii

– SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL 1
lucrător salubrizare căi publice

– AQUAVAS SRL 5 operatori re�ele
– SC GARTEK SRL 6 muncitori necalifica�i

confec�ii încăl�ăminte
– SC CLIMA TEXTEIS 4 muncitori

necalifica�i confec�ii îmbrăcăminte, 11 confec�ioner
îmbrăcăminte

– SC CRINEXPORT SRL 1 vânzător
– SC FINISH EXPORT SRL 1 șofer  cat. B
– SC MAURIN COMPANY SRL 1 manipilant

mărfuri
– SC CATANA CONSTRUCTII SRL 1 munci

tor necalificat construc�ii
– SC AFLUENT SRL 1 vânzător
– SC SPIFER FLUX SRL 1 barman
– SC PROD CYP IMPEX SRL 2 carmangieri,

1 măcelar, 1 operator fabricare mezeluri, 1 tranșator,
1 ciontolitor tranșator carne
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26 OCTOMBRIE � 
SF. MARE MUCENIC DIMITRIE

Sf. Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir este prăznuit de către Biserica
Ortodoxă în fiecare an pe 26 octombrie. Acesta a trăit pe vremea lui Diocle�ian și 
Maximilian Galeriu, împăra�i faimoși ai Imperiului Roman. Dimitrie era fiul voievodului
din cetatea Tesalonicului. Acesta a fost botezat în taină de de ceea ce ar fi putut pă�i atât ei,
cât și copilul în acea perioadă în care păgânii persecutau creștinii. Acesta a fost învă�at de
spre Dumnezeu și creștinism întro camera ascunsă a palatului lor. Acesta a cunoscut acolo
tainele sfintei credin�e și tot ceea ce putea învă�a despre Dumnezeu și despre Mântuitor,
despre minunile pe care Acesta lea făcut și despre milostenia de care a dat dovadă dea
lungul vie�ii Sale. Aceste lucruri reprezintă începuturile lui Dimitrie în slujba lui Dumnezeu.
Pe măsură ce anii treceau, Dimitrie devenea tot mai în�elept. În momentul în care părin�ii
acestuia sau dus la Dumnezeu, el a rămas singur, moștenitor al averilor și al numelui.

Împăratul Maximian, auzind de moartea tatălui lui Dimitrie, îl cheamă pe acesta
la el. Văzând faptul că este o persoana foarte în�eleaptă decide ca Dimitrie ar trebui să
devină voievod al cetă�ii. To�i credincioșii din cetate sau bucurat la auzul veștii și lau în
tâmpinat cu mare bucurie. Dimitrie ia îndrumat cu vrednicie și a adus pe calea cea dreaptă
foarte mul�i oameni.

Auzind faptul că Dimitrie este creștin, Maximian a devenit foarte mânios. 
Întorcânduse de la o bătălie împotriva sci�ilor, Maximian ordonă organizarea de praznice
în fiecare cetate, în cinstea zeilor. Astfel, împăratul ajunge la Tesalonic unde îl întreabă pe
Dimitrie dacă tot ceea ce auzise despre el este adevărat. Dimitrie, fără să stea pe gânduri,
îi răspunde sincer și direct lui Maximian, mărturisindui că el este creștin. Răspunsul lui
Dimitrie la enervat și mai tare pe Maximian, care ordonă ca Dimitrie să fie închis în temni�ă
până în momentul în care jocurile care erau date în cinstea venirii sale ar fi luat sfârșit.

În timpul jocurilor, împăratul se bucură când îl văzu pe Lie. Acesta era un luptător
foarte cunoscut în acele vremuri. Acesta era înalt, puternic clădit și cu un chip înfricoșător.
Se sim�ea mândru când îl vedea pe Lie ucigând, în special creștini, pe care mai apoi îi
arunca în suli�e. Printre oamenii care au luat parte la sărbătoare era și un tânăr pe nume
Nestor. Acesta era un cunoscut prieten al Sfântului Dimitrie. Văzând modul în care Lie
omora oameni fără nici un fel de milă sau resentiment, se sim�i indignat și ceru binecu
vântarea lui Dimitrie să se lupte cu Lie. Sfântul îi făcu semnul crucii pe frunte după care
rosti cuvintele: „Dute și pe Lie vei birui și pe Hristos vei mărturisi!”

Începând lupta, Nestor rosti: „Dumnezeul lui Dimitrie, ajutămi!”. Nu trecură nici
măcar câteva momente și Nestor se văzu cum îl trânti jos pe Lie și îl omorî. Maximian,
văzând că Lie a fost răpus, se întristă. Acesta a aflat că Dimitrie la binecuvântat pe Nestor
și, cuprins și de mai multa mânie, ordonă ostașilor ca săl străpungă pe Dimitrie cu suli�e,
�inândul responsabil pentru moartea lui Lie. Solda�ii executară ordinul dat de Maximian
iar Sfântul Dimitrie a murit în bra�ele lui Dumnezeu. Foarte minuni și tămăduiri au fost
săvârșite la locul în care moaștele sale erau plasate. La scurt timp distan�ă, Maximian ordonă
tăierea capului Sfântului Nestor.

TRADI�II ȘI SUPERSTI�II
Această sărbătoare este întâmpinată în fiecare an cu hramuri răsunătoare, pomene

cu colaci delicioși, dar și jocuri cu focuri vii. Mai mult, prăznuirea Sfântului Dumitru
marchează și ultima dintre cele mai importante sărbători ale toamnei.

Printre cele mai spectaculoase obiceiuri care se săvârșesc în ajun de Samedru sunt
focurile vii. În ajunul sărbătorii, în noaptea de 25 octombrie se �ine „Focul lui Sâmedru”,
moment în care oamenii obișnuiesc să aprindă focuri în cur�i sau pe dealuri, peste care
copiii sar pentru a fi sănătoși iar tinerii să se căsătorească.

Conform tradi�iei, persoanele care sar peste flăcări vor fi sănătoase întregul an și
ferite de necazuri, nenorociri și boli. Rolul focului este de a alunga atât fiarele, având și
puteri roditoare, astfel încât după ce este stins oamenii obișnuiesc să arunce în grădină
cenușă și cărbuni.

Femeile mai înaintate în vârstă, în special cele din mediul rural, obișnuiesc să
împartă covrigi, nuci, mere, pâine, struguri și prune uscate tuturor celor care sar peste foc.

De asemenea, în această zi se pomenesc și mor�ii și se dă de pomană coliva de
Samedru dar și colaci în forma de cruce.

Conform tradi�iei, Sâmedru era considerat patronul păstorilor care adaugă în cadrul
supersti�iilor un străvechi obicei care în regiunea Moldovei se practică și în zilele noastre.
Pentru a putea vedea cum va fi iarna care vine, păstorii obișnuiesc să își așeze cojocul pe
iarbă în mijlocul oilor, așteptând să vadă care oaie se va așeza pe el. Dacă o oaie neagră se
așează înseamnă că iarna va fi una bună, în timp ce dacă se va culca o oaie albă, iarna va fi aprigă.

O altă datină prin care oamenii obișnuiau să vadă cum va fi vremea era mersul
oilor în diminea�a de Sfântul Dumitru. Dacă se va trezi prima oară o oaie albă și va merge
spre sud iarna va fi una grea, iar dacă se va trezi una neagră și va merge pe nord, iarna va fi ușoară.

De sărbătoarea Sfântului Dumitru, Izvorâtorul de mir se întâlnesc foarte multe
obiceiuri frumoase și în alte regiuni ale �ării de 26 octombrie.

De exemplu, în Bucovina, persoanele care vor semăna usturoiul după Sânmedru
vor avea parte anul viitor doar de pagubă. În regiunea Olteniei, oamenii cred că doar dacă
vei respecta toate tradi�iile acestei sărbători vei fi întradevăr protejat de necazuri și primej
dii. Oamenii de la �ară obișnuiau să respecte aceste supersti�ii cu stricte�e pentru ași proteja
animalele de lupi.

Tot astăzi se taie și coama cailor tineri pentru ca aceasta sa crească frumoasă.
Totuși, de Sfântul Dumitru nu trebuie folosit piaptănul. În caz contrar vei atrage asupra ta
necazuri și primejdii.

Conform credin�ei populare, Sfântul Dumitru este ziua în care toate socotelile sunt
lichidate (chirii, împrumuturi), care au fost făcute cu șase luni în urmă, însă și încheierea altora noi.

Mai mult, de Sfântul Dumitru, servitorii se tocmesc pentru diverse treburi și se
strică stânele. În unele zone, �ăranii îl prăznuiesc pe Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de mir,
ca fiind cel care a dat oamenilor vinul, folosit la Sfânta Împărtășanie.


