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Am fost oprit, foarte amical, de un bătrânel simpatic și
guraliv care săși reverse asupra mea un plus de simpatie; am
fost foarte nedumerit căl văd după mul�i ani și mai ales viu
(pentru căi fusese anun�at decesul): „ce mai face�i, dom’ pro
fesor, de ce nu mai emite�i la televiziunea dvoastră, cum vă
mai descurca�i cu sănătatea…” și tot dădea să mă pupe cu bu
curia unei prietenoase revederi neașteptate: am fost de 
miam plătit impozitele, ca să am reducere…”

Sincer, eram pu�in îngrozit, pentru căl vedeam ca scu
lat din mor�i și apărea ca în visuri când unul de multă vreme
prin câmpurile cu verdea�ă  se tot fandosește în mintea ta. Și,
cel mai mult, am avut senza�ia că omul sa sculat din mor�i 
săși plătească impozitele de care nimeni nu scapă… dar, și
odată dus…/ să se scoale pentru asta… Vă mai spun că am
unele probleme cu fiscul vasluian  unde cred că sau întâlnit
un cap pătrat cu un cap de lemn, și încă nu știu carei cap sec.
Oamenii ăștia nau nimic omenesc în ei și pentru ași apăra
salariile nesim�ite își spânzură și părin�ii. Voi reveni.

Guvernan�ii noștri au făcut o măgărie fără seamăn pe
seama unei promisiuni fără con�inut către mul�ime: au mărit
salariul minim pe economie de la 1450 la 1900 de lei, chipurile
pentru angaja�i, de fapt punând un bir nou și foarte serios pe
bietul angajator oricare ar fi el: din creșterea de 450 lei, an
gajatul ar lua aproximativ 60 de lei iar statul 390. Așa
porcărie nar fi de crezut, dar mai e înso�ită de altele două: îl
obligă pe angajator să mai plătească aproximativ 300 de lei 
șii mai taie omului orice alt spor așa că, una peste alta, nici
vorbă de creștere salarială. Olgu�a, sau cineo fi cu mintea
asta diabolică, îi impozitează astfel pe rudă pe sămân�ă și îi
omoară pe mul�i, mai ales pe pensionari, prin puseul
infla�ionist puternic și persistent: cine mai poate, azi,
cumpăra, cu banii din noiembrie, mărfurile de azi? Dar, mor
micii intreprinzători, suferă și plâng to�i ceilal�i.

Ba, Olgu�a cea mincinoasă se mai exprimă, incalificabil
că „privatul îl fură pe angajat” adică cel careși între�ine mica
afacere cu excep�ionale greută�i, cel care suportă o impozitare
mai mare cu 45%, cel care trebuie să plătească pentru un om
780 de lei, la salariul de 1900, lar fura pe omul său… Cred că
era întrun moment de idio�enie sau tâmpenie să poată spune
asta, fiindcă to�i, absolut to�i, vor săși �ină oamenii, to�i sunt
în concuren�ă cu statul care a făcut lefuri mari nemotivate de
creștere de sarcini, pentru un aparat administrativ mult, mult
supraîncărcat. În agricultură e jelanie mare: cum să�i
acoperi cheltuielile cu produc�ia veche, diminuată acum cu
procentul impozitelor, cum să po�i plăti motorina cu 20 de kg.
grâu/ litru ?

Și totul pleacă de la idio�ii din guvern (care vor să nor
malizeze plagiatul, aten�ie Ionescule, scapi), care nu știu
limba română, deci nici sensurile fundamentale, care nu știu
cares marile probleme ale muncitorilor, pentru că au fost la
cărat oli�a șefilor sau la lipit afișe. Și, ne bagă constant în
nenorocire. În mormânt chiar!

Merită să te scoli din groapă ca să le plătești impozitele?

Pute�i să vă exprima�i părerea în legătură cu editorialul
accesând blogul www.marindumitru.ro
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ÎNTÂLNIRE PE TEMA

COMASĂRILOR DIN ÎNVĂ�ĂMÂNT

Prefectul EduardAndrei
POPICA a organizat astăzi o întâlnire
pe tema comasării unor unită�i de
învă�ământ din jude�ul Vaslui.

La ședin�ă au fost invita�i
reprezentan�ii jude�eni ai sindicatelor
reprezentative din educa�ie, ai
Inspectoratului Școlar Jude�ean (ISJ)
Vaslui și ai localită�ilor unde au fost
emise hotărâri de comasare.

„Am �inut să am o asemenea
întâlnire pentru a lămuri eventualele
nemul�umiri legate de aceste
comasări. Deciziile au fost luate în
consiliile locale și toate au la bază
numărul foarte mic de elevi și copii.
Acolo unde a fost nevoie de
închiderea unită�ilor de învă�ământ,
pentru anul școlar 20182019, copiii
vor fi transporta�i cu microbuzele la
cea mai apropiată unitate școlară din
comunitatea respectivă”, a precizat
prefectul EduardAndrei POPICA.

La nivel de jude�, pentru
anul școlar 20182019, sunt propuse
a fi închise 12 grădini�e și 12 școli,
din lipsă de efectiv de copii. De
asemenea două unită�i școlare din

municipiile Vaslui și Bârlad șiau
pierdut personalitatea juridică, iar
alte două au fost transformate din
școală gimnazială în școală primară,
iar o grădini�ă a trecut la program
prelungit.

„Pentru anul școlar 2018
2019, la nivelul jude�ului Vaslui sunt
propuse la învă�ământul primar un
număr de 393 de clase în regim
simultan, din totalul de 1.072 de
clase. La învă�ământul gimnazial 
sau propus un număr de 53 de clase
în regim simultan din totalul de 818
clase. Acest fenomen se datorează
scăderii popula�iei școlare. În ultimii
cinci ani popula�ia școlară a scăzut cu
12.582 de elevi și niciodată ISJ și
Ministerul Educa�iei Na�ionale nu au
dispus închideri sau comasări de
unită�i școlare. În același interval au
fost redeschise 18 unită�i școlare”, a
precizat Gabriela Plăcintă, inspec
torul general al ISJ Vaslui.

În acest an, în sistemul
educa�ional vasluian func�ionează
3.252 de clase cu peste 66.000 de
elevi.

DE PE DRUMURI ADUNATE:
Vă mărturisesc dvs. că am

avut ceva probleme cu sănătatea și
abia am așteptat să plec pe drumuri
pentru informarea dvs. și pentru
gândurile mele ca �eluri anul acesta:

MCR nr.13, Simpozionul Na�ional
OMAGIU CĂR�II VASLUIENE (pe
27 aprilie), Dic�ionarul selectiv
…77… materiale pentru publica�ia
de fa�ă. Altfel spus am treabă, nu
glumă, dar să și constat o stare de
lucruri care să ne energizeze!  Am tot
scris de lehamitea care a cuprins un
popor mereu harnic, luptător,dârz.
Deci să nu cedăm în fa�a unor
trădători și vânzători de �ară, a unor
penali careși caută salvarea
îngenunchind justi�ia: a�i auzit pe
unde sunt dintre miliardele furate de
Bica, Mazăre, Popoviciu, Ghi�ă ? Și
„ai noștri” pun biruri grele să le
recupereze de la noi!!! Ba, își măresc
nesim�itoriu salariile de parlamentari
și guvernan�i… ce o fi făcând un ăla
cu peste 1 miliard pe lună salariu?
Fată aur?

Tot la conjude�enii noștri
mai afli nădejdi, îmi zic, și trec prin
mai multe comune să stau de vorbă
cu primari ca purtători de speran�e. În
pofida fidelizării de către politicieni,
prin salarii mari, aleșii se plâng de
realită�ile locului, de necazurile
oamenilor, mai comunică visuri și
speran�e…

La Tutova, primarul
Corciovă e dus după împlinirea unui
proiect, vorbesc din fugă cu secre
tarul, un brav apicultor…

La Zorleni, nu opresc,
primări�a nefiind la locul de muncă,
dar la Epureni, Doamna Bîlbîie are
întâlnire cu crescătorii de animale,
are și o altă adunare, nici nare timp

să se plângă de câte datorii are
primăria, și, câte are de făcut, mamă,
mamă!

Murgeni, primar pe drumuri.
Îmi șoptește la telefon că speră la
finalizarea unor contracte de câteva

milioane de Euro, că are ce să spună
oricui, nu se omoară după presă, că
speră la îmbunătă�irea vie�ii
oamenilor, că sau diminuat faptele
antisociale.  Ar fi de un reportaj
serios, dar „nui acasă”.

Fălciul nostru cel vechi are o

primărie dotată tehnic, model pentru
o �ară, nu numai un jude�. Neculai
Moraru vorbește cumpătat,
documentat, atent la nuan�e. Nota
patriotică a exprimărilor sale mă
impresionează, mai ales prin ac�iunile
pe care le inten�ionează.

Berezeniul prieteniilor vechi
mil scoate în cale pe viceprimarul –
scriitor Mihai Andon. Na fost greu
săl provoc să vorbească de
patriotismul actual în România și de
cel local. Din interviul realizat mai
afla�i câte ceva.

Vetrișoaia: măi, să fie,
poetul Mâcnea nui acasă! Îi
fotografiez excep�ionalul Grup
statuar, unic în �ară, comentez cu
înso�itorul meu Cristi Ionașcu
eforturile de excep�ie ale lui Ion pen
tru Muzeul local, pentru „Popasul
spiritului” pentru cultura locală. Cade
și el la fa�a locului, se dovedește un
prieten ales, ne îmbră�ișăm ca doi
oameni adevăra�i, cu multe visuri în
derulare. Ar fi de povestit câteva ore.
Dar, Cornel Stângă, primarul, ma
impresionat prin dorin�a și ambi�ia lui
de a face (săl �ină, tot așa): km.de
asfalt (inclusiv la Bumbăta),
reabilitarea Grădinii publice și a
Căminului cultural (că aici este și

director de cămin, bun), alte câteva
obiective de care mai știm. Speră la
un buget bine echilibrat totuși, pentru
că de la jude� na primit nici un ban.

Lunca Banului: ing. Tofan,
primarul e la locul său, dar e cobză de
bolnav, transpirat și cu frisoane „hai,
frate, acasă și te faci bine” îi zic și mă
opresc la Ticu Roșca din Stănilești,
fostul meu elev și un om foarte
gospodar, care ne omenește cu
ochiuri și brânză cu smântână, fiind
cam dupăamiază târzie. Au oamenii
la treabă încât nu le mai ajunge ziua
nici lui, nici so�iei, Gina, nici feti�ei
care pleacă la școală. Totdeauna mia
plăcut familia asta așa muncitoare…

Din treacăt, Stănileștii nil
oferă pe primarul Zaharia, în plecare,
dar nu pentru sfârșitul programului ci
pentru urgen�e de rezolvat. Doar o
scurtă discu�ie cu viceprimarul, pe
scări și… la drum!

La drum…și noi!
Prof. dr. Dumitru V. MARIN

MONUMENTUL EROILOR DE LA EPURENI

„POPASUL SPIRITULUI” DE LA VETRIȘOAIA

PRIMĂRIA MURGENI
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ALPI  PE CALEA UNDELOR, 
PE MICILE ECRANE ŞI PE MARELE SCENE

ARTISTICE IEŞENE!

Întro zi de 11 februarie
2018, când soarele nu a dorit să ne
încânte cu razele lui, în sala mare de
lectură a Bibliotecii Judeţene
Gheorghe Asachi din Iaşi sa zâmbit
şi chiar sa râs în hohote! Nu a fost
nici o surpriză în acest caz, deoarece
la mesele de lucru sau aflat
epigramiştii şi poeţii Asociaţiei
Literare Păstorel Iaşi, întruniţi în
şedinţa lunară de creaţie sub
comanda comandorului (r) şi
scriitorului Mihai BatogBujeniţă,
directorul ALPI.

În debutul manifestării,
"supersonicul MBB" a trecut în
revistă manifestările la care au parti
cipat membrii ALPI în ultima
perioadă, acolo unde Mihai Batog
Bujeniţă şi Dan Teodorescu au fost
prezenţi pe "calea undelor" la Radio
România Iaşi şi Radio Impact FM
România, dar şi pe "micile ecrane" de
la Apollonia TV şi Tele M Iaşi. Sa
mai amintit despre participarea
scriitorilor ieşeni la Festivalul de
Umor "Romeo şi Julieta la Mizil",
acolo unde patru membrii ALPI au
fost premianţi, în frunte cu Mihai
Haivas, apoi de participarea la
spectacolul "Te salut, oraş romantic!"
organizat la clubul CFR Iaşi de la
Râpa Galbenă în cadrul Cenaclului
George Topârceanu, de participarea
la vernisajul expoziţiei lui Calistrat
Robu, de la Cercul Militar Iaşi şi la

recitalul poetic de la Casa cu Absidă,
de la sediul USR  Filiala Iaşi. În
zilele următoare, membrii ALPI vor
fi prezenţi la Muzeul Mihail
Kogălniceanu, la ediţia a IVa a

manifestării "Copiii în lumea
artelor", în parteneriat cu Asociaţia
Universul Prieteniei, la vernisajul
expoziţiei "Lumini şi umbre", organi
zate de Gabriela Cucinschi (UAP 
Sucursala Iaşi), la clubul CFR Iaşi, la
evenimentul artistic de la lansarea
cărţii nr. 10 a jurnalistului Dan
Teodorescu  "Fotbalul Mic şi
Fotbalul Mare", de la Hotelul
Moldova Iaşi, plus la spectacolul
"Din dragoste...", organizat la clubul
CFR Iaşi de pe str. Râpa Galbenă nr.

12, în 7 martie 2018, de către mem
brii Cenaclului "George Topârceanu".  

Au fost prezentate apoi
cărţile editate în ultima perioadă de
Eugen Deutsch, Mihai Batog
Bujeniţă, Emilian Marcu, Gheorghe
Bălăceanu, Corneliu Carp, plus revis
tele Convorbiri literare, Epigrama de
Strehaia, Ecouri literare, Surâsul
Bucovinei.

Au citit apoi din propriile
creaţii literare Doina Toma, Georgeta
Paula Dimitriu, Angela Pistol, Corina
MateiGherman, Gabriela Cucinschi,
Cornelia Livia Bejan, Sofia Doina
Gavrilă, Mihai Caba, Mihai Batog
Bujeniţă, Dumitru Ivas, Vasile Larco,
Ionel Pintilii, Gheorghe Bălăceanu,
Sorin Cotlarciuc, Ioan Hodaş (care a
împlinit duminică exact 4 ani de când
a devenit membru ALPI), Constantin
Munteanu, Constantin Profir,
Constantin "Ticu" Mihai, Aurel
Popescu, Rodica IoniţăGrosu.

Duminică, pe 11 martie
2018, de la ora 10.00, o nouă întâlnire
literară a membrilor ALPI va avea loc
la Biblioteca Judeţeană Gheorghe
Asachi Iaşi, dar până atunci Asociaţia
umoriştilor ieşeni va fi prezentă la
foarte multe manifestări artistice de
prim rang, organizate în străvechea
Capitală culturală a Moldovei şi
României.

Dan TEODORESCU

UZINELE DE MIERE (5)
Albina lucrătoare
Însoţită de un alai de albine

doici (curtence), regina depune în
alveolele, aparent mici, de pe faguri,
ouă fecundate din care se vor naşte
albine lucrătoare, iar în alveolele mai
largi, depune ouă ne fecundate din
care se vor naşte trântorii.

Starea de ou
În prima zi oul este fixat de

regină întro poziţie perpendiculară
pe fundul alveolei, apoi, oul se
înclină, ajungând, în poziţia,
orizontală, culcat.

Fecundat sau  nu, oul
fiinţează o perioadă de 3 zile.
Referitor la oul fecundat sau ne
fecundat, în acele trei zile, au loc
următoarele transformări: migrarea
spermatozoidului către ovulul din ou,
întâlnirea şi contopirea lor, formarea
embrionului şi dezvoltarea lui până la
stadiul de larvă, care ecluzionează
din ou, în ziua a treia, sub formă de
vermișor de culoare sidefie  Pentru o
evoluţie normală embrionul format
în ou si ecluzionat, are nevoie de
hrană, căldură şi umiditate. La
sfârşitul zilei a IIIa, albinele doici
depun peste vermișorul, abia
ecluzionat, lăptișor de matcă 

Starea de larvă.
Vermişorul ecluzionat este

hrănit in primele 3 zi cu lăptişor de
matcă, iar in următoarele zile, este
hrănit cu miere şi păstură dizolvată în
apă. Se crede că hrana diferenţiată
din starea de larvă, determină
formarea din oul fecundat o regină
sau o albină lucrătoare. În ziua a VI
a, vermişorul ajuns la maturitate, se
întinde în lungul celulei  cu capul
spre ieşitea din alveolă şi nu vrea să
mai primească hrană, trece  în starea
de ninfă. Albinele doici acoperă
alveola în care se găseşte larva, cu un
căpăcel poros, confecţionat din ceară
şi polen.

Starea de nimfă 
După căpăcirea alveolei

începe starea de nimfă care durează
12 zile. După căpăcirea alveolei,
urmează un nou ciclu de
transformări. În prima zi, larva se
închide întro gogoaşă de mătase,
apoi în restul zilelor se va transforma
întro albină lucrătoare veritabilă.

De la depunerea oului de
către regină şi până la naşterea, unei
regine, sunt necesare 16 zile, a unei
albine lucrătoare 21 de zile şi a unui
trântor 24 de zile.

Starea activă a albinei
lucrătoare

Albina ca insectă are viaţa
scurt. Albinele care se nasc in
sezonul activ, când natura le oferă un
cules intens, trăiesc cel mult 3540 de
zile. În sezonul inactiv, când nu au
cules, sete iarnă şi nu pot părăsi
stupul, viaţa lor este ceva mai lungă,
pot trăi şi 56 luni.

Viaţa albinelor lucrătoare se
poate împărţi în trei etape: albina
tânără, albina matură şi albina
bătrână.

Albina tânără
În funcţie de felul muncii pe

care o desfăşoară în cadrul familiei
de albine, au fost inventate o serie de
meserii: doici, curtence, jucăuşe,
rândăşiţe sau curăţitoare, străjere,

ventilatoare, cerese, inginere sau
zidăriţe.

Albina matură 
Pentru că se ocupă cu

adunatul hranei şi a substanţelor
medicamentoase de care are nevoie
familia de albine pentru o dezvoltare
armonioasă, au fost numite simplu ,
albine culegătoare. Lucrătoarele pot
aduna : nectar, polen, propolis şi apă.
Albinele care aduc apă in stup,
necesară creşterii larvelor se mai
numesc şi sacagiţe, chimistele. Un
rol deosebit îl au şi magazinerele.
Care transformă nectarul în miere

Albina bătrână
După ce a trecut prin toate

meseriile create de familia de albine,
lucrătoarea se simte obosită şi
epuizată. Nu mai poate părăsi stupul.
Mai ajută pe doici la încălzirea
larvelor şi nimfelor, sau mai alungă
albinele hoaţe.

Moartea albinei lucrătoa
re

Albinele lucrătoare, când îşi
simte sfârşitul aproape, părăsesc
stupul şi ies în decor. Aripile
zdrenţuite nu o mai ajută să se
aventureze in văzduh, urmează o
alergătură perpedes, până nu se mai
poate mişca. Moare împăcată cu
gândul că şia slujit cu devotament
societatea democratică în care sa
născut. Unele albine lucrătoare
bătrâne, aflânduse la momentul
sorocului în unghere mai îndepărtate
ale stupului, mor în interiorul stupu
lui dar sunt scoase imediat afară de
albinele rândăşiţe.

ACTIVITĂŢI  SPECIFICE
În stupină Se începe

controlul de primăvară în familiile de
albine. Se restrânge cuibul
în funcţie de cantitatea de albină ce
au supraveţuit în timpul iernii. Un
spaţiul cât mai mic va uşura familia
de albine la întreţinerea temperaturii
necesare dezvoltării puetului. Se
decăpăcesc porţiuni de miere,
căpăcită de pe rame cu scopul  de a
folosi mai uşor mierea  în hrana
puietului, de către albinele doici.

În atelierul stupinei
Se continuă curăţirea,

dezinfecţia, repararea, vopsirea şi
finisarea uneltelor, utilajelor şi dis
pozitivelor care compun inventarul
stupinei.

La masa de lucru
Se pregătesc ustensilele şi

medicamentele necesare primului
tratament împotriva unor boli care
pot decim familiile de albine.

La reuniuni apicole
Participăm la cursurile

apicole, conferinţe, schimburi de
experienţe, unde se poate câştiga un
plus de informaţii, care să vor dovedi
utile în sezonul următor.

Este bine să ştim…
Albinele lucrătoare şi

reginele se dezvoltă din acelaşi fel de
ou. Diferenţierea se face pe baza
hranei, administrată larvelor de către
albinele doici. Din larvele hrănite tot
timpul numai cu lăptişor de matcă se
vor forma numai regine Din larvele
hrănite numai trei zile  cu lăptişor de
matcă, se vor naşte albine lucrătoare. 

Petru DAVID. 

TICHETE PENTRU TRANSPORT
ORĂȘĂNESC GRATUIT!

În ultima ședin�ă de
Consiliu Local Huși sau
aprobat și în acest an  zece
călătorii gratuite pe lună pentru
un număr de 100 de veterani și
văduve de război, precum și
pentru 500 de persoane cu
handicap și asisten�i personali,
pe mijloacele de transport în
comun de pe raza orașului.

Pre�ul unei călătorii pe
mijloacele de transport în
comun din  municipiul Huși
este de 1,70 lei.

Consiliul Local (CL)
Huși șia dat avizul de
principiu, în ședin�a ordinară pe
luna ianuarie, pentru prestarea
serviciilor sociale specializate
de către cinci ONGuri, care

vor primi și în acest an bani de
la bugetul municipal, după cum
urmează 

Asociatia Comunitara
„Totul pentru Viata” – 6.500
lei/lună

Star of Hope Romania
– 4.000 lei/luna

Asociatia Centru
Diecezan Caritas Iasi 2.500
lei/lună

Asocia�ia Congrega�ia
Surorile Săracilor ,,Pr. Vicenzo
Morinello” – 2,500 lei/lună

Asocia�ia Congrega�ia
Surorilor Franciscane
Misionare de Assisi – 2.500 lei
/lună

Petru DAVID
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Berbec  (21 mar - 20 apr)

Taur   (21 apr -  21 m a i )

Gemeni  (22 mai  -  21 iun)

Rac (22 iun - 22 iul)

Leu (23 iul - 22 aug)

Fecioară (23 aug - 22 sept)
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15 feb.  2018 – 21 feb. 2018

Sfera profesionala este
animată din plin. Se

întrezăresc ședin�e cu șefii, dialoguri
importante, chiar decizii majore pe
care vei fi nevoit să le iei în ceea ce
privește activitatea ta din cadrul unui
loc de muncă. Sunt zile definitorii în
acest sens, de aceea fii prudent.
Traversam o perioadă în care �i se
deschid noi culoare profesionale, e
xistand posibilitatea să�i schimbi
profesia și condi�iile de muncă.

Vei fi nevoit să găsești un
echlibru între aspectele

mateiale ale vietii, dorin�a sufletească
de a discuta cu oameni rafina�i, cu o
pregătire specială în domenii
spirituale. Sun momente bune pentru
a�i schimba viziunea asupra vie�ii 
ș pentru a�i crea noi legături cu ie
rarhiile divine. Minunat este că
suportul astral de care beneficiezi î�i
oferă suficiente resurse, atât pentru 
a�i modela personalitatea, gândirea,
cât și pentru treburile cotidiene. 

Multa agita�ie în rela�iile
socioprofesionale. Apar

responsabilită�i noi care î�i vor aduce
beneficii ceva mai târziu. Un prieten
sau un protector î�i poate da sfaturi
bune vizavi de locul tău de munca sau
de domeniul profesional în care
lucrezi. �ine cont de informa�iile
colaterale și îndeplinește�i sarcinile
de lucru cât mai bine și la timp.
Sănătatea este vulnerabilă pe seg
mentele aparatului respirator, dar și
pe ficat. Dozează�i eforturile, adoptă
o dietă potrivită și odihneștete regu
lat. 

Pornind de la banii și
bunurile administrate în

comun cu al�ii, toate rela�iile tale vor
fi supuse unei revigorări importante.
Disputele din sfera muncii te vor
impulsiona să�i folosești mai eficient
talentele, dar și veniturile. Tenta�ia de
a face investi�ii, credite sau alte tipuri
de planuri financiare este mare și
riscantă. Bine ar fi să stabilești prio
rita�ile financiare, în func�ie atât de
nevoile tale personale, cât și ale celor
dragi. Ai grija să î�i achi�i facurile.

Ar fi bine să�i canalizezi
eforturile către locul de

muncă. Se petrec multe schimbări,
mai mult sau mai pu�in la vedere, de
aceea fii prudent și prezent la servi
ciu. Relatiile colegiale sunt tensionate
și foarte ușor se pot deteriora
iremediabil. Activită�ile tale profe
sionale actuale sunt rezultatul unora
trecute care nu au fost finalizate
corect și la timp. De aceea po�i sim�i
uneori că ba�i pasul pe loc și ca unele
discu�ii sau evenimente se tot repetă.
Selectează�i priorită�ile profesională.

Evenimente interesante în
rela�iile amoroase și în cele cu

copiii. Ar fi bine să stabilești anumite
limite vizavi de cerin�ele pe care �i le
adresează cei dragi, altfel riști să
râmâi atât fără energie vitală, cât și
fără resurse materiale. Pe de altă
parte, nevoile tale sentimentale sunt
mari și în continuă schimbare. Ceea
ce î�i oferă persoanele existente acum
în preajma ta este departe de ceea ce
î�i dorești tu. De aceea ar trebui să te
orientezi către alte povești de iubire,
chiar dacă asta implică eforturi supli
mentare din toate punctele de vedere.

MM AA RR II OO NN EE TT EE ??
Nu știu dacă a�i vizionat filmul meu, intitulat ”Păpușile Mor�ii”. Un

film despre starea unei familii și dizolvarea ei – poate. Povestea unui tată care
a venit din îndepărtata Moldovă în Banat, la minele de uraniu. Aici a muncit
din greu, câștigând toate onorurile guvernului, până la Ordinul Muncii  clasa
I. După ce a ieșit la pensie, partidul la abandonat și, deși au fost ortodocși, au
trebuit să accepte mâna pocăi�ilor penticostali “underground“ pentru a putea
răzbi mai departe. Apoi, a venit revolu�ia cu democra�ia, care lea diminuat
puterea pensiei și ia făcut să se apropie și mai mult de fra�ii pocăi�i. 

După 39 de ani de muncă grea în minele de uraniu, tata a murit în
urma unui accident de muncă în mină. O piatră ia căzut în cap de la înal�imea
pu�ului minier, unde făcea revizia și între�inerea lui, ia spart craniului și o
venă. Mama a rămas singură cu băiatul cel mic, Ghi�ă, handicapat mintal în
urma nașterii sale prin cezariană la spitalul din Oravi�a. Acesta, dintro rela�ie
trecătoare cu o persoană singuratică, pierdută prin via�ă, are o fată, care la
vârsta de 10 ani a născut primul copil, iar la 11, peal doilea. Asta sa
întâmplat pentru că mama sa îmbolnăvit grav și a căzut la pat. Boala ei a fost
efectul unei vechi cezariene, când a fost cusută cu a�ă normală (de croitorie)
în interior. Mai târziu, spitalul a motivat că nu a avut a�ă chirurgicală, care se
topește la nivelul organului operat și cusut, după vindecare. A�a folosită a
infectat interiorul, făcândo pe mama să puroieze mul�i ani din burtă. La
suprafa�ă, cusăturile sau vindecat și mai târziu sau transformat în cancer,
care ia cauzat moartea acum/în film. Deci mama nu a mai putut avea grijă de
nepoata ei și, fiind frumușică, sigur a devenit victimă. 

Am fost anun�at în Australia că mama mai are o lună de trăit și am
făcut tot posibilul să vin acasă, săi fiu alături în greaua suferin�ă.

Eu am părăsit România în 1979, iar sora mea locuiește în Timișoara
încă de pe băncile Liceului industrial de construc�ii, din 1968. Filmul este
starea de fapt în care se afla România în 2006. Am încercat să surprind fără
milă toate lucrurile noastre rele și bune care ne formează. Mam agă�at de
fiecare firmitură, de fiecare gest și imagine de parcă ar fi fost ultimul drum al
meu în raiul copilăriei, nu doar al mamei.

Vă scriu toate astea și vă recomand filmul pentru că cineva mia
recomandat  să vizionez LAVIATHAN al lui Andrei Swjiaginzew. Pe el la
costat filmul 400 de mii de ruble, parcă așa declara la Cannes, întrun inter
viu. Pe mine ma costat doar dragostea de a împărtăși via�a, așa cum este. Vă
recomand săl urmări�i în liniște și în ordinea episoadelor, pentru că urmări�i
versiunea lungă a filmului. Filmul acesta e la fel de orfan precum întreaga �ară
de guvern și de Biserica Ortodoxă.

Vizionare plăcută !

Todică  Marionetele mor�ii  Ep. 1
https://www.youtube.com/watch?v=Z2i9Mpe9ZJc

Todică – Păpușile Mor�ii  ep.2
https://www.youtube.com/watch?v=6zCHe3baGLU

Todică  Marionetele Mor�ii  Ultimul Act
https://www.youtube.com/watch?v=BT7H4B02aN0&list=PL6MPKogoMop
Tlkl3OllEzLKrf5E0NrwKM

Acum că la�i vizionat, vă destăinui că:
E atâta durere când î�i pierzi mama (mă refer la cazul de fa�ă) încât

unii își smulg părul din cap, leșină, înnebunesc de durere și plâns, bocesc con
tinuu; noi, care am ales comedia, pretindem că totul e normal și spunem
bancuri, povești, glumim. Și mai e ceva în cazul nostru, care ne întâlnim după
40 de ani de despăr�ire și cădem exact în momentele copilăriei noastre ca să
comunicăm. Sunt momente supranaturale. Stai întro cameră cu cea mai dragă
fiin�ă, care moare încet în fa�a ta cu cerul deschis pentru transferul sufletului
și to�i îngerii buni și răi au acces la moment și cei mai năstrușnici se joacă cu
codi�a lor prin sufletele noastre ignorante de pământeni. Acomodăm actul
nebunatic de a râde de moarte.

Noi neam întâlnit copii și ne continuăm joaca întreruptă a copilăriei,
fiind din nou împreună lângă fiin�a care nea dat via�ă, nea alăptat și nea
bătut cu varga ca să fim cumin�i și să creștem mari, să învă�ăm bine și să fim
buni români. Mama a devenit păpușa copilăriei noastre sărace, în care am
crescut doar cu pâine înmuiată în zahăr și ceai, fără jucării adevărate. Mă
jucam cu pietrele prin nisip pretinzând că sunt mașini, iar seara când eram
singuri în casă tăiam fire de păr din podoaba capilară a sorămi și îl ardeam în
sobă, iar în casă miroasea ca la Crăciun când se pârjoleau porcii. Mama a
primit o păpușă frumoasă, cadou de la tanti Todu� pentru sora mea și pentru
că nici ea nu se jucase niciodată cu o păpușă adevărată, o �inea în camera de
curat, închisă și aranjată frumos pe un mileu, în vârful patului. Așa am ajuns
și eu să procedez când mam însurat și am avut băiatul; doream săi cumpăr
cele mai scumpe și frumoase jucării din magazine ca să mă pot și eu juca cu
ele. Mamei, oricum nui păsa de glumele noastre stupide sau că o filmez
pentru că eu așa am crescut de mic copil, filmând cu aparate de filmat făcute
de mine din lemn și cutii de conservă din lada de gunoi, ca obiectiv, cu trepied
făcut din lănte�i aduși de tata de la mină și turnam filme imaginare pe dealuri.

Ben TODICĂ, Sydney, Australia
(Materialul integral îl ve�i putea citi în MERIDIANUL 

CULTURAL ROMÂNESC nr. 13 care va apărea în curând)

SĂPTĂMÂNA ALBĂ SAU A
BRÂNZEI PRECEDE POSTUL

PAȘTILOR

Postul Paștilor este precedat
de Săptămâna Albă sau a Brânzei,
perioadă în care nu se mai mănâncă
alimente din carne, ci doar branză,
lapte și ouă. Miercuri și vineri, în
Săptămâna Albă, se mănâncă și
pește.

Săptămâna Albă sau a
Brânzei a început luni, dupa Lăsatul
secului de carne. Ortodocșii nu mai
mănâncă alimente cu carne sau
carne, în schimb toată săptămâna pot
fi consumate produse precum lapte,
brânza și ouă. În plus, în  zilele de
miercuri și vineri se poate mânca și
pește, fiind zile cu dezlegare la pește

Din Duminica în care se
lasă sec de carne nu se mai fac nun�i.
De altfel, nun�i nu se fac tot postul și
nici în Săptămâna luminată.

În  Săptămâna Albă, mier
curi, sa rostit pentru prima dată în
perioada Triodului, rugăciunea
Sfântului Efrem Sirul – „Doamne și
Stăpânul vie�ii mele”, rugăciune care
va fi rostită tot postul până în
miercurea din Săptămâna Mare.

În zilele de miercuri și
vineri din Săptămâna Albă nu se
săvârșește Sfânta Liturghie.

Potrivit tradi�iei, în noaptea
sâmbetei plăcintelor, spre duminica
Lăsatului Sec de brânză, se fac focuri
pe dealuri, prin cur�i și grădini
cură�ânduse și arzânduse uscăturile.
Apoi oamenii se odihnesc pentru a
petrece și duminică de Lăsatul
Secului de branză.

În duminica Lăsatului sec
de brânză se fac mese care se încheie
tradi�ional cu un ou fiert, obicei de la

care au pornit și zicătorile: „Cu un ou
se astupă gura acum, cu alt ou se
destupă gura la Paști” sau „Oușor,
oușor, sami pară Postul ușor!”.

La mesele îmbelșugate din
duminica Lăsatului sec de branză nu
poate lipsi „bulzul”, făcut dintrun
bo� de mămăligă, în mijlocul căruia
se pune brânza grasă de oaie și apoi
este copt pe jăratec.

Un alt obicei este „batutul
alvi�ei”: halvi�a se atârnă de o sfoară
în tavan, iar copiii încearcă să o
apuce cu gura.

Supersti�iile spun că pe
sfoara rămasă de la „bătutul alvi�ei”
se fac din loc în loc atâtea noduri câti
membri are familia, apoi i se da foc.

Supersti�ia spune că ultimul
nod înaintea căruia se stinge sfoara
desemneaza pe cel mai norocos
membru al familiei în acel an.

Pentru a avea spor la bucate
și în gospodarie, dar și pentru
„hrănirea” mor�ilor, se pune pe per
vaz, întro farfurie, o felie de pâine,
un pahar cu vin, sare și plăcintă cu
brânză care se lasă acolo pânăn
seara duminicii respective.O altă
supersti�ie din Săptămâna Albă este
ca gospodinele sa așeze oalele și
crati�ele numai cu gura în jos, pentru
a fi ferite de pagubă.

Noaptea, flăcăii ies pe
dealuri cu tor�e și șomoioage aprinse
pentru ca „să alunge frigul și iarna”.
În Duminica lăsatului sec de brânză
oamenii își cer iertare unii altora
pentru a intra împăca�i în Postul
Paștilor.

ANUN� DE INTERES PUBLIC
SC COMPANIA DE UTILITĂ�I PUBLICE SA,

Bârlad, efectuează activită�i de dezinsec�ie, dezinfec�ie și
deratizare la cele mai mici pre�uri. 

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

Conducerea S.C. CUP S.A.
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Cultural

Românesc

Debutul săptămânii î�i
aduce dialoguri cu mem

brii familiei, fie pe teme de larg
interes, fie pe teme patrimoniale.
Întrun anume fel, gândirea ta este
focalizată deocamdată pe bani și
bunuri materiale pe care le po�i
ob�ine și folosi de la și prin al�ii. De
aici și felul în care vorbești are
legatură cu aspectele materiale ale
vie�ii cotidiene. De asemenea se pot
ivi pe neașteptate călatorii.

Multă forfotă în rela�iile cu
prietenii, atât la nivel de

comunicare, cât și faptic. Întâlnirile,
dialogurile, activită�ile desfășurate
cu aceste persoane î�i vor aduce
informa�ii importante pentru propria
ta dezvoltare personală și profesio
nală. Poate fi nevoie să�i modelezi
gândirea și felul în care vorbești.
Este o perioadă în care �i se arată
adavarata fa�ă a rela�iilor cu
prietenii. Astfel ar fi bine să te
debarasezi fără rezerve de per
soanele inoportune.

Aspectele financiare care
te preocupă la începutul

săptămânii au legătură cu sfera
partenerială. Din colaborările în care
ești implicat po�i primi o sumă de
bani considerabilă sau favoruri
importante pe termen lung. Miercuri
și joi se întrezăresc dialoguri și întâl
niri importante cu persoanele din
anturajul apropiat. Gândirea și
comunicarea î�i sunt îngreunate, de
aceea fii prudent și ascultă mai mult,
dar vorbește direct și la obiect. Evită
deciziile majore.

Primele zile ale săptîmânii
î�i oferă energie benefică

pentru a�i reorganiza planurile de
viitor, pentru a�i stabili priorită�ile
și pentru a�i face ordine în rela�ii.
Chiar dacă, stările tale de spirit
fluctueaza, cu pu�in efort și
bunavoin�ă vei depăși totul cu bine.
Se conturează vești importante
legate de veniturile tale ob�inute din
munca desfășurată la un serviciu.
Pot apărea oferte noi de colaborare
sau la actualul loc de muncă se poate
diversifica activitatea și de aici tu să
ai posibilitatea de a câștiga mult.

Discre�ia care te învăluie în
primele zile ale săptămânii

te ferește de provocarile celorlal�i.
Sunt momente bune pentru a�i
regândi personalitatea, modul de
rela�ionare cu cei din jur, dar și
pentru a te răsfă�a cu plimbări în aer
liber, cu o dietă de sezon și cu ceva
mai mult somn. La mijlocul
săptămânii, energia vitală se
amplifică și vei reuși să�i rezolvi
atât chestiunile profesionale rămase
restante, cât și treburile personale de
acasă. Important este să te ocupi
doar de ale tale.

La începutul săptămânii ești
dornic să te sfătuiești cu

prietenii și protectorii. Implicarea în
proiecte de anvergură alături de oameni
care au aceleași vise și idealuri ca tine î�i
oferă posibilită�i deosebite de dezvoltare
personală, dar și satisfac�ia lucrului bine
făcut și de folos și altora. Dozează�i
eforturile și elanul deoarece riști să�i
neglijezi rela�iile cu cei apropia�i. Este
nevoie să te odihnești mai mult. Sunt
posibile neplăceri legate de inimă și
sistemul circulator. Evită pe cât posibil
tratamentele alopate.

Locuri de muncă
în Vaslui

– SC FANION SRL 1 îngrijitor animale, 1 buldozerist excavatorist,
2 vânzători

– SC MORANDICOM SRL 1 medic veterinar, 1 instalator
– SC Fabrica de Carne MORANDI SRL 1 ambalator manual, 1 fac

turist, 1 instalator, 1 inginer industria alimentară
– SC TRUST ELECTROM SA 4 electricieni, 2 muncitori

necalifica�i
– SC POPAS SRL 1 ospătar, 1 ajutor bucătar
– SC MECATRONIC SRL 1 sudor, 1 lăcătuș, 1 frezor
– SC RISAL SRL 1 vânzătoare
– SC EPYTRANSAQUA SRL 1 șofer profesionist
– SC  BUDURCA PFA 4 legumicultori, 1 tractorist, 1 dulgher, 1 

sudor
– SC RADICAL GRUP SRL 10 operatori calculator
– SC REALMET SRL 1 șofer
– SC DALSOR COMPANY SRL 1 manipulant mărfuri
– SC SAFIR SRL 30 operator abator, 1 manipulant marfă, 5 ingineri

chimiști
– SC JESRAL SOFT SRL 2 operatori IT
– SC PANCARPROD SRL 1 vânzător
– SC TEHNIC ASIST SRL 2 ingineri ofertare
– SC FLEISCHPARTY S.R.L 1 inginer tehnolog industria

alimentară
– SC LALA PABITEX SRL 10 confec�ioneri
– SC SERV PRODMED IMPEX SRL 1 vânzător
– SC RALEMI SRLD 3 spălători vehicule
– SC TRIPLU ARMI SRL 1 femeie servicu, 1 recep�ioner
– SC TRANSURB SA 1 electrician auto
– SC VASCAR SA 2 manipulan�i depozit, 1 șofer profesionist, 1

lăcătuș mecanic, 2 vânzătoare, 1 inginer industria alimentară
– SC XANADU SRL 4 muncitori necalifica�i
– SC VAREDO SRL 1 lucrător comercial
– SC GABRIEL GRUP SRL 2 lucrători fast food ( ajutor bucătar)
– SC G&I VLAMITEX SRL 6 confec�ioneri
– SC DEDEMAN SRL 19 vânzătoare, 1 casier, 2 agen�i securitate, 1

gestionar depozit, 1 dispecer centru de alarmă, 1 coordonator activitate 
transport, 1 reprezentant comercial, 1 șofer autoturisme

– SC PROFI ROM FOOD SRL 3 casieri, 3 vânzători, 1 recep�ioner
marfă, 1 lucrător comercial

– SC VALAHIA SECURITY SERVICE SRL 10 agen�i securitate
– I.I. CUZUC LUMINITA MIHAELA 2 cameriste, 1 îngrijitor
– SC DEMDYO LUX SRL 2 vânzătoare
– SC CREDIUS IFN SA 1 agent vânzări
– SC TIPARTOS SRL 1 designer grafică

Locuri de muncă
în Bârlad

– SC ALL FOODS DISTRIBUTIE SRL 1 operator introducere, va
lidare și prelucrare date

– CANTINA DE AJUTOR SOCIAL 1 contabil bugetar
– SC COMPAS SRL 1 operator la mașiniunelte cu comandă nume

rică
– SC CONFECTII BIRLAD SA 2 muncitori necalifica�i în industria

confec�iilor, 4 operatori confec�ioneri industrial îmbracaminte din �esături, tri
cotaje, materiale sintetice

– SC GEOELLA EXCHANGE SRL 1 casier valută
– SC LADY MD SRL 1 coafor, 1 manichiurist
– PRIMARIA MUNICIPIULUI BIRLAD 2 consilieri administra�ia

publică, 1 inspector de specialitate în administra�ia publică
– SC RULMENTI SA 2 ingineri mecanici, 1 inginer electronist

transporturi, telecomunica�ii, 1 montatorreglor, depanator aparate electro
nice, telecomunica�ii, radio, 1 metrolog verificator, 6 strungari universali, 1
ambalator manual, 2 forjori mecanici, 1 frezor universal, 11 rectificatori uni
versali, 2 sortatori produse

– SC SAMNOVE SRL 2 confe�tioneriasamblori articole din textile
– SC LIDL DISCOUNT SRL 1 vânzător
– SC TIFLOR COM SRL 1 vânzător

PREFECTUL A PREZENTAT
BILAN�UL PE 2017

Prefectul EduardAndrei
POPICA a prezentat raportul de
activitate al instituţiei pe care o con
duce pe anul 2017, documentul ana
lizând fiecare compartiment al
instituţiei.

Una dintre prerogativele
oferite prefectului este aceea de
garant al respectării legii la nivelul
judeţului. În acest sens, pe parcursul
anului trecut, au fost supuse
verificării legalităţii actelor 15.121
de acte administrative.

În urma acestor verificări,
405 de acte au fost declarate nele
gale, iar 11 acte administrative au
fost atacate în instanţa de contencios
administrativ.

În ceea ce priveşte aplicarea
legilor fondului funciar, în raportul
de activitate pe 2017 se precizează că
au fost eliberate un număr de 22
titluri de proprietate și au fost
formulate un număr de 478
răspunsuri la petiţii formulate de
cetă�eni.

De asemenea, au fost
redactate 393 de adrese către
Comisiile locale de fond funciar și 9
adrese către Inspectoratul Jude�ean
de Poli�ie Vaslui, 1 adresă la
Parchetul de pe lânga Tribunalul
Vaslui și 1 adresa DNA – Serviciul
Teritorial Iași.

Tot în 2017, la Instituţia
Prefectului au fost înregistrate 927 de
petiţii, dintre care 438 au fost
soluţionate pozitiv sau parţial pozitiv,
iar 43 sunt în curs de soluţionare.
Totodată, au fost primite în audienţă
210 persoane.

Un capitol al raportului de
activitate pe anul trecut al Instituţiei
Prefectului – judeţul Vaslui se referă
la relaţiile avute cu celelalte instituţii
deconcentrate, inclusiv la asigurarea
legăturii între administraţia publică

centrală şi cea locală. Iar în acest
context amintim conferinţele de
presă avute pe diverse teme,
informările şi circularele trimise
către primării ori alte instituţii pu
blice. 

De asemenea, raportul face
trimitere către cele 15 şedinţe ale
Comitetului Judeţean pentru Situaţii
de Urgenţă, în cadrul cărora au fost
aprobate 36 hotărâri pentru evaluarea
pagubelor produse în localităţi
vasluiene.

Anul trecut, în judeţul
Vaslui au fost înregistrate peste 29
mii de cereri pentru emiterea unor
paşapoarte: 16.089 pentru paşapoarte
simple şi 6.653 pentru paşapoarte
simple electronice temporare.

În 2017 au fost emise un
număr de 15.856 permise de condu
cere.

Potrivit raportului de activi
tate, anul trecut au fost examinaţi la
proba teoretică 11.294 de candidaţi
care au dorit săşi ia un permis de
conducere; dintre aceştia au fost
declaraţi admişi 6.039; 9.659 de
candidaţi au dat şi proba practică a
examenului, dar numai 5.061 au
reuşit să şi intre în posesia
permisului, astfel că procentul total
de promovabilitate este de 52,4%.

La ghişeele Serviciului
Public Comunitar Regim Permise de
Conducere şi Înmatriculare a
Vehiculelor Vaslui, anul trecut au fost
eliberate 13.970 de certificate de
înmatriculare, 755 radieri din
circulaţie a vehiculelor şi au fost
eliberate un număr de 4.564
autorizaţii şi numere provizorii. De
asemenea, au fost înregistrate un
număr de 344 de cereri de pierdere
furtdeteriorare plăci cu numere de
înmatriculare. 
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PASIUNEA LUI 
MIHAI ANDON

Reporter: Ne aflăm la
Berezeni unde am plăcerea să stau de
vorbă cu viceprimarul, o personalitate
și un om de mare valoare. Bună ziua,
domnule Mihai Andon. Cum este cu
patriotismul în vremea aceasta?

Viceprimar: Domnule pro
fesor, cel care de mic copil a învă�at
ce este patriotismul, cel care a făcut
lucruri pe latura aceasta a patrio
tismului știe că acest patriotism nu
moare niciodată. Nu cunosc în
treaga istorie a românilor dar din
ceea ce am auzit și pe unde am fost
implicat în activită�i pe teme de is
torie am văzut că moșii și strămoșii
noștri au fost mari patrio�i. Noi nu
ne ridicăm la ora actuală la nivelul
lor dar sămân�a patriotismului a
rămas plămădită și în noi.

R: Ai spus că patriotismul nu
moare niciodată. Așa sim�i domnia ta
aici, la Berezeni? Crezi că omul sim
plu, �ăranul, este un om al
sim�ămintelor patriotice?

V: El este un purtător al
sim�ămintelor patriotice. Numai că
acest patriotism dacă nu este une
ori stârnit, alimentat și înfierbântat,
el dospește acolo. Prin activită�i,
ac�iuni, mai ales în acest an,  anul
Centenarului Unirii, acest patrio
tism trebuie să își arate adevărata
fa�ă.

R: În condi�iile în care
tineretul pleacă, ne disipăm în 
Uniunea Europeană și nu numai, în
condi�iile globalismului, se mai poate
men�ine sim�ământul acesta.

V: Sigur că mul�i pleacă,
dar majoritatea sunt tineri, eu din
ceea ce am discutat cu ei, cu cei care
revin în �ară, sau pe re�elele de so
cializare, ei poartă și acolo unde
muncesc, în �ările din Uniunea
Europeană, acel patriotism. Ei spun
că sar întoarce în �ară, le este dor
de �ara lor și că vor să muncească
în �ara lor. Se simte acest sâmbure
de dragoste românească, de dor
românesc, șiar dori foarte mult să
revină, dar condi�iile de trai îl
determină să nu lucreze în Româ
nia.

R:  În condi�iile voastre, de
la Berezeni, se mai întorc să își facă
case?

V: Să ști�i că se întorc. Ei
pleacă din �ară cu acest gând, să
strângă bani să își facă o casă și să
revină aici în �ară chiar dacă salari
ile nu sunt așa de mari. De muncă
sar găsi dar poate nu suntem noi în

stare, noi conducătorii, să le dăm de
muncă românilor. Ar fi de muncă
în �ara noastră suficient. Ei sar în
toarce să muncească pământul și ar
lucra în orice meserie cu multă
dragoste, cu multă pasiune. Ei simt

că acest aer din România, nu este
acolo unde ei pleacă.

R: Această men�inere a stării
patriotice contribuie la men�inerea
�ării românești în areal European sau
Global?

V: Da, eu așa consider.
Acest patriotism zace în sufletul
fiecărui om mai mult sau mai pu�in.
Acest patriotism nu poate să fie vi
zibil decât prin anumite activită�i
sau împrejurări, dar în sufletul lor
este acest patriotism.

R: Ai participat la
desfășurarea steagului tricolor?

V: Da, am participat pe
data de 31.12.2017. A fost o mani
festare frumoasă. De la Berezeni au
fost și copii, bătrâni și  tineri.

R: Am auzit că au fost în jur
de 700 de oameni?

V: Da, au fost, dacă nu au
fost chiar și mai mul�i. A fost o ac
tivitate frumoasă, o ac�iune bună în
care sa văzut că românul este pa
triot.

R: Spunemi ce crezi că ar
trebui făcut în preajma lui 27 martie,
anul acesta, de Centenarul Unirii
Basarabiei cu România?

V: Mai este aproape o lună
de zile până când va avea loc 
Centenarul Unirii Basarabiei cu
România. Ar trebui ca noi, românii,
dar și Moldovenii de dincolo de
Prut să punem la punct câteva
activită�i, ac�iuni din acestea. Ar
trebui să se vadă  această latură a
patriotismului și să se deschidă ori
zontul cât mai mare până la 1 de
cembrie anul curent când vom
sărbători Centenarul Unirii. Eu
trăiesc cu speran�a, ca mai târziu,
această �ărișoară să nu se mai
numească Republica Moldova și să
fie parte din trupul Românesc așa
cum a fost cu ceva secole în urmă.

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

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

BEREZENI EVALUAREA ACTIVITĂ�II 
INSPECTORATULUI DE POLIŢIE JUDEŢEAN VASLUI

ÎN ANUL 2017

În anul 2017, activitatea 
Inspectoratului de Poli�ie Jude�ean
Vaslui a fost concentrată pe oferirea
unui serviciu public poliţienesc de ca
litate, urmărind realizarea obiectivelor
stabilite la început de an de Poli�ia
Română, necesare îndeplinirii misiu
nii cu care a fost învestită:

 Creşterea gradului de
siguranţă pentru cetăţeni prin prote
jarea vieţii, integrităţii corporale şi a
patrimoniului acestora, precum şi
sporirea gradului de siguranţă rutieră.

 Prevenirea şi combaterea
infracţionalităţii transfrontaliere şi de
structurarea grupărilor infracţionale.

 Asigurarea climatului de
legalitate a mediului de afaceri prin
combaterea evaziunii fiscale, contra
bandei, corupţiei, contrafacerii de
mărfuri, a infracţiunilor din domeniul
achiziţiilor publice, precum şi prin
protecţia intereselor financiare ale
Uniunii Europene.

 Asigurarea resurselor
umane, a mijloacelor materiale, finan
ciare şi informaţionale necesare
dezvoltării şi menţinerii capacităţii
operaţionale a Poliţiei Române.

Poliţiştii vasluieni au
desfăşurat în perioada analizată 1.921
acţiuni şi peste 13.300 controale. Val
oarea bunurilor ridicate în vederea
confiscării în cadrul acţiunilor
desfăşurate a fost de aproximativ
367.500 lei. 

Compartimentul de Analiză
şi  Prevenire a Criminalităţii a iniţiat
şi coordonat activită�i de pregătire
antiinfracţională ce au vizat categori
ile cu un grad ridicat de risc de vic
timizare (minori, tineri, femei şi
bătrâni). Au fost desfăşurate activităţi
în cadrul a 3 programe de prevenire,
fiind abordate diverse teme din
domeniile: prevenirea delincvenţei ju
venile şi victimizării minorilor, pre
venirea  infracţiunilor contra
patrimoniului și prevenirea
infracţiunilor contra persoanei. 

În cadrul programelor,
proiectelor şi campaniilor, poli�iștii de
prevenire a criminalităţii au desfăşurat
45 de întâlniri cu grupuri ţintă, în spe
cial în unităţile de învăţământ şi
ocrotire, iar numărul beneficiarilor a
fost de 2.634 elevi şi cadre didactice.

În anul 2017,
infracţionalitatea sesizată a scăzut cu
12,21% faţă de anul 2016. 74,47 %
din faptele sesizate au fost de natură
judiciară, 4,95 % de natură econo
micofinaniciară și 20,58 % au
reprezentat infrac�iuni de altă natură.

Infracţiunile stradale sesizate
reprezintă 4,61% din totalul
infracţiunilor sesizate la nivelul
jude�ului Vaslui, cele mai multe din
tre acestea (85,07%) fiind comise în
mediul urban. În procent de 80,31%
sunt infrac�iuni de furt, în special fur
turi din autovehicule și furturi de com
ponente din exteriorul acestora. 

Infracţionalitatea sesizată în
mediul rural cunoaşte o scădere cu
15,37% faţă de anul 2016, cele mai
multe fapte fiind de natură judiciară.
Din numărul infracţiunilor judiciare,
un procent de aproximativ 40% îl
reprezintă infracţiunile de lovire sau
alte violenţe, în scădere cu 18,1% faţă
de anul precedent.

Comparativ cu anul 2016,
înregistrăm scăderi la infracţiunile de
tâlhărie           (3,57%), infracţiunile
la viaţa sexuală (10,31%), precum şi
la cele de furt (11,90%). Furturile de
animale înregistrează o scădere cu
32,16%, furturile din societăţi comer
ciale scad cu 42%, iar cele din
locuinţe sunt în scădere cu 1,18%. Cea
mai mare scădere procentuală se
constată în cazul infracţiunilor de furt
din autovehicule: 47,5%.    

Evoluţia înregistrată în cur
sul anului 2017 a principalilor indica
tori privind dinamica accidentelor
grave de circulaţie arată un trend des
cendent al victimizării participanţilor
la traficul rutier înregistrat la nivelul
jude�ului Vaslui. 

Astfel, pe drumurile publice
din jude�ul Vaslui au fost înregistrate
scăderi faţă de anul 2016 la principalii
indicatori: 14,13% la numărul acci
dentelor grave, 28,12% la numărul
persoanelor decedate în accidente de
circulaţie și 7,45% la numărul per
soanelor rănite grav.

Principalele cauze ale pro
ducerii accidentelor grave pe raza
judeţului Vaslui au fost:

 abateri ale pietonilor
(20,25%);

 abateri comise de căru�ași
(18,35%);

 nerespectarea regimului
legal de viteză (15,18%);

 abateri ale bicicliștilor
(14,55%).

În cadrul acţiunilor organi
zate şi a activităţilor zilnice din teren
desfăşurate pentru combaterea
cauzelor generatoare de accidente şi
pentru crearea unui climat de
disciplină în rândul participanţilor la
trafic au fost aplicate 39.884 sancţiuni
contravenţionale și au fost reţinute în
vederea suspendării 2.916 permise de
conducere.

Activitatea preventivă a
poli�iștilor de investigare a
criminalită�ii economice a constat în
organizarea a 89 de acţiuni în perioada
analizată, în cadrul cărora au fost efec
tuate 1.377 controale, constatânduse
10,48% din totalul infracţiunilor eco
nomicofinanciare cercetate. Au fost
aplicate 1.287 sancţiuni
contravenţionale, în valoare de apro
ximativ  1.224.450 lei şi au confiscat
bunuri în valoare de 211.590 lei, a

căror provenienţă nu a putut fi
dovedită sau care au fost ridicate în
vederea confiscării speciale în
lucrările penale instrumentate.

Infracţiunile de mare
violenţă sesizate în anul 2017
reprezintă 0,47% din numărul total al
infracţiunilor contra vieţii, integrităţii
corporale şi sănătăţii, înregistrând cea
mai scăzută valoare din ultimii 6 ani.
Din totalul infracţiunilor de natură
judiciară sesizate în anul 2017, un pro
cent de 53,94% îl reprezintă
infracţiunile contra persoanei, în
scădere cu 14,43% faţă de anul 2016.  
De asemenea, înregistrăm scădere faţă
de anul precedent şi în cazul
infracţiunilor contra libertăţii şi
integrităţii sexuale, cu un procent de
12,5%.

În cazul infracţiunilor contra
patrimoniului se constată o scădere cu
8,54%  fa�ă de anul 2016. Scăderi se
înregistrează la infrac�iunile de furt
din locuinţe, scăzând semnificativ fur
turile comise prin împrietenire 
(25,35%), de animale (34,14%), din
buzunare/genţi (3,82%) şi alte furturi
(8,59%).

Infracţiunile de tâlhărie au
scăzut în perioada analizată cu 3,61%
, înregistrând scăderi atât în mediul
urban, cât şi în mediul rural.  

În urma acţiunilor preventive
desfăşurate pe linia armelor, ex
plozivilor și substan�elor periculoase,
poliţiştii au aplicat 1.360 de sancţiuni
contravenţionale, în valoare de 19.003
lei (cele mai multe fiind aplicate la
Legea nr 295/2004 privind regimul
armelor şi muniţiilor şi la Legea nr
126/1995  privind regimul materiilor
explozive). De asemenea, poli�iștii au
ridicat în vederea confiscării 52 arme,
peste 4.000 bucă�i muni�ie de diferite
calibre, 110.000 bucă�i articole
pirotehnice, aproximativ 200 kg
deșeuri periculoase, 7 capcane neau
torizate, iar 1 autovehicul a fost in
disponibilizat.

La nivelul judeţului, în anul
2017 au fost organizate 194 de acţiuni
pe linie de silvicultură, fiind executate
787 controale în fondul forestier şi la
agenţii economici de profil, pe linia
provenienţei, depozitării, valorificării
şi legalităţii transportului de material
lemnos. A fost ridicată în vederea
confiscării cantitatea de 317 m.c. ma
terial lemnos, în valoare de 102.087
lei. Tot cu această ocazie, au fost ridi
cate în vederea confiscării 26 atelaje
hipo, 14 ferăstraie mecanice şi 9
harnaşamente.

În anul 2018, activităţile ce
vor fi desfăşurate de Inspectoratul de
Poliţie Judeţean Vaslui vor viza
creşterea gradului de siguranţă pentru
cetăţeni prin:

 protejarea vieţii;
 protejarea integrităţii cor

porale;
 protejarea patrimoniului

acestora;
 sporirea gradului de

siguranţă rutieră. 
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acum 15 aniReporter: Stima�i prieteni

stau de vorbă cu un primar care
sprijină cultura, agricultura, via�a
socială și mai ales este un foarte,
foarte bun gospodar. Este vorba de
spre primarul de la Fălciu, Neculai
Moraru. Bine team găsit, domnule
primar. 

Primar: Bine a�i venit!
R: Care sunt activită�ile ce se

desfășoară în comuna
dumneavoastră?

P: În general activitatea
este mul�umitoare în ceea ce
înseamnă domeniile cultural, social
și economic. Principala ocupa�ie la
noi în comună este agricultura.

R: Fălciu este o comună
mare, de ce nu va�i străduit să
deveni�i oraș?

P: Cred că ar fi fost una
dintre greșelile care sar fi făcut.
Am fi fost un fel de hibrid între
comună și oraș. Ar fi trebuit să
avem o dezvoltare economică mai
bună. Dacă ar fi fost Fabrica de
zahăr, ar fi fost și o fabrică de dul
ciuri și o fabrică pentru producerea
alcoolului, cum era planificat,
atunci poate ar fi putut fi și un
orășel micu�. 

R: Probabil va�i gândit și la
impozite.

P: Sigur că și impozitele ar
fi fost mai mari. Singurul avantaj
ar fi fost faptul că leafa primarului
și a personalului din primărie ar fi
fost mai mare. De altfel noi fiind
comună am beneficiat de multe
proiecte prin PNDR, proiecte pe
care ne leam fi putut accesa dacă
eram oraș.

R: Cam câte proiecte a�i im
plementat la Fălciu, domnule primar
Moraru?

P: Vreo 10 – 15 proiecte.
Fiecare de diferită valoare. Am
avut proiecte de 2,5 mil. de euro,
avem acum unul de 1 mil. de euro,
o grădini�ă de 500 de mii de euro.
În total, cred, sunt 15 – 20 de mil.
de euro, bani aduși în comună.

R: De linia ferată ce ne
pute�i spune?

P: Neam străduit so re
deschidem, so redăm circula�iei,
dar totul este privit din punct de
vedere economic. Am discutat cu
directorul general al Regionalei
Iași, care spunea că nici motorina
nu se scoate de la Zorleni până la
Fălciu, ca să nu mai vorbim de
profit.

R: Să spunem că a existat
linia ferată Bârlad – Zorleni – Fălciu –

Chișinău pe unde au circulat mul�i ani
trenuri de persoane, deci a fost și
punct de grani�ă. Să spunem că pe la
Fălciu sa trecut când Ion Antonescu a
ordonat: „Pentru România Mare vă
ordon trece�i Prutul” și că la
Bogdănești, comuna Fălciu, doar
podul mai este martor al acelui eveni

ment și că peste Prut, la vreo doi, trei
kilometri este vestita localitate
�iganca, unde au murit mul�i români.
A�i rămas patriot, domnule primar?

P: Sunt patriot. Simt lu
crul acesta și cred că orice român
simte așa. La �iganca am făcut un
monument pe care îl vom sfin�i pe
23 iunie. Lam făcut în cinstea celor
care au căzut în această bătălie.

R: După părerea
dumneavoastră, facem tot ce trebuie
pentru men�inerea sentimentului pa
triotic?

P: Poate ar trebui să facem
mai mult. Poate școala ar trebui să
fie implicată mai mult. Rămâi cu un
gust amar dacă vezi modul cum
tratează copiii monumentele is
torice.

R: Când vam întrebat dacă
a�i rămas patriot mam gândit și la
desfășurarea steagului de peste Prut
când, din ce știu, a�i fost dintre cei ac
tivi.

P: Am sprijinit Asocia�ia
„2012”. Mia plăcut ideea celor de
acolo și cum sau organizat. Iam
sprijinit și moral și material ca
această ac�iune să iasă frumoasă.
Mia plăcut și atitudinea celor de
peste Prut, vreo 90 de persoane,
care au venit și am făcut Revelionul
împreună. A fost o ac�iune
frumoasă, nea ajutat și vremea. 

R: Crede�i că pentru 27 mar
tie, când Basarabia sa alipit
României, ar trebui făcut ceva? Se
poate face ceva? 

P: Ar putea fi mobilizate
școlile, ar putea fi mobiliza�i
cetă�enii în acea perioadă să facă
niște ac�iuni care ar trezi sentimen
tul acesta patriotic.

R: La nivelul comunei
Fălciu ave�i independen�ă economică?

P: Nici o comună nu cred
că are independen�ă economică. În
Dobrogea sunt cele care au centrale
eoliene și mai sunt poate comunele
din apropierea orașelor mari care
au câte un supermarket și care sunt
independente economic.

(Interviul integral, în
numărul următor) 

D.V.M.

PRICEPERE ȘI PRICEPERE ȘI 
PATRIOTISMPATRIOTISM

FĂLCIU
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DRAGOSTEA
Chiar de nui ţipuritură,
Doină, bocet, pluguşor,
Totuşi dragosteai folclor:
Se preia din gurăn gură.

Gheorghe BULIGA

DRAGOSTE LA PRIMA VEDERE
Când sau întâlnit la mare
Zâmbitori, în minislip 
"Dragostea nepieritoare"
Şiau clădito pe nisip.

C.A. DRAGODAN

SFAT
Vrei în casă fericire?
Zilnic fă, deţi stă în cale,
Declaraţii de iubire
Soacrei, nu iubitei tale!

George PITEȘ

DECLARAŢIE DE DRAGOSTE
O ştii şi tu şio lume ştie
Că te iubesc la nebunie,
Dar cred căi clar şi lămurit
Că încă nam înnebunit.

Sanda TOMA

IUBITA MEA (BÂLBĂ)
Team iubit încă de mică,
Deşia trecut atât de mult
Alergi şi azi ca o furnică,
Iubita mea... cu căr părunt.

Vasile IUȘAN

IUBITA
Frumoasă şi suavă floare,
Compus subtil şi plin de har
Din fantezie, gust, culoare
Şintreg venitul meu lunar.

Ioan POP

ROMEO ŞI JULIETA
Deşi pe ea o cheamă cleo,
Eo Julietă, dar modernă,
Ce jură dragoste eternă
Iubitului:(Alfa)Romeo.

Florin CRISTEA

DRAGOSTE LA VÂRSTA TREIA
Că mă laşi să te iubesc,
Draga mea îţi multumesc.
Dar maş bucura enorm
Dacă mai lăsa să dorm!

Emil IANUȘ

DRAGOSTEA
Arc de undă ce sentinde
Şi în timp pe mulţi cuprinde,
Te aprinde şi tencinge
Când o vrei mai mult... se stinge.

Florea ȘTEFĂNESCU

DECLARAŢIE DE DRAGOSTE
Femeie, fi'ndcă te iubesc
Şi vreau mereu săţi fie bine,
Un singur lucru nuţi doresc:
Un soţ... ca mine.

Ion DIVIZA

GHINIONIST ÎN DRAGOSTE
Două femei eu am iubit,
Dar soarta mă bătu,
Că cea dintâi ma părăsit,
Iar cea dea doua, nu.

Florin ROTARU

DOAMNEI ICS
Dei spun adesea "Scumpa mea!"
No fac din dragoste anostă,
Din alt motiv îi spun aşa...
Că numai eu ştiu cât mă costă!

Sandu RUSSU

BANCURIBANCURI

A FRUMUSEŢII TALE FORME
A frumuseţii tale forme ca un sculptor când le pipăi
Toată viaţa mea trecută, toată fiinţa mea o clipăi,
Am uitat de toate, toate, şi nimic numi vinen minte;
Decât sufletumi samestec cu suflarea ta fierbinte;
Gura ta ca focul arde, arde roşia ta faţă,
Răsuflarea ta en stare chiar la morţi să dea viaţă,
Mâna ta, dulcea ta mână, ce o simţi atât de mult,
Inimaţi, a cărei tremur, a cărei bătăi ascult;
Tu întreagă, când, răpită de al tău adânc amor,
Tealipeşti de pieptumi, scumpă, ca copii de mama lor,
Cuacea mândră, agăţată şi sălbatecă strânsoare
Când ca iedera tu tremuri ce stejarul înconjoară…
Tu nu vezi? Nuţi aflu nume, un cuvânt în lumeantreagă
Săţi pot spune înco dată, suflet! cât îmi eşti de dragă,
Cât de dragămi eşti… Nu întreba ce îmi mai bate
O! viaţa mea trecută parca fost o ciuntitură!
Şi ce dulce dezlegare azi mia dat frumoasaţi gură,
Când te mlădii, când te bucuri şi când râzi ca visul clar
Urmăresc orice mişcare cu un ochi adânc, avar,
Gândul meu să sencreţească pencreţirea hainei tale,
Să rămâien a mea minteadânc săpate, can tipar
Şi să împle cu icoane cartea vieţiimi de amar.
Mult am mai gândit odată şi nimic nu mai gândesc,
Nu gândesc decât la tine, decât că eu te iubesc
Şi nici asta chiar, nici asta nu pot zice că e gând,
Este însăşi a mea viaţă azvârlită pe pământ.
Căci iubirea mea şi viaţami nu sunt lucruri osebite,
Ci ca sângele cu pieptul astfel eles înfrăţite:
Fără sânge nui viaţă, făr deamorul tău nus eu  
Şi o clipă fără tine chiar de mine îmi e greu,
Nu mă vreau pe mine însumi, nu vreau lume   toates pleavă,
De nu eşti, lumina lunei sannegrit şi e bolnavă,
Eşti al vieţimi, al vederii, al auzului meu nerv,
Şi venin e a ta lipsă, să momor de ea mă serv;
Demi urăsc suflarean mine, de doresc ca tot să piară,
De doresc să mor un secol atunci fug de tineo oară.
Ah! ce e în tine, carei taina mândriţi tinereţi,
Cum de ai în al tău suflet ca o sută de vieţi,
Cum de tu să fii aceea ceal meu cap în mânăl porţi?
Deaş muri înviu sub ochiiţi dintro sută de morţi,
Sărutarea gurii tale e ca fagurul de miere,
Cu cât gura mea senfruptă cu atât mai mult o cere,
Trăiesc leneş ca o plantă şi acum mintea mea parcă
De veninoasa beţie a gândirii se înţarcă.

Mihai EMINESCU

– Iubitule, mă lași să mă uit la tine în telefon?
– Desigur! Dar mai întâi vreau sămi dai o îmbră�ișare.
– De ce?
– Pentru cămi vei lipsi mult!


– Iubitule, mă iubeşti?
– Desigur!
– Demonstreazămi!
– Ce ai vrea să fac?
– Nu ştiu, luptăte cu un leu!?
– Ce tâmpenii zici acolo, nu vreau să mor, ceremi altceva…
– Ok, atunci vreau parola ta de facebook.
– Hmm, ia aratămi o poza cu leul, sa vad cât de mare e?


Fata îl sună pe iubitul ei şi plânge.
Băiatul îngrijorat întreabă:
– Ce sa întâmplat, de ce plângi?
Fata, fără a se opri din plâns:
– Părinţii numi permit să mă căsătoresc cu tine.
Băiatul, pe un ton liniştitor:
– Nu mai plânge, prostuţo, lasă că îmi găsesc eu o altă soţie.


– Iubito, fii sinceră, te rog, cu câ�i bărba�i ai făcut dragoste înainte

de mine?
– Cu trei, iubitule!
– Aaaa,… păi nu sunt chiar aşa mul�i!
– Da, așa este. Azi a fost o zi cam nașpa…



DACĂ TU AI
DISPĂREA 

Dacă tu ai dispărea
Întro noapte oarecare
Dulcea mea, amara mea
Aş pleca nebun pe mare. 

Cu un sac întreg de lut
Şio spinare de nuiele
Să te fac de lanceput
Cu puterea mîinii mele. 

Lucru lung şi monoton
Să te înviez, femeie, 
Eu, bolnav Hyperion
Hai şi umblă, Galatee! 

Dacă tu ai dispărea 
Fiţiar moartea numai viaţă
Dulcea mea, amara mea
Aş pleca în ţări de gheaţă. 

Să te fac din ţurţuri reci
Să tembrac în promoroacă
Şi apoi să poţi să pleci 
Orişiunde o săţi placă... 

Deai cădea întradevăr 
În momentul marii frîngeri
Aş veni la tinen cer
Să te recompun din îngeri. 

Şi pe urmă aş pleca
Umilit şi iluzoriu
Unde este casa mea
O mansardăn purgatoriu. 

Dacă tu ai dispărea
Şi din rîsumi şi din plînsumi
Teaş găsi în sinea mea
Teaş zidi din mine însumi.

Adrian PĂUNESCU

CA ASTĂZI
Ca astazi nu mai sunt stapana
Pe mine, pe sufletul meu,
numai co strangere de mana
indeajuns tiam spuso eu.

Si ca o slaba jucarie
Sunt astazi inaintea ta,
privirea mea tiar spuneao tie
in ochii mei de vei cata.

Si ca mea singura dorinta
E roaba ca sati fiu in veci,
tio spune 'ntreaga mea fiinta
cand tu pe langa mine treci.

Insa tu treci cum treceo raza
Din soare, pe un biet pribeag, 
Cei pasa ei cal lumineaza ...
Ceti pasa tie cami esti drag!

Veronica MICLE

DECLARAŢIE DE DRAGOSTE
Iubita mea cu şic şi vinoncoace,
Deşi no spun, eşti tot ce am mai sfânt:
O... ce mai declaraţie ţiaş face,
De mai lăsa să spun doar un cuvânt.

Eugen DEUTSCH

TRĂSNET
La căsuţa de sub deal,
Unde mă iubeam cu Lina,
A căzut un trăsnet iar:
„Te iubesc demi dai maşina!”

Valeriu ENE

Pagină îngrijită de
Cătălin SÎMPETRU
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15 FEBRUARIE  ZIUA INTERNA�IONALĂ A
COPILULUI BOLNAV DE CANCER 

În 2002, părin�i din toată
lumea sau unit pentru prima oara
pentru o cauză comună: to�i copiii
bolnavi de cancer să primească cel
mai bun tratament si îngrijire. În
2003, Confedera�ia Interna�ională a
Organiza�iilor Părin�ilor cu Copii
Bolnavi de Cancer a declarat 15
februarie ca fiind Ziua Interna�ională
a Copilului cu Cancer. În România,
Asocia�ia P.A.V.E.L. a organizat în
fiecare an evenimente cu această
ocazie pentru copiii bolnavi și famiile
lor, la sec�iile de oncopediatrie si
hematologie din București.

Scopul acestei zile este:
– să atragă aten�ia asupra

celor 200.000 de copii cu cancer de
pretutindeni, depista�i în fiecare an,
din care doar 20% primesc
tratamentul adecvat;

– să se informeze publiculul
despre cancerul la copii;

– să se organizeze eveni
mente, cu strângere de fonduri,
pentru organiza�iile de părin�i cu
copii bolnavi de cancer pentru ași
finan�a programele la nivel local;

– să se promoveze
proiectele și activitâ�ile desfășurate
de organiza�iile de părin�i cu copii
bolnavi de cancer, locale.

Confedera�ia Interna�ională
a Organiza�iilor Părin�ilor cu Copii
Bolnavi de Cancer reprezintă părin�ii
și familiile copiilor cu cancer din 78
de �ări ale lumii (în total 132 de
organiza�ii de părin�i, membre a 
ICCCPO).

Câteva  date despre can
cerul la copii

Cancerul la copii este mai
rar decât la adul�i. Depistat la timp și
tratat corect, cancerul la copii
răspunde mult mai bine la tratament

decât la adul�i.
În fiecare an, mai mult de

200.000 de copii din întreaga lume
sunt diagnostica�i cu cancer și apro
ximativ, 90.000 mor din cauza
cancerului. Inciden�a: 8 – 16 cazuri
noi/100 000 copii (OMS 2005)

În România (2005) sunt: 9,5
cazuri noi/100 000 copii .

În  România nu
func�ionează încă Registrul Na�ional
de cancer, astfel că statisticile sunt
doar estimative:

–  500 cazuri noi /an
–  5000 pacien�i cu boală în

evolu�ie sau remisiune
În România, rata medie de

vindecare a acestor copii bolnavi este
de circa 30  60%, în func�ie de speci
ficul bolii. Cancerul la copil este a
doua cauză de deces în grupa 4  15
ani.

Cancerul la copil poate fi
diagnosticat precoce, deși este greu
de recunoscut. De aceea orice părinte
trebuie să știe că:

– Controalele medicale re
gulate sunt obligatorii

– Orice semn sau simptom

de boală trebuie investigat,
diagnosticat, tratat până la dispatri�ie

– Orice schimbare în starea
de sănătate a copilului trebuie atent
analizată de medic și părin�i

Stabilirea precoce a
diagnosticului de cancer înseamnă că
pacientul poate beneficia la
maximum de posibilităţile oferite de
terapia actuală, cu șanse maxime de
vindecare și risc minim de efecte
secundare la distan�ă.

Asocia�ia P.A.V.E.L  este
singura organiza�ie de părin�i cu copii
bolnavi din cancer din România şi
una din pu�inele organiza�ii
neguvernamentale și nonprofit din
�ară, care lucrează pentru pacien�ii cu
cancer. Asocia�ia se implică în spri
jinirea familiilor copiilor cu cancer
care primesc tratament medical în
Bucuresti (3 clinici cu sec�ii de
oncologie şi hematologie pediatrică
ce tratează copii şi adolescenţi din
toată România, cele mai mari sec�ii
din �ară: Clinicile de pediatrie 1 şi 2
ale Institutului Clinic Fundeni,
Institutul Oncologic "Prof. Al.
Trestioreanu" și Spitalul Clinic pen
tru Copii M.S.Curie"), unde sunt
trata�i peste 65 % din pacien�ii tineri
din �ară și speră că în viitor să poată
oferi ajutor și alte zone ale �ării.

Asocia�a P.A.V.E.L.
(Primind Ajutor, Via�a  Este
Luminoasă) este asocia�ia părin�ilor
cu copii bolnavi de cancer, leucemii
și anemii grave și este o asocia�ie
caritabilă, nonprofit,
neguvernamentală, apolitică şi fără
afiliere religioasă, înregistrată la 10
mai 1996. În 2011, Asocia�ia
P.A.V.E.L. sărbătorește 15 ani de
existen�ă și are drept scop
îmbunătăţirea vie�ii copiilor și tiner
ilor bolnavi de cancer, leucemie şi
anemii grave prin acordarea de
sprijin moral, informa�ional,
psihologic și material copiilor,
tinerilor bolnavi și familiilor lor.

Mai multe detalii despre
activitatea Asocia�iei pute�i găsi pe
siteul acesteia. 

Sursa: hotnews.ro

Recomandări pentru popula
ie
în vederea evitării

îmbolnăvirilor prin gripă și alte
infec
ii respiratorii

Direc�ia de Sănătate Publică
Vaslui face o serie de recomandări
pentru men�inerea stării de sănătate și
evitarea îmbolnăvirilor prin gripă și
alte infec�ii respiratorii:

Măsuri generale de
preven�ie:

• Asigurarea unei
alimenta�ii bogate în legume și fructe
proaspete, cu con�inut ridicat de
vitamina C;

• Hidratare corectă;
• Evitarea aglomerărilor

umane;
• Evitarea contactului cu

persoanele bolnave;
• Men�inerea uner igiene

corporale riguroase cu spălarea
frecventă a mâinilor;

• Izolarea bolnavilor la
domicliu, în încăperi
corespunzătoare din punct de vedere
igienic și asigurarea unei ventila�ii
corespunzătoare;

• Aerisirea încăperilor și a
sta�iilor de lucru cu men�inerea unei
temperaturi ambientale optime;

• Izolarea la domiciliu a
copiilor bolnavi pentru evitarea
răspândirii bolii în colectivită�i.

Măsuri specifice de
preven�ie:

• Vaccinarea antigripală.
Această vaccinare protejează
persoana vaccinată numai fa�ă de

virusurile gripale circulante în
sezonul respectiv, cuprinse în vaccin,
și nu fa�ă de toate tipurile de
virusuri care dau simptomatologie
asemănătoare gripei, dar cu evolu�ie
mai usoară.

Campania de vaccinare
gratuită împotriva gripei de sezon se
desfășoară prin cabinetele medicilor
de familie și în unită�ile sanitare cu
paturi.

Conform recomandărilor
Organiza�iei Mondiale a Sănăta�ii,
sunt vaccinate persoanele cu vârsta
peste 65 de ani, cele cu boli cronice,
în special boli respiratorii și cardio
vasculare, boli renale, diabet zaharat,
dar si copiii și bâtrânii
institu�ionaliza�i precum și person
alul medicosanitar. De asemenea,
vaccinul gripal se administrează și
gravidelor.

Avertizăm popula�ia că
antibioticele nu se utilizează în cazul
gripei și recomandăm evitarea
automedica�iei. În cazul apari�iei
simptomelor de boală, recomandăm
prezentarea la medicul de familie, în
vederea diagnosticării și instituirii
tratamentului corect. De asemenea,

pentru prevenirea îmbolnăvirii
persoanelor din jurul dumneavoastră,
în cazul în care a�i fost diagnosticat
cu gripă se recomandă repaus și lim
itarea contactului cu alte persoane.
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SPIRITUALITATEA  BEREZENEANĂ ÎN SPAŢIU ŞI TIMP
(continuare din numărul 4 /

01.02.2018)

Arta populară
Tehnici de lucru pentru

confecţionat instrumente muzicale la
noi nu au existat. Doar ciobanii în tim
pul oieritului încercau săşi lucreze a
numite instrumente de suflat  precum:
tilinca, fluierul, cavalul, doar  încercări
pentru ei şi pentru delectarea lor.

Meşteşugul olăritului în co
muna noastră nu se practica, însă a
fost un cetăţean venit prin anii `55 de
la Brădeşti (Vinderei, Vaslui), care 
sa stabilit aici pentru o perioada mai
mare de timp, pe nume, Nica 
Alexandru. El sa preocupat de olărit
împreună cu familia sa, soţia Maria şi
cei doi copii, dispunînd de toate unel
tele necesare pentru această activitate.
Lucrau: oale, chipuri, străchini, cas
troane, ulcioare, căni, pe care le vin
dea şi din aceasta trăia.

Tehnica de realizare era:
aducea lut galben –hleios îl muia şi
frământa întro alghie mare, scotea
lutul şil făcea boţurele, după care le
modela cu mâna şi ajutorul maşinii  cu
pedală de picior. După ce făcea vasul
pe care şil dorea îl lăsa la uscat, apoi
îl smalţuia după care îl băga în cup
tor.Timpul de ardere era între 4 şi 5
ore. Vasele, de toate categoriile, le dis
tribuia prin satele comunei fiind foarte
căutate la acea vreme. Mai spre
bătrâneţe, prin anii `80, sa retras de
pe unde a venit, parţile Vindereilor.

Un singur tip de cuptor  de
ars vasele  a existat. Acela pe carel
folosea meşterul Nica Alexandru.
Acesta era făcut în pămînt în formă
circulară, iar în el încăpeau  la ars, pînă
la 150180 vase odată. Focul se făcea
cu lemne timp de aproape doua ore, iar
arderea vaselor dura între patru şi cinci
ore.

Pentru realizarea obiectelor
artistice din lemn se foloseau esenţe
mai moi din lemn de plop şi salcie, dar
şi esenţe tari precum stejarul, frasinul.
Părţile întrebuinţate erau: tulpina, şi
anumite crengi mai groase, drepte şi
nenoduroase.Tehnicile pentru
înfrumuseţarea obiectelor din lemn
erau: găuritul prin sfredelire, ori
ardere, scrijălatul, cioplitul, dăltuitul.
Aceste încrustături uneori erau colo
rate în culori diverse, ori li se dădea o
culoare maronie prin ardere cu o
unealtă numită pistol de ars lemnul. Pe
unele din aceste unelte era
inscripţionat numele meşterului, anul
confecţionării etc.

Motive artistice se făceau pe
obiecte precum: sipete, lăzi de zestre
care se lucrau în sat, crivaturi de pat,
picioarele (sulurile) la colţarele care se
aşezau  în  colţurile  din interiorul
camerilor.

Se înfrumuseţeau: furcile de
tors cu anumite încrustături, fusele cu
încrustături sub formă de cerculeţe şi
găuri, care se colorau în culori vii, bâte
ciobăneşti, cozile de bici, cârjele,
fofezele de la vârtelniţă, râşchitoarele
(de făcut scule), sulurile de lemn de la
războiul de ţesut, piese de la cicâricul
(un obiect confecţionat dintro roată
de lemn  şi un sul din fier pe care se
puneau ţevile şi care se rotea cu aju

torul sforii legate de roată, care se
punea în mişcare  cu ajutorul unui
mâner) de facut ţevi. Se colorau părţi
din următoarele obiecte: fuse, cozile
de linguri, cozile de furcă de tors,
unele piese de la războiul de ţesut în
diferite culori (roşu, galben, albastru
deschis, grena).

Cojoacele lungi şi scurte, se
împodobeau cu floraţii din diferite ma
teriale (pojghiţă fără lână vopsită sau
imitaţie adusă de la fabrica Guban
judeţul Timiş). De asemenea, se
folosea bibireta din piele scurtă de
lână, care se cusea la mâneci, gulere şi
poale. Bonzile se făceau din piele de
oaie şi miel şi erau înflorate cu
pojghiţă rasă, colorate în culori calde.
La fel ca şi la cojocele, li se aplicau la
umeri  şi în partea de jos, berete cu
lâniţă colorată.

Ţesăturile se confecţionau
din cânepă, in, lână, bumbac, iar mai
târziu a apărut melana. Se ţesea  în
două iţe – patru scripţi, şi patru iţe
şase scripţi. Deasemeni se ţesea şi
încă se mai ţese în:  două, patru, 
doisprezece, douăzeci şi patru, şi
treizeci şi două de iţe. Se lucrau:
ţolice, iţate, pichiri, scoarţe alese, le
vicere, prosoape simple şi artizanate.

Materiale pentru ţesut: bum
bac, lână, melana, cârpe, arnici, de
cele mai variate culori: (albastru de
schis, roşu, galben, violet, verde.)

Se ţesea cu ajutorul unor
obiecte precum: suveici de mărimi
diferite, ţevii, tindechea (bucată
îngustă de lemn sau de oţel, cu dinţi la
ambele capete, cu ajutorul căreia se
ţine întinsă pânza la război când se
ţese manual.)

La început patul se acoperea
cu mindirul (saltea umplută cu paie),
rogojina, ţolicul, iar mai apoi pichiria,
iţata, cuvertura, pătura.

Masa se învelea cu feţe de
masă ţesute din bumbac, făcute din
prosoape albe ori artizanate, mileuri
croşetate, feţe de muşama.

Ştergarele se confecţionau
la început din cînepă, iar mai apoi din
bumbac, şi erau de dimensiuni mai re
duse pentru uzul casei, cît şi pentru
înmormântări, iar mai mari pentru dat
zestre la nunţi, unde li se puneau
nuntaşilor la gât. Erau şi ornamentate,
cu franjuri de mărimi şi culori diferite:

roşu, albastru, grena la capete.
Prosoapele pentru nuntă erau ţesute în
linii şin dungi mai late ori mai în
guste, frumos armonizate coloristic,
mai cu seamă cele pentru socri şi naşi.

Camerele în interior erau
prevăzute cu covoare mai mari de pus
pe perete, preşuri şi ţolice de pus pe
jos, levicere alese din fir de lână vop
site în culori vii care la fel se aşezau
pe pereţi. Ornamentele erau florale,
(diferite flori şi frunze), figuri geo
metrice, cosmice  soarele şi stelele,
păsări şi unele animale.

Icoanele pe lemn sunt foarte
puţine şi se mai găsesc pe la bătrânii
satului, sunt rare, iar deţinătorii lor, nu
lear dona unui eventual muzeu, dat
fiind valoarea lor artistică şi
financiară. Pe lângă aceasta, bătrânii
spun că  le moştenesc de la părinţi,
bunici, strămoşi şi le aduc noroc.
Icoane mari şi mai multe din lemn se
mai găsesc la bisericile din sat.

În fiecare sat sunt cîte una –
două, sau mai multe troiţe. Unele mai
mari, altele mai mici.      

Troiţa este făcută în formă
de cruce, cu icoana la mijloc, acoperită
cu scândură şi tablă. Mai are suport
pentru candelă şi lumânări, unele
având temelia de ciment. Mai toate
sunt împrejmuite cu un gărduţ
confecţionat din diverse materiale
(fier, scândură, leaţuri, alice din tablă
etc.) Există şi troiţe care pe timp de
noapte sunt iluminate electric.

De Paşti, se vopsesc ouă în
culori diferite predominând culoarea
roşie. Ornamentele se fac prin lipirea
pe ouă a diferitelor frunze şi flori,
după care se leagă întrun ciorap de
mătase şi se pun la vopsit. După ce
sunt scoase, se desface ciorapul, se
şterg ouăle cu grăsime şi ramân cu
floarea sau frunza care a fost aplicată.
Se mai practică şi modelarea oului
înainte de ferbiere, cu ceară de albină,
făcânduse diferite desene florale sau
liniare după care se vopsesc prin fier
bere, se scot, se şterg cu grăsime şi
rămân cu desenele ceruite. La noi nu
exista practica încondeierii ouălor.

Costumaţia  
Înainte în părţile noastre se

cultiva inul şi cânepa şi din fibrele
acestora, prelucrate cu multă migală şi

grijă, femeile ţeseau diferite pânzeturi,
le înălbeau şi făceau lenjerie de corp
atât pentru bărbaţi cât şi pentru femei
şi copii.

Erau cusute manual, şi
rareori cu maşina de cusut, de culoare
albă cu cusături în culori variate.
Îmbrăcămintea pentru zile de lucru era
simplă, iar cea pentru sărbători lucrată
cu anumite cusături în culori diferite.
Femeile torceau în cîlţi şi făceau
cusături cu arnici în cruciuliţe.La
bărbaţi, cămaşa se făcea din aceleaşi
materiale ca la femei, de culoare albă
ori albastră, cu o dunguliţă, cu guler
drept.

Cămăşile la femei, dar şi la
bărbaţi conţineau adesea motive orna
mentale constând în : frunze, flori,
cruciuliţe, struguri, bobiţe de struguri,
steluţe. Unele dintre femei purtau
cingători (fâşie de pânză, de mătase,
de piele, care serveşte cuiva la încins
mijlocul), iar bărbaţii se încingeau cu
curele din piele şi unii din ei mai cu
seamă ciobanii, purtau chimire din
piele de vită, late şi împodobiteorna
mentate în culori deschise.

Pestelcile şi fustele lungi se
purtau înainte de catre femeile mature.
Specific comunei noastre erau pestel
cile lucrate din lână cu dungi de bum
bac albe şi vopsite în sineală. Astăzi,
poartă fuste în general de culori în
chise –negru, bej, iarna  făcute din
postavuri, iar vara din materiale mai
subţiri şi colorate. În zile de lucru mai
poartă pantaloni. La ocazii se poartă
costumul alcătuit din taior si fustă. În
picioare pantofi ori sandale asortate
costumului.

Pantalonii bărbaţilor erau
facuti din diverse materiale. Bătrânii,
din lână iarna, iar vara  pantaloni
cumpăraţi din diverse magazine, ori
facuţi la comandă de croitorii din sate.         

Atât bărbaţii cât şi femeile
purtau şi mai poartă, dar mai puţin ca
altă dată, cojoace mai lungi ori mai
scurte, pieptare şi bundiţe. Orna
mentele se făceau din muşină piele
vopsită. Cu mult înainte se făceau co
joace mari, lungi până în pământ, pen
tru ciobani, din piei de oaie şi pentru
alţi gospodari pentru deplasare pe timp
de iarnă (când plecau de acasă pentru
una sau mai multe zile cu  anumite tre
buri.)

Ei purtau costume ţesute din
şiac, lână sârbă (de culoare cafenie
maronie) bătută la chiuă, vopsite în
negru sau maro.

Ilice şi flanele din lână  îm
pletite la mână  purtau atât femeile cât
şi bărbaţii, iar mai târziu se tricotau..
Acum mai toata lumea  cumpără
aceste îmbrăcări din pieţe şi magazine.

În picioare se purtau obiele
ţesute, legate cuşnur de păr de cal,
colţuni şi ciorapi din lână.

Încalţamintea de bază,
înainte şi dupa război, pentru bărbaţi
erau opincile făcute din piele de porc,
capră, vită (bou, cal) şi chiar din anu
mite cauciucuri pe care le purtau şi
unele femei, cele mai sarace. Ele, fe
meile, mai încălţau: şoşoni, şi gumari.
Bărbaţii mai purtau cizme. Cei mai
înstăriţi, dăscălimea şi funcţionarii se
încălţau cu pantofi, sandale, cizmuliţe.
Astăzi doar bătrânii mai poartă opinci.
Era o anumită deosebire între zilele de
lucru şi cele de sărbători  privind
purtarea încălţămintei, întrucît  de
sărbători, mai ales de Crăciun şi Paşti
fiecare gospodar, cu mici excepţii,
avea procurată cîte o pereche de
încălţăminte bună, pantofi, bocanci,
ori săndale, pe care o purta la aşa
zisele zile festive:nunţi, baluri, hore.
Cei mai săraci, care nu aveau, împru
mutau de pe la neamuri, prieteni, ori
le mai căpătau de pe la pomene.      

Despre o costumaţie specială
se poate vorbi la mire şi mireasă, în
ziua nunţii: Mireasa se îmbrăca pe
dedesupt cu lenjerie mai fină şi în gen
eral de culoare albă, iar pe deasupra
îmbrăca rochia albă de mireasă, voalul
alb cu coroniţă pe cap, în mâini, unele
purtau mănuşi albe, şi în picioare
pantofi sau sandale asortate rochiei.

Mirele purta costum, de cu
loare neagră şi mai rar bej sau griu,
cravată la gât asortată costumului,
pantofi din piele în picioare.

Pieptănăturile, podoabele
şi acoperitoarele de cap difereau
după sex şi vârstă.

Fetiţele îşi pieptănau părul 
şil împleteau în codiţe. Cele cu părul
scurt îşi prindeau agrafe. Fetele mari,
majoritatea umblau cu capul de
scoperit, şi numai pe timp geros pur
tau căciuliţe. Nevestele  purtau pe cap
batice, iar bătrânele îşi adunau părul la
spate sub formă de coc şi purtau
broboade. În trecut femeile mai purtau
glugi si un şal mare de lână numit
bertă.

Materialele folosite acoperi
toarelor de cap: bumbacuri, lână, paie,
blănuri de iepure, vulpe, piele de miel.
Ca  podoabe ornamentale purtau: cer
cei, mărgele, brăţări.

Băieţii  purtau părul scurt sau
se tundeau chilug. Flăcăii îşi lăsau
părul potrivit, iar unii, puţini la număr,
îl purtau lung. În privinţa bărbaţiilor şi
bătrânilor, aceştia şil lăsau scurt.
Tinerii umblau cu capul descoperit
Bărbaţii,  pe vreme rece,  purtau pe
cap căciuli din piei de miel, iar vara
pălării.

Director Centrul Cultural 
„Anastasie Fatu” Berezeni,

Prof. Mihai Andon
Viceprimar comuna Berezeni



IMOBILIARE
* Vând loc de casă în satul Bălteni Vale. Intravilan, cca. 700 metri pătraţi. Gache Ion, telefon: 0763/

753.557.

* Vând apartament 3 camere cu centrală termică în loc. Huşi. Modernizat, zona centru (Romarta)

Telefon: 0785/698.299.

* Vând apartament cu 2 camere, str. Filaturii, etaj 2, gresie, faianţă, termopan, sau schimb cu

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

* Vând casă zona Corni  Huşi, str. Salcâmilor.  Relaţii la tel:  0724/ 074.009.

* Vând casă în comuna Bălteni, Vaslui. Tel: 0741 509 039.

* Vând apartament 2 camere cu centrală termică pe gaz, în Huşi, în spatele stadionului. Tel: 0755/

077.553

* Vând casă în spatele hotelului vechi Huşi. Telefon 0762.663.026.

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

077.553.

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

DIVERSE
* Vând atelier mecanic Moara Grecilor. Tel: 0744/ 231.380 sau 0744/ 528.441.
* Vând hală tablă, 30X40, Zăpodeni  Vaslui tel: 0744 231 380
* Vând hală, înaltă de 20 m. Tel: 0744/ 231 380. 
* Vând teren, Str. Sacu, Huşi. Suprafaţă de 813 mp, privelişte superbă, 25 euro/mp  NEGOCIA
BIL. Telefon: 0235/482.670
* Vând două combine agricole C.P. 12 şi mase Ferguson, în perfectă stare de funcţionare. Tel.: 0751
096 377.
* Vând fostul atelier mecanic de la CFS Vaslui. Informaţii la tel.: 0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Vând hală la Moara Grecilor. Informaţii la tel.: 0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Închiriez garaje la Moara Grecilor. Informaţii la tel.: 0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Cursuri foto  100 de lei: Studio Foto Fuji Iaşi, strada Cuza Vodă, nr. 5, Iaşi; Telefon: 0722 475
426
* Vând 2 butelii gaz albastre, vând 7.000 mp teren intravilan la ferma 3 Vaslui (în spatele str.
Filaturii), vând  2 ha teren  arabil la Bahnari. Preţuri negociabile. Tel: 0235/ 322 580 (Moşneagu
Costică). 
* Vând rachiu preparat din tescovină, concentraţia circa 50% volum, preţ  negociabil. Telefon:
0755/077.553. 
* Vând amortizoare noi pentru Dacia 1300.   Tel: 0744 231.380
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Televiziunea Vaslui on line 
Tel/fax 0235/ 361.236, 
email: cvintet_tera@yahoo.com

tel: 0235 361 236 (Vaslui), 0235 419 494 (Bârlad)
web: www.tvv.ro; www.marindumitru.ro

Locuri de muncă în mun. Huşi
AGENŢIA LOCALĂ HUŞI, str. A.I. Cuza, bl. H5,

sc A, telefon 0371/ 073989, 0235/481720

145 locuri de muncă disponibile la 07.02.2017

– SC ADISAMCOR  SRL 1 dulgher (exclusiv
restaurator), 1 electrician de întretinere în construc�ii, 2
fierari betoniști, 1 instalator re�ele termice și sanitare, 3
muncitori necalifica�i la spargerea și tăierea materialelor
de construc�ii, 1 zidar rosartencuitor

– SC ALDELIA SRL 2 muncitori necalifica�i în
industria confec�iilor

– SC ASEM COMERŢ SRL 2 vânzatori
– SC ASFALTICA SRL 1 mecanic utilaj
– SC AUTO AMABIL SRL 3 barmani
– SC DILEGOTEX SRL 3 confec�ioneriasamblori

articole din textile, 3 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor

– SC ECODION SRL 3 confec�ionerasamblori arti
cole din textile, 3 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor

– SC EDIL MAMONIC SRL 1 gipsar, 2 zidari
pietrar

– SC ELDODEL SRL 10 cizmariconfec�ioneri
încăl�ăminte, după comandă

– SC ELECTROSANIT SRL 1 șofer de autotu
risme și camionete, 1 vânzator

– SC IDENT WORK SRL 5 femei de serviciu, 1
îngrijitor clădiri

– SC INDOREX SRL 4 muncitori necalifica�i în
industria confec�iilor

– SC IRYROM SRL1 vânzator
– SC LORA FASHION S.R.L. 1 cizmar

confec�ioner încăl�ăminte, după comandă, 3 confec�ioneri
încăl�ăminte ortopedică, 3 muncitori necalifica�i la asam
blarea, montarea pieselor

– SC MADEROM SHOES SRL 20 confec�ioneri
articole din piele si înlocuitori, 40 muncitori necalifica�i în
industria confec�iilor

– SC NICOMON S.R.L. 3 confec�ioneri articole din
piele si înlocuitori, 4 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor

– SC PALIE CATERINA SRL 1 croitor
confec�ioner îmbrăcăminte, după comandă, 1 muncitor
necalificat în industria confec�iilor

– SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE ASISTEN�Ă
SOCIALĂ 1 asistent medical generalist

– SC SPIDER FLUX FRESH SRL 2 barmani, 1
ospătar (chelner)

– SC STABIL SRL 1 vânzator
– SC TGA TRANS SRL 5 confec�ioneriasamblori

articole din textile, 4 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor

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

Relaţii puteţi obţine la telefon
0744.231380

Vând hală din
tablă, 30X15m, în

localitatea
Zăpodeni, Vaslui.

Telefon:
0744.231380 

Vând teren în Vaslui situat
lângă KAUFLAND.

Rela
ii la telefon: 0744.231380



CM
YK

aaccttuuaall iittaattee www.tvv.rowww.tvv.ro
Meridianul, joi, 15 februarie 2018

Evenimentele organizate
anul trecut de echipa artistică de la
Luceafărul au stârnit ecouri care au
traversat grani�ele, prin consemnări
în presa culturală europeană. 

În numărul 2/2017 al revis
tei italiene de cultură teatrală Hystrio,
a apărut un dosar referitor la Noua
scenă românească/La nouva scena
romena. În articolele inserate în acest
dosar, numele Teatrului "Luceafărul"
apare de mai multe ori. Prin numărul
de spectatori din 2016 (peste
60.000!), sa clasat pe un loc de top
printre institu�iile cele mai active din
România. De asemenea, e pomenit și
Festivalul Interna�ional de Teatru
pentru Publicul Tânăr (FITPTI),
alături de alte evenimente festivaliere
care merită aten�ie. În 2017,
Asocia�ia Europeană a Festivalurilor
cu sediul la Bruxelles a declarat
FITPTI  "Festival remarcabil/

Remarquable Festival", motiva�ia
juriului interna�ional prezidat de Sir
Jonathan Mills fiind "pentru calitatea
artistică, angajamentul comunitar și
deschiderea interna�ională". 

În aceeași revistă italiană de
teatru, în primul număr din 2018, în
articolul  Irinei Wolf despre câteva
dintre manifestările de gen din �ara
noastră, FITPTI sa bucurat de o
reflectare consistentă: "Uno degli
eventi principali e stata l'ospitalita,
per la prima volta in Romania, dei
Bread and Puppet di Peter
Schumann./Unul dintre evenimentele
principale a fost invitarea, pentru
prima oară în România, a trupei
americane Bread and Puppet,
coordonată de Peter Schumann.” În
grupaj,  autoarea face referiri la câte
va dintre cele mai importante festi
valuri de anul trecut, inclusiv
Festivalul Na�ional de Teatru (FNT),
Platforma Interna�ională de Teatru
București etc., o companie selectă în
care a pozi�ionat și Festivalul ieșean.

Tot despre FITPTI 2017 a
scris, pe larg, în Kultura.bg, criticul
Aglika Stefanova: "Mottoul
Festivalului Interna�ional pentru
Publicul Tânăr din Iași a fost
«Orizonturi» și întradevăr a reușit să

ne surprindă cu spectacole de calitate
de pe toate continentele, cu organi
zarea sa bună, cu criterii estetice ridi
cate și abilitatea de a gândi și de a
lucra pe scară largă, fără compro
misuri". 

O altă cronică a FITPTI a
apărut, sub semnătura Zeynep Erdal,
pe situl Asocia�iei Interna�ionale a
Criticilor de Teatru din Turcia.  Pe o
altă pagină web, a Asocia�iei
Interna�ionale a Criticilor de Teatru
cu sediul la Paris, a fost postată o
referin�ă la seminarul de critică pen
tru tineri organizat de FITPTI,
men�ionat și la manifestările din
cadrul Premiul Europa pentru Teatru
(din luna decembrie, la Roma).

La toate acestea se adaugă
două intervirui cu directorul artistic
al FITPTI, criticul de teatru Olti�a
Cîntec: unul la Radio France
Internationale (RFI), despre compo
nenta francofonă a Festivalului
(Institutul Francez fiind un partener
de cursă lungă al evenimentului
ieșean), și altul în "Aurora Magazin"
din Austria.

Sunt noi reconfirmări ale
alonjei interna�ionale pe care
proiectele artistice de la "Luceafărul"
leau atins în ultimele sezoane.

CE SE ÎN�ELEGE PRIN
BUNE MANIERE?

Etimologic vorbind, cuvân
tul „manieră” (sg.), „maniere” (pl.)
provine din limba franceză de la
manière însemnând mod de a se com
porta sau de a se prezenta în soci
etate; comportare, �inută, polite�e,
amabilitate; bunăcuviin�ă conform
Dic�ionarului Explicativ al Limbii
Române, edi�ia 1998.

De aici a apărut și Codul
manierelor elegante care reprezintă
un ansamblu de reguli privitoare la
buna purtare în societate conform
aceleiași surse.  Și cum limba
franceză se trage din limba latină, o
cercetare mai adâncă ne arată faptul
că termenul provine din latinescul
manuarius care făcea referire la de
mână, în mână, manual, mod particu
lar de a lucra, de a te purta, purtare
(cuviincioasă): acest tînăr are o
frumoasă manieră de a vorbi cu ceĭ
bătrînĭ, el n´are nicĭ o manieră (e
mojic) – conform Dic�ionarul limbii
românești, 1939.

Mergând și mai departe
până în Grecia antică, termenul
ethikos era folosit de către marii filo
zofi cu sensul de a sugera ansamblul
normelor de conduită morală
corespunzătoare ideologiei unei anu
mite clase sau societă�i conform
Marele dic�ionar de neologisme, anul
2000.

Observăm faptul că ideea de
a avea un ansamblu de norme de
conduită morală a apărut cu mii de
ani în urmă. Se crede că prima carte
de bune maniere a fost scrisă în prea
jma anului 2.400 i.Hr. de catre edilul
Egiptului PtahHotep – primul mi
nistru din perioada de domnie a lui
Djedkare Isesi în cea dea Cincea
Dinastie. Baza codului bunelor
maniere, așa cum îl cunoaștem astăzi,
se întrevede în antichitate din
momentul în care grecii inventau
spa�iul civic al gestului prin agora,
teatru sau forum și arta oratoriei.

În perioada clasică a
filosofiei grecești, ceea ce îi interesa
pe gânditori, nu era doar problema
teoretică a explicării existen�ei cât,
mai ales, problema practică a
explicării scopului comportamentu
lui. Socrate deturnează filosofia spre
problematica umanului, iar Platon
plasează ideea binelui în centrul
filosofiei sale. Morala era singura
disciplină care merita a fi studiată,
dialectica și fizica fiind doar instru
mente subordonate eticii, ele
neputând contribui la a face o via�ă
fericită – aspira�ia fiecăruia dintre
noi.

Aproximativ în aceeași
perioadă, în China între anii 551–479
înainte de Hristos, a trăit Confucius,
cel care avea să fondeze o nouă
filosofie – confucianismul. El a dez
voltat acest sistem de principii etice
și morale pe care omul ideal trebuia
să le însușească. Principiul bine
cunoscut „Nu fă altora ceea ce nici
�ie nu �iar plăcea să �i se facă!
apar�ine chiar acestui mare în�elept și
constituia Regula de Aur. Această
gândire se regăsește și în cadrul mari
lor religii precum hinduismul, budis
mul, taoismul, zoroastrismul și toate
celelalte mari religii precum și orto
doxismul.

Concluzia este că dintot
deauna oamenii au fost preocupa�i
pentru stabilirea unui ansamblu de
norme de conduită morală pentru ca
societatea să fie una sănătoasă, în
care fiecare îl respectă pe celălalt,
pentru că așa îi dictează spiritul
moral. Totul pornește de la respectul
fa�ă de noi și fa�ă de aproapele no
stru, de la dorin�a de a trăi frumos cu
cei din jur.

Bunele maniere �in de
frumuse�ea caracterului uman și de
moralitatea sa, nu doar de respectarea
unor reguli care sau impus și codifi
cat dea lungul timpului. Odată cu
evolu�ia pe scara socială, codul
bunelor maniere sa impus în majori
tatea domeniilor esen�iale vie�ii:
rela�iile dintre sexe și clase,
vestimenta�ie și hrană, coresponden�ă
și tot ce �ine de activitatea socială.
Acest set de reguli vine să ne facă
via�a mai ușoară contrar concep�iei
eronate de astăzi a unora, care le
asociază cu o anume „rigiditate” și
„stricte�e” sau cu sensul de „înve
chit”.

Bunele maniere reprezintă
un limbaj cu ajutorul căruia oamenii
se simt mai bine, știu cum să se com
porte în diferite situa�ii astfel încât să
nu deranjeze. Acest limbaj comun ne
permite să comunicăm, să
convie�uim cu membrii familiei, cu
colegii de la servici și să ne
descurcăm exemplar cu orice străin
întâlnit, fără a exista vreo teamă că
am putea face o impresie proastă.

Societatea are nevoie de
reguli cu care toată lumea să fie de
acord și mai ales pe care, toată lumea
să le respecte, altfel se instalează
haosul. Nu ar fi nimic mai distrugător
pentru un popor, și pentru lume, în
general, precum lipsa moralită�i și
nerespectarea unei ordini în orice
domeniu. Fie că vorbim de via�a
familială, cea socială sau
profesională, în toate există dorin�a
ca lucrurile să meargă bine. Și cum
altfel sar putea fără cunoașterea
acestui limbaj al bunelor maniere?

Moralitatea stă la baza unei
societă�i de succes în care oamenii
construiesc rela�ii durabile bazate pe
respect reciproc, pe o încredere
deplină și pe o dezvoltare armonioasă
pe toate planurile. În lipsa ei apare
decaden�a și inevitabil autodis
trugerea iar istoria ne stă mărturie cu
nenumărate exemple în acest sens.

Bunele maniere pornesc din
suflet, dintro inimă curată care
aspiră necontenit la armonie. Aceasta
înseamnă că trebuie să existe o
măsură în toate, o cumpătare. Atâta
vreme cât ne orientăm către a ne dez
volta caracterul frumos și clădit pe
niște trăsături ale valorii, sufletul
înflorește și odată cu el și maniera
noastră de a ne comporta. Un suflet
blând nu va fi capabil de vorbe urâte
și de jigniri iar astfel, rela�iile sale
vor fi plăcute. Casa lui va fi primi
toare ca reflexie a armoniei din inimă
și din minte. Îmbrăcămintea acestuia
nu va fi opulentă și nici vulgară pen
tru că există un echilibru al min�ii.
Când inima î�i este orientată către
frumos vei face totul astfel ca în jurul
tău să se reflecte acest lucru.

TALENTE IEȘENE LA EUROVISION
ALEXIA & MATEI

ALEXIA URTOI și MATEI
IANCU sunt cei mai tineri
reprezentan�i la Eurovision România
(având 15, respectiv 16 ani), totodată
primii câștigători (LOCUL I), ai
primei semifinale a Selec�iei
Na�ionale organizată în �ara noastră!
Rezultatul confirmă: talentul nu are
vârstă iar pasiunea nu poate fi
îngrădită!

Alexia cântă încă de la
grădini�ă, a luat primele cursuri de
canto la “Palatul Copiilor”, cu doam
na profesor Anca Apetroaie și  doam
na  profesor  Cristina  Cozma. În
urmă cu opt ani, Alexia a obtinut
locul I la San Remo Junior, cu piesa
“Alexia”, compusă de Mihai
Alexandru, pe  un  text  al  Alinei
Todașcă, aceeași inspirată echipă cu
formula câștigătoare pentru
Concursul Eurovision din acest an.

Matei cântă la chitară de 4

ani, iar cu vocea, de 3 ani, sub îndru
marea mai multor profesori. Primele
cursuri de chitară lea început cu
domnul profesor Petran Paveliuc, la
“Casa de Cultură a Studen�ilor” Iași,
unde a avut și primele apari�ii pe
scenă, în cadrul spectacolelor “Petran
and students”.  În urmă cu trei ani,
Matei a început pregătirea vocală cu
Andra Botez, sub îndrumarea căreia a
participat la mai multe spectacole
organizate în Iași. Atât Alexia, cât și
Matei se pregătesc vocal pentru
Eurovision cu Alexandra Mihai
(Ada), profesor la “Crina Mardare
Music Experience”.

Colaborarea Alexiei cu
Matei a început după ce au participat
la un Festival Na�ional, la Piatra
Neam�, ambii fiind soliștii a doua
trupe de rock diferite.  Alexia și
Matei cântă împreună de aproape un
an, prima lor apari�ie publică fiind pe

scena Festivalului Interna�ional
“Music For Kids”, în vara anului tre
cut, la Iași.

La sfârșitul anului 2017,
Alexia&Matei au participat la
Concursul Interna�ional “Tour Music
Fest” din Italia, unde au ob�inut locul
al cincilea, ajungând până în faza
semifinalelor, desfășurată la Roma .

Pentru ei, EUROVISION
înseamna cea mai mare provocare
artistică, fiind unul dintre cele mai
mari concursuri de crea�ie din lume!

Alexia & Matei sau califi
cat în finala selec�iei na�ionale
Eurovision 2018 cu piesa “Walking
on water”, pe muzica lui Mihai
Alexandru și versurile Alinei
Todasca. 

Atât Alexia, cât și Matei își
doresc o carieră în muzică, deși se
gândesc și la profesii care sunt din
alte domenii: medicina și ingineria.

Trecând peste performan�a
notabilă, ei au declarat că muzica îi
destinde, le dă posibilitatea de expri
mare la nivelul vârstei lor și că au
dorit “să se distreze”.

Elevi de nota 10 ai celor mai
prestigioase licee ieșene, Alexia la
Colegiul Na�ional Iași, iar Matei la
Colegiul Na�ional “Costache
Negruzzi” Iași, tinerii talenta�i au
demonstrat că, prin multă muncă și
dăruire, pot ajunge în topul celor mai
buni interpre�i ai muzicii de gen.

Dorim săi felicităm, și să le
urăm SUCCES pe scenele lumii!

Prof. dr. Monica Lumini�a
COZMEI, Iași

TEATRUL "LUCEAFĂRUL" IAȘI, 
ÎN PRESA STRĂINĂ


