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„Doar nu ți-a dat un bou” se zicea acum un secol pentru a diminua
datoria morală față de cineva. Boul era o „măsură țărănească” pentru
calitatea și cantitatea îndatorării, animalul fiind expresie valorică în
viața satului de păstori.

„Nu e orb mai mare decât cel care nu vrea să vadă” ar fi alt fel de
apreciere în viața de oraș: mai ales în târgurile cu pretenții destui nu
vor nici măcar să se vadă deși se întâlnesc în fiecare zi. Sunt mai
importanți ei… pentru ei!

„… ăla, mă, dar nu-l știu eu…” ar fi expresia prostovanului de
rând ca să se dea mare, să-l minimizeze pe cel discutat: adică se exprimă
despre un altul cu valoare social-culturală mai mare, dar vrea să pară
mai sus ca el.

„Dar ce-a făcut, cutare, până la urmă, să-i port respect?” Expre-
sie în alternanță cu „ăsta n-a făcut nimic pentru noi…” când e vorba de
persoane de ceva importanță pentru comunitate. Intervine în opinie
publică orbire colectivă, un fel de recunoștință uitată, negație mai mult
sau mai puțin generală când e vorba de personalități locale.

Interesul și invidia (chiar ura) ar fi caracteristice pentru
TĂCEREA NEAGRĂ a zilelor noastre: „măi, să nu-l supăr pe cutare”,
„stau în banca mea, să nu supăr pe cineva…” Din interes nu ne susținem
nici opiniile personale, din frică nu intreprindem nimic, din ură criticăm
orice, chiar bine făcut. După Deceniul Dușmăniei vasluienii parcurg
această neagră tăcere care este extrem de păguboasă. Unii refulează
anonimi pe internet…

Am vrut să ridic la masa valorii pe un prichindel smângălaci de pe
la o foiță din Vaslui. Răspunsul plin de ură și venin nu putea face parte
dintr-un MONUMENT al culturii locale cum este Dicționarul selectiv-
afectiv … 77… Noduri culturale și răspunsuri amicale. Nici n-aș mai fi
amintit de mărunțel dacă nu mi-ar fi aruncat o vorbă urâtă pe stradă.
Ar fi un exemplu de cum încerc și eu să pun mărgăritare în râtul por-
cului. Acest fel de oameni nu mai există pentru mine, pentru că uită vreo
dreaptă măsură, adică se cred mai mari și mai importanți decât sunt.
Că, de fapt, ce-a făcut ăla, să merite? ORBII zilei din viața noastră ar fi
prezențe, prezențe. Cum să recunoască unul care ar trebui și el să facă
ceva pentru oameni, meritele altuia care, o viață a tot muncit și… creat!
Bun-rău dar a tot făcut câte ceva. Cine credeți că e pus de vânturile
politice să-l evalueze? Clar, „vreun mititel / Nu slăvindu-te pe tine, 
lustruindu-se pe el” (Eminescu). Așa se face că e tare greu de găsit oa-
meni adevărați în condițiile acestui timp pătruns de TĂCEREA
NEAGRĂ.

*

AM PUS PE HARTA CULTURALĂ A LUMII, VASLUIUL CEL
DE TOATE ZILELE. Spun cei de peste hotare, o știm și noi. Orbii…
văd?

Puteți să vă exprimați părerea în legătură cu editorialul
accesând blogul www.marindumitru.ro
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„NODURI CULTURALE” LA DRAGOMIREȘTI, GĂGEȘTI, MURGENI…

Sutele de km parcurși
săptămâna trecută au împlinit păreri
mai vechi despre locuri (comune) cu
împătimiți care mai susțin cultura
locală, județeană, națională cu efor-
turile lor creative, personale,
sufletești.

DRAGOMIREȘTI
Dănuț Iacob, primarul, n-a

fost pre bucuros de venirea noastră,
nu pentru că nu ne-ar păstra prietenie
ci pentru că, am văzut la fața locului,
avea de alergat, nu glumă. Atunci, ne-
am urcat și noi în mașină, și…la
drum, adică în drum am încărcat-o și
pe Margareta Gavriluță, o foarte
veche cunoștință care insista pentru o
problemă de rezolvat. Interviul din
autoturism este, cred, grăitor!

PLOPANA – Bacău,
Primarul ing. Gheorghe

Andrieș este unul dintre cei mai buni
primari din Moldova, și nu putea fi
decât primitor și îngrijorat. Are
proiecte în derulare, are probleme cu
populația foarte săracă a zonei, are la
visuri… cam cât încap?! M-a impre-
sionat cât de operativ e, cum ajută pe
cei care vin după ajutor în primărie:
un bătrân cu crescătură canceroasă(?)
la ochiul stâng, n-avea bani să plece
la Bacău și inginerul scoate repede
din sertar ceva mărunțiș (păstrez
totdeauna câțiva bănuți pentru
necazurile de tipul acesta, zice el) și
omul iese încet, cocoșat, amărât, dar
cu speranțe. Nu mi-a plăcut acum,
ing-primar că prea a slăbit pentru câte
are de trecut în primăvara asta, așa că-
i dorim tare multă sănătate.

Am trecut și prin alte
comune unde n-am găsit primari, din-
tre care unii numai pe la prefectură,
ori Consiliul Județean par a sta. Or fi
asemenea instituții și pe tarlalele pe
care le administrează…

GĂGEȘTI - Vaslui
Am revenit după ceva timp

la Găgești unde primarul Costică

Stupu demonstrează cu mâinile
bătătorite de muncă faptul că e un bun
gospodar al locului. Pe noi, însă, ne-a
interesat „nodul cultural” din
comună, unde funcționează o
bibliotecă bine organizată și… 2
muzee! Ați citi bine, două, adică unul
cel organizat de primar într-un spațiu
lângă primărie (la Găgești) și al
doilea, la Giurcani,unde harnicul
învățător Marin Rotaru realizează
ceva mult peste posibilitățile sale dar
nu și de talentul său. Are un muzeu
acasă, absolut unic, multe și
excepționale piese arheologice, într-
un  spațiu (al casei sale) adaptat după
cercetările și fantezia sa. Mai susține,

omul acesta, „Academia sătească” și
revista Elanul… Având mereu ce
învăța aici, vom reveni cu plăcere…

MURGENI - Vaslui

Murgeni, mare oraș mare, de
fapt cu aproape 10000 de locuitori.
Ne ciocnim de primarul  Ioan Buta
chiar la intrare: „bine ați venit, dom
profesor, mergeți cu mine?” Refuz
invitația deși aș fi vrut să merg la
Schineni, și aș fi vrut să văd la lucru
vreo formație artistică, pentru că pot
constata că și la Murgeni sunt talente.
ÎN RAI, nu în cel ceresc, în satul RAI,
sunt poeții Buta, soț și soție, profesori
tare de treabă și săritori. Cum aceștia
au volume cu poezie apreciabilă ca
valoare artistică, sunt bucuros să  con-
semnez acest „nod cultural” unde
cercetătorul și etnograful au ce face și
ce consemna.

Dat fiind că asemenea nu
multora din județul Vaslui, oamenii
aceștia oferă, pe timpul lor, pe banii
lor, pe eforturile lor, BUNURI
CULTURALE pentru zonă, ba, mai
participă și la activitățile Bibliotecii
„Stroe Belloescu” Bârlad, pentru
toate acestea ei merită toate laudele și
aprecierea noastră a tuturor.

Cu primarul Buta, am
realizat un material de presă din care
vedeți, citiți ceva, alături.

EPURENI – Vaslui
Primărița Carmen Bîlbîie

abia apucă să ne informeze cu multele
probleme pe care le are, nevoia de
susținere financiară, organizarea
manifestării Sărbătoarea TEIULUI. E
de o sinceritate dezarmantă, de o
eleganță primitoare, de o
corectitudine rară, drept care i-am
promis o cât mai grabnică revenire.

De spus că, am trecut și prin
alte sate și comune, că ne-am bucurat
că mai tot câmpul arată bine, că
primăvara bine instalată ne dă multe
speranțe chiar în condiții de secetă.
Așa că… tot pe drum, pe drum, pe
drum…

Reporter: Stăm de vorbă cu primarul de la Murgeni. De unde vine dom-
nul primar la ora aceasta?

Primar: Am fost și am semnat contractele, actele adiționale la
contractele din 2017 pentru încă 2.500 de oameni.

R: Ce înseamnă asta?
P: Aceasta era obligația UAT-urilor de la facerea  lumii. De atunci,

de la Revoluție trebuiau făcute planuri parcelare, intaubulări, iar la noi
nu s-au făcut.

R: În Ardeal acest lucru s-a făcut acum 180 de ani.
P: S-au întâmplat lucrurile acestea în foarte puține UAT-uri, mai

ales în cele care au în administrare 2-3 mii de hectare. Nu și-a dat nimeni
interesul să facă măcar o parcelă, o tarla, nimic.

R: Sau rânduit atâția primari, au fost atâtea legi, atâtea posibilități.
Cumse explică întârzierea aceasta, că suntem într-o întârziere?

P: Lipsa de interes. Acum că a apărut legea 165 din 2013, ne-a obligat să facem pragurile parcelare.
Punerea în posesie până în 2011 s-a făcut mai mult după ureche, într-un ochi.

R: Mai aveți ceva de pus în practică vizavi de legea 18, sau abia vă judecați prin instanțe?
P: Avem multe litigii. Instanța când îi dă dreptate unui cetățean, clar, fără discuții, în urma sentinței

ești obligat să îi pui în posesie. Punându-l pe acela care obține dreptatea în instanță în posesia terenului,
nendreptățești alții. 

R: Domnule primar Buta, care este cea mai de seamă problemă pe care o ai de rezolvat  astăzi?
P: Complexitatea problemelor este destul de mare încât, sincer să fiu, ne-ar trebui timp să le înșir pe

toate. Probleme sunt foarte multe, în primul rând nu știu și chiar am încercat să îmi fac planuri în privința
eradicării sărăciei. Acest lucru este aproape imposibil.

R: Este la modă acum să se întrebe, să se spună că domnule să îi aducem pe cei plecați, în țară, să se pună
că s-au mărit salariile, este la modă să se spun așa ceva ? Cum poate fi interpretat ansamblul acesta de măsuri?

P: La noi nu trebuie interpretat, trebuie gândit și aplicat. De interpretări ne-am cam săturat. Până
când cineva acolo sus nu își dezvoltă gândirea așa încât să dezvolte economia prin înființarea întreprinderilor
de producție în România. Numai producția poate să regenereze economia. În rest, totul este în zadar.
Economia nu poate fi dezvoltată prin dechiderea de supermarketuri și tot felul de minunății. Vin capitaliști
să-și dezvolte afacerile la noi în România. Afacerile la noi în România ar trebui să se bazeze pe producție, să
dezvolte acele locuri de muncă, să coreleze salariile cu tot ce înseamnă  Vest. Dacă în Vest câștigă Românul
1200 de euro pe lună iar în România ar câștiga 700 de euro, ar veni acasă. 

Continuarea în numărul viitor
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UZINELE DE MIERE (13)
Stupii din prisaca modernă.
Întro prisacă modernă, întâlnim, stupi încorporaţi în pavilioane

apicole şi stupi de sine stătători. Apicultorul modern foloseşte două feluri de
stupi: stupi orizontali şi stupi verticali.

STUPI ORIZONTALI – SCHITA
Schite pentru constructia unui stup orizontal , parti componente ,

sectiune transversala , sectiune paralela cu urdinisul , sectiune perpendiculara
pe urdinis.

Stup orizontal, STAS 4170/76 – părţile componente;
Perete lateral;  2) Ramă; 3) Fundul stupului; 4) Bloc Urdiniş; 5) scândura de

ybor; 6) bară transversală de întărire (chingă);  7) Rame; 8) Scândurile
podişor; 910) Capac; 11) Clapetă orificiu ventilaţie; 12) Acoperiş capac; 13)
Ramă; 14) Dispoyitiv de fixare a podişorului şi ramelor; 15) Tablă capc; 16)

Sită aerisire; 17) Balamale; 189 Foraiber; 19) Mâner.

Stup orizontal,  STAS 4170/76 – secţiune transversală

Stup orizontal
Secţiune paralelă cu urdinişul (după STAS 4170/76

Stup orizontal Secţiune
perpendiculară pe urdiniş. 

După STAS (4170/53)

Petre DAVID

UN "13" CU NOROC ÎN ALPI!

Manifestarea cu public din
13 mai 2018 a adus Asociaţiei
Literare Păstorel Iaşi o nouă afirmare
pe plan cultural. În superba sală de
lectură a Bibliotecii Judeţene
"Gheorghe Asachi" Iaşi, cu un
prezidiu mai redus numeric ca
altădată, alcătuit doar din Gheorghe
Bălăceanu şi Eugen Deutsch,
membrii ALPI au susţinut un frumos
recital poetic, nu înainte ca jurnalistul
Dan Teodorescu să detalieze
manifestările din ultima perioadă
(lansări de carte, concursuri literare,

spectacole artistice la clubul CFR Iaşi
 sub emblema Cenaclului George
Topîrceanu), acolo unde au fost
prezenţi şi membrii asociaţiei
culturale ieşene. Iar amabila noastră
gazdă, Elena Zanet, a menţionat că,
în cadrul Filialei „Ion Creangă” a
Bibliotecii Jude�ene „Gheorghe
Asachi” Iași sa sărbătorit recent Ziua
Europei, printrun concurs inedit de
epigrame, poezii vesele și grafică
satirică pe teme europene, adresat

elevilor de liceu, sub egida "EUtopia
în UE", în parteneriat cu Asociaţia
Literară Păstorel Iaşi. Plus că Ioan
Hodaş a prezentat publicului câteva
aspecte asupra unei manifestări lite
rare organizate la Vaslui de prof.
Dumitru V. Marin, denumită "77", la
care au participat şi membrii ALPI.

Au citit apoi din propriile
creaţii literare (poezii, epigrame,
rondeluri, proză scurtă) Doina Toma,
Georgeta Paula Dimitriu, Angela
Pistol, Olguţa Trifan, Viorica Şerban,
Sofia Doina Gavrilă, Vasile

Unguraşu, Eugen Andronic, Ioan
Hodaş, Constantin Profir, Mihai
Caba. La iniţiativa lui Eugen
Deutsch, din cartea "Dorinţa îngeru
lui  in memoriam... Veron",
Gheorghe Bălăceanu a lecturat câteva
epigrame ale lui Ene Veron. În final,
Emil Gnatenco a prezentat un superb
recital actoricesc, cu o poezie de Ioan
Alexandru, iar Ion Oprică a prezentat
un recital umoristic.

În cadrul manifestării, Dan

Teodorescu a oferit colegilor ultimul
număr al ziarului "Vocea Ta" (cu o
pagină culturală dedicată membrilor
ALPI), publicaţie care are sediul
central la Nürnberg (Germania) şi
care se distribuie în Europa, pentru
diaspora românească din Austria,
Germania, Belgia, Olanda, Elveţia şi
Franţa. De altfel, directorul general al
publicaţiei germane, doamna Ionela
van ReesZota va fi prezentă la Iaşi,
în perioada 2527 mai 2018, la
invitaţia Primăriei Municipiului Iaşi,
în cadrul unei manifestări culturale
de mare amploare.

Sa mai menţionat că, la
Festivalul Naţional de Epigrame de la
Buzău, trei ieşeni din ALPI vor fi
premiaţi de organizatori, ei fiind
Mihai BatogBujeniţă, Elena Mândru
şi Vasile Larco.

Următoarea şedinţă cu
public în cadrul Asociaţiei Literare
Păstorel Iaşi va avea loc duminică, pe
10 iunie 2018, de la ora 10:00, tot la
sala mare de lectură a Bibliotecii
Judeţene "Gheorghe Asachi" din Iaşi,
la sediul central de pe Bulevardul
Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 10.

Dar până atunci, membrii
ALPI sunt invitaţi şi la spectacolul de
la clubul CFR Iaşi de la Râpa
Galbenă, dedicat copiilor cu ocazia
zilei de 1 iunie. Manifestarea va avea
loc joi, pe 31 mai 2018, de la ora
17:30, în organizarea Cenaclului
"George Topârceanu", acolo unde,
printre membrii fondatori şi din
colectivul de conducere se regăsesc
Mihai BatogBujeniţă, Dan
Teodorescu, Emil Gantenco şi
George Marici, care fac parte şi din
Asociaţia Literară Păstorel Iaşi.

Dan TEODORESCU
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Berbec  (21 mar - 20 apr)

Taur   (21 apr -  21 m a i )

Gemeni  (22 mai  -  21 iun)

Rac (22 iun - 22 iul)

Leu (23 iul - 22 aug)

Fecioară (23 aug - 22 sept)

H O R O S C O P
17 mai 2018 – 23 mai 2018

Săptămâna aduce un amal
gam de situa�ii și discu�ii

controversate greu de în�eles și con
trolat. Cheltuielile se pot înte�i, de
aceea fii prudent și evită excesele.
Sunt șanse să �i se mărească veni
turile, dar nu atât cât ai dori. Totuși te
po�i descurca foarte bine cu ceea ce
ai. Persoanele din anturjul apropiat î�i
sunt alături, dar unele au interese
ascunse și defavorabile �ie.  Stabilește
un plan de ac�iune cu partenerul.

Începutul săptămânii este
favorabil alcătuirii planurilor

personale și profesionale pe termen
lung. Aten�ia și eforturile î�i sunt
atrase în mod special de către
segmentul muncii, pentru că aici bate
vântul schimbării. Re�ine ce se
petrece pe 16 Mai, atât la locul de
muncă, cât și în segmentul sănătă�ii.
Unele persoane din anturajul apropiat
î�i sunt alături și ai putea discuta pe
îndelete cu cineva, ales bine, despre
inten�iile tale profesionale de viitor.

Dialogurile cu prietenii sau
cu cineva din segmentul

profesional te vor pune pe gânduri.
Totuși, informa�iile primite sunt de
bun augur și, cu siguran�ă, le vei
folosi, undeva, cândva. În zilele de 16
și 17 Mai ai nevoie de interiorizare,
detașare de cotidian și alcătuirea unor
planuri de viitor, atât în plan personal,
cât și profesional. Primează planul
personal, în special segmentul
domestic și rela�iile parteneriale.
Îngrijește�i sănătatea, care este destul
de vulnerabilă întreaga săptămână.

Sunt zile bune pentru a te
ocupa de sufletul și trupul

tău. Ai nevoie de odihnă, retragere
din forfota cotidiană și dialog interior.
Se pot eviden�ia unele afec�iuni
legate de segmentele sistemului renal,
sistemul respirator și gât, însă î�i vin
ajutoare deosebite, dacă ești atent și
deschis mental. De evitat analizele,
consulta�iile medicale și interven�iile
chirurgicale. Odihna, alimenta�ia
corectă, plimbările ușoare în aer liber,
te însănătoșesc. Vin bani!

Se conturează multe eveni
mente sociale, la care

trebuie să joci rolul principal. Șefii,
figurile autoritare din plan personal și
familial te vor provoca la discu�ii sau
î�i vor propune sarcini profesionale
noi. Analizează bine dacă accep�i,
pentru că va fi dificil să duci la bun
sfârșit, indiferent despre ce este
vorba. În preajma datei de 16 Mai te
vei gândi să�i reevaluezi rela�iile cu
prietenii și cele profesionale. Rela�ii
parteneriale dinamice, dialoguri cu
lume diversă și contradic�ii sufletești.

Dacă începutul săptmânii î�i
aduce gânduri și preocupări

spirituale, influxurile energetice din a
doua parte a săptămânii te ancorează
puternic în planul material, prin
situa�ii deosebite. Se pare că ești
sus�inut de către șefi sau de persoane
cu autoritate. Însă depinde de tine
cum gestionezi rela�iile și situa�iile în
care ești implicat. Evită discu�iile
aprinse și criticile la adresa altora.
Prietenii î�i sunt alături și te sfătuiesc
de bine. Dar, analizează pe îndelete
tot ce vine dinspre al�ii și decide în
consecin�ă. 

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.

SIGURAN�A PUBLICĂ,
PRIORITATE A POLI�IEI

ROMÂNE

Săptămâna trecută, poli�iștii
au intervenit la peste 343 de sesizări,
iar în urma activită�ilor desfășurate,
au constatat 151 de infrac�iuni, au
aplicat 1380 de sanc�iuni
contraven�ionale și au re�inut 59 de
permise de conducere.

Pe parcursul săptămânii
trecute, poliţiştii vasluieni au ac�ionat
pentru prevenirea faptelor antisociale
şi menţinerea ordinii şi siguranţei
publice.

Au fost organizate 14
ac�iuni și sa intervenit la 343 de
evenimente, dintre care 282 au fost
sesizate prin 112.

În urma activită�ilor, au fost
constatate 151 de infracţiuni, 10 per
soane fiind surprinse în flagrant

delict.
De asemenea, au fost

depistate 3 persoane urmărite
na�ional sau interna�ional, iar în
cauzele instrumentate au fost dispuse
10 măsuri preventive.

Totodată, pentru neregulile
constatate, poli�iștii au aplicat 1.380
de sancţiuni contravenţionale, în
valoare de 391.385 de lei.

Poliţiştii rutieri au
desfăşurat activităţi pentru creșterea
siguran�ei în trafic, fiind constatate
12 infrac�iuni la regimul circula�iei
pe drumurile publice. Au fost re�inute
59 de permise de conducere și au fost
retrase 15 certificate de înmatricu
lare.

PERSOANĂ DISPĂRUTĂ

O femeie în vârstă de 64 de
ani, din municipiul Vaslui, a plecat de
acasă, fără a mai reveni până în
prezent.

În ziua de 14 mai a.c., în
jurul orei 08.30, DURCAN
MARGARETA, în vârstă de 64 ani,
din municipiul Vaslui, a plecat de la
domiciliu şi nu a mai revenit până în
prezent. Dispari�ia femeii a fost
sesizată de so�ului acesteia.  
La momentul dispari�iei, femeia
purta un pardesiu de culoare gri, pan
taloni negri, ciorapi albi, sandale
negre, batic de culoare verde și avea

asupra sa o sacoșă de culoare gri.
Semnalmente: înălţime

aproximativă 1,601,65 m, greutate
aproximativ 55 de kilograme,
constituţie atletică, păr grizonat, fa�ă
ovală, ochi căprui. Femeia suferă de
unele afec�iuni medicale și se
deplasează foarte greu.
În prezent, poliţiştii desfășoară
activităţi specifice în vederea
depistării persoanei dispărute.

Dacă a�i văzut această
persoană sau ave�i informa�ii despre
ea, anun�a�i cea mai apropiată unitate
de poli�ie sau apela�i SNUAU 112!

LOCURI DE MUNCĂ ÎN OLANDA
PRIN REŢEAUA EURES

Firma olandeză
N.L.S.Noord producătoare de flori,
din localitatea Wieringerwerf aflată
în nordul Olandei, oferă prin
intermediul Reţelei EURES România
75 de locuri de muncă sezoniere în
agricultură, de “muncitori în
grădinărit – 25 posturi”, “procesori
bulbi de lalele – 25 posturi” şi “cre
atori de buchete florale – 25 posturi”

Firma este specializată în
creşterea şi producerea florilor şi
legumelor. Dintre flori, se lucrează
cu bujori, crini, lalele şi trandafiri.
Muncitorii în grădinărit lucrează în
câmp, la tăierea florilor, verificarea
calităţii lor, sortarea şi asezarea flo
rilor în cutii care apoi sunt încărcate
în maşina de transport.

Muncitorii la maşina de
procesare a bulbilor de lalele se
ocupă cu tăierea rădăcinilor bulbilor
şi sortarea bulbilor de lalele.

Timpul de lucru este de 40
45 ore/săptămână.

Este necesară deţinerea per
misului de conducere categoria B.

Salariul oferit este de 9,59
euro brut/oră pentru persoanele de
peste 22 ani.

Limbi străine: engleza
satisfăcător;

Alte beneficii: 
 cazare asigurată care

include toate costurile, contra sumei
de 6080 euro/săptămână (depinde de
locaţie);

asigurare medicală plătită
de 19,67 euro/săptămână;

Durata contract:
determinată;

Mod de aplicare: se trimite
CV Europass în limba engleză la
adresa de email:info@nsnoord.nl şi
pentru monitorizare la
simona.palcu@dj.anofm.ro;

Termen valabilitate ofertă:
15.06.2018.

Firma pune la dispoziţie mai
multe filmuleţe de prezentare a mod
ului de lucru:

h t t p s : / / y o u t u . b e / M x 
2LI2uRFw

https://youtu.be/J3t1tMYfkBg

https://youtu.be/27xNN6YeGw4

https://youtu.be/gmiuoxFgK94
Pentru informaţii

suplimentare vă puteţi adresa con
silierului EURES din cadrul AJOFM
Vaslui, strada Spiru Haret, nr.5,
Vaslui, jud.Vaslui.

REPROGRAMARE 
NUMERE PROVIZORII

Întrucât data de 28 mai 2018 este zi liberă
(Rusalii), Institu�ia Prefectuluijude�ul Vaslui
anun�ă persoanele care au programare online 
pentru înmatriculare auto provizorie în această zi să
se prezinte la ghișeele Serviciului Public Comunitar
Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a
Vehiculelor în data de 21 mai 2018.
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Balanţă  (23 sept - 22 oct)

Scorpion (23 oct - 21 nov)

Săgetător  (22 nov -  20 dec)

Capricorn (21 dec -  20 ian)

Vărsător (21 ian - 20 feb)

Peşti  (21 feb - 20 mar)
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Săptămână importantă în
plan profesional, deoarece

apar modificări salariale. Vei fi ne
voit să achi�i facturi, taxe sau să te
implici în rela�ii cu institu�ii finan
ciare. Recomandabil este verifici
toate documentele cu care ai dea
face și să te informezi corect și la
timp cu privire la tot ce �ine de bani
și bunuri comune cu al�ii. La servi
ciu ești în vizorul șefilor, fiind po
sibil să participi la reuniuni.

Colaborările și rela�ia cu
partenerul de via�ă se vor

eviden�ia încă din primele zile ale
săptămânii. Este nevoie să ascul�i și
să �ii cont de sugestiile și dolean�ele
celorlal�i, altfel există riscul să iz
bunească conflicte. Cumva la tine
este hiba, în sensul că ești nerăb
dător și cu greu î�i intră cineva sau
ceva în voie. Controlează�i reac�iile
și ai încredere că lucrurile se desfă
șoară în favoarea ta. Îndreaptă�i
aten�ia și spre cheltuileile comune. 

Mult de lucru la serviciu,
însă este vorba despre acti

vită�i de rutină destul de plictisi
toare. Dozează�i eforturile, întrucât
sănătatea este vulnerabilă și se pot
eviden�ia afec�iuni mai vechi sau
mai noi. Rela�iile parteneriale sunt
conflictuale în zilele de miercuri și
joi, deci fii prudent, evită discu�iile
contradictorii și angrenarea în
activită�i care nu te privesc. Colegii
te sus�in prea pu�in, iar cu șefii nu se
recomandă vreun contact. Apar
câștiguri din activită�i suplimentare.

Interesante zile pentru rela
�iile sentimentale și cele cu

copiii. Se întrezăresc activită�i
sociale, recreative cu cei dragi, chiar
și implicarea în hobbyuri comune.
Totuși ai grijă să �ii cont și de
nevoile sau dolean�ele celorlal�i. �i
se poate reproșa faptul că faci totul
numai pentru îmbunătă�irea imaginii
tale publice sau pentru a ob�ine
favoruri din partea unor persoane
oficiale importante. Sănătatea este
vulnerabilă.

Prima parte a săptămânii
este favorabilă segmentului

domestic, astfel că ar fi bine să�i
programezi activită�i necesare casei,
împreună cu membrii familiei. Sunt
momente bune pentru înfrumuse�a
rea spa�iului de locuit și pentru dia
loguri pe teme patrimoniale. Persoa
na iubită sau copiii te vor solicita să
le fii alături, fie întro chestiune
personală delicată, fie în activită�i
distractive. Dozează�i eforturile,
astfel încât să rezolvi totul corect, la
timp și împăcând pe toată lumea.
Sănătatea este vulnerabilă joi.

Luni și mar�i ai multe drumuri
de făcut, pentru a rezolva

diverse chestiuni personale sau profesion
ale. De asemenea se vor eviden�ia
întâlniri și dialoguri cu persoanele din
anturajul apropiat. Mul�i te vor provoca la
discu�ii indiscrete, dorind, sub o mască
binevoitoare, să afle cât mai multe din
via�a ta personală și din planurile
profesionale. Fii prudent și nu te lăsa
ademenit de vorbe și gesturi mieroase. Ai
putea avea senza�ia că participi la un
dialog al surzilor. Ești destul de solicitat și
acasă de către membrii familiei.

Locuri de muncă
în Vaslui

– SC AROMA DESERT SRL 2 ospătari, 1 barman, 2 ajutor pizzar, 2
debarasatori

– SC REAL REZIDENT SRL 4 muncitori necalifica�i
– SC SAFIR  SRL 4 ingineri tehnologi, 2 ingineri chimist, 30 ope

ratori abator, 4 mecanici utilaje, 20 manipulan�i
– SC VASCAR SA 1 inginer industria alimentară, 1 lăcătuș mecanic,

2 tranșatori, 2 muncitori produc�ie, 2 muncitori igienizare
– SC DEM DYO LUX SRL Negrești 1 vânzător
– SC MOBEXPORT SRL 1 operator prelucrare validare date, 1 tâm

plar
– SC MECATRONIC SRL 1 frezor, 1 sudor, 1 lăcătuș
– SC RADICAL GRUP SRL 10 muncitori necalifica�i, 

5 șoferi
– I.I. STEFANITA IONEL LAURENTIU 1 croitor, 1 călcător, 1

confec�ioner, 1 vânzător
– SC DACTRANS SRL 1 conducător auto profesionist
– SC METROPOLIS GROUP SRL 10 spălători vehicule
– SC NOBILI SRL –terasa Nobili 4 ospătari
– SC SOPHPANIS SRL 2 brutari, 1 barman, 2 agen�i vânzări distri

bu�ie pâine
– SC BRC COMPANY SRL 2 confec�ioneri, 1 croitor
– SC CONFECTII SA 4 confec�ioneri, 3 muncitori necalifica�i
– SC FLEISCHPARTY SRL 5 manipulan�i marfă, 4 șoferi, 1 con

tabil
– SC REDCON UNU SRL 1 vânzător, 3 manipulan�i mărfuri, 2

șoferi mașini mare tonaj
– SC CVESTOR CONSULT SRL 2 ospătari, 1 bucătar, 2 muncitori

necalifica�i
– SC AKYNICADOR SRL 1 fierarbetonist, 2 tâmplar universal, 1

dulgher
– SC DARIENSEM SRL 3 muncitori necalifica�i
– SC RALEMI SRLD 4 spălători vehicule, 1 casier
– SC DC  COMERCIAL SRL 3 muncitorI necalifica�i
– SC PANCARPATICA INVEST SRL 1 secretariatachizi�ii
– SC BODEN ROT SRL 1 contabil
– SC AQUAVAS SA 1 economist în management
– SC CARASVALI SRL 2 conducători auto, 4 brutari

Locuri de muncă
în Bârlad

– SC AQUAVAS SA 2 lăcătuși mecanici, 1 săpător manual, 2 insta
lator apa, canal, 1 laborant chimist

– SC BAMBUS SRL 1 manipulant mărfuri, 1 șef depozit, 1 șofer au
tocamion/mașină de mare tonaj

– SC BERLIN SRL 2 lucrători gestionari, 2 manipulan�i mărfuri
– CANTINA DE AJUTOR SOCIAL 1 contabil bugetar
– SC CONFECTII SA 1 analist, 2 muncitori necalifica�i în industria

confec�iilor, 3 operatori confec�ioneri industrial îmbrăcăminte din �esături, tri
cotaje, materiale sintetice

– EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA 1 agent de vânzări
– SC FEPA SA 3 electricieni de între�inere și repara�ii, 2

galvanizatori, 2 ingineri automatiști, 1 inginer chimist, 2 ingineri
electromecanici, 3 ingineri mașiniunelte, 3 ingineri mecanici, 5 lăcătuși
mecanici, 5 lăcătușimontatori, 5 operatori la mașiniunelte cu comandă
numerică, 3 presatori metale la rece, 3 rectificatori universali, 8 strungari
universali, 3 sudori, 2 turnători metale și neferoase, 2 vopsitori industriali

– SC IORGU SRL 4 brutari, 2 muncitori necalifica�i în agricultură
– SC LIALIN SRL 1 casier valută
– PRIMARIA MUNICIPIULUI BIRLAD 2 consilieri administra�ia

publică, 1 șef serviciu insti�utie publică
– SC RINGO SRL 2 barmani
– SC RULMENTI SA 2 operatori la prelucrarea maselor plastice, 12

rectificatori universali, 1 presator metale la rece, 1 strungar universal
– SOCIETATE PENTRU LUCRĂRI DE DRUMURI ȘI PODURI

REISER  S.A. 6 pavatorI
– SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA "ELENA BELDIMAN"

BARLAD 1 contabil
– SC TRANSMIR SRL 10 asfaltatorI, 2 mașiniști la instala�iile de

preparat și turnat beton și mixturi asfaltice, 5 mecanici utilaj, 5 muncitori
necalifica�i la între�inerea de drumuri, șosele, poduri, baraje, 10 pavatori, 10
șoferi autocamion/mașină de mare tonaj

– SC ADR GOLDBOX CONSTRUCT SRL 2 faian�ari, 1 mașinist la
mașini pentru terasamente (ifronist), 2 montatori pere�i și plafoane din ghips
carton, 5 muncitori necalifica�i la spargerea și tăierea materialelor de
construc�ii, 2 zidari rosaritencuitori

– SC ISIS COMPREST SRL 1 agent cură�enie clădiri și mijloace de
transport

– SC LIDL DISCOUNT SRL 1 vânzător
– SC NEGOCOMIS SRL 1 confec�ionerasamblor articole din lemn,

1 barman
– SIMBA TOURS SRL 1 bucătar, 1 lucrător bucătărie (spălător vase

mari), 1 ospătar (chelner), 1 șef restaurant
– SC VANBET SRL 2 ciontolitori tranșatori carne, 2 gestionari

depozit, 2 ingineri în industria alimentară, 10 muncitori necalifica�i în
agricultură, 1 șef coloană auto, 1 tehnician în industria cărnii, laptelui și con
servelor

– SC VANITA & BELLETZA SRL 1 cosmetician, 1 manichiurist

NOAPTEA MUZEELOR

O ini�iativă generoasă
derulată în anul 1997, în Berlin, sa
transformat, de atunci, întrun mare
eveniment cultural patronat de
Consiliul Europei, UNESCO și
Consiliul Interna�ional al Muzeelor
(ICOM), prin care numeroase muzee,
în parteneriat cu diverse alte institu�ii
de cultură, își deschid por�ile,
simultan, până târziu în noapte.

De mul�i ani, și muzeul
bârlădean participă la această
frumoasă sărbătoare a știin�ei și
crea�iei. Și în acest an publicul
interesat va putea vizita expozi�iile
permanente din cele trei loca�ii,
dechise în acest moment. Este vorba
de expozi�iile de arheologieistorie,
artă   cu ultimele completări, ambele
găzduite la sediul central, expozi�iile
dedicate sculptorului Marcel
Guguianu, precum și expozi�iile
găzduite la sediul din str. Republicii
nr. 235 (expozi�iile de numismatică,
personalită�i bârlădene și știin�ele
naturii). În această din urmă loca�ie
publicul va avea posibilitatea de a
participa și la vernisarea expozi�iei
temporare intitulată „Podoabe și
accesorii vestimentare din
Antichitatea târzie”. Acest eveniment
va fi organizat, în colaborare cu
muzeele din Iași, Botoșani, Tecuci și
Gala�i, adunând la un loc piese
extrem de frumoase și valoroase care

vobesc de bunul gust și frumuse�ea
obiectelor din perioada secolelor III –
V d.Chr. Men�ionăm că expozi�ia va
fi găzduită întrun spa�iu recent
renovat și dotat cu mobilier nou,
vernisajul derulânduse începând cu
ora 19.45.

Cu prilejul Nop�ii Muzeelor,
la ora 20.30, la Pavilionul
expozi�ional "Marcel Guguianu"
publicul meloman este invitat la un
recital, de excep�ie, sus�inut de vio
lonistul David  Marcian, fost dirijor
al Filarmonicii din Iași și pianistul
german Dietmar Grǟf. În concert,
printre altele, lucrări de J. Brams –
Dansuri ungare nr. 2 și 5, C.
Porumbescu – Balada, P. Sarasate –
Romanza Andalusa etc.

Începând cu ora 21,00, pu
blicul interesat va putea face
observa�ii astronomice cu ajutorul
telescoapelor pe care le de�inem. 

Programul de vizitare, al
expozi�iilor permanente, găzduite în
cele trei loca�ii va începe la ora 19,00
și se va încheia la ora 1,00 noaptea. 
Așteptăm cu plăcere, ca to�i
bârlădenii iubitori de frumos, artă,
știin�ă și cultură, să ne treacă pragul,
în minunata Noapte a Muzeelor.

Intrarea liberă.

Director,
prof. Mircea MAMALAUCĂ
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Reporter: Mă aflu la
DGASPC Vaslui și stau de vorbă cu
directorul instituției, Ionel Armeanu
Ștefănică. Bine v-am găsit!

Director: Bine ați venit,
domnule profesor.

R: Parcă nu purtați ochelari.
D: Cu trecerea timpului

mai purtăm și ochelari. Încep să
apară niște fenomene care îți arată
că trebuie să mai și îmbătrânești.

R: Nu este adevărat dom-
nule, suntem tineri de mai multă
vreme.

D: Dacă suntem cu sufletul
tânăr acest lucru este foarte bine,
dar anii totuși se scurg.

R: Cât este de ocupat direc-
torul de la DGASPC?

D: Cele 8 ore în care își face
toate îndatoriile care țin de bunul
mers al instituției, iar după ce se
termină programul încă vreo trei
ore în care lucrez pentru a face
corespondența pentru a doua zi și a
lăsa obiectul muncii pentru ziua
următoare.

R: Există hârtie pe care să nu
o citiți, există om care se adresează
instituției pe care să nu îl primiți, să
nu discutați cu el?

D: Toată lumea care
dorește să ajungă la mine, ajunge.
Până acum nu am avut niciodată
program de audiențe în cei 24 de ani
de după ‘90 timp în care am fost la
Inspectoratul Școlar și la DGASPC.

R: Altfel spus, au venit oa-
menii, au găsit un cuvânt mai bun sau
mai greu și au plecat.

D: Oamenii doresc să afle
și din gura directorului dacă se
poate sau nu se poate o problemă.
Faptul că nu  am zi de audiență și
primesc pe toată lumea tot timpul
este și datorită faptului că aici
lucrăm cu oameni care au și
posibilități materiale destul de re-
duse. Dacă au bătut un drum până
la Vaslui de la capătul județului
cred că este inuman să le spui că nu
poți să stai de vorbă cu ei, că nu este
zi de audiență.

R: Așa s-ar explica de ce nu
prea aveți reclamații în activitatea
dumneavoastră de atâția ani.

D: Probabil că sunt și oa-
meni nemulțumiți. Nu știu dacă poți
să mulțumești pe toată lumea, pen-
tru că nu poți să rezolvi problemele
tuturor chiar dacă ei consideră că
sunt foarte importante pentru ei,
dar sunt în afara legii.

R: Cum stați cu personalul
domnule director?

D: Cu personalul aș spune
că ne descurcăm, deși nu suntem
într-o situație favorabilă.

R: Mai aveți posturi vacante?
D: Posturi vacante sunt

multe în organigramă, sunt în jur

de 300, dar nu putem să angajăm
pentru că trebuie să ne încadrăm în
bugetul pe salarii care este la un a-
numit moment la nivelul județului
și în condițiile acestea nici angajări
nu se pot face. Dacă nu ai bani de
salarii nu poți să îți permiți.

R: De ce ați fost declarat
instituția județeană a anului, de către
World Vision?

D: Probabil datorită
colaborări pe care am avut-o  cu ei,
pentru că noi având ONG-uri mai
mici în județ și care nu pot acoperi
întreaga nevoie a județului am am
extins colaborarea noastră și cu
ONG-urile din afara județului.

R: Care cea dintâi problemă
pe care ați prioritizat-o în ultima
perioadă, să spunem  în ultimele
săptămâni.

D: Acum îmi este greu să
spun pentru că eu am revent la ser-
viciu de o săptămână. Problema pe
care o avem în primul rând este cea
legată de calitatea vieții oamenilor.
Prin ceea ce facem, fie că ne referim
la copii, fie că ne referim la per-
soane adulte cu probleme de han-
dicap, fie la persoane în vârstă
trebuie să îmbunătățim calitatea
vieții lor. 

R: Am înțeles că ar trebui să
reduceți ceva la asistenți maternali?

D: Nu neapărat să re-
ducem la asistenți maternali, vom
avea în continuare ca prioritate să
dăm al doilea copil, al treilea copil,
în funcție de situația fiecărui asis-
tent maternal și să acoperim toate
nevoile județului cu asistenți mater-
nali pe care îi avem în momentul de
față.

R: Dacă ar fi să vă rog dom-
nule director, să îmi spuneți principala
realizare a DGASPC-ului în ultimi trei
ani, care ar fi aceasta?

D: Dacă discutăm despre o
realizare care există în județul no-
stru referitoare la copii este acel
proces de dezinstituționalizare pe
care îl facem de o bună bucată de
timp și în care am ajuns să avem
sub 200 de copii în instituție iar
restul copiilor să fie dați la familii,
fie că sunt în familia naturală, fie că
sunt într-o familie de asistenți ma-
ternali sau în plasamente simple la
rude. Una este să se dezvolte copilul

într-o familie și alta într-o instituție.

R: Practic îi umanizați pe
copii.

D: Asta am făcut și asta am
încercat să fac de când am venit
aici, iar în ultimul timp am reușit să
ducem mulți copii spre familia
naturală.

R: Am înțeles că ați fost
evidențiat pe țară pentru acest lucru.

D: În momentul de față
suntem județul cu cei mai puțini
copii în instituții. Noi încercăm în
continuare să îmbunătățim
condițiile de viață pentru bătrâni și
pentru persoanele cu handicap. Ast-
fel am început să regândim întregul
sistem de asistență socială pentru ei
astfel încât condițiile lor de viață să
fie altele iar calitatea vieții să fie
alta. În ultimul timp am dus per-
soane în vârstă cu handicap într-un
centru unde sunt câte doi trei în
cameră, unde centrul este modulat
pe apartamente, are două sau trei
dormitoare fiecare cameră și un li-
ving generos cu două băi. Asta se
întâmplă în Bârlad și cred că
condițiile de viață care sunt acolo
sunt apropiate cu cele de acasă. Ei
nu mai merg să mănânce la cantină,
ei vor mânca în apartamentul lor,
acolo unde li se aduce mâncarea. Au
posibilitatea să își păstreze dacă nu
pot mânca pe moment pentru că
persoanele în vârstă au un regim
mai aparte. Apartamentele sunt
dotate cu frigider și își pot încălzi și
mâncarea. Pot face absolut tot ce au
nevoie.

R: Pot face și anumite munci
fizice?

D: Sigur că da, au posibili-
tatea să facă și anumite activități,
nu neapărat muncă fizică pentru că
discutăm despre persoane în vârstă
și nu mai au nici îndemânarea dar
nici puterea de a face. Dar pot face
activități de timp liber, să le spun
așa, doamnele pot să mai croșeteze
să împletească, să coase ceva și
domnii să poată face și ei mici lu-
cruri.

R: Am văzut acest lucru și la
CAMS Băcești, este extraordinar și
acolo.

D: Băceștiul este de sine
stătător, iar domnul director de a
acolo a făcut un lucru extraordinar
și a îmbunătățit condițiile de viață
mult, mult, față de cum a preluat
centrul. Eu nu sunt în contact cu
domnul Brișcaru.

R: Fiecare cu treaba lui, nu.
D: Fiecare cu  treaba lui,

este drept, dar avem schimburi și de
beneficiari dacă sunt beneficiari
care nu mai pot sta la dânsul îi
preluăm noi iar pe care îi avem noi
îi dăm acolo. Suntem într-un dialog
continuu cu domnul Brișcaru.

Interviul integral îl puteți
citi în numărul următor.

Dumitru V. MARIN

MM UU NN CC ĂĂ   ȘȘ II   II AA RR   MM UU NN CC ĂĂ ISPASUL
Azi e sărbătoare mare pentru

neamul românesc. Pomenirea
morților, Inălțarea Domnului, cele 40
de zile… Sunt înțesate cimitirele, mai
ales în Ardeal, pentru că respectul față
de morți ajută un întreg neam să se
simtă demn și stăpân pe viața sa oricât
ar fi de grea. Cred că acest cult a con-
tribuit îndestul la coloana spirituală
românească, la acel simț patriotic de
care e mare nevoie astăzi! Glob-
alizarea  contribuie la acea nouă
cultură existențială de care vorbim
adesea ca de o altă sferă, nouă,
superioară, care e doar tangentă cu
Galaxia Guttenberg în care a trăit
generația gata să expire. Culmea
nerecunoștinței se arată la orizont,
puștimea nefiind dispusă să mai
cumpere bătrâni pe care să-i
folosească pentru bunăstarea lor. Ei

sunt, oricum în pierdere, bătrânii
realizează zădărnicia prezenței lor,
chiar a existenței lor bolnăvicioase.

Ca de obicei vom încerca un
lung tur prin județele Iași și Vaslui,
din care să desprindem adevăruri
curente. Suntem informați că la Lun-
gani – Iași se vor organiza momente
spiritual-religioase în toate satele co-
munei, dar nu se poate să nu existe
comemorări peste tot în Moldova.

Deși Prefecturile nu ne-a in-
format aflăm că se vor depune
coroane la cimitire, la monumentele
eroilor. Asta ține de obligațiile ofi-
ciale. Noi vom ține cont de
exprimările directe de la fața locului.

De Înălțare să ne înălțăm cu
toții sufletește!!!

D.V.M.

RENOVĂRI ÎN SPAŢIUL DE JOACĂ
PENTRU COPII !

HUȘI

La ultima şedinţă a con-
silierilor de la primăria Huşi,
printre alte proiecte a fost apro-
bat şi un proiect de hotărâre
privind documentaţia tehnico-
economică a obiectivului numit
„Reabilitare spatiu de joacă Parc
Rodina din municipiul Huși”,
Parcul va fi înzestrat cu mai
multe topogane, turnuleţe,
leagăne, două căsuţe şi două
camere de supraveghere.
Investiția este evaluată la suma
de 135 mii lei.  
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Reporter: Mă aflu la
Dragomirești și stau de vorbă cu pri-
marul Dănuț Iacob. Primarul, este un
om foarte ocupat, așa că am ales să
facem interviul în mașina Primăriei.
Unde mergem, domnule primar?

Primar: Avem deschise pe
raza comunei mai multe șantiere de
lucru. La drumurile comunale se
lucrează pe trei fronturi. Totodată
la târgul de la Rădeni se repară
gardul care s-a degradat. Mai avem
și alte șantiere deschise printre care
la biserica de la Dragomirești care
este monument istoric, facem o
fosă, facem un grup sanitar pentru
ca să vină lumea să vadă că avem
un monument istoric și să benefi-
cieze și de condiții.

R: Dar șosea aveți, ca să vină
lumea?

P: Avem șosea foarte bună.
Avem drumul național 2F pe raza
comunei Dragomirești, drum care a

fost reabilitat. Stăm chiar binișor cu
drumurile.

R: Am văzut că ați dat câteva
ordine la Primărie, ne explicați pentru
ce?

P: Fiind șantiere în lucru,
noi lucrăm cu beneficiarii de la aju-
tor social. Nu plătim vreo firmă.
Toate lucrările pe care le facem pe
raza comunei le facem cu beneficia-
rii de la 416 și cu utilajele de la
primărie.

R: Am văzut că aveți un vice

ascultător, rapid pune mâna la treabă.
P: Păi suntem o echipă. O

echipă dornică să facă lucrurile să
meargă. Am ajuns la concluzia că
dacă se vrea, se poate.

R: Echipa din Primărie vă
susține?

P: Am o echipă tânără, o
echipă care este alături de noi și
care mă susține.

R: Cum stați cu sectorul
zootehnic, cam câte animale aveți în
comună? Văd aici două cirezi.

P: Sunt două cirezi numai
la Rădeni, unde ne aflăm acum. Dar
mai avem cireadă la Popești, avem
cireadă la Tulești, la Poiana Pietrei,
la Dragomirești, la Doagele, La 
Vladia.

R: Asta înseamnă că stați
bine cu efectivul de animale?

P: Nu putem nici să ne
lăudăm dar nici nu ne plângem. Noi
avem islazuri comunale bune iar

lumea a realizat că un animal, mai
ales o vacă, te scoate din sărăcie.

R: Oi aveți?
P: Avem și oi. Cred că sunt

cam 3.000 de oi pe raza comunei.

(Interviul integral îl puteți citi în
numărul următor)

Dumitru V. MARIN

ÎN PERMANENTĂ
ALERGĂTURĂ
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GEOMETRIE CONJUGALĂ
Soţul, fire excitantă,
Duceo viaţă divergentă:
Cu nevastai doar tangentă
Iar cuamantele... secantă!

ANESTEZII  DENTARE
RURALE
Întrun bar de la şosea
Cu miros dealcool şiobiele,
Unul trage la măsea
Restui trag lui la măsele.

TARIFE  MARI  LA  CABI
NETELE  DENTARE
La doctor fac o constatare
Şio spun direct, ce turavura:
Am dat şi banii de mâncare,
Deci numi mai trebuie dantura.

Mihai HAIVAS

CĂLDURA DE SUS
De Sus când şi momentul vine,
Neaduc din soare raze, sfinţii
Şi nencălzesc atât de bine... 
Încât ne clănţăne şi dinţii!

Gheorghe BĂLĂCEANU

ÎNGRIJORARE
Amanţi ea are doi sau trei
Cacestai obiceiul ei;
Dar ea va şti şi cui să ceară
O pensie alimentară?

ELAN INUTIL
Tentreci în fapte,
Faci tot ceţi cer
Şi de cu noapte
Te scoli... şomer.

APROVIZIONARE
Ca gospodină
Tot vrei să ai...
Cămarai plină ...
De mucegai.

Georgeta Paula DIMITRIU

MĂR�IȘOR UNUI INTRIGANT
De primăvară mănfior
Şiastfel emoţiei dând glas,
Îţi împletesc un mărţişor
Din ... sforile ce leai tot tras!

„RARA AVIS”
Sunt şi femei   şi nu greşesc  
Deo să afirm în ăst catren;
Au ieftin fondul sufletesc
Dar foarte scump un fond de ten!

LA HANUL RĂZEȘILOR
La vârsta când se trec cireşii
Şi floarea albă caden trup
Nu mă mai sperie răzeşii
Ci… ospătaran minijup!

Ion ZAHARIA

Moda la femei
Sunt dispus acum să zic
Rezultatul analizei:
Moda până la buric
Este rezultatul… crizei!

Ioan V. MAFTEIBUHĂIEȘTI

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

Constantin IURAȘCUTATAIA

BANCURIBANCURI
Şobolanul se întâlneşte cu un hamster şi îi spune indignat:
– Şmechere, cum se face că, deşi amândoi suntem rozătoare, pe

mine oamenii mă aleargă, mă prind în curse, mă otrăvesc, iar pe tine te
mângâie toţi copiii, te răsfaţă şi te îndoapă cu delicatese?

Hamsterul se uită la el cu superioritate şi îi spune:
– Nai înţeles nimic. Totul se reduce la branding.


– Nu vă supăraţi, caut gara.
– Nu mă supăr, căutaţio.



TRECERE
Printre zăpezi, iar trecem noi impurii
Alb viscoliţi deatâtea frumuseţi
Îngenuncheaţi la marginea naturii
Înmugurim de depărtare beţi,

Ori ne târâm cu palmele pe stană
Spre un tărâm uitat de nefiinţă
Şi fiecare deget e o rană
Un trandafir aprins de suferinţă. 

Din când în când, îmbrăţişaţi cu zarea
Pe care o înalţă zilnic plopii,
În clipa când sfârşeşte aşteptarea
Un fir de iarbă ne străpunge ochii 

Ioan ZAHARIA

SONETUL RAFINATULUI
GUST...

Apuc mânerul, trag , şi scot sonetul
Săl dăruiesc, vrând, tinerei domniţe,
Pe careaseară, întrun bar de fiţe
O însoţea un tatuat: Brunetul

Cel ras în cap , cu barba în şuviţe
Cea ros doi ani întrun bulău pesmetul
Că doar plasase – ăsta e secretul –
Pe alt domeniu feudal, ,,fetiţe’’...

Dar juna cea purtată prin  castele
De ,,impresarul’’de ,,fotomodele’’
A chiţcăit atunci so las în pace.

Mia zis:  Ce vrei? Sau eşti cumva ,,sticlete’’?
Şi nu umbla la mine cu sonete,
Că mie doar manelele îmi ,,place’’!

Eugen DEUTSCH

RONDEL
PARLAMENTAR

La noi a prins migra�iunea,
Pamfletul, schisma, ignoran�a,
Iar Parlamentul e instan�a 
Ce reprezintă na�iunea.

Când se prezintă ordonan�a,
Sau legea, dar și mo�iunea,
La noi a prins migra�iunea,
Pamfletul, schisma, ignoran�a.

Dar când revine ra�iunea,
Îi preocupă doar vacan�a 
Pe cei de „sus” și iar  speran�a
Lie vie, dar în versiunea:

La noi a prins migra�iunea!
Aurel BAICAN

RONDELUL NINSULUI
ROMÂN

Ninge ca o veşnicie
Cu alb curat peste român,
Cel care nici pe sărăcie
Nu esten ţara lui stăpân!

Nui nici un fulg de bucurie
Din cei ce cad în dans păgân
Când ninge ca o veşnicie
Cu alb curat peste român!

Când peste tot ninge cu drame
Mai face haz al meu popor
Cu câteun păhărel  prin crame
Râzând curat, molipsitor,

Căl ninge dens cu ... epigrame!
Val ANDREESCU

RONDELUL
POLITICIENILOR

MINCINOŞI 
Cei ceţi promit de azi pe mâine,
Sunt siguri căţi vor fi pe plac,
Când tu visezi un cot de pâine
Sajungă mâine cozonac.

Că fivei om, când azi eşti câine,
Bogat vei fi, de eşti sărac,
Cei ceţi promit de azi pe mâine,
Sunt siguri căţi vor fi pe plac.

Dar întro zi va fi un mâine,
Când nu ne vor mai fi pe plac
Şior alerga după vreun câine,
Săi ia din coadă un colac,

Cei ceţi promit de azi pe mâine.
Gheorghe BĂLĂCEANU

COTNARIUL
Vin vechi, vin bun, vin tare, renumit, 
În viaţa ta uşor ai izbutit
Să te aşezi pe mesele regale;

Cel cea venit spre tine pe o cale,
Când seantrena în cântec şi urări,
Se întorcea mereu pe trei cărări.

Vin vechi, vin bun, vin tare de COTNARI,
Românii ce te beau sunt tot mai rari:
Ca oricei bun în ţara românească,

Străinii teau luat să se fălească
Băut de doamne, domnitori şi prinţi
Când pleci, eşti mândru că ne
reprezinţi. 

Tu porţi în tine soarele şi vântul
Din ţara mea, şi ce ţia dat pământul,
Porţi cântul tinerilor când culeg.

Păcat e că străinii nunţeleg,
Că tu nu eşti doar vin, cum te cred unii
Legendă eşti, cum teau lăsat străbunii.

GeorgetaPaula DIMITRIU

Casa dragostei
Uşa este zăvorâtă
La o minunată fată,
Dar la una mai urâtă
E întruna descuiată.

Sorin COTLARCIUC
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CUM SĂ FII O PERSOANĂ ELEGANTĂ
Eleganţa este mereu la

modă. Dar eleganţa nu constă în
modă sau în purtarea unei
vestimentaţii elegante. Sunt destule
persoane care cred, în mod eronat, că
optând pentru o ţinută elegantă, devin
automat elegante. O rochie elegantă
sau un costum fie el şi cel mai scump,
nu poate ascunde un caracter odios.
Pentru a fi elegant(ă) trebuie să ţineţi
cont de câţiva paşi:

1. Cultivă eleganţa în
inimă

Eleganţa porneşte din inimă.
Se citeşte în ochii tăi, pe chipul tău, în
zâmbetul tău. Există acel ceva în
legătură cu tine care atrage oamenii
din jur şii determină să te considere,
indubitabil, o persoană elegantă.

Cultivă zilnic în minte
eleganţa. Sădeşte în mintea ta, încă de
dimineaţă, gânduri pozitive faţă de
tine, faţă de viaţa ta, faţă de prezentul
şi viitorul tău; faţă de oameni în
general. Iubeşte oamenii. Găseşte
frumosul din ei şi vorbeştele despre
acesta. Citeşte cărţi care să te inspire,
să te motiveze şi care săţi
înfrumuseţeze ziua.

Nu fi niciodată pe fugă sau
în panică. Întreabăte în orice situaţie
Care ar fi cel mai grav lucru care sar
putea întâmpla? De cele mai multe
ori nu este o situaţie tragică. Când ai
o inimă iubitoare şi o minte
echilibrată, bogată în gânduri
frumoase şi înălţătoare deţii
fundamentul eleganţei.

2. Aspectul elegant
Înfăţişarea exprimă întot

deauna interiorul. Un aspect decent,
clasic, îngrijit denotă o persoană
serioasă a cărei preocupări şi gânduri
inspiră încredere. Gândeşte pozitiv şi
zâmbeşte mult – se reflectă imediat
pe chip. Gândurile frumoase destind
iar chipul capătă prospeţime, ochii –
luminozitate. Postura: ţine mereu
umerii drepţi. Spatele nu trebuie
niciodată să fie cocoşat, picioarele şi
mâinile nu se încrucişează. De
asemenea, picioarele nu trebuie să
stea prea depărtate.

Atenţie la pantofi! Aceştia
trebuie să fie curaţi şi lustruiţi. Feţele
tocurilor să fie mereu în stare
perfectă. Doamnelor, nu lăsaţi
tocurile să se tocească! Faceţi vizite
regulate la pantofar pentru a vă
întreţine pantofii preferaţi. Hainele
trebuie să fie mereu călcate şi lipsite
de cute sau pete. Călcatul le va face
să arate ca noi. Paltoanele şi gecile de
iarnă trebuie împrospătate; 

asiguraţivă că înainte de a începe
sezonul lor au fost duse la curăţătorie
pentru a le reda aspectul de nou.
Achiziţionează o rolă pentru curăţatul
hainelor şi un aparat pentru
„tunderea” hainelor scămoşate. Părul
este recomandat pe cât posibil să nu
atingă faţa. Bărbaţilor le stă cel mai
bine cu părul scurt! Femeile pot săşi
prindă părul în diferite stiluri. Chiar
şi o simplă panglică va da un aspect
îngrijit.

Îmbracăte conform ocaziei
şi potrivit orei din timpul zilei. Cel
mai bine se potrivesc hainele în
tonuri neutre şi stilul clasic.
Asorteazăle cu accesorii mici şi ele
gante care se potrivesc oricând.

3. Eleganţa în conversaţii
Salută, spune des

mulţumesc şi te rog. Reţinete de la
vorbitul vulgar (nu este deloc cool).
De asemenea, fii prietenos în discuţii
şi menţine un ton calm. Fii graţios
atunci când cineva este nepoliticos.
Dacă eşti insultat, respectăte
îndeajuns încât să pleci imediat cu
capul sus. Nu discuta cu oricine
despre problemele personale (toată
lumea le are). Nu divulga niciodată
problemele de cuplu. Ţine minte că
rufele murdare se spală în familie.
Fereştete de bârfă! Dacă nu ai ceva
frumos de spus despre o altă persoană
abţinete. Bârfa denotă cel mai
adesea invidia, răutatea dar, şi un
caracter mic.

Exagerările nu sunt deloc
drăguţe! A spune că ai fost de 1 mil
ion de ori întrun loc nu este la fel de
graţios ca a spune Încerc să merg la
Paris, este destinaţia mea preferată de
vacanţă.  De asemenea, nu te plânge
mereu şi nu atrage atenţia mereu
asupra ta. Dau dovadă de lipsă de
maturitate şi lipsă de graţie. Citeşte!
Mult. Făţi timp cel puţin 30 de
minute pe zi să citeşti dintro carte. Îţi
vei îmbogăţi vocabularul şi vei face o
impresie bună atunci când iei
cuvântul.

4. Cumpără doar lucruri
elegante

Întro eră a consumului,
dorinţa de posesiune trebuie
disciplinată. Limiteazăte la a
cumpăra doar lucruri de calitate

întrun număr cât mai redus. În
schimbul a 100 de lucruri de acelaşi
gen optează doar pentru 12 din
fiecare. De exemplu este suficientă o

singură cameră foto, un ceas, o
pereche de ochelari etc. Antreneazăţi
ochiul pentru frumos, armonie şi
calitate. Apreciază un design frumos,
florile, cărţile bune, locurile
frumoase şi petrece cât mai mult timp
în compania lor.

Disciplineazăte astfel încât
atunci când mergi la cumpărături să
nu te opreşti în cel mai ieftin sau cel
mai scump magazin, ci în acel maga
zin unde banii pot fi cel mai bine
valorificaţi cumpărând un lucru. Cel
mai bine este să îţi îndrepţi atenţia
către a achiziţiona lucruri de cea mai
bună calitate la preţul pe care �il poţi
permite. Atunci când dorim să ne
cumpărăm haine noi, este bine ca ele
să completeze garderoba pe care o
avem deja. Stilul nostru trebuie să ne
reprezinte, să ne simţim confortabili
cu el şi să ne comportăm natural.
Perioada reducerilor este cea mai
bună pentru achiziţionarea unor piese
vestimentare de calitate precum un
palton scump, pantofi şi genţi din
piele, o pereche de ochelari de soare
de cea mai bună calitate.

5. O casă elegantă
Învaţă săţi dezvolţi ochiul

pentru frumos. Descoperă arta,
designul, picturile renumite, învaţă
despre armonia culorilor şi stilurile
de decorare. Poţi lua cursuri despre
design interior sau pur şi simplu
cumpără cărţi şi reviste despre
amenajările interioare şi exterioare.
Fă din casa ta un cămin în care totul
se află în armonie.

Păstreazo tot timpul curată
şi simplă. Ascunde cât mai multe
lucruri în cutii decorative. Evită
agăţatul cheilor pe perete sau lăsarea
lor la întâmplare.  Organizează totul
astfel încât tot timpul să ştii unde
găseşti rapid ceea ce ai nevoie.
Organizarea dă un aer profesional
oricărei camere şi aduce simplitatea
şi eleganţa în casa ta.

Decorează încăperile cât
mai simplu fără prea multe obiecte de
artă. Alege calitatea şi aici în schim
bul suvenirurilor adunate peste ani şi
afişate peste tot fără a exista o
legătură cu restul camerei. Chiar şi un
suport din fier pentru umbrele sau
accesoriile pentru şemineu sunt un
decor elegant al camerei. Optaţi
pentru lumânări parfumate în
schimbul sprayurilor din comerţ.
Posterele din camerele tinerilor tre
buie înlocuite cu tablouri
inspiraţionale sau decoraţiuni pentru
perete.

Eleganţa casei nu se rezumă
doar în amenajarea ei pe interior ci şi
în exterior. Amenajează intrarea:
evită lăsarea încălţămintei la intrare
sau pe hol. Dacă locuiţi la bloc
asiguraţivă că pereţii holului sunt
vopsiţi întro culoare plăcută şi
reîmprospătaţio. Menţineţi
curăţenia şi în afara locuinţei. Iarna
îndepărtaţi zăpada şi poleiul din jurul
blocului sau a casei. Pe cât posibil
amenajaţi şi împrejurul acestora.

(Va urma)

XIII
Revoltă maren „Piscul cu dor” al conducerii Yayaiste.
Cum care, Pisc cu dor, mă? Ce drecu…bă, pă ce lume trăi�i? Piscul

cu dor dă conducere… mo! Cu dor dă func�ii bulibășiste.
Dupăatâta zăcut, printzul făr de portofeliu dădăist își cam roade

averea făcută numai și numai prin muncă cinstită. Deodată, mult iubita și
plagiata Dacianapontica sa răzmeri�at la Kim Ir Senul ei scump și drag:

Mortule! Tu când te trezești, mo? Când mai conduci, mo? Nu vezi că
timpul trece?

Victor(iosul) Yayaist, K.I. Senul,  sa șters un pic dă plagiatura dă
pă frunte șia scuturat pleatan vânt, și ce crede�i? Anceput săși revină…

Brusc șâ dintruna anceput cu revenirea… Tupeul îi dădea…
vânturi, vânturi… și șia ordonat:

Bă, ce ‘lamea stau afundat în coreeanka asta!  Ia sămi face, io, o
grupare războinică! Fac repede rost dă dădăi care să mă votează și… „La lupta
cea mare”!…

Aici… terenul dădăist este este fertil. Doar săi chemi la vot. Le
promi�i șapte minciuni, cinșpe brașoave și… �iai umplut urna…

Cine minte mai mult, ăla câștigă… Cum în această situa�iune Kim Ir
Senul gorjan este expert, reușitai se pare că este ca și îndeplenită. Numai să
dorește el și urnai i se va umple.

Ajunge! A stat dstul de mult dăparte dă problemele dădăilor. Cum
aceștia sau cam prins că Yaya mustea�ă reai cam trage pă sfoară, a zis să le
ntindă o mână… dădăilor indeciși… fără ca aceștia săși dea seama, nau cum,
că mânantinsă este pentru… a lua…

Își strânge armata, ia steagurile cu părun�ii, Ilici și mama
Năstăsoaika și… hai să zdrobește armata muie(ristă) a teliho�măneanului
obraznic.

K.I.Senul Gorjului are planul deja făcut cum săl distrugă pe
K.I.Senul teliho�mănean.

Bă, le spune pretinilor fidel(iști)!
Bă, să vezi ce io trag, bă! Bă săi vezi oastea cum fuge �inânduse

dă tanga!
Poate căl va birui pe teliho�mănean pentru ca acesta are de partea lui

și invidia muie(ristă). Nu suportă muierile dân conducere să stea mai multen
primul rând.

Fiecare vrea să fie doar ea.
Mică, mică, pedofilicioaica lea luatonainte, fapt ce a stârnit mare

invidie printre muie(rimea) conducătoare.
Atat de mare încât conducerea muie(rist)colectivă nul prea mai

suportă pă mustăcios.
Prilej numai bun pentru dacianoponticul de a prelua, în mod

demokratik, conducerea. Are iliciul ăsta mic, năstăsistul ăsta de Kim (mic) o
pohtă de conducere de nu mai poate.

Îl roade pohta conducerii mai rău decat sandaua pe călcâiul ahilian.
„Întărâtăi drace că și miemi place”, parea spune dădăiștii care nu

mai știu cui să dea birurile, taxele…
Tare rău în decizii dastea poporul dădău!
Încurcates deciziile poporului dădău! Și…
Dumnezeu fuge, fuge, fuge…

Gheorghe RĂDUCAN

E . . .  1 3 ,  v i n e  n r .  1 4 / 2 0 1 8
Revista noastră interna�ională de care suntem tare

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

grafică deosebită.
– Înregistrăm peste 414 colaboratori.
– Profilul Meridianului  Cultural  RomânescMeridianului  Cultural  Românesc

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

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

D.V.M.
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VASILE AVORNICIŢEI, 
„DOR DE ALTĂDATĂ”

Întro lume care se îndreaptă
ba chiar impune parcă industrializarea
sentimentelor, a cuvintelor, a firescu
lui, Vasile Avorniciţei rămâne auten
tic, neschimbat, un poet care alege să
expună stări prin cuvinte obişnuite,
prin trăiri fireşti, cărora cei trecuţi prin
viaţă le știu rostul şi le iubesc
dulceaţa.

Fără îndoială, viaţa lasă
urme şi doar cei înzestraţi, aşa ca
Vasile Avorniciţei, îşi lasă sufletul
purtat  cu delicateţe prin toate anotim
purile vieţii.

Autorul se află la al doilea
volum personal, dup cel din anul
2016, “Pocalul cu de toate”, apărut la
Editura Ateneul Scriitorilor Bacău.

Volumul „ Dor de altădată ”
se deschide cu poezia care poartă
titilul acestui volum, “Dor de
altădată”,  în care descoperim un sufet
neatins de meschinăriile vieţii, tânjind
după firescul şi omenia vremurilor de
altădată. “Nu erau pe stâlpi
ghirlande/Nu strigam că suntem
buni/Ne trăiam doar omenia/Pusăn
genă  de străbuni”(Dor de altădată).
Citind, cu interes poemele autorului ,
mam lăsat purtată, fără voie, dincolo
de lumea cuvintelor ţesute cu tandreţe

pentru cititor, tocmai  la Ruginoasa de
Neamţ  întro zi de toamnă:“Mă
strâng  în braţe prunii/Mă leagănă sal
câmii /Pe tălpi mă  calcă iarba ,/Pe cer
mă zbor lăstunii”  sau “Mă ninge gal
ben frunza/Desprinsă de pe ramuri/Şi
mă salută toamna/Cu brumă pe la gea
muri (Toamna la Ruginoasa).

Purtândune cu grijă prin
locurile copilăriei, autorul  ne face, pe
rând, cunoştinţă, în cele peste 100 de
poeme,  cu persoane, evenimente  care
iau marcat copilăria. “La  vremea
cănd  copilăreşte/Mă  contopeam  cu
întâmplarea /Şi mă  credeam  erou  din
basme/Când  imi  băteam  desculţ
cărarea” (Visând trecutul). Dezgustat
de vremelnicia vremurilor pe care le
trăim “Nu  suntem  precum  se
vede/Chipul  nu ne reprezintă/Pe  sub
masca  zâmbitoare/Purtăm  faţa
ipocrită” , nu renunţă totuşi la
speranţă fie ea refugiu final“  Mă  văd
acolo  împreună/ Cu toţi  ai mei  care
sau   dus/Şi  cum  e  viaţa  doar
speranţe/Mai   sper   săi  văd  acolo
sus” (Vremea ipocriziei).

În acest volum, emoţiile se
nasc firesc, evoluează, trec prin toate
anotimpurile, ideile apar continuu, de
pretutindeni în consecinţă versurile

curg frumos şi dulce.
Atrag atenţia titluri fru

moase,  care reflectă viziunea autoru
lui despre lume, fundamentată pe mai
multe direcţii: dragoste, natură,
înstrăinare de sine şi de lume, iubire,
univers mărunt ş.a. (“Amintiri de
altădată”, “Mai toarnă vin”, “ Am
văzut durerea”, “Ma picurat pe frunte
toamna” şi multe altele)

Totuşi, în iubire găseşte
găseşte refugiul şi salvarea: iubire de
aproapele său, de natură, de firesc şi
frumos. “De  nai  fi tu ,nici zările  al
bastre /Nici  flori ,nici  primăveri nu
ar mai fi /Ar fi mereu o lungă  iarnă
rece/Şi  viaţami de iubire nu ar
şti”(De nai fi tu) . Pentru eul poetic,
iubirea înseamnă cunoaştere şi nu are
nevoie de întrebări, nu se cercetează
cu mintea, ci se trăieşte cu inima.

Relaţia omnatură este
prezentă în câteva poezii, dintre care
vă reţin atenţia cu câteva versuri din
poemul “Mie dor”: “Mie dor şi de
pădure/De câmpuri, de imaş/Ce leam
călcat odată/Pe post de ciobănaş”

Şi, ca orice poet care se
respectă, este animat de dragoste şi
recunoştinţă pentru femeia iubită care
ia fost alături din zori şi pănăn seară,
care ia adus lumina şi splendoarea
după care fiecare dintre noi tânjeşte:
“Mereu de tine alături /Mereu cu

tinen gând/Eu îmi  petrec
povestea/Şi viaţa pe pământ” (Îţi
mulţumesc, Marie).

Lumea poeziei  este în ar
monie  cu natura, oamenii, anotim
purile, sentimentele, întro simbioză
fericită.Surprinde  extrem de bine
viaţa, cu bune şi rele, aşa încât citi
torul ramȃne cu aceste sintagme în
inimă şi este atras la lectura versurilor
sale întotdeuna când simte nevoia să
iasă din problemele grele ale vieţii,
întrun mod paşnic şi constructiv, care
săi redea speranţa de viaţă dar să în
demne şi la autoevaluare. 

Fără îndoială, volumul “Dor
de altădată”, este un volum care te
deconectează de la prezentul agitat,
confuz şi fabricat  prin naturaleţea au
torului care expune FIRESCUL.

Poetul are versuri frumoase,
are imagini vii, văpăi care luminează
sufletul şi îndeamnă parcă la rărirea
tempoului, la meditaţie şi inimă
bună.El îşi deschide drum luminos
spre liniştea sufletească pe care a
găsito între filele de carte şi tânjeşte
să o împartă necondiţionat prietenilor,
cititorilor săi. 

Vă recomand această carte,
este o poezie pe care o veţi simţi şi o
veţi înţelege cu ochii sufletului.

Mihaela BĂBUŞANU

CÂT DE SĂNĂTOS E SOCUL
PENTRU ORGANISM

Socul este recunoscut,
deopotrivă în folclorul românesc și
european, drept plantă de leac și
plantă magică. Nenumărate mituri și
legende despre soc au fost purtate din
Orientul Mijlociu și până în nordul
Europei și al Africii.
Socul (Sambucus L.) este o plantă din
grupa arbuștilor, cu 2030 de specii.
Face parte din familia Adoxaceae.
Cea mai cunoscută specie este socul
negru (Sambucus nigra). Popular,
socul mai este cunoscut și sub denu
mirile de coramnic, holer, soace.
Crește pe lângă case și garduri sau la
marginea pădurilor, informează 
Agerpres.

Florile hermafrodite, albe, ce
apar la începutul verii, sunt parfu
mate, pe când frunzele au un miros
neplăcut atunci când sunt frecate în
mâini.

Fructele se prezintă sub
forma unor bobi�e negruviolacee,
dispuse în ciorchine.

Socul, apreciat ca remediu
natural, a fost folosit din cele mai
străvechi timpuri în medicina
tradi�ională.

În știin�a modernă,
cercetările din ultimii 15 ani realizate
în �ări precum: Germania, Elve�ia,
Israel, Polonia, Serbia sau Statele

Unite, au scos în eviden�ă
proprietă�ile medicinale uluitoare ale
socului.

În scopuri medicinale, se
folosesc de la soc florile, fructele și
scoar�a, bogate în ulei volatil, tanin,
mucilagii, flavonozide, amine,
etilamină, vitamina C și vitaminele
din complexul B, izobutilamină.

Frunzele au ac�iune laxativă
și sub formă crudă se aplică pe răni,
fiind calmante și cicatrizante.

Diverse preparate care au la
bază coaja de soc sunt recomandate în
stările de vomă, pentru eliminarea
parazi�ilor intestinali și celor care
suferă de afec�iunile splinei. Coaja
macerată în alcool se bea pentru
detoxifierea organismului.

Florile de soc sunt folosite
frecvent în medicina naturistă, ca
remediu pentru o serie de afec�iuni.

Substan�ele con�inute de flo
rile acestei plante: bioflavonoizii, col
ina, acizii grași omega3 și omega6,
pectina și taninurile, sunt extrem de
benefice pentru sănătate și tratează
alergiile, tulburările respiratorii, sin
uzita și tusea productivă. Florile
folosite deseori la băuturi răcoritoare
func�ionează ca un agent expectorant.

Florile acestei plante foarte
populare în �ara noastră au ac�iune
sudorifică, diuretică, antiinflama
toare. Florile de soc au câștigat o
reputa�ie importantă în tratarea unor
boli inflamatorii și congestionante ale
aparatului respirator, fiind utile în spe
cial în stări febrile. Pentru a poten�a
efectele diuretice, florile de soc se
amestecă cu măceșe, coajă de
mesteacăn, troscot sau coada calului.

Sunt eficiente în combaterea
rinitei, a faringitei, a laringitei sau a
bronșitei produse de infec�ia cu viruși
gripali din grupele A sau B.

Infuzia rece din flori de soc
poate fi folosită pentru tratarea ochilor
inflama�i sau infecta�i.

Extractul din flori de soc
este folosit pentru îmbunătă�irea
func�ionării rinichilor, contribuind la
eliminarea nisipului și la dizolvarea
calculilor renali. Ceaiul din flori de
soc are un rol extrem de important în
tratarea afec�iunilor vezicii urinare.

În privin�a colesterolului,
spre deosebire de alte remedii, socul
nu determină scăderea valorilor aces
tuia, ci împiedică în mare parte oxi
darea sa în organism.

Florile de soc cură�ă sângele
de toxine, ferind corpul de artrită. Sub
formă de tinctură, florile de soc sunt
indicate pentru calmarea durerilor
musculare. Băile fierbin�i cu flori de
soc sunt un remediu pentru reuma
tism.

Bolile de piele sunt și ele
tratabile cu flori de soc, în special ac
neea, ezemele, psoriazisul, degerături
etc. Leziunile cutanate, precum
tăieturile, arsurile și alte răni superfi
ciale se vindecă mai repede sub efec
tul plantei. Florile de soc pot grăbi
vindecarea de herpex simplex (her
pes) și purifică glandele limfatice.
Alături de proprietă�ile astringente ex
celente pentru pielea sensibilă,
calmează mâncărimile și irita�iile.

Durerile de urechi pot fi
atenuate cu ajutorul unei cataplasme
preparate din flori de soc.

Florile de soc contribuie la
eliminarea apei din organism și la
stimularea digestiei, fiind indicat în
curele de slăbire, putând fi asociate cu
ceaiul de lămâie.

Florile de soc pot fi consu
mate sub formă de infuzie, decoct sau
socată. În răceli, mai ales în cazul
copiilor, sunt indicate inhala�iile.

Socata este o băutură dulce
acrișoară, care con�ine flori de soc,
zahăr și zeamă de lămâie.



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

753.557.

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

Telefon: 0785/698.299.

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

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

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

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

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

077.553

*   Vând vilă  Strada Donici, nr.20,1200 mp. Preţ 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 amortizoare noi pentru Dacia 1300.   Tel: 0744 231.380
* Vând două fotolii, o masă şi un pat, din lemn de esanţă tare. Preţ negociabil. 
Telefoane: 0742 968 778 şi 0775 044 899.
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Tipărit la Tipografia                        Abonamentele se pot face la sediile 

“Albina” Iaşi                                      redacţiilor din Vaslui şi Bârlad           

www.tvv.ro aannuunn��uurr ii

UNISON RADIO Bârlad  103,3 fm 
şi online

Str. Frunzelor nr. 2, Vaslui cod 730158

rechizite

manuale

cărţi de specialitate

vizavi de Liceul 
„M. Kogălniceanu”

Librăria 
CASA CĂRŢII

Meridianul, joi, 17 mai 2018

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
196 locuri de muncă disponibile la 06.05.2018

– SC ADISAMCOR SRL 1 electrician de între�inere
în construc�ii, 1 inginer construc�ii civile, industriale și
agricole, 1 instalator re�ele termice și sanitare

– SC ALDESVEX SRL 9 confec�ioneriasamblori
articole din textile, 7 confec�ionerimontatori structuri
metalice pentru construc�ii, 7 muncitori necalifica�i în
industria confec�iilor, 7 muncitori necalifica�i la demolarea
clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faian�ă, gresie,
parchet

– SC ANDARAS SRL 3 confec�ioneri, prelucrători
în industria textilă

– DASCALU VALERICA PFA 3 muncitori
necalifica�i la spargerea și tăierea materialelor de
construc�ii

– GÎSCĂ ANCUŢALĂCRĂMIOARA
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 2 vânzatori

– SC MADEROM SHOES SRL 3 confec�ioneri arti
cole din piele si înlocuitori, 4 muncitori necalifica�i în
industria confec�iilor

– SC NELCRIST CONSTRUCT SRL 1 muncitor
necalificat la între�inerea de drumuri, șosele, poduri,
baraje, 1 șofer de autoturisme și camionete

– SC PANTOCIM SRL 3 confec�ioneri articole din
piele si înlocuitori

– SC PETAL SA 1 femeie de serviciu, 5 frezori uni
versali, 3 inginer mecanic, 5 lacatuși mecanici, 16
muncitori necalifica�i la ambalarea produselor solide și
semisolide, 10 strungari universali, 4 sudori, 4 turnători
formatori

– SC PRODIVA SRL 2 cusători piese din piele și
înlocuitori, 3 muncitori necalifica�i la asamblarea,
montarea pieselor

– SC REIAda SHOES SRL1 confec�ioner articole
din piele si înlocuitori, 1 muncitor necalificat în industria
confec�iilor

– SC ROMEMA COM SRL 1 lucrător comercial
– SC SPIDER FLUX FRESH SRL 3 spălători

vehicule, 3 ospătari (chelneri)
– SC STARTAF SRL 4 bucătari, 4 cameriste hotel,

4 lucrători bucătărie (spălători vase mari), 5 ospătari
(chelneri), 3 peisagiștifloricultori

– SC TGA TRANS SRL 5 confec�ioneriasamblor
articole din textile, 5 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor

– SC VALCONS SHOES SRL 19 cizmari
confec�ioneri încăl�ăminte, după comandă

– VERFILDAN SRL 1 administrator
– ZOOPROD SRL 1 magaziner

ÎNCHIRIEM HALĂ INDUSTRIALĂ
DE 206 MP cu utilităţi;

Strada Gh. Doja, nr. 5 (lângă R.A.R.)
Relaţii la telefon 0744/231380

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

Relaţii puteţi obţine la telefon
0744.231380

Vând hală din
tablă, 30X15m, în

localitatea
Zăpodeni, Vaslui.

Telefon:
0744.231380 

Vând teren în Vaslui situat
lângă KAUFLAND.

Rela�ii la telefon: 0744.231380
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La patruzeci de zile de la
Învierea lui Hristos și cu zece zile
înainte de Pogorârea Sfântului Duh,
prăznuim Înăl�area la cer cu trupul a
Fiului lui Dumnezeu întrupat.

Înăl�area lui Hristos arată
care este destina�ia omului; firea
omenească pe care El a asumato a
fost pe deplin transfigurată, ea nu sa
desfiin�at în unirea cu cea
dumnezeiască. Dacă devine nevăzută
dupa Înăl�are, acest lucru se
datorează îndumnezeirii ei. De altfel
scopul omului nu este să se piardă în
lume, pentru că atunci sar pierde cel
mai important factor al realită�ii.

Au existat păreri că acest
lucru a fost posibil, deoarece Hristos
nu a avut un trup real. Aceste
concep�ii aveau ca punct de plecare
dualismul dintre spirit și materie.
Sfânta Scriptură ne descoperă că
întreaga crea�ie a fost creată bună, că
cele create nu se opun Creatorului.
Sfin�ii Părin�i mărturisesc că ceea ce
nu a fost asumat, nu a fost îndum
nezeit, deci, dacă Hristos nu a asumat
firea noastra, rămânem în continuare
în moarte.

Fiecare moment din via�a lui
Hristos vestește o altă etapă,
Întruparea are în ea întrun mod tainic
Jertfa și Învirea, Învierea ascunde în
ea Înăl�area.

Adesea Înăl�area lui Hristos,
ca și Învierea lui au fost în�elese ca

fiind niște lucrări ale Tatălui asupra
Fiului Său. Trebuie să avem în
vedere, că moartea lui Hristos nu a
avut ca �intă satisfacerea onoarei jig
nite a Tatălui, ci transfigurarea firii
omenești. De aceea atât în Înviere cât
și în Înăl�area Sa, Hristos nu este
pasiv.

Evanghelistul Luca spune că
Hristos ia luat pe ucenicii Săi, ia
dus spre Betania și acolo Șia ridicat
mâinile, ia binecuvântat și pe când îi
binecuvanta, Sa departat de ei și Sa
înăl�at la cer (Luca 24,5051). Prin
aceste cuvinte nu trebuie să
în�elegem că acesta a fost ultimul act
al lui Hristos în lume, El nu devine
absent în crea�ie. Înăl�area lui Hristos
nu inseamnă retragerea din crea�ie, El
continua să fie prezent și lucrător prin
Sfântul Duh.

Temei pentru credin�a în
Înăl�area lui Hristos avem și în
Evanghelia lui Marcu, în versetul 19
din capitolul 16, unde se spune că
Iisus Hristos Sa înăl�at la cer și a
șezut dea dreapta Tatălui. Astfel,
Tatal îl iubește pe Fiul în Sfântul Duh
nu doar ca Dumnezeu ci și ca om.
Prin acesta trebuie să în�elegem că
to�i cei care neam unit cu Hristos,
devenim părtași la această iubire
dumnezeiască.

Hristos prin Înăl�area Sa, nu
arată doar unde trebuie să ajungă
omul, ci se face cale și putere, ca

omul să ajungă la această stare. Așa
putem în�elege paradoxul: Hristos
este înăl�at și în drum spre înaltare cu
fiecare dintre noi.

Ispasul – tradiţii şi obi
ceiuri

În joia din a şasea
săptămână după Paşti creştinii
ortodocşi sărbătoresc Înălţarea
Domnului, numită în popor – Ispas.
La 40 de zile de la Înviere, Iisus se
înalţă la cer după ce sa arătat în câte
va rânduri ucenicilor săi.

În tradiţia populară zilele
acestea au o încărcătură specială,
chiar magică. În ziua de dinainte de
Ispas, care mai e numită şi Ajunul de
Ispas, sau Moşii de Ispas, Bălţatele
sau Pestriţele, nu se lucrează decât
jumătate de zi. Cei ce muncesc toată
ziua le bate piatra holdele şi sunt
pociţi ei sau copii lor. 

Pentru paza casei şi a fami
liei de strigoi, se taie leuştean şi se
atârna la porţi şi la ferestre, iar
femeile adună plante de leac.
Noaptea înfloreşte feriga şi alunul,
care sunt bune de farmece de
dragoste. În aceasta zi de Bălţate sau
Pestriţe se ţine post că e rău de lupi
sau alţi prădători. 

În ziua de Ispas, credincioşii
se încing cu foi de nuc la brâu, pentru
că şi Hristos şia pus când sa înălţat.
Se crede că cine moare de Ispas
ajunge în cer. La Ispas, vitele se bat
cu leuştean, ca să se îngraşe. Nu se dă
foc şi sare din casă, iar tot ce se
seamănă după această zi nu mai
rodeşte.

În ziua de Înălţarea
Domnului, femeile care au în familie
morţi împart azime calde, ceapă
verde şi rachiu pentru sufletele
morţilor, crezânduse că în acea zi se
înalţă sufletele lor la cer şi să aibă
merinde de drum.

Ciobanii primesc un caş şi
uneori un miel. Încep să se taie miei.
Oameni sunt veseli şi se bat cu
leuştean pe care îl ţin la brâu pentru a
fi feriţi de strigoi. Se saluta cu
„Hristos sa înălţat!“ şi se răspunde
cu „Adevărat sa înălţat!“ Conform
credinţei populare, Ispas este perso
najul mitic care a asistat la Înălţarea
Domnului şi la ridicarea sufletelor
morţilor la Domnul. Este văzut ca un
om vesel de aceea in ziua de Ispas
trebuie sa fie bucurie şi veselie.
Gospodinele gătesc bucate ca la Paşte
– ouă roşii, miel, cozonaci şi pască.
În ziua de Ispas Căluşarii joacă, iar în
Sibiel din Mărginimea Sibiului e obi
ceiul ocolirii troiţelor.

Tot astăzi este şi Paştele
cailor. Numai în aceasta zi se satură
şi caii o dată pe an şi doar un ceas,
pentru că aşa au fost blestemaţi de
către Maica Domnului.

ÎNĂL�AREA DOMNULUIZIUA EROILOR

Ziua Eroilor este o
sărbătoare na�ională din România
pentru comemorarea bărba�ilor și
femeilor care au murit în timp ce
serveau în for�ele armate. În
România prin Decretullege nr.
1693/4 mai 1920 sa stabilit ca acea
sta să fie sărbătorită în fiecare an cu
prilejul zilei Înăl�ării Domnului, iar
România a devenit prima �ară care îi
comemorează în aceeași zi pe eroii
străini și pe cei români. Această dată
a fost stabilită ca urmare a Tratatul de
la Versailles unde �ările beligerante
sau obligat prin semnarea tratatului
la între�inerea mormintelor ostașilor
îngropa�i pe teritoriile statelor
respective, precum și a monu
mentelor comemorative de război
dedicate acestora. În timpul comunis
mului prin Decretul nr. 71/1948 data
a fost schimbată la 9 mai, dar după 
sa revenit la data ini�ială .

În această zi, în toate biseri
cile din �ară și străinătate se face
pomenirea tuturor eroilor români
căzu�i dea lungul veacurilor pe toate
câmpurile de luptă pentru credin�ă,
libertate, dreptate și pentru apărarea
�ării și întregirea neamului.

Oficiul Na�ional pentru
Cultul Eroilor împreună cu alte
institu�ii abilitate, elaborează progra
mul manifestărilor prilejuite de Ziua
Eroilor, care este, potrivit legii,
sărbătoare na�ională.

DE ZIUA EROILOR:
1. Ministerul Apărării

Na�ionale organizează ceremoniale
militare și religioase și prin unită�ile,
institu�iile de învă�ământ, cercurile și
bibliotecile militare desfășoară
manifestări dedicate Zilei Eroilor:
simpozioane, întâlniri cu istorici și
veterani de război, vizite la cimitire
de onoare, mausolee și monumente
comemorative de război, expozi�ii de
carte etc.

2. Ministerul Afacerilor
Interne ini�iază programe speciale
pentru sărbătorirea Zilei Eroilor,
organizează ceremoniale militare și
religioase și asigură ordinea publică

la locul de desfășurare a activită�ilor
comemorative.

3. Ministerul Afacerilor
Externe organizează, prin interme
diul reprezentan�elor diplomatice
românești sau oficiilor consulare,
activită�i specifice pentru comemo
rarea eroilor români căzu�i și
înhuma�i pe teritoriul altor state:
depuneri de coroane și, în unele
loca�ii, ceremonii religioase, în limi
ta bugetului aprobat.

4. Ministerul Educa�iei
Na�ionale organizează și desfășoară
programe dedicate aniversării Zilei
Eroilor în institu�iile de învă�ământ:
întâlniri cu veterani de război, 
spectacole omagiale etc. și asigură
participarea tinerilor la ceremoniile
oficiale desfășurate în Capitală și în
�ară.

5. Autorită�ile administra�iei
publice locale organizează
manifestări comemorative, expozi�ii
tematice, simpozioane și mese
rotunde și desfășoară programe pro
prii de comemorare a eroilor, în
func�ie de specificul local, la mau
solee ale eroilor, precum și la cimi
tire, parcele de onoare și monumente
de război.

6. În Ziua Eroilor, la ora
12,00, în toate lăcașurile de cult se
trag clopotele, iar în institu�iile pu
blice și unită�ile de învă�ământ se
păstrează un moment de reculegere.
Festivită�ile de comemorare a eroilor
încep după oficierea Sfintei Liturghii
la sărbătoarea Înăl�ării Domnului.

7. Institu�iile de apărare și
ordine publică asigură gărzi de
onoare și muzici militare/trompe�i
pentru ceremoniile oficiale organi
zate în Capitală, în municipiile
reședin�ă de jude� și la alte cimitire
de război reprezentative din �ară.
Gărzile la monumente se instalează
la ora 11,00 și se ridică la ora 18,00.

8. Măsurile adoptate pentru
sărbătorirea Zilei Eroilor vor fi
incluse pe agenda primei
videoconferin�e săptămânale cu
prefec�ii și președin�ii consiliilor
jude�ene.


