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Mam întrebat dacă prezen�a noastră destul de îndelungată este vizibilă în
perspectivă istorică: spre disperarea unor smângălaci contemporani care se aga�ă
de noi ca scaiul de coada câinelui, „noi?... cu academicieni, miniștri, universitari, pri
mari…” suntem prezen�i și aprecia�i. Ba, mai mult, din 1970 și până astăzi am fost
prezen�isus�inători a tot ce sa înfăptuit frumos și durabil în jude�ul Vaslui, începând
cu Festivalul Umorului „Constantin Tănase”, cu statuia lui Ștefan cel Mare de la
Băcăoani, cu atâtea acte și fapte culturale, continuate cu pârtiile noi în presă, de
după 1989 (TVV, Unison Radio, ziarul Meridianul de IașiVasluiBacău și M.C.R.).
Tot așa, am influen�at destinele unor  personalită�i vasluiene prezente azi între val
orile na�ionale: Dumitru Buzatu (președintele C.J. Vaslui, om politic), Th. Pracsiu
(cunoscut critic și istoric literar), Th. Codreanu (cel mai autorizat analist al operei
eminesciene), Adrian Porumboiu (mare arbitru de fotbal, dar și economist și om de
afaceri), Dan Ravaru (istoric și om de cultură reprezentativ), mari jurnaliști din
presa centrală, Cătălin Striblea și Lucian Pârvoiu, ca să amintesc numai vârfurile.
Până la urmă, nimic interesant nu sa putut petrece, fără să fim și noi prezen�i.

Mai mult, prin „…77… Noduri culturale și răspunsuri amicale” (Iași, Pim,
398 pag.) am pus „Vasluiul pe harta culturală a lumii” după expresia dr. ing. A. D.
Tudosie, academician AOȘR, �inândune și de record mondial prin cei 432 de co
laboratori din toată lumea, la revista interna�ională.

Și, și mai mult, beneficiem de o clădire în centrul orașului care ar trebui să
facă parte din patrimoniul cultural al jude�ului: sediul nostru, din str. Frunzelor,
nr.2, a fost Chestura Poli�iei în anii 1890 – 1892, sediu oficial în timpul primului
Război, cu destin special până după 1950, loc de supliciu pentru elevii de la L.M.K.
pe 1213 iulie 1948, cu 18 aresta�i și înghesui�i în beciul strâmt, după mărturia directă
a șefului de promo�ie dr. ing. Constantin Iulian, (n.17 oct. 1929), ajuns specialist în
construc�ii hidrotehnice și Laureat al Academiei, condamnat de justi�ia comunistă la
6 ani și jumătate de pușcărie. Tot aici au fost �inu�i încătușa�i vesti�ii profesori și oa
meni de mare valoare, Constantin Capră (fost și primar al Vasluiului), V.I.
Cataramă, Constantin Bo� și Gheorghe Popa cunoscu�i anticomuniști.

Tot în clădirea aceasta se află redac�ia grupului de presă (singurul în istoria
culturală a jude�ului) cu ziar, TVV, radio, revistă. 

Până la urmă, istoria no facem noi, prea mici pentru un război atât de mare,
dar suntem în această istorie recentă prin ac�iune și, evident, reac�iile la sus�inerile
de peste 60 de ani, adică longevitate, nu glumă! Că vreun măgar râios se mai scarpină
de stejarul scor�os, nu ne prea deranjează. Noi suntem prezen�i în această istorie a
locului, indiferent ce spun, scriu, vorbesc ori gândesc necunoscătorii contemporani.
Ce neam face fără recunoașterea lor… pe negativ?

Până la urmă și prin rândurile de fa�ă deschidem o pagină de istorie cultural
jurnalistică, în mare măsură necesară pentru individualitatea spirituală a acestui
eșantion de autentică via�ă românească (un jude� moldovean) în moment de cumpănă
pentru limba română, pentru �ara care se topește în Uniunea Europeană, pentru
tradi�ii, obiceiuri, folclor, întro pernicioasă pozi�ie existen�ială.
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ÎN STUDIU ȘI ÎN ACTUALITATE
Reporter: Discut astăzi cu

unul dintre cei care ani și ani dea
rândul sa ocupat și se ocupă de
creșterea albinelor și de mierea cea de
toate zilele, de trântori, domnule ing.
Vasile Puf. Cum este cu părerea că
ești șeful trântorilor din jude�ului
Vaslui?

Vasile Puf: Eu aș
contrazice afirma�ia asta. De 40 de
ani lucrez în domeniu și o familie
ca să fie completă, pe lângă regină,
albina lucrătoare trebuie să aibă și
trântori. Acum care a fost rostul
meu în cei 40 de ani, vom discuta.

R: Discutăm, pentru asta
suntem aici.

V.P.: Este o activitate
extraordinar de frumoasă iar eu
am rămas fidel și voi rămâne fidel
acestei profesii extrem de nobile.

R: De unde familia Puf?
V.P.: Eu mă trag din satul

Pârvești, comuna Costești. Sincer
să fiu nu știu de unde provine
familia Puf, dar știu că străbunicii
mei, bunicii mei, pe care iam
cunoscut, care au făcut războiul și
bunicul de pe mamă prizonier în
Germania un an jumătate. Bunicul
de pe tată a făcut al doilea război
mondial, a fost rănit la �iganca, a
rămas invalid din război. Oameni
de o sensibilitate și de un curaj
extraordinar și unul și celălalt. Îmi
amintesc că bunicul avea vreo 70
de ani și în anii 1968, cu eveni
mentele din Cehoslovacia, pentru
ași apăra glia, era dispus să plece
la armată.

R: Cu toată suferin�a lui?
V.P.: Cu toată hotărârea și

cu toata încrederea că pământul
�ării trebuie apărat indiferent de
vârstă și indiferent de context și
indiferent de sacrificii.

R: În�eleg că numele de
familie este de cel pu�in 100 ani,
adică de măcar trei genera�ii, mai
bine de 100 de ani.

V.P.: Categoric mai mult
de 100 ani. Bunicul ar fi trebuit să
aibă acum peste 100 de ani, era
născut în 1907, dar și străbunicul,
născut la Pârvești, se numea tot
Puf.

R: Pârvești, pe vremea aia
era un sat cu oameni gospodari,
dovadă că sa construit o mănăstire.

V.P.: Era un sat cu oameni
gospodari, pentru că dacă ne
întoarcem în timp, pe la 1600,

familii din Dărăști din Pârvești au
construit acel monument extraor
dinar din punct de vedere
arhitectonic, actuala mănăstire
Pârvești fiind monument istoric.
Timpul șia pus amprenta și pe
respectiva construc�ie, dar încă
rămâne în picioare și eu cred că

este un monument excep�ional și
un reper pentru cei care își
respectă înaintașii, să constate ce
au putut face strămoșii noștri acum
200 de ani.

R: Pufeștii erau printre cei în
preajma bisericii și atunci și acum.
Acum spun eu că da, pentru că
domnia ta ești printre cei care sprijină
hotărât biserica de acolo și
monumentul istoric. Din informa�iile
domnie tale, au fost printre cei
apropia�i biserici?

V.P.: Tatăl meu a fost
epitrop la biserică ani și ani de zile,
a slujit biserica, a făcut curat în
biserică.

R: În ce an sa născut?
V.P.: Tata sa născut în

1930.
R: Iar domnia ta?
V.P.: Eu în 1955.
R: Trei genera�ii care

sprijini�i acolo.
V.P.: Am fost alături de

biserică, am fost alături de familia
tradi�ională. Eu am crezut întrun
lucru și cred în continuare, că noi
nu am venit întâmplător pe pământ
și cred în destinul fiecăruia dintre
noi și de aceea și merg la biserică
de câte ori am prilejul. O fac cu
discre�ie pentru că lucrurile
acestea așa trebuie făcute și nu am
avut un aport deosebit dar am fost
alături și am sprijinit cel pu�in
moral.

R: Uite cum mă leg de vor
bele domniei tale. „Eu nu am venit
întâmplător pe pământ, am avut o
misiune”. Crezi că misiunea a fost
aceea de a te ocupa de cea mai
binecuvântată fiin�ă de pe pământ,
adică de albină? 

V.P.: Eu cred.
R: Se spune că Dumnezeu a

binecuvântat toate cele de pe pământ,
dar albina este cea mai binecuvântată.

V.P.: Eu cred cu
convingere acest lucru pentru că
nu am avut tradi�ie în familie în
ceea ce privește albinăritul, printr
o întâmplare extrem de fericită am
ajuns să fac Liceul Apicol.

R: Unde?
V.P.: În jude�ul Prahova.
R: Și când ai venit la Vaslui?

Cam prin ce an? Nu cred că era nici
un calificat la apicultură?

V.P.: În 1976 am ieșit
prima genera�ie de tehnicieni
apicoli. Și tehnicianul, și doamna
inginer, au fost oameni pasiona�i
care miau insuflat dragoste după
primul an de apicultură. În primele
trei luni de zile, când ma în�epat
albina, am plecat de la liceu. Voiam
să fac orice altceva, dar să nu mai
am dea face cu albina. A venit
perioada de practică în anul
următor și de atunci mam
îndrăgostit efectiv de albine și am
rămas fidel acestei meserii. Întro
anumită perioadă a vie�ii mi sa
oferit un post mai bine plătit și ma
bătut gândul să plec în București.
Mam consultat cu familia, era de
acord, dar am fost și la un duhonic
și mia spus să mai reflectez.  Am
decis atunci că pentru tot restul
vie�ii voi sluji albina. Asta sa
întâmplat acum vreo 25 de ani.

R: Crede�i că albinele îi
pișcă mai mult pe oamenii cu un
anume miros?

V.P.: Eu nu cred asta.
R: Fiecare are mirosul

personal, dar, totuși albinele îi pișcă
mai tare pe unii.

V.P.: Este foarte adevărat.
Eu vă dau exlica�ia știin�ifică. Cei
care sunt mai fricoși sunt sim�i�i, ca
de altfel de orice alt animal, pentru
că sistemul nervos emană
adrenalină. Aceasta este depistată
ca un pericol, este un pericol
eminent pentru albine și albina
evident că vine și atacă în acel
punct. Mul�i dintre cei care nu au
contact cu albina, mul�i dintre
apicultorii începători, sunt în�epa�i
numai, și numai datorită acestui
aspect. Sunt și alte lucruri, și alte
ipoteze, dar aceasta este cel mai
verosimil.  Sigur că atunci când
mergi plin de transpira�ie la albine
este evident că acestea sunt atrase
ca un magnet.

R: La albină tot timpul
trebuie mers cu haine curate, spălat și
nu parfumat. Dacă teai spălat cu
săpun din acesta de lux, te în�eapă
albina de nu te vezi.

V.P.: Orice miros străin
din mediul natural albina îl
percepe ca pe un pericol și atacă.

R: Ai ajuns la Centru Apicol
Vaslui, cum se numea pe vremea aia?

V.P.: Am lucrat în perioa
da liceului ca ajutor de apicultor,
iar când am terminat liceul, lipsit
de modestie spun asta, chiar știam
ce înseamnă apicultor. Lam întâl
nit aici fostul secretar Mihai
Dumitru care era un om deosebit și
care ma angajat imediat la filiala
jude�eană, și am rămas.

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

Dumitru V. MARIN

COSTEȘTI –
VASLUI

Primarul Silvestru  Cârjon�u e destul de cuminte în primăria com.
Costești, pe timp de ploaie. Are de semnat mai multe hârtii înfă�ișate de o
func�ionară, își cere scuze și ne stă la dispozi�ie. Pare cam descurajat de ceva
anume și aflu ceva mai târziu că tânjește după  o rectificare pozitivă, mai ales
că are curând ziua comunei și nu are bani nici de buzunar. 

– Cum apare câmpul, dle Cârjon�u, am văzut o porumbiște foarte
frumoasă.

– Cred că porumbul merge bine, grâul nea dat de sminteală.
Pământul e bine lucrat, nu avem vreo pârloagă, asocia�iile merg
mul�umitor.

– Func�ionarii primăriei ?
– La datorie, avem un colectiv bun și activ. Tot cu ajutorul

acestuia sper să realizăm câte ceva de ziua comunei,  pe 15 august.
– La centrul cultural…
– E tot cum ști�i, avem director și bibliotecară bună. Facem cu

to�i ce putem în condi�iile actuale. Nici la visuri nu ne întrece nimeni. Mă
întreba�i, sigur de Toderașcu. E bine, e cu epigramele lui, premii la ele,
activează și el. Nu se poate să nu sperăm la mai bine în toate…

Mă îndrept spre Deleni pe șoseaua proaspăt asfaltată prin Costești, o
plăcere pe care mio însușesc și eu care am parcurs cu pasul noroaiele prin sat.
Bun gospodar,acasă, fostul ecologist a ajuns unul dintre cei mai destoinici
primari și am întocmit cu plăcere notele de fa�ă. 

AA   aa pp ăă rr uu tt   

nn rr..

11 44 // 22 00 11 88   aa ll   

rr ee vv ii ss tt ee ii   

Meridianul

Cultural

Românesc



www.tvv.ro actualitateactualitate 3Meridianul, joi, 12 iulie 2018

ZZ II   DD EE   BB II LL AA NN ��
Reporter: Stau de vorbă la

Oșești, de ziua satului, cu Didi
Alexandroaie primarul comunei.
Bine vam găsit.

Primar: Bine a�i venit.
R: De ce crede�i că a fost

nevoie să organiza�i ziua comunei?
P: A fost nevoie pentru că

eu consider că locuitorii satului au
nevoie de o zi specială dintrun an
în care să se destindă, să se simtă
bine și în largul lor. Avem nevoie și
de distrac�ie pe lângă celelalte
activită�i pe care le desfășurăm zi
de zi. 

R: Domnia ta ești învă�ător
la bază, nu cumva este și asta o
metodă de educa�ie?

P: Putem spune și asta. Cel
pu�in la această manifestare pe
care o desfășurăm astăzi încercăm
să aducem pe meleagurile noastre
diverși artiști pe care lumea îi vede
doar la televizor. Cetă�enii sunt
foarte bucuroși de acest lucru din

toate punctele de vedere.
R: La Oșești sunt oameni

gospodari. A�i ieșit la secere?
P: Activitatea agricolă nu

este neglijată, este activitatea de
bază a comunei. Majoritatea
cetă�enilor trăiesc din agricultură
și creșterea animalelor.

R: Odinioară aici erau multe
stâne. Mai ave�i stâne?

P: Sunt și la ora actuală în
jur de 3.000 de oi, sunt în jur de 800
de bovine, oamenii mai au această
îndeletnicire și chiar trăiesc din
asta. 

R: La primărie mai ave�i
pământuri?

P: Mai sunt de dat în con
tinuare dar nu prea mai avem de
ajuns pe teritoriul comunei. Mai
sunt niște loturi de teren care sunt
ale noastre dar apar�in altor unită�i
administrativ teritoriale.

R: Câte proiecte ave�i în
derulare la acest moment?

P: Ca și execu�ie avem un
sistem integrat cu sistem de
alimentare cu apă și canalizare. În
faza de licita�ie și de atribuire a
contractelor avem trei proiecte
pentru care sperăm să semnăm
contractele de execu�ie în această
lună: grădini�ă la Oșești și Buda și
reabilitare Școală Buda.

R: Să vorbim pu�in și despre
patriotism pentru că suntem întrun
an special, anul Centenarului. Am
văzut că ai avut aici, printre invita�i,
și un solist basarabean care a tot
pomenit despre cele două maluri ale
Prutului ca despre o �ară, mia plăcut
tenta patriotică a cântecelor sale. La
ce teai gândit când lai invitat să
evolueze?

P: Ideea a fost ca cei care
vin să aibă un repertoriu
diversificat și după cum a�i remar
cat la domnul Filip el chiar are o
tentă patriotică, se simte patrio
tismul de moldovean, de român
adevărat. Artiștii moldoveni cântă
din suflet patriotismul și pun suflet
în ceea ce fac. 

R: Despre monumentul
lângă care ne aflăm ce ne po�i spune?

P: Monumentul acesta le
este dedicat eroilor din Al Doilea
Război Mondial. Avem în curtea
cimitirului din Oșești și în curtea
cimitirului din Buda câte un monu
ment dedicat eroilor din Primul
Război Mondial. La acest
monument lângă care ne aflăm
facem toate manifestările dedicate
cinstirii eroilor neamului, atât Ziua
Na�ională cât și Ziua Eroilor.

R: E și bine plasat, aici. Este
în centru și se adună lumea mai
repede în jurul lui. Am aflat
că în comună ave�i peste 700 de
copii, cerd că este record în jude�ul
Vaslui.

P: Avem peste 700 de copii
și să ști�i că chiar de curând sa
semnat un contract de finan�are de
către școală, un proiect POCU,
prin care copiii de la grupele
preșcolare, primare și gimnaziale
beneficiază de un program after
school. Acest proiect va �ine trei ani
de zile și a demarat acum o lună.
Cei de la grădini�ă vor avea o
grădini�ă de după amiază, școala
primară va avea un after school iar
copiii de la gimnaziu vor beneficia
de niște excursii tematice pentru
completarea cunoștin�elor. 

(Interviul integral îl pute�i citi în
numărul viitror)

Dumitru V. MARIN

OȘEȘTI

DAN NOREA & EUGEN DEUTSCH:
CALENDAR ÎN 17 SILABE – 

DIALOGURI SENRYU
Am ales să prezint acest

volum din uriașa produc�ie
umoristică ieșeanodobrogeană,
pentru că introduce în bibliografia
românească un volum senryu. Acest
gen de poezie este varianta
umoristică a haikuului, în sensul că
are tot trei versuri de 575 silabe și o
cezură, ”o rupere a poemului în două
păr�i care dialoghează doar aluziv
între ele”. Corneliu Traian Atanasiu
în ”Prefa�ă” ne explică structurarea
volumului în ”secven�e de câte trei
poeme aflate sub titluri și teme
(aproximativ) identice”. În
”Postfa�ă” Ananie Gagniuc nii
prezintă pe cei doi autori: Dan Norea
este președinte fondator al Clubului
Umoriștilor Constăn�eni, iar Eugen
Deutsch, la Iași, a transformat capita
la Moldovei în capitala umorului
românesc. Pentru epigramiști, senryu
este ceva nou și totuși ceva la
ndemână, de la un anuimit nivel
valoric în sus. Ca și în epigramă,
în senryu se critică folosind arma
umorului. Petre �u�ea, de câte ori era
întrebat de către un om de încredere
ce asemănare există între extrema
dreaptă și extrema stângă, răspundea
foarte serios că la amândouă
extremele, în dic�ionar, la litera G
lipsește cuvântul glumă. Deși am
intrat cu stângul în democra�ie, mai
bine zis în tranzi�ia spre democra�ie,
ni se oferă generos, din toată inima,
atât de către guvernan�i, cât și de
parlament, ocazia să facem haz de
necaz. Cartea pe care o prezentăm
aici este o veritabilă competi�ie între
Norea și Deutsch de a face haz de
necaz întrun dialog turnat în forme
senryu. Dar să le dăm chiar lor
cuvântul: Dan Norea – Despre orbi,
cu simpatie: ”semafor piuind / orbul
traversează/ cu ochiin patru//
Muguri peste tot / orb tras de câine
după/ o că�elușă”. Eugen Deutsch –
Orbi et urbi: ”un orb la Paris/ orașul
luminilor/ îi pare cam tern// orbul la
München / la Oktoberfest berea/ nu
cere ochi buni”. Dan Norea  Trasul
pe sfoară: ”Mau tras pe sfoară /
ultimele cuvinte/ agă�at în ștreang//
basme românești / zmeul către Făt
Frumos/ Mai tras pe sfoară!” Eugen
Deutsch / Trasul pe sfoară: ”bietul
alpinist / nu a fost tras pe sfoară/ și
a căzut în gol// zmeul Ilenei:/ o săl
tragem pe sfoară/ dacă ne iubim”
Dan Norea – Vilă cu etaj: ”casă o
mită / judecătorul are/ vilă cu etaj”
Eugen Deutsch – De ce nam și eu o
vilă?: ”vilă cu etaj / judecătorul
oare/ va intra la beci?” Dan Norea –
Vinuri preferate: ”so�ii lângă teasc /
eași dorește Chardonnay/ el
resveratrol// dezacord la târg / moșul

busuioacă/ moașa busuioc// de
Bobotează/ popa tămâioasă/ dascălul
fetească” Eugen Deutsch – Vinuri
preferate: ”Vin atrăgător / o dudui�ă
spunând:/ vin azi la tine// vin
atrăgător / roșu, sec, aromat, vechi/
și primit cadou// vin atrăgător /
servit în cupe pline/ de fete goale”
Dan Norea – Divor� rapid: ”partaj
reușit / mia rămas mie cuibul/ rân
dunicilor// partaj cu fata / ea casa și
mașina/ iar noi nepo�ii” Eugen
Deutsch – Divor� rapid: divor� reușit
/ se schimbă so�iile/ la aceiași so�i//
divor� reușit /ea casa de rendez
vous/ el cea de piatră” Dan Norea –
Cărări de munte: ”un singur turist /
poiana cu narcise/ are trei cărări//
cărări de munte / capra vecinei
neagră/ în cerul gurii// Cabana Trei
Brazi / la dus șosea cu asfalt/ la
ntors trei cărări” Eugen Deutsch –
Cărări de munte: ”cărări de munte /
Pietrele Doamnei râvnesc/ Piatra
Craiului// cărări de munte / to�i
turiștii așteaptă/ telecabina// cărări de
munte / șapte fete fac nudism/ pe
lângă Babe” Dan Norea –
Minifabule: ”un catâr fătat/ de o iapă
pur sânge / ce măgărie!// o vulpe șef
la/ combinatul avicol / ce găinărie!//
în zi de Ignat/ un purcel orfan
oftând:/ ce porcărie!” Eugen Deutsch
– Minifabulele lui Deugen: ”zgâriat
bine/ motanul – mâ�a blândă/ sa
făcut de râs// vacă nebună / taurul ei
se poartă/ la fel ca un bou// om
imitând vag/ un iste� cimpanzeu / ce
maimu�ăreli!” Dan Norea – Metale
rare: „căru�a plină/ cu un cablu de
cupru / fierul vechi în șan�// cu
argint în păr / mă întreb de cei
spune/ nunta de aur// ucenic aurar /
meseria se fură/ deci și bră�ara”
Eugen Deutsch – Metale rare: ”met
ale rare / vechi monede de aur/
proaspăt spălate// metale rare /
uraniu îmbogă�it/ cercetat de fisc//
metale rare / cumpăra�ii cu argin�i/
în bră�ări de fier” Dan Norea – Gaura
cheii: ”prins co bombă sexi / soa�a
cu capsa pusă/ explodează// azi, ca
poet sunt/ terminat – nevasta mia/
păruit muza// dublă gelozie / ieri și
a prins nevasta/ cu amantul lui”
Eugen Deutsch – Gaura cheii: ”gaura
cheii / se văd destule broaște/ dar
lacui secat// gaura cheii / un solist
în dilemă:/ undei la bemol?!// gaura
cheii / datorită gropilor/ nu se mai
văd străzi” Acum, fiindcă știm și cei
senryu pe lângă faptul căi felicităm
pe cei doi umoriști, este cazul și să le
mul�umim cam aflat lucruri noi. De
abia mă pot ab�ine, să nunchei cun
senryu. 

Mihai NEAGU BASARAB

La mul�i ani cu sănătate și dragoste
din partea băiatului, nepo�ilor și
strănepo�ilor, pentru doamna Radu Anica
din Bălteni.

Cu toată dragostea îi dormim multă
sănătate și numai bucurii.
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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
12 iul. 2018 – 18 iul. 2018

O săptămână cu multe
întâlniri, dialoguri și

călătorii pe distan�e scurte. Probabil
că trebuie să rezolvi acte, documente,
sarcini profesionale în loca�ii diferite
și astfel să te plimbi destul de mult.
Intervin și treburile gospodărești sau
rezolvarea unor situa�ii ale membrilor
familiei. Discu�ii aprinse de la bani și
bunuri patrimoniale. Se conturează
implica�ii financiare mari în tot ce
�ine de casă și familie. 

Este vorba despre bani în
primele trei zile ale

săptămânii. Sunt șanse să�i crească
veniturile din activitatea profesională
desfășurată la un loc de muncă. Dar,
în paralel apar cheltuieli pe nevoi
personale. Și cei dragi î�i vor da târ
coale, pentru a le îndeplini niscai
mofturi. Pruden�ă și discernământ,
pentru că sunt posibile pierderi, fur
turi sau cheltuieli nefolositoare. Vei fi
înconjurat de multă lume, în mod
special de către prieteni apropia�i.

Săptămâna te predispune la
a te gândi mai mult la tine

și la planurile tale de viitor. Ai nevoie
de liniște, medita�ii în locuri sfinte,
plimbări ușoare în aer liber și mult
somn. Priorită�ile momentului sunt
rela�iile parteneriale. Există neplăceri
serioase, dar ai încredere și răbdare că
vor veni vremuri bune. Deocamdată
este bine să te relaxezi și să�i
îndeplinești sarcinile cotidiene cât
po�i tu de bine. A doua parte a
săptămânii aduce cheltuieli, dar î�i
cresc și veniturile. Evită extravagan
�ele și exagerările de orice fel!

Începi săpătmâna în for�ă,
plin de energie și

determinat să schimbi multe în via�a
ta. Ar fi bine să te gândești la
priorită�i. Este timpul să te ocupi mai
mult de nevoile tale personale și mai
pu�in de ale altora. Rela�iile cu
ceilal�i, mai ales rela�ia cu partenerul
de via�ă, colaboratorii, asocia�ii sunt
contradictorii. Sunt posibile neplăceri
de la și prin aceste persoane, de aceea
fii prudent. Unele rela�ii se vor final
iza.

În prima parte a săptămânii
se eviden�iază rela�iile cu

prietenii. Dialogurile cu unele
persoane din via�a ta î�i vor lămuri
multe și mărunte, mai ales în ceea ce
privește cariera profesională și
imagina publică. �ine cont de cele
aflate și depune eforturi serioase,
pentru a�i îmbunătă�i via�a. Vor
interveni momente de relaxare și dis
confort sufletesc. Le vei putea depăși
cu bine dacă î�i vei organiza treburile
foarte bine. Sunt posibile neplăceri
legate de sistemul osos.

O săptămână interesantă, cu
multe evenimente, mai ales în

sfera socioprofesională. Se contu
rează dialoguri cu șefi, cu autorită�i și
reuniuni oficiale deosebite. Este
nevoie să pui la punct documente,
acte, contracte vechi care își așteaptă
rândul demult, iar acum a sosit
termenul limită. Fii prudent și
concentreazăte pe ceea ce ai de
făcut! Totul are importan�ă și trebuie
rezolvat corespunzător la momentul
potrivit. Vor apărea în preajma ta
oameni care te vor sfături de bine. Ia
aminte la cele aflate! 
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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

SUBVEN�II MAJORATE LA 2.250 LEI
PENTRU UNII ANGAJATORI
ORDONANŢĂ DE

URGENŢĂ nr. 60 din 5 iulie 2018
pentru modificarea şi completarea
unor acte normative din domeniul
forţei de muncă aduce noi modifiri
Legii nr. 76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru șomaj și
stimularea ocupării for�ei de muncă

Concret, prin modificările
aduse  se stabilește că, pentru
încadrarea în muncă a persoanelor
din grupuri vulnerabile, cuantumul
subven�iilor acordate din bugetul
asigurărilor pentru șomaj se
majorează de la 900 lei la 2.250 lei,
astfel:

– angajatorii care
încadrează în muncă, pe durată
nedeterminată, cu normă întreagă,
absolvenţi ai unor instituţii de
învăţământ primesc lunar, pe o
perioadă de 12 luni, suma de 2.250
lei, pentru fiecare absolvent încadrat;

– angajatorii care
încadrează în muncă pe durată
nedeterminată, cu normă întreagă,
absolvenţi din rândul persoanelor cu
handicap primesc lunar, pentru
fiecare absolvent, 2.250 lei, pe o
perioadă de 18 luni;

– angajatorii care
încadrează în muncă, pe perioadă
nedeterminată, cu normă întreagă,
şomeri în vârstă de peste 45 de ani,
şomeri de lungă durată, tineri NEET
sau şomeri care sunt părinţi unici
susţinători ai familiilor
monoparentale primesc lunar, pe o
perioadă de 12 luni, pentru fiecare
persoană angajată din aceste
categorii, 2.250 lei, cu obligaţia
menţinerii raporturilor de muncă sau
de serviciu cel puţin 18 luni;

– angajatorii care, în raport
cu numărul de angajaţi, şiau
îndeplinit obligaţia, potrivit legii, de
a încadra în muncă persoane cu
handicap, precum şi angajatorii care
nu au această obligaţie legală, dacă
încadrează în muncă pe durată
nedeterminată persoane cu handicap
şi le menţin raporturile de muncă sau
de serviciu cel puţin 18 luni, primesc

lunar, pe o perioadă de 12 luni,
pentru fiecare persoană angajată din
această categorie, 2.250 lei;

– angajatorii care
încadrează în muncă, cu normă
întreagă, şomeri care, în termen de 5
ani de la data angajării, îndeplinesc,
conform legii, condiţiile pentru a
solicita pensia anticipată parţială sau
de acordare a pensiei pentru limită de
vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile
de a solicita pensia anticipată
parţială, beneficiază lunar, pe
perioada angajării, până la data
îndeplinirii condiţiilor respective, de
2.250 lei.

De asemenea, angajatorii
care încadrează tineri cu risc de
marginalizare socială şi care
beneficiază de acompaniament social
personalizat în baza unui contract de
solidaritate beneficiază lunar, pentru
fiecare persoană din această
categorie, de o sumă egală cu salariul
de bază stabilit la data angajării tiner
ilor, dar nu mai mult de patru ori val
oarea indicatorului social de referinţă
în vigoare la data încadrării în
muncă, până la expirarea duratei con
tractului de solidaritate.

În același timp, cuantumul
primei de activare acordată șomerilor
înregistra�i care nu beneficiază de
indemniza�ie de șomaj este majorat
de la 500 lei la 1.000 lei, în situaţia în
care se angajează cu normă întreagă,
pentru o perioadă de cel pu�in 3 luni.

De asemenea au fost aduse
modificări Legii nr. 279/2005 privind
ucenicia la locul de muncă și Legii
nr. 335/2013 privind efectuarea
stagiului pentru absolven�ii de
învă�ământ superior. Odată cu
intrarea în vigoare a OG 60/2018,
angajatorii care vor încheia, în
condiţiile legii, un contract de
ucenicie sau de stagiu, după caz, vor
beneficia, la cerere, pe întreaga
perioadă de derulare a contractului de
ucenicie/stagiu, de o sumă în
cuantum de 2.250 lei/lună. Suma
acordată până acum era de 1.125 lei,
în cazul ucenicilor, și 1.350 lei, în
cazul absolven�ilor.

APELAŢI 112 DACĂ
VEDEŢI ACEASTĂ

PERSOANĂ

Un bărbat  în vârstă de 33
ani, din localitatea Arsura, jude�ul
Vaslui, a plecat de acasă, fără a mai
reveni până în prezent.

În ziua de 07 iulie a.c.,
DUMITRU IONEL, în vârstă de 33
ani, din sat/comuna  Arsura, jude�ul
Vaslui, a plecat de la domiciliu şi nu
a mai revenit până în prezent.

Dispari�ia bărbatului a fost
sesizată de către familia acestuia,
care a precizat că Dumitru Ionel a

plecat de la domiciliu în data de 07
iulie a.c., ora 14.40 cu o căru�ă,
deplasânduse către pădurea
Cozmești, jude�ul Iași, fără a mai
reveni la domiciliu. 

Semnalmente:  înălţime
aproximativă de 168 cm,  ten
măsliniu, păr şaten, iar ca semn par
ticular are o cicatrice pe partea stîngă
a gâtului. Pe degetele de la mîna
stîngă are un tatuaj cu 5 puncte, de
tipul unui zar. 

La momentul dispari�iei
acesta purta o cămaşă de culoare
albastru închis, pulover de culoare
albastru, șapcă bleumarin, pantaloni
de tip salopetă de culoare albastru
deschis  și era încăl�at cu pantofi
sport de culoare albă.

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!

RATA ȘOMAJULUI LA SFÂRȘITUL
LUNII IUNIE 2018

La nivelul Jude�ului Vaslui
rata șomajului la 30 iunie 2018 este
de 8.57%, mai mică cu 0.07 pp fa�ă
de cea din luna anterioara când se
înregistra valoarea de 8.8.64%.

Numărul de șomeri afla�i în
eviden�ă la sfârșitul iunie 2018
(11.987) este  în scădere cu 86
persoane faţă de luna mai 2018
(12.073 persoane), urmare a fluxului
de intrări și ieşiri înregistrate.

Din totalul șomerilor
înregistra�i la nivelul Jude�ului

Vaslui, 819 au fost șomeri
indemniza�i și 11.168 neindemniza�i. 

În ceea ce privește
repartizarea șomerilor în mediul
rural/urban:  

 Număr șomeri înregistra�i
în mediul urban  1287 (637 femei)

 Număr șomeri înregistra�i
în mediul rural 10700 (4017 femei)

Pana la data de 30.06.2018
au fost încadrate 2.789 persoane din
eviden�a agen�iei.

ANUNŢ  PUBLICITAR
Vând familii de albine cu tot cu ladă. 
Vând centrifugă şi 6 bidoane de aluminiu.
Telefon 0785561800.
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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)

Meridianul, joi, 12 iulie 2018

H O R O S C O P
12 iul. 2018  18 iul. 2018
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Ești animat de gânduri
măre�e la începutul

săptămânii, dornic de a te pierde în
călătorii începărtate și de a�i eleva
sufletul cu lecturi deosebite. Cum
treburile cotidiene nu te slăbesc o
clipă vei fi nevoit să revii în acum și
aici. Totuși sunt șanse să te ocupi de
organizarea unei călătorii de agre
ment, pentru studii sau pentru a
lucra în alte �ări. La serviciu ești în
vizorul șefilor.

Săptămâna debutează cu
aspecte financiare. Este

vorba despre achitarea facturilor,
taxelor sau amenzilor după caz. Prin
intermediul colaborărilor sau
datorită partenerului de via�ă este
posibil să plătești daune serioase.
Cei dragi vor veni în preajma ta cu
multă afec�iune, pentru a le oferi
bani sau bunuri valoroase. Pruden�ă
și nu te lăsa ademenit de vorbele și
gesturile mieroase! Vei avea timp
pentru organizarea unei călătorii.

Socialiazarea este activi
tatea de bază din această

săptămână. Sunt șanse să rediscu�i
termenii unei colaborări, să te ori
etenzi spre alte contracte sau pur și
simplu să te angrenezi în activită�i
comune cu partenerul de via�ă. Sunt
posibile discu�ii aprinse, dar până la
urmă lucrurile se vor rezolva favora
bil. Apar cheltuieli destul de mari,
fie pe taxe, facturi, servicii, fie
datorită moștenirilor sau partajelor.
Rezervă momente și pentru odihnă,
organismul este destul de solicitat.

Ai multe de făcut la serviciu
de aceea ar fi bine să�i

stailești un plan de ac�iune și săl
urmezi îndeaproape. Cum sănătatea
este foarte vulnerabilă ar fi bine să
apelezi la colegii de încredere,
pentru a te sprijini. Există conflicte
în culisele profesionale ce trebuie
luate în seamă. Pozi�ia ta în cadrul
unui colectiv de lucru este ușor de
subminat, de aceea ar fi bine să�i
aduni for�ele și să�i îndeplinești
responsabilită�ile corect și la timp.

Prima parte a săptămânii î�i
aduce alături copiii,

persoana iubită, în general prietenii
dragi și de încredere. Cu toate că
aparent este armonie și antren în
rela�iile sentimentale, în umbră
există interese meschine din partea
multora. Fii prudent și evită să ai
încredere în vorbele dulci și ges
turile afectuoase, indiferent din
partea cui vin. Acordă aten�ie sporită
ambian�ei de la locul de muncă. Unii
colegi ticluiesc obstacole serioase în
calea ascensiunii tale sociale.
Partenerul de via�ă te solicită mult.

Prima parte a săptămânii este
favorabilă desfășurării

treburilor gospodărești și rela�ionării cu
membrii familiei. Aparent este în regulă
în segmentul domestic, dar conflictele
mocnesc în umbră. Fii alături de cei dragi
și caută săi în�elegi pe fiecare. Cumva se
simte în aer, că lucrurile nu mai merg ca
înainte. Schimbarea este greu de produs,
mai ales că ești deja foarte obișnuit cu
situa�ia familială actuală. Totuși, fii
pregătit pentru orice! Este nevoie să
acorzi timp și aten�ie copiilor sau per
soanei iubite. 

Locuri de muncă
în Vaslui

– SC CONFECTII SA 5 confec�ioneri, 4 muncitori necalifica�i
– SC VASTEX SA 4 muncitori necalifica�i, 5 confec�ioneri
– SC LOTEX GENERAL SRL 1 inginer siguran�ă alimentară, 1

inginer SSM+ISU, 6 preparatori conserve, 2 laboran�i industria alimentară, 2
lăcătuși, 6 muncitori necalifica�i

– SC PASTE VAS SRL 5 tâmplari, 5 muncitori necalifica�i
– SC MOBEXIMZAM CO SRL 6 tâmplari, 5 finisori lemn, 5

muncitori necalifica�i tâmplărie
– SC DANIGRIG COMPANY SRL 2 lucrători comerciali
– SC COMCONSTRUCT SRL  4 dulgheri, 3 muncitori necalifica�i,

6 pavatori, 2 ingineri constructori, 3 maiștri constructori
– SC TRUST ELECTROM SA 1 șofer categoria E
– SC AUTOSTART SRL 1 lucrător comercial
– SC SAFIR SRL 2 ingineri chimiști, 4 mecanici utilaj, 5

manipulan�i ramă, 4 ingineri tehnologi
– SC CONSTRUCTII HIDROTEHNICE 2 paznici
– ASOCIATIA DE PROPRIETARI nr.11 2 ingrijitori scări
– SC PHENICIAN SRL 1 barman
– SC BURINST GAZ SRL 2 instalatori sanitarigaze, 1 inginer

instala�ii, 1 tehnician instala�ii
– SC EPSYLON SUDEST FARM SRL 2 ospătari
– SC POLAR SRL 2 montatori
– SC OLGAROM SRL 1 barman
– SC GHERILOM SRL 1 lucrător comercial
– Scoala Postliceala Sanitara Vaslui 1 secretară
– SC HOLMAT AGRO SRL 1 lucrător comercial
– SC DINFEL BRETONEL SRL 2 frizeri
– SC HELRUSER SRL 4 muncitori necalifica�i în construc�ii
– SC ASITRONIC SRL 2 tehnicieni telekom
– SC AMBIENT SRL 1 pizzar, 1 barmanospătar
– SC AQUAVAS SA 1 electrician
– SC DALMIDA SRL 2 gestionari

Locuri de muncă
în Bârlad

– AI GOLD FRUITS & VEGETABLES SRL 1 manipulant mărfuri
– ALUSEEK CONSTRUCT SRL 4 confec�ioneri tâmplărie din alu

miniu si mase  plastice
– AQUAVAS SA 1 instalator apă, canal
– CONFECTII BIRLAD SA 5 muncitori necalifica�i în industria

confec�iilor, 5 operator confec�ioneri industrial îmbrăcăminte din �esături, tri
cotaje, materiale sintetice

– LASERFOX PRO  SRL 2 operatori introducere, validare și prelu
crare date

– METAL SUPER LASER SRL 1 operator la mașiniunelte cu
comandă numerică

– OSIRIS DUNIBEMA S.R.L.D. 1 contabil
– PRIMARIA MUNICIPIULUI BÂRLAD 1 arhivar, 1 consilier

juridic
– RCS & RDS SA 5 agen�i de vânzări
– SAMNOVE SRL 2 operatori confec�ioneri industrial îmbrăcăminte

din �esături, tricotaje, materiale sintetice
– SC LIDL DISCOUNT SRL 1 vânzător
– SC REMARDO SRL 1 lucrător comercial
– SC RULMEN�I SA 2 ambalatori manual, 1 controlor calitate, 6

electricieni de între�inere și repara�ii, 2 forjori mecanici, 1 încărcător
descărcător, 1 inginer energetică industrială, 1 inginer mecanic, 2 lăcătuși
mecanici de între�inere și repara�ii universale, 2 lăcătuși montatori pentru
utilaje industriale, de construc�ii și agricole, 1 maistru mecanic, 1 metrolog
verificator, 5 rectificatori universali, 1 sculermatri�er, 1 sortator produse, 5
strungari universali

– STEFTRANS SRL 1 ajutor ospătar, 1 barman, 1 casier
– STEYNER SERVICE SRL 2 mecanici auto, 2 tinichigii carosieri ,

2 vopsitori auto
– VERTRANTIS SRL 5 șoferi autobuz, 1 taxator

ANUN� PUBLICITAR

Vând casă în Vetrișoaia. Suprafa�a cur�ii
2.000 mp (metri patra�i), pre� negociabil.

Telefon 0763699000

INFRAC�IUNI  RUTIERE
CONSTATE  DE

POLI�IȘTII  VASLUIENI

Poli�iștii vasluieni
efectuează cercetări fa�ă de mai
multe persoane, depistate pe
drumurile publice ale jude�ului
Vaslui. Acestea sunt bănuite de
săvârșirea mai multor infrac�iuni la
regimul circula�iei rutiere.

În data de 9 iulie a.c., în
jurul orelor 02:30, poli�iști din cadrul
Poli�iei Municipiului Bârlad, afla�i în
exercitarea atribu�iilor de serviciu pe
strada Mihai Eminescu, din
localitate, au pornit în urmărirea unui
autovehicul al cărui conducător nu a
oprit la semnalele acestora. 

Bărbatul în vârstă de 29 de
ani, din Bârlad, jude�ul Vaslui, a fost
testat cu aparatul etilotest, rezultatul
fiind  de 0,30 mg/l alcool pur în aerul
expirat, drept pentru care
conducătorul auto a fost condus la
spital, unde iau fost recoltate mostre
biologice în vederea stabilirii
alcoolemiei. De asemenea, în urma
verificărilor efectuate în bazele de
date, sa constatat faptul că bărbatul
avea suspendată exercitarea dreptului
de a conduce autovehicule pe
drumuri publice, în urma depășirii
limitei legale de viteză.

În cauză a fost întocmit
dosar de cercetare penală pentru
săvârşirea infracţiunii de “conduc
erea unui vehicul având exercitarea
dreptului de a conduce suspendată”,
faptă prevăzută și pedepsită de arti
colul 335 alineat 2 din Codul Penal. 

Poli�iști din cadrul
Serviciului Rutier Vaslui, afla�i în
exercitarea atribu�iilor de serviciu pe
raza Municipiului Vaslui, strada
Ștefan cel Mare, au depistat și oprit
pentru control, în data de 9 iulie a.c.,
la ora 00:52, un autoturism, condus
de un bărbat de 24 de ani, din
comuna Tanacu, jude�ul Vaslui.

În urma testării cu aparatul
alcooltest a rezultat o valoare de 0,50
mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt
pentru care conducătorul auto a fost
condus la spital pentru recoltarea
mostrelor biologice, în vederea
stabilirii alcoolemiei.

În cauză sa întocmit dosar
de cercetare penală pentru săvârşirea
infracţiunii de "conducerea unui
vehicul sub influenţa alcoolului sau a
altor substanţe",  faptă prevăzută și
pedepsită de articolul 336, alineat 1
din Codul Penal.
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INTERIMARUL CEL APRIG
Reporter: Stăm de vorbă cu

primarul interimar al comunei Deleni,
Doru Eșanu. Domnule primar cum
sta�i cu proiectele?

Primar: Avem un proiect
care va începe execu�ia, cred, la în
ceputul săptămânii acesteia sau
săptămânii viitoare cel mai târziu,
deja sunt date ordine de începerea a
lucrărilor.

R: Ce începe?
P: Va începe asfaltarea

drumului comunal în cele trei sate
componente ale comunei, este vorba
despre 6,5 km de asfalt. Mai avem
două proiecte de reabilitare la școli

prin programul na�ional .
R: Ave�i popula�ie școlară?
P: Nu prea. La școala de la

Deleni se va acoperi numărul de

catrede, deși greu, pentru
func�ionarea în condi�ii de
organigramă cerută de Inspec
toratul Școlar. Însă la școala de la
Mărgineni mai avem  una sau două
genera�ii de elevi din păcate.

R: Și reabilitarea pentru cine
o face�i?

P: La ora la care discutăm
există elevi pentru Deleni 1 fără
probleme și chiar și pentru
Mărgineni.

R: Un alt proiect care ar fi?
P: Ar fi un Centru cultural

de care ducem lipsă de 1520 de ani.
Din păcate nu putem accesa fonduri
europene pentru acest proiect
deoarece sa mai băgat mâna în fon
durile europene, asta e greaua
moștenire, cum sar zice acum și
legislatura aceasta și încă 5 ani sun
tem ca niște proscriși pentru fon
duri europene. 

R: Face�i centru cultural pe
banii voștri?

P: Da.
R: Ave�i cu ce?
P: Avem prevăzut în buge

tul local. Suntem la eliberarea
autoriza�iei de construc�ie, avem
documenta�ia întocmită.

R: Ce mai ave�i în plan?
P: Vrem să rezolvăm pro

blema cu apa pentru că avem zone
unde nu este apă deloc. 

R: Consiliul Jude�ean vă
ajută?

P: Da, dar în limita
posibilită�ilor. Neau ajutat acum cu
drumul jude�ean pentru că eram
singura comună legată cu un drum
de piatră.

R: Să trecem la agricultură.
Am văzut lanurile de prin zonă, cum

categorisi�i anul agricol?
P: Un an în care nu prea

nea ajutat Dumnezeu cu
precipita�iile. Au fost culturile de
toamnă care nu depășesc 30%40%
produc�ie iar culturile de primăvară
au fost și ele compromise în
propor�ie de 50% 60%. Se reface
acum pu�in porumbul după ploi dar
cel care nu a ieșit e compromis. Au
rămas suprafe�e complet cultivate
cu buruieni. Noi am făcut proce
durile de inventariere a suprafe�elor
afectate de această situa�ie
climatologică și am înaintat actele
autorită�ilor care se ocupă cu ges
tionarea acestor situa�ii în speran�a
că acești producători vor recupera
o parte din pagube.

R: Ve�i mai face ziua co
munei anul acesta?

P: Facem și ziua comunei,
mai modest. Vrem să facem o
adunare cum fac americanii, ca un
picnic.

R: Cam cum sar desfășura?
P: Păi vom începe de la

biserică pentru că hramul satului
coincide cu Sfânta Maria. După ce
vom termina cu momentul religios
vom avea un moment artistic cu
copiii și cu ce invita�i vom avea și

apoi urmează sărbătoarea
propriuzisă cu hora satului, la care
probabil vom invita și un artist, dar
nu dintre cei de top pentru că nu ne
permitem.

R: Eu vă știu de când era�i
colonel și vă lupta�i cu focul, ca să zic
așa, e vreo diferen�ă între ce a�i făcut și
ctuala perocupare, sunte�i pregătit de
bătălie?

P: Să ști�i că este multa mai
greu acum decât ce am făcut
înainte. Acolo aveam mijloace și ca
marazi pe care mă putream baza și
nu era ceva de nereușit. Aici reușita
�ine de mai mul�i factori și de multe
ori nu depind acești factori în tota
litate de tine. Totuși eu sunt
încrezător cămi voi face datoria și
aici și că nu există ceva ce nu pot re
zolva. Conforma statisticii comuna
noastră este ultima din jude�,
urmează după noi coar Coroieștiul
în acel clasament. Aș vrea ca în pe
rioada aceasta de interimat să
ajungem măcar la jumătatea clasa
mentului. 

R: Să ajunge�i cât mai
degrabă.

P: Mul�umesc.

Dumitru V. MARIN

DELENI

FURTURILE DIN LOCUINŢE – 
VULNERABILITĂŢI ŞI MĂSURI DE PREVENIRE

PROTECŢIA VALORILOR

Obiectele de valoare sau
banii lichizi vor fi întotdeauna în
atenţia infractorilor care concep di
verse modalităţi de a şi le însuşi, in
diferent dacă acestea se află întro
locuinţă, magazin, depozit ori în
circulaţie.

Între calitatea sistemelor de
asigurare a protecţiei şi ingeniozitatea
hoţilor a fost, dintotdeauna, o acerbă
competiţie.

Contrar tuturor evidenţelor,
din motive greu de înţeles, mulţi
deţinători de valori ignoră cele mai el
ementare măsuri de autoprotecţie, de
venind astfel victime sigure.

Principiile de bază ale
amenajării unui sistem de protecţie
cuprind aceleaşi elemente, indiferent
de perioada istorică în care a fost con
ceput.

Una din cele mai eficiente
metode de protecţie o constituie li
mitarea posibilităţilor de acces la
bunurile de valoare şi prelungirea tim
pul necesar pentru sustragerea aces
tora de către infractori.

Măsurile luate au rolul de a
induce răufăcătorilor sentimentul că
şansele de reuşită sunt minime, iar
riscul de prindere este maxim, ceea
constituie un factor psihologic, ce
poate fi realizat prin:

•    concepţia arhitectonică a
clădirii, care trebuie să inducă senzaţia
de solid; 

•    existenţa barierelor fizice;

•    prezenţa sistemelor mo
derne de securitate. 

Se disting două tipuri de
bariere utile protejării bunurilor:

a. fizice, constituite din ele
mente, în special, mecanice de
siguranţă (uşi, încuietori, grilaje,
obloane, seifuri, pereţi etc.); 

b. „psihice”, care
descurajează infractorii sau detectează
în faza incipientă o tentativă de
pătrundere prin efracţie (sisteme de se
curitate perimetrală, antiefracţie, con
trol al accesului sau sisteme de
supraveghere şi înregistrare video). 

Barierele fizice au rolul de a
întârzia cât mai mult pătrunderea sau
accesul la valori al infractorilor. Este
necesar ca acest timp să fie suficient
pentru ca cineva să sesizeze ceea ce se
întâmplă şi să anunţe Poliţia. De
asemenea, întârzierea necesară pentru
depăşirea acestor bariere îi determină
pe cei în cauză să renunţe.

„Barierele” psihice au drept
scop descurajarea infractorilor, su
gerândule ideea ca acţiunile lor sunt
în permanenţă supravegheate şi pot
deveni probe în instanţă. Spre deose
bire de paza umană un sistem elec
tronic de securitate nu doarme şi nu
poate fi corupt sau depăşit cu mijloace
uzuale.

O îmbinare judicioasă între
barierele fizice şi cele psihice poate
genera o protecţie eficientă.

Achiziţionarea unor sisteme
de securitate care să corespundă stan

dardelor de securitate nu este un moft,
ci o necesitate.

RECOMANDĂRI PENTRU
PROTEJAREA LOCUINŢEI

DACĂ LOCUIŢI LA
BLOC:

•    montaţi un interfon la in
trarea în scară şi utilizaţil în mod
corect pentru controlul accesului per
soanelor în imobil; 

•    asiguraţi dotarea cu încu
ietori corespunzătoare a uşilor de la
subsol, terase sau intrările supli
mentare; 

•    asiguraţivă că dispozi
tivul de amortizare montat pe uşa de
intrare asigură o închidere completă a
acesteia; 

•    la intrările în holurile
blocului şi pe paliere este nevoie de o
bună iluminare; 

•    instalaţi un sistem de ilu
minare automat cu detecţia mişcării şi
un sistem de supraveghere video; 

•    montaţi un sistem de
alarmă în locuinţa dumneavoastră; 

•    conectaţi sistemul de alar
mare la un dispecerat de monitorizare
a acestora; 

•    montaţi o incuietoare de
inaltă siguranţă la uşa de acces în
locuinţă;

•    dacă locuiţi la parter sau
la etajul 1, grilajele de la fereastră ţin
hoţii la distanţă. 

Încuietoarea trebuie montata
corect, in asa fel încat sa fie imposibil

accesul din exterior la suruburile de
prindere, iar cilindrul sa fie complet
introdus în corpul broaştei, pentru a
evita ruperea lui 

.ÎN PLUS, DACĂ LOCUIŢI
LA CASĂ:

Puteţi monta un sistem de:
•    supraveghere video în ex

terior, care să înregistreze orice acti
vitate desfăşurată în curtea casei; 

•    protecţie perimetrală ce
avertizează asupra pătrunderii per
soanelor străine în curtea
dumneavoastră; 

•    iluminare cu senzori de
mişcare. 

Mai mult decât util pentru
liniştea familiei dvs poate fi:

•    instituirea unui sistem de
supraveghere a vecinătăţii; 

•    interzicerea accesului în
locuinţă şi refuzul de a da informaţii
despre dvs., bunurile pe care le
deţineţi ori despre vecini, persoanelor
străine ce pretind că reprezintă diverse
instituţii, dar care nu se pot legitima; 

•    apelarea la o persoană de
încredere care să vă ridice eventualele
facturi sau înştiinţări lăsate în uşă ori
în cutia poştală, pe perioada cât lipsiţi
de la domiciliu; utilizarea sistemului
de securitate antiefractie care trebuie
sa devină un obicei firesc, precum
inchiderea uşii; 

•    prezenţa unui câine; 
•    evitarea depozitării în

curtea casei, la vedere, a ambalajelor
unor obiecte de valoare 

Nu daţi nicio şansă

spărgătorilor!

Noi vă propunem:
•    să apelaţi la serviciile de

consultanţă ale firmelor specializate
pentru a alege soluţia optimă de
protecţie a locuinţei dumneavoastră; 

•    proiectarea sistemului de
securitate trebuie să fie făcută o dată
cu proiectul de arhitectură. Proiec
tarea clădirii trebuie să ia în conside
rare asigurarea măsurilor de securitate
ale acestei; 

•    îmbinarea mijloacelor
mecanice cu cele electronice, pentru o
mai bună protecţie şi siguranţă;

•    achiziţionarea acelor sis
teme de închidere/asigurare care
corespund standardelor de securitate;

•    să alegeţi acele încuietori
care sunt prevăzute cu chei ce nu pot fi
multiplicate uşor; 

•    apelaţi  pentru montarea
unui sistem de securitate  la firme
licenţiate de Inspectoratul General al
Poliţiei Române (IGPR), lista fiind
disponibilă pe pagina web; 

•    instalarea de sisteme de
alarmă şi supraveghere video care să
corespundă normelor de securitate; 

•    monitorizarea sistemului
de alarmă şi intervenţia în caz de
efracţie să fie executată numai de
firme specializate şi licenţiate de
IGPR; 

Paza bună trece primejdia
rea!
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CU PRIMARUL PE
ALEEA CASTANILOR

Reporter: Stima�i prieteni,
stau de vorbă cu primarul comunei
Perieni, Alexandru Iacob, cu care am
făcut o plimbare prin comună și am
văzut cât de bine arată aceasta fa�ă de
acum ceva timp și cum sa moder
nizat. Am văzut o fabrică de pavele,
am văzut că ave�i rigole care
protejează drumurile, am văzut kilo
metri de asfalt și de drum pietruit, am
văzut că ave�i și stadion pe care lam
filmat pe dinafară. Vă întreb, pentru
început, ave�i și echipă de fotbal? 

Primar: Avem o echipă de
fotbal. Mai ia și bătaie, mai bat și ei.

R: Cât se implică primarul în
treaba asta?

P: Contribuim și noi din
fondurile proprii.

R: Se mai face și alt sport la
Perieni?

P: Nu.
R: Cultură mai ave�i? Ave�i

bibliotecară?
P: Avem bibiliotecară,

avem director de cămin, avem
echipa aia de cimpoieri...

R: Mai func�ionează?
P: Încercăm să o

revigorăm, să o împrospătăm cu
cadre tinere.

R: A�i cumpărat instru
mente?

P: Avem instrumente,
avem costume, avem de toate.

R: Se mai găsesc de
cumpărat cimpoaie? 

P: Se mai găsesc dar avem
specialiști care le fac aici. 

R: Am văzut că pe direc
toarea școlii a�i promovato,
dumneavoastră sau altcineva, vicepri
mar. Ave�i ceva probleme la școală?

P: La școală avem un

domn director pe care lam găsit
promovat de fostul primar, dar nu
prea găsim în�elegere la imple
mentarea de noi proiecte. De exem
plu am inten�ionat să înfiin�ăm o
școală profesională cu primarul de
la PoganaCiocani, o școală
profesională cu specificul Sta�iunea
Perieni. A căzut proiectul, însă.

R: Ave�i clasele IVIII sau
IX?

P: Avem clasele IVIII.
R: Cam câ�i copii ave�i?
P: Avem peste 500 de copii.

Eu am încercat săl ajut pe director,
să modernizăm grupurile sanitare
care sunt tot în curte, ca pe vre
muri, dar nu vrea să colaboreze să
modernizăm aceste grupuri sa
nitare. Sunt multe de făcut. Le
lipsesc laboratoarele, le lipsesc săli
de clasă, am pierdut un proiect
POCU la care nu a vrut să ne ajute,
Prin acel proiect li se asigura
elevilor masă, li se asigurau alte
ajutoare prin fonduri europene. Di
rectorul, nu vrea să colaboreze cu
noi

R: Cum sta�i cu for�a de
muncă?

P: În comună se simte lipsa
for�ei de muncă. Bârladul absoarbe
for�a de muncă din comună. Mul�i

pleacă și în străinătate.
R: Câ�i ave�i la Legea 416?
P: La 416, care muncesc

efectiv și îi folosim la administrarea
trotuarelor și fabricarea pavelelor
și bordurilor, avem peste 60 de per
soane.

(Interviul integral îl pute�i
citi în numărul următor)

Dumitru V. MARIN

PERIENI
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TRAHANACHEZĂRI 
GUVERNAMANTALE
Ave�i pu�intică răbdare!",
Mereu, guvernarea neo cere;
Iar când e pe �ară călare,
Promite doar lapte și miere.

UNEI TINERE MODESTE
Se observă, nui mister,
Domnișoara mult nu cere;
Nu vrea Luna de pe cer,
Doar mai multe luni de miere!

DE ZIUA ȘEFULUI MEU
Că șeful de poet mă știe,
Doream prin asta săl las paf
Și iam făcut o poezie…
Dar a ieșit un epitaf

Mihai HAIVAS

DIVA, LA ANGAJARE
E sigură că e ușor,
Prea multe nu i se vor cere,
Căci argumentui zdrobitor
Având CVul … la vedere!

VIA�A DINAINTE, FA�Ă DE
CEA DE ACUM
Că bine de era, eu nu știu, zău,
Dan minte ontrebaremi vine:
Cum poate ca să fieatât de rău,
Acum, când e atât de bine?! 

UNOR GUVERNAN�I
În stadiuntâi sau instalat,
În cel deal doilea, sau certat,
Șiacum ei sunt în stadiu trei,
Când to�i… se fură între ei. 

Gheorghe BĂLĂCEANU

LA MOARTEA UNUI ȘOMER 
Răpus de boală, azi coboară 
În groapa lui de sub castani, 
Convins că nul vor da afară 
În următorii şapte ani! 

RUGĂ PENTRU FRIGIDERUL
MEU
E gol şi rece şi inert 
Dar, Doamnen mila Ta cea mare 
Să nu îi spulberi în deşert 
Speranţa de reîncarnare. 

PORNIND DE LA UN PERCEPT
SFÂNT
În Cartea Sfântăi poruncit 
Să nu tenchini la chip cioplit, 
Deaceea, poate, au ambiţii 
Să li tenchini, toţi neciopliţii. 

Nicolae  DARIE

A DĂRUI…
E frumos atunci când dai
Și, în plus, e creștinește;
Dar din dar se face rai…
Pentru cel care primește!

DESPRE MINCIUNĂ
Chiar de pare o prejudecată,
Îmi sus�in părerea, sus și tare:
Să afirmi că nai min�it vreodată,
Este, clar, minciuna cea mai mare!

Schimbare
De vreo două săptămâni,
Șia pus silicoanen sâni,
Și, de nu miar fi nevastă,
Aș putea să jur căi... castă!

Ioan TODERAȘCU

BANCURIBANCURI
Ea, desfătânduse în îmbrăţişările lui:
– Scumpul meu… spunemi cât de mult mă iubeşti ?
– Uităte pe cer şi încearcă să numeri stelele… atât de mult te iubesc.
– Dar este zi acum.
– Exact! 
– Draga mea, ştii cât trăiesc boii?
– Nu, dragul meu. De ce, te simţi rău?



NOAPTEA DE IULIE
Anceput din nou sămi fie dor de dulce fericire...
Văd cămi trece tinere�ea, văd că anii mi se duc,
Și mie sete de plăcere, și mie sete de iubire,
Însă umbrele visate nu se poate să leapuc.

Numai aurul, el singur, îmi lipseșten astă lume,
Numai el, dar fără dânsul sunt un biet neputincios...
Care suflet deal meu suflet, care nume deal meu nume
Sar lipi să ia povara unui trai sărăcăcios?

Pică plâns al tinere�ii pe un sân ce nu palpită,
Ai avut cu ce săl cumperi, e al tău până în zori...
Veștejeștetea mea buză pe o buză veștejită,
Și tu, suflete, visează că aduni cerești comori.

Însă tu, o! poezie, cu mantaua ta regală,
Î�i acoperă vederea — fugi în col�untunecos,
Prin fereastră mă fixează luna rece și spectrală
Ca un doctor ce se uită la un chip de ofticos.

A! desigur, masca blondă avea altfel de privire
Când pe �ărmurile deaur ale lacului Leman
Surâdea printre frunzișuri la întâia mea iubire,
Vis mai lung decât un secol în cuprinsul unui an.

A! desigur că în noaptea cen trecutul vie�ii mele
Ensemnată cu roșea�a sim�ămintelor dintâi,
Dacă ea privea prin geamuri dintre pulberea de stele,
Nu venea cun zâmbet rece lângă caldul căpătâi.

Poezie! Poezie! Ai dreptate totdeauna,
Dar fiindcă simt și astăzi că rămasam tot al tău,
Dă, te rog, în jos perdeaua, ca să nu mă vadă luna,
Roago calea săși urmeze, voi să scap de ochiul său.

Zii să meargă pe oriunde e suavă fericire,
Săși încarce a ei rază cu al florilor arom,
Să zâmbească voluptă�ii ce se naște din iubire,
Dar să uite pe oricine a uitat că este om. 

Alexandru MACEDONSKI

COASTACOASTA
LUILUI

ADAMADAM
Când ai fǎcut, Doamne, femeia,
Ţia trebuit un pic de os,
Can jurul lui, având, Tu, cheia,                              
Să pui cen rai e mai frumos,

Dar pentru o aşa minune,
Ai vrut ca osul cu pricina
De la Adam săl iei, anume, 
Cantramândoi sǎŢi vezi lumina,

Şiatunci, ca Tată înţelept,
Cum nu le faci întâmplǎtor,
Ai socotit că ar fi drept
Sǎ nu iei os de la picior, 

Cǎ se putea cumva ca Eva,                                  
Prima femeie, cea dintâi,                                       
Trăgânduşi pe vecie seva,                                  
PeAdam săl ţină sub călcâi,

Iar de la cap, ferinear sfinţii!                            
Os nai luat, ca nu cumva                                    
Sǎnceapǎ dupǎ ziua nunţii 
Pe bietuAdam al domina,

Aşa cǎ ai gǎsit cǎi bine,
De la mijloc sǎl iei, ca ea,
Egalǎ cu Adam sǎ fie 
Peacest Pǎmânt dea pururea,

Şi de sub braţ (sǎ  luǎm  aminte!)
Oricând sǎ fie protejatǎ,
De lângǎ inimai fierbinte, 
Fidel iubitǎ şiadoratǎ.
…………………………….
Trecutau ani, şia fost sǎ fie 
Un înţelept, şi el, tot om,
Cea demonstrat, cu…gǎlǎgie,
Cǎ noi
Am fi   
Picaţi 
Din  pom (!?)…

Co fi aşa, dracu’ mai ştie (!)
Dar sînt Adami cu pumnul tare,
Care, cu multǎ bǎrbǎţie, 
Îşi calcǎ Evelen picioare,

Şi nu e o coincidenţǎ, 
Doar de privim ce facem noi,
Apareaceastǎ diferenţǎ, 
Între divin…
Şi maimuţoi !

Valeriu CERCEL

RONDELUL
DESPĂR�IRII

Deacum eu nu teoi mai vedea,
Sunt trist cum nu am fost vreodată,
În via�a astami zbuciumată
Nu mai rămâne nici o stea.

Naș fi crezut, zău, niciodată,
Să pot rosti în via�a mea:
Deacum eu nu teoi mai vedea,
Sunt trist cum nu am fost vreodată.

Așa un suferind zicea,
Cu inima înfrigurată
Privind, ca printro feregea
Fiola subven�ionată…

Deacum eu nu teoi mai vedea!
Vasile LARCO

AFORISME
* Calitatea ecoului depinde şi de cea a sunetului original. 
* Oh, de câte ori cumpărăm tabloul numai pentru că ne place rama. 
* Aş vrea ca necrologul meu săl scrie strănepoţii... 
* Prea multă minte strică, dar şi prea puţină. 
* Nu prea sunt bărbaţi fără antecedente şi femei fără antecedenţi.
* Uneori mă întreb cum de reuşesc fotbaliştii să alerge cu viteza cu care
vorbeşte crainicul.
* Vrei să pui degetul pe rană? Spalăţi, mai întâi mâinile!
* Cine nu te aprobă nu este neapărat contra ta. 
* Prostia e internaţională dar are elemente de specific local. 
* În viaţă totul se plăteşte. În afară de munca voluntară.
* Vai ce bine că sa trecut la orarul de vară. În orarul de iarnă era un frig
cumplit. 
* Chelneriţa nea adus supa. Era grasă şi indispusă...
* Decât o celebritate locală, mai bine un anonim universal. 
* Cel mai mult îi plac florile celui care le vinde. 
* Şi cei din Comuna Primitivă îşi aveau primitivii lor.
* Când ai dreptate, mai toţi imparţialii sunt de partea ta.
* Vai, ce simplu era totul înainte de miau explicat! 
* Cum aş putea sămi interiorizez sentimentele exterioare?! 
* Cel mai frecvent, punctele de vedere se bazează pe ce auzim. 
* Nu există satiric care să nu fi fost, pe vremuri, liric.

Dorel SCHOR
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A APĂRUT
... 77... NODURI 

CULTURALE 
ȘI SEMNE AMICALE

REVISTA „BOOKLOOK”, EDITATĂ DE
ASOCIAŢIA LITERARĂ PĂSTOREL IAŞI,
LĂUDATĂ LA FREIBURG, ÎN GERMANIA 

Duminică, 8 iulie 2018, sala
mare de lectură a Bibliotecii Judeţene
"Gheorghe Asachi" din Iaşi a găzduit
o nouă şedinţă cu public a Asociaţiei
Literare Păstorel Iaşi (ALPI), sub
conducerea scriitorului Mihai Batog
Bujeniţă.

Peste 25 de iubitori de
cultură de bună calitate, printre ei
fiind şi Ştefan Mardare, gazda
noastră din cadrul "BJ" au asistat la
un excelent recital de epigrame,
poezie şi sonete, aplauzele
participanţilor demonstrând din nou
talentul literar al membrilor ALPI, de
la cel mai mic la cel mai mare!

În debutul manifestării,
directorul ALPI, Mihai Batog
Bujeniţă, a prezentat câteva dintre
manifestările la care au fost prezenţi
şi membrii Asociaţiei în ultima
perioadă, printre ele fiind şi lansarea
cărţii lui Victor Iosif  "Eugen
Drăguţescu  omul şi artistul, în
scrisori", de la Muzeul Unirii din Iaşi.

Acelaşi "MBB" a adresat
felicitări publice scriitorului şi jurna
listului Dan Teodorescu (membru
senior în ALPI şi şeful
departamentului Relaţii
Internaţionale), pentru avansarea
acestuia în postul de redactor şef

adjunct în cadrul Agenţiei de Presă
"Aşii Români" şi al publicaţiei
"Vocea Ta", ambele cu sediul central
la Nürnberg, în Germania. Sa citit în
continuare recenzia dl. dr. Mihai
Neagu (directorul Bibliotecii
Române din Freiburg) despre

publicaţia "Booklook", editată de
ALPI, cu multe pasaje laudative la
adresa scriitorilor ieşeni şi au fost

prezentate cărţile publicate în ultima
perioadă de colegii Mihai Haivas,
Georgeta Paula Dimitriu, Angela
Pistol, Sorin Cotlarciuc, Mihai
BatogBujeniţă şi Dan Teodorescu.  

Membrii ALPI au fost de
acord în unanimitate să se trimită, în
perioada următoare, cărţi beletristice,

din propriile creaţii literare, doamnei
Ionela van ReesZota, pentru
Biblioteca Centrului Cultural
RomânoGerman de la Nürnberg,
ALPI având un parteneriat de
colaborare cu asociaţia DACIA e.V.,
din Germania.

Au recitat apoi din propriile
creaţii literare Doina Toma, Angela
Pistol, Georgeta Paula Dimitriu,
Viorica Şerban, Angela Mihai, Dan
Teodorescu, Mihai BatogBujeniţă,
Dumitru Ivas, Victor Iosif (care a citit
din cartea "Când tata avea tată",
poeziile Mălinei Aniţoaei), Vasile
Unguraşu, Constantin Mănuţă,
Constantin "Ticu" Mihai, Vasile
Larco, Sorin Cotlarciuc, Ioan Hodaş
şi Constantin Profir.

În seara zilei de luni, 9 iulie
2018, la Complexul Hotelier Ciric, în
cadrul Taberei de creaţie şi recreaţie
"Un deceniu de prietenie la Iaşi",
organizată de Asociaţia "Universul
Prieteniei", membrii Asociaţiei
Literare Păstorel Iaşi vor susţine un
recital literar, întro manifestare care
îl va omagia şi pe maestrul Horia
Zilieru, la împlinirea vârstei de 85
ani.

Următoarea manifestare cu
public în cadrul ALPI va avea loc
duminică, pe 12 august 2018, tot de la
ora 10.00 şi tot în sala de lectură, de
la sediul central al Bibliotecii
Judeţene Gheorghe Asachi Iaşi. 

Dan TEODORESCU

BUNELE MANIERE 
ÎN VACAN�Ă

Copiii pot învăţa şi deprinde
lecţii de viaţă importante chiar şi
atunci când sunt în vacanţă. Vacan�a
de vară este şi momentul în care vă
petreceţi împreună mai mult timp,
activităţile sunt mai multe şi diverse
şi comportamentul celui mic este
altul, acesta simţinduse mai liber
decât pe parcursul anului când şcoala
îi impune o anumită conduită.

Dar bunele maniere nu intră
niciodată în vacanţă. Exersaţile şi
adaptaţile în funcţie de situaţie şi
context.

 Mizeria nu se aduce în
interior: fie că vine de la plajă, cu
mult nisip în încălţări sau printre
jucării sau din curte de la joacă,
copilul trebuie să ştie că nu poate
aduce în casă sau în camera de hotel
toată mizeria sau nisipul de pe plajă.

 Cuvintele magice: cu
atât mai mult în vacanţă, când intră în
contact cu mai multă lume şi
cunoaşte persoane noi, copilul
trebuie să ştie că mulţumesc şi te rog
nu trebuie să lipsească din
vocabularul zilnic.

 Politeţe la locul de
joacă. Să împărţi, să vorbeşti frumos
şi să aştepţi să îţi vină rândul să
foloseşti anumite jucării sau locuri
din parc sunt importante chiar şi în
vacanţă.

 Temperaturile sunt
caniculare şi mulţii copii au tendinţa
să renunţe la haine pentru a se răcori.
Aminteştei copilului tău că poate să
îşi dea jos hainele doar atunci când
este pe plajă sau la piscină.

 Atunci când copilul tău
întrerupe o conversaţie cu o poveste
de a sa, aminteştei că nu este
politicos ce face. Încurajeazăl să
aştepte până îi vine rândul să
vorbească.

 De la înot cât este ziua
de lungă până la explorarea par
curilor din împrejurimi, copii au vara
o poftă de mâncare deosebită. Deşi
poate sunt tentaţi să se năpustească
asupra mesei, trebuie să li se
amintească să aştepte până când toată
lumea se aşează la masă.
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RADIOGRAFIE SUSPECTĂ
Scriitorii sentrec în a cânta

(vai, ce urât sună cuvântul cânta pen
tru starea de aici, de acum!), starea lu
crurilor din �ară. Adevărul este că au
și… materie primă suficientă.

A deschis Domnul o grindă
cerului și nea întins o mână întrun
decembrie sângeros al anului 1989.

Ce am făcut noi?
Păi, uite ce am făcut! Am

făcut ceea ce trăim.
Am ales un impostor

nenorocit, un criminal sovietic căruia
iam devenit complice la distrugerea
�ării.

În timpul acestui regim odios
sau pus bazele oficializării celul mai
mare dezastru, distrugerea na�iei.

Sub masca democra�iei sale
a fost lăsat să func�ioneze la scară
na�ională un joc piramidal, Caritas,
care, în cele din urmă, a distrus mii de
familii, dar a și îmbogă�it pe câ�iva…

Tot în această perioadă
nenorocită au început să fie da�i afară
oameni de la serviciu, oferindulise,
salarii compensatorii, ajutoare sociale,
mai pe direct, plăti�i ca să stea.

A înfiin�at și prostitu�ia
politică, odiosul, tiranul, – această
curvărăseală – fuga de la un partid la
altul   care nea distrus și ne distruge.

Sa oficializat căderea
băncilor, adică nimeni na plătit pen
tru banii fura�i.

Căzând Caritasul, au
înfiin�at un alt joc, la fel de nenorocit,
F.N.I.ul.

La fel și acesta a distrus
multe, multe familii. Mii.

Partidul acesta criminal,
distrugătorul atomic al României, șia
pus pe frunte eticheta de social
democra�ie.

Sub această etichetă falsă au
apărut mai rău decât ciupercile după
ploaie și bogătanii, profitorii dis
trugerii �ării. �ara era făcută �ăndări,
poporul sărăcea, iar numărul profito
rilor, al bogătanilor, creștea vertigi
nos. Regimurile următoare ale
acestui comunist criminal nu au făcut
altceva decât să continue dezastrul
na�ional, distrugerea bucă�ică cu
bucă�ică a �ării.

Au început cu industria, baza
existen�ei na�iunii.

Au desfiin�ato!
Nimeni na plătit nimic pen

tru acest lucru, nimeni nu știe de vreo
rămăși�ă industrială, doar noi știm
unde sunt banii.

Învă�ământul este distrus și
el, dar avem cei mai mul�i doctori pe
metru patrat din lume, din păcate pen
tru noi, mul�i dintre ei adevăra�i
analfabe�i. Scoatem doctori pe bandă
rulantă și cu învă�ământul mergem, ne
duc în ritm de fanfară mortuară spre
analfabetism, analfabetism care, a
urcat însă pe treptele cele mai înalte
din guvern și parlament.

Navem armată, dar grohăie
�inutul de generali.

Sănătatea au îmbolnăvito

așa de rău, că nare cum săși revină. 
Este în comă.

Economia, la fel… la
pământ. Se trăiește dintrun comer�
putred și din ajutoare sociale, dar și
pensile si salariile sunt mare parte in
dexate cu împrumuturi externe.

Infractorii, bogătanii, au
urcat, este adevărat, cu jutorul unui
popor blând, tolerant (să nui zicem
prost), în toate sferele de conducere,
inclusiv parlament și guvern, unde și
au adus toate neamurile, iar de acolo
no săi vedem pleca�i decât cu pi
cioarele înainte mirosind flori la
tulpină.

Ne conduc spre pieire
pușcăriașii, ho�ii și penalii.

Suntem sufoca�i, suntem
râsul și batjocura lumii.

�iganii și ungurii ne batjo
coresc în ultimul hal în complicitate
cu cei pe care iam ales.

România, �ara mea, va serba
curând un centenar, dar ea, merge,
este dusă de aleși, spre desfiin�are…

România, �ara mea, nu mai
este în pericol să fie atacată, jefuită de
hoardele barbare din exterior ca altă
dată.

Acum, aceștia, barbarii,
plâng, ne plâng de milă.

Acum, avem noi hoardele
barbare, sunt înăuntru, viermele este
înăuntru și roade al dracului de rău.

Roade și tace, noi ne mirăm,
suferim dai suntem complice și….
evident îi votăm.

Ne votăm călăii și după
aceea �ipăm că ne bat.

Până când, Doamne?
Până când, popor român?
Presa, câinele de pază al

societă�ii, a fost „cumpărată” cu fulgi
cu tot de barosanii latifundiari, de
conducătorii securiști, securiza�i și a
devenit un că�eluș râios la picioarele
oligofrenilor politici.

Au mai rămas scriitorii să
mai reliefezen foi starea na�iei, dar și
între aceștia a intrat răul, dihonia…

Astfel, niște sărmani, au de
venit profesori de poezie, de teatru, de
proză și de toate întrale scrisului…
și dau sfaturi, ba, trasează directive de
la „catedre academice”.

Îmbecilitatea unui popor care
nu pune mâna pe bâtă a crescut și ea.

Înrudit cu suferin�a, cu
umilin�a, cu ura, cu sărăcia, poporul
meu tace.

În loc să facă ordine în �ară,
milioane de români au fugit în
străinătate, slugi la străini.

Rromii, crea�ie iliesciană
(sângele nu se trădează), fură peste tot
si de peste tot.

Neau făcut �ara de râs, ca și
politicienii de altfel și pentru asta, sunt
scuti�i de taxe.

În complicitate cu trădătorii
neamului, �iganii primesc ajutoare so
ciale pentru că „nau bani” săși
între�ină castelele.

În �ara mea și a voastră,

Drapelul Na�ional este coborât în
bernă și pe clădirile �ării, a mea și a
voastră, fâlfâie steagul altei na�iuni.

Vându�i pânăn măduva
oaselor, lipsi�i de orice spirit patriotic,
îmbuiba�i și îmbogă�i�i până peste,
conducătorii ne distrug, poporul îi
votează.

Citeam o poezie trimisă de
un prieten, poezie de un mare adevăr
și sensibilitate, că în curând nu vom
mai avea „lemn pentru sicrie”…

Sunt sigur că după ce ne vor
pune taxe pe aer, iubi�ii aleși, în criza
lemnului vândut, vor reinventa groapa
comună.

În ropote de aplauze ale
aleșilor, ho�ii mari, când ajung în fa�a
legii, așa pocită cum au făcuto, fug
din �ară.

Obeza lor justi�ie nu are grijă
de un popor sărman, furat la sânge, ci
de ai proteja pe ho�ii fugari, de ai
scoate nevinova�i, de a face pe dracu
n patru să le lase furăciunea.

Mai are grijă justi�ia asta a
lor de pușcăriași.

Vrea să le dea drumul peste
noi înainte cu mult de ispășire a
pedepsei, ba, săi și plătim pentru că
au făcut bulău.

Cu provenien�ă de pe cu
loarul uman al liceului absolvit,
această justi�ie cu multă grăsime pe
creier – a regimului totalitar
– fără matematică, deci (deși folosește
cifre la condamnări), confundă pe fa�ă
cifrele, pune agalitate între cifre
diferite.

Este prins și dovedit un in
fractor, un ho� și este condamnat la
șase ani – să zicem, decizie finală, ex
ecutorie.

Ei, cu toate astea, conform
justi�iei teodoreliene, infractorul stă la
mititica cca un an și jumătate.

Păi, este egal șase cu unu
virgulă cinci???

Tot legea spune că un
judecător de pe o anumită func�ie nu
trebuie să stea acolo decât 9 ani.

Clar!
Sec!
Uite că la noi, justi�ia lui

coate goalema�e fripte permite, să
stea omul lor acolo 10, 11, 12 ani sau
mai mult.

Nouă este egal cu zece, un
sprezece și mai mut? Avem justi�ie, nu
glumă!…

Poporul stabilește prin refer
endum ca numărul trântorilor din par
lament să fie redus drastic la puterea
lui de plată, a poporului…

Drăgălașa de justi�ie a
poporului meu, nu �ine cont de asta,
ba, acceptă aproape dublarea
numărului de trântori.

Doamne, ăștia ne omoară!
Chiar, vom avea lemn de

sicrie cum tu ne spui, poezie
frumoasă?

Gheorghe RĂDUCAN

ASPECTUL CERULUI ÎN LUNA IULIE
2018

Luna iulie este cunoscută pentru iubitorii cerului nocturn ca perioada
propice pentru organizarea de tabere de astronomie în afara oraşului, acolo
unde este mai puţină poluare luminoasă, iar cerul îşi arată adevarata frumuseţe.
Condiţiile meteo sunt prielnice pentru organizarea unor astfel de activităţi, aşă
că va trebui să profităm din plin de această ocazie.

Aspectul cerului în această lună este predominat de constelaţiile ceru
lui de vară, ce sunt vizibile în condiţii foarte bune seara, imediat după ce se
lasă întunericul. Trebuie să amintesc de configuraţia intitulată „Triunghiul de
vară”, formată de stelele Vega din constelaţia Lira, Deneb din Lebăda şi Altair
din Vulturul. Cerul anotimpului de vară mai este cunoscut şi datorită fru
moaselor obiecte „deep sky”, dar şi pentru faptul că în această perioadă se poate
observa cel mai bine Calea Lactee, ca o bandă strălucitoare pe cerul nopţii. Din
oraş, cerul este mai dificil de observat din cauza polurii luminoase, în schimb
astronomii amatori organizează în mod frecvent activităţi ce implică obser
varea cerului din zone izolate, fără becuri sau alte surse de lumină artificială.

Pe 27 iulie 2018 va avea loc o eclipsă totală de Lună, cel mai impor
tant fenomen astronomic din acest an, şi cea mai lungă eclipsă totală din sec
olul 21, cu durata totalităţii de 1 oră şi 42 de minute.

Momentele eclipsei totale de Lună din noaptea de 27 spre 28
iulie 2018

Din România eclipsa va fi vizibilă în întregime, maximul eclipsei pro
ducânduse la ora 23:21 (ora de vară). Ultima eclipsă totală de Lună observabilă
din România în astfel de condiţii sa produs pe 15 iunie 2011.

Luna şi planeta Marte, în noaptea eclipsei, animaţia a fost
realizată exact la maximul momentului de totalitate, cu aju

torul simulatorului astronomic  Stellarium.

Mai mult de atât, chiar pe 27 iulie 2018, planeta Marte se află la
opoziţie, moment în care planeta se va observa toată noaptea în condiţii foarte
bune.

Cu prilejul acestui fenomen astronomic, Departamentul de As
tronomie al Muzeului „Vasile Pârvan” din Bârlad, va organiza o activitate
specială cu publicul. Observaţii astronomice şi transmisia live a evenimentu
lui.

Dumitru Ciprian Vîntdevară
Muzeograf Planetariul/Observatorul Astronomic al Muzeului “Vasile

Pârvan” Bârlad
Coordonatorul Astroclubului „Perseus” Bârlad

Momentul eclipsei Ora de vară
Intrarea Lunii în penumbră 20:14:48
Începutul eclipsei parţiale 21:24:28
Începutul ecplisei totale 22:30:17
Faza maximă 23:21:45

Sfârşitul eclipsei totale 0:13:14
Sfârşitul eclipsei parţiale 1:19:03
Ieşirea Lunii din penumbră 2:28:42



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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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
111 locuri de muncă disponibile la 11.07.2018

– SC ADISAMCOR  SRL 1 dulgher (exclusiv
restaurator), 1 electrician de întretinere în construc�ii, 2
fierar betoniști, 2 muncitori necalifica�i la spargerea și
tăierea materialelor de construc�ii

– SC ALDELIA SRL 5 confec�ioneri articole din
piele si înlocuitori, 5 muncitori necalifica�i la asamblarea,
montarea pieselor

– SC ALTERNATIVE VECTOR TRUST SRL 1
instalator instala�ii tehnicosanitare și de gaze, 1 electrician
de întretinere în constructii

– ANDELAVISION S.R.L.D. 1 ajutor bucătar
– ARISMA DISTRIBUŢIE SRL 1 bucătar, 1

cameristă hotel, 1 spalatoreasă lenjerie
– SC AUTOBUZUL SA 2 șoferi autobuz
– SC DOGMA IMPEX SRL 5 cizmariconfec�ioneri

încăl�ăminte, după comandă, 2 șoferi autobuz
– EDIVALMIM SRL 1 muncitor necalificat în

industria confec�iilor
– ENACHEMORARIT SRL 1 manipulant

mărfuri, 1 paznic
– FINISH TRANSPORT SRL 2 șoferi

autocamion/mașină de mare tonaj
– I.I. GISCA ANCUTA LACRAMIOARA 2

vânzători
– SC INVESTCAD SRL 2 cizmariconfec�ioneri

încăl�ăminte, după comandă, 2 șoferi autobuz
– IOLEA MARGARETA ÎNTREPRINDERE

INDIVIDUALĂ 1 vânzător
– SC PETAL SA 5 frezori universal, 3 ingineri

mecanici, 5 lăcătuși mecanici, 5 muncitori necalifica�i la
ambalarea produselor solide și semisolide, 5 strungari
universal, 3 sudori, 3 turnători formatori

– SC PRODY LIANCRIS SRL 1 șofer
autocamion/mașină de mare tonaj

– SC ROMEMA COM SRL 1 lucrător comercial
– SC ADIS TEXROM SRL 5 confec�ioneri

asamblori articole din textile, 1 șef sec�ie
– SC BENAZA SRL HUSI 2 operatori introducere

validare și prelucrare date
– SC LIDL DISCOUNT SRL 1 vânzător
– SC MARTICDAV SRL 1 vânzător
– SC REIAda SHOES SRL 5 confec�ioneri articole

din piele si înlocuitori
– SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE ASISTENTA

1 asistent medical (studii superioare)
– SC SPIDER FLUX FRESH SRL 1 ospătar

(chelner), 2 spălători vehicule
– TEHNOUTILAJ SA 2 frezori universali, 2 rectifi

catori universal, 2 strungari universal, 2 sudori
– TRAZACON SRL 2 tâmplari universal
– SC VASEA SRL HUSI 1 agent cură�enie clădiri și

mijloace de transport, 1 lucrator bucătărie (spălător vase
mari), 1 ajutor ospătar, 1 ospătar (chelner), 1 barman

– SC ZACOM SRL 2 vânzători
– ZOOPROD SRL 1 magaziner

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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SUPERSTIŢII ŞI OBICEIURI SUPERSTIŢII ŞI OBICEIURI 
ÎN LUNA IULIE �CUPTOR�ÎN LUNA IULIE �CUPTOR�

Denumită popular luna lui
Cuptor, luna Iulie se mai numeşte şi
luna fierbinţelilor şi a coacerilor. Se
spune că aşa cât e de cald în luna lui
Cuptor, tot aşa va fi de frig în Faur
(sau Făurar, Februarie). Lună prin
tradiţie consacrată secerişului,
temerea principală a oamenilor era
aceea de a nuşi pierde recolta
obţinută cu atâta trudă. De aceea,
luna iulie este plină de zile în care
este evitat lucrul, din dorinţa de a nu
chema grindina sau incendierea
grânelor.

AnaFoca
În prima zi a lunii a fost

AnaFoca, o sărbătoare a focului,
care poate cuprinde tot ce are mai de
preţ gospodarul. Se spune că cine nu
păzeşte AnaFoca şi lucrează la vie,
soarele îi va dogori via şi aceasta se
va usca. Această zi e rea de trăsnet şi
de foc şi se ţine pentru a fi ferit tot
anul de daună prin foc sau prin roa
derea lucrurilor din casă de către
şoareci.

Cosmandinul
Tot pe 1 Iulie se ţine şi ziua

fraţilor Cosma şi Damian, porecliţi
Doctori fără de arginţi, căci umblau şi
tămăduiau fără să ia plată; ziua lor –
zisa Cosmandinul – se ţine pentru a fi
feriţi de boli.

Sfântul Sisoe
Acesta, pomenit de mulţi, a

fost de fapt un cuvios credincios în
Christos, care a trăit în vremea Romei
antice, retras în pustie, vindecând şi
făcând miracole. Pentru cuvioşia sa,
poporul la numit „sfânt” şi mulţi îl
invocă, fără însă ai cunoaşte
povestea. Ziua lui a fost pe 6 Iulie şi
este ţinută pentru copiii ce zac de
„strânsoare”, de gâlci, de bube şi de
alte suferinţe.

Panteliile
Surorile lui Sf. Ilie,

Panteliile, reprezintă punctul culmi
nant al sărbătorilor de vară: şapte zile
înainte şi şapte zile după Sf.Ilie, în
care acţionau severe interdicţii de
lucru, în vederea bunei stări a
recoltelor. Panteliile se ţin în perioa
da 1327 Iulie; deoarece ele pot să
pârjolească şi să ardă recoltele, forţa
lor distrugătoare putea fi diminuată
prin diferite interdicţii de muncă, în
cele 14 zile de Pantelii, care sunt
pline de superstiţii. În acest interval,
sunt trei zile numite Circovii Marinei,
1517 Iulie. Prima dintre ele, Ciurica,
era o divinitate răzbunătoare, care
„ciuruia” în bătaie pe cei care lucrau
de ziua ei, care se ţine pentru sporul
casei, superstiţia spunând că nu se dă
nimic din casă. Altă superstiţie de
Ciurică: dacă vrei să nuţi moară
păsările de arşiţa verii să dai de
pomană o găină neagră; sau se făceau
cercuri de flori, prin care se treceau
copiii bolnavi şi cei apucaţi de
spaime. În cea de a doua zi de
Circovii Marinei, superstiţia spune că
nu e bine să te piepteni, să tai unghi
ile, să scoţi gunoiul din casă; e prime
jdie de jigănii: lupii vin şi strică
vitele, fiind rău de pocitură, lovituri
sau „luat din iele”. Sunt zile rele de
cusut, de măturat, iar în noaptea de
Marină, deci pe 16/17 Iulie, femeile
goale zvântă balegă de nuielele gar
dului, ca să se usuce, aceasta fiind
bună pentru bube şi descântat.

Marina sau Paliile
A treia zi a Circovilor

Marinei, este Marina măcinica sau
Paliile, când oamenii se fac fraţi de
cruce şi se numesc fraţi, iar femeile
surate. Superstiţiile sunt numeroase:
nu se toarce, nu se coase, nu se taie în
potloage şi nici cu foarfecele nu se
umblă; se spune că cine nu ţine
Marina, are parte de opăreala câmpu

lui, de lupi, de pocituri; dar cine o
ţine are lipici în dragoste. Este
recunoscută şi magia făcută la
Circovii Marinei, cu pelin, mărar sau
cu buruieni de câmp, pe care o
bătrână le face un cerc, prin care trec
bolnavii şi copiii care au diferite
suferinţe. Tot în ziua de Sf. Marina se
culege in, din care se fac baiere
(legături) de dragoste. Se spune că,
aşa cum e vremea la Marina, aşa va fi
toată toamna. Cântatul cicoarelor
(mici insecte de câmp) prevesteşte o
toamnă lungă şi îmbelşugată.

Sfântul Ilie sau Parliile
Acest sfânt, sărbătorit pe 20

iulie, este prin excelenţă patronul
verii, al arşiţei, incendiilor, dar şi al
grindinei, pe care o poate trimite
asupra recoltelor, dacă nui este
respectată ziua; Sf. Ilie este şi
patronul albinelor. Superstiţia spune
că nu e bine să mănânci mere înainte
de Sf. Ilie, iar atunci, întâi duci
merele la biserică sau dai de pomană
la copii. Dacă nu duci mere întâi la
biserică, copacii nu mai rodesc anul
viitor; cine nu ţine ziua lui, nu are
noroc la albine. Altă superstiţie este
ca până în această zi să nu arunci
mere în sus sau să le tăi cu cuţitul,
pentru că e rău de grindină. La fel, se
spune că dacă bate piatra de Sf. Ilie,
după aceea nu mai e pericol; dacă va
tuna în această zi, nucile şi alunele
vor fi viermănoase.

Magie: de Sf. Ilie se culeg
plante din câmp, se stropesc cu sânge
de cocoș şi se folosesc drept scaldă
pentru cei betegi, care altminteri nu
se mai pot vindeca (mai multe despre
datina de Sf. Ilie puteţi citi întrun
număr viitor). Pe 21 iulie, Circovul
lui Sf. Ilie al din urmă, este ziua din
tâi a săptămânii Parliilor, zi în care e
rău de foc, de arşiţă şi de boli
arzătoare.

DESPRE LUNA
IULIE

Iulie sau Cuptor este a șaptea lună a anului în calendarul Gregorian
și una dintre cele șapte luni gregoriene cu o durată de 31 de zile.

Iulie începe (astrologic) cu soarele în semnul Racului și sfârșește în
semnul Leului. Din punct de vedere astronomic, luna iulie începe cu soarele
în constela�ia Gemenilor și se sfârșește cu soarele în constela�ia Racului.

Numele lunii iulie vine de la Iulius Cezar care sa născut în această
lună. Înainte, luna iulie se numea în latină Quintilis pentru că era a cincea lună
în calendarul roman, calendar care începea cu luna martie.

Grecii numeau luna iulie Hekatombaion.
În România, luna iulie, popular, se numește Cuptor.
Iulie începe cu aceeași zi a săptămânii ca și Aprilie în fiecare an și

în anii bisec�i ca Ianuarie.
Soarele și Luna
Soarele — la începutul lunii iulie soarele răsare la ora 05:35 și apune

la ora 21:04, iar la sfârșitul lunii răsare la ora 06:01 și apune la ora 20:42.
Fazele Lunii: la 5 iulie — Luna la Primul Pătrar 14:54; la 12 iulie —

Lună Plină (Luna începe să descrească) 14:24; la 19 iulie — Luna la Ultimul
Pătrar 05:12; la 27 iulie — Lună Nouă (Luna începe să crească) 01:42.

Caragiale  Calendar
I.L.Caragiale spunea în Calendar despre luna iulie: Căldura crește:

45 grade. Primăria ia măsuri, ca stropitorii stradelor să administreze
trecătorilor asuda�i câte o dușe rece. Pentru aceasta se va mai adăogi la bile
tul cel galben încă vreo câteva zecimi comunale.

IULIE
Călin, jitarul de la sat,
Cu pușca vecinic dea spinare,
Era pe holde împărat
Și statul lui navea hotare.

În el tot câmpul sencredea,
To�i fluturii și toată floarea:
Sulfina, searal adormea
Șil deștepta în zori cicoarea.

Odată, deșteptat în zori
Deacel miros de diminea�ă,
Își ridică ocii din flori
Și se uită peste fânea�ă.

Din pricina zilelor calde,
Mărica, zână printre fete,
Se coborâse să se scalde
Șacum... se descingea de bete.

Jitarul nostru, năzdrăvan,
Se sub�iè ca o șopârlă,
Șascuns deun ciot, deun bolovan,
Se strecură până la gârlă...

Cuptior, cuptior, câte mai faci
Cu vinovata ta căldură!...
Noroc numai că po�i să taci.
Așa și eu: streajă la gură. 

Duiliu ZAMFIRESCU


