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NOTĂ:
„D.V. Marin reprezintă astăzi, peste ½ secol de istorie trăită –

vorbită – scrisă, de după 1968 (când sa înfiin�at jude�ul). Mereu a fost
întrun plan prezent, martor și actant la tot ce sa înfăptuit în municipiul,
jude�ul Vaslui sau chiar în Moldova românească. El însuși nea lăsat
multe volume de istorie culturală, lucrări știin�ifice sau de înaltă
jurnalistică. 

În peste 6 decenii, prezen�a lui a fost mereu remarcabilă… Omul
și opera au intrat deja întrun patrimoniu. Mărturiile sale sunt unice și,
acum, imposibil de cuantificat exact.” 

Prof.Univ.Dr. Al. IONESCU – 
Laureat al Premiului Academiei Române

(15 iulie, 2018)

Întotdeauna se vor găsi subiecte de oarecare actualitate care să
intereseze publicul cititor. „Pandomia” a pus ceva frâne unor activită�i
așa că „liberalizarea” din zilele acestea a permis năpustirea oamenilor
către activită�ile care le asigurau veniturile pentru trai.

Mul�i știu că, printre altele, sunt și apicultor (din 1975), unde
câștigi sau pierzi (bănește), „microbul” rămâne și toată via�a rămâi
apicultor. Albina propriu zisă, ca insectă, își face datoria, aproape 
indiferent de vreme. Dar în condi�iile acestui an na produs mai nimic
la salcâm, la fructiferi nici atât. Priveam la un prieten din Broșteni,
Florin, cum vine fuiorul de albină de la cules când a venit o pală de
vânt și ploaie. Chiar e un spectacol superb să le vezi liniștite, grăbite 
săși ducă miligramele de nectar în stup. Nici nu te bagă în seamă.

Nu spun că subsemnatulapicultorul am ceva rezultate anul
acesta…

Agricultorii moldoveni ca albinele harnice ale acestui neam au
avut grijă de câmpuri așa că aproape toate arată bine, deci nădejdea
în pâinea de mâine e intactă. Nus prea bucuros, că, totuși, vin im
pozitele. 

Vremea nea jucat cum a vrut ea în această primăvară, din care
cauză nu vom avea fructe, ierburile sau dezvoltat prost (cel pu�in cu
lucerna… e jale), nici în solarii nu e treaba prea bună. Trebuia să avem
roșii românești pe pia�ă, și, vânzătorii șmecheri strigă tare că ei au
marfă românească, dar e sigur din import (roșii, căpșuni, cireșe,
castrave�i etc.).

COVIDUL, nu sa prea lipit în România, dar asta se datorează
guvernan�ilor, printre care și hușeanului Nelu Tătaru, care trebuie să
reziste atacurilor mediatice, pentru simplul motiv că a făcut bine cum
a făcut. Opozi�ia, în frunte cu veninosul Ponta care vrea să pună mâna
pe PSD, trebuie să chi�căie, ca săși motiveze dreptul la salariile ba
bane. Acest Victoraș e cel mai aspru „iepuraș” pentru PSD. Cred că
Ciolacu nu mai are multe zile în frunte.

Am fost stupefiat la culme când latrina 3 a difuzat un interviu cu
un cavaler al tristei figuri, care afirmă ritos: „covidul nu există!” Am
rămas �eapăn: va să zică moare omul în chinuri lângă tine și, moartea
asta nu există. Mul�i idio�i sunt în lumea asta, deci și în ,massmedia.

Ca și albina, ca �ăranul român, ca to�i cei care vor să muncească,
nu putem �ine cont de vreme: tot la muncă ne e nădejdea. 


A apărut OPERA MAGNA 1 (Folcloristică), peste 600 de pagini.
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„Cultura vasluiană este bine reprezentată de o
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Prof.Dr. Dumitru V. Marin.”

Mihai BATOGBUJENI�Ă
scriitor
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PRIMĂRIA FRUMOASĂ,

PRIMĂRI�A LA FEL

Reporter: Stima�i prieteni, la Albești, mam lăsat impresionat de câteva lucruri, mai întâi de palatul din fa�a
mea, după de cură�enia, de verdea�a și de frumuse�ea primăriei și de frumuse�ea primări�ei. Nu vreau eu să o
impresionez pentru că știe foarte bine cine este, dar este una din primări�ele care merită lăudate pentru ceea ce face,
ceea ce este și pentru inten�iile de viitor. Doamna primar Monica Amanci, bine vam găsit, sărut mâinile!

Primar: Bine a�i venit! 
R: Văd că ave�i masca, a�i luat măsuri, ave�i dezinfectant. A�i mai izolat oameni?
P: Da, momentan avem 24 de persoane izolate la domiciliu. Avem o comisie formată din 3 membrii la

primărie care verifică zilnic alături de poli�istul din comună și suntem asigura�i. Nam avut nici un caz. Neam
luat măsurile necesare care sau impus. Astăzi au început și copiii școala. Avem un asistent comunitar angajat
și foarte bine neam încadrat în supravegherea și primirea copiilor în școală în condi�iile cerute.

R: Așadar, vre�i să spune�i că sunte�i chiar sigură la școală acum totul este normal, dezinfectat, totul e la locul
lor.

P: Da, totul e dezinfectat, curat, școlile sunt noi toate, cu apă potabilă, toate condi�iile. 
R: Câ�i km de asfalt ave�i în total în comună?

P: Avem 20 km de asfalt.
R: De aici și până la drumul na�ional, la Crasna drumul este perfect, este asfaltul foarte bun.
P: Da, sunt 3 km. Este pus de acum 10 ani asfaltul fără nicio interven�ie. Este vorba de calitate.
R: Ave�i o prioritate a zilei?
P: Prioritatea zilei este să ne primim cum se cuvine cetă�enii noștri care vin cu diverse probleme, să fim

aten�i cu ei, să le oferim tot sprijinul, să fim comunicativi, să le rezolvăm problemele. Nu o să le rezolvăm pe
toate, e firesc, dar încercăm să fim alături de cetă�eni. 

(Interviul integral îl pute�i citi în numărul viitor)
Dumitru V. MARIN

EPOCA CORONAVIRUS
ȘI BIOETICA –

REALITĂ�I 
ȘI PERSPECTIVE

„Bioetica este un punct de întâlnire a tuturor celor 
care urmăresc destinul uman supus presiunilor știin�ei”

Constantin MAXIMILIAN

Introducere. Dacă secolul al XXlea a fost epoca gripei prin marile
pandemii pe care lea cunoscut, secolul al XXIlea, pare să fie epoca
coronavirusului, după cum a început în 2003 cu epidemia cu SARS CoV 1, a
continuat cu MERS în 2012, pentru ca să ajungă astăzi, în 2020, cu SARS
CoV 2 la dimensiunea unei pandemii. Așa încât, pandemia cu coronavirus
care a lovit violent umanitatea, dincolo de frica împinsă până la panică, a creat
un adevărat haos social. Acest haos avea să cuprindă, în egală măsură,
sistemul medical  repede depășit de ralită�ile momentului, capacitatea statelor
de a se mobiliza  dea dreptul bulversată și societatea  dezorientată și
înspăimântată, la care a contribuit cu o perseveren�ă diabolică massmedia, de
toate tipurile și de pretutindeni. Dincolo de impactul medicosocial, resim�it
dureros de majoritatea statelor afectate, este prăbușirea economică de o
gravitate fără precedent. 

Deși ca amploare această pandemie nu a depășit marile pandemii ale
lumii, cu atât mai pu�in cele ale secolului al XXlea, efectul ei în plan social
a fost unul devastator, mai ales prin modul de abordare medicosanitară,
tehnică, politică, administrativă și socială. Trec peste erorile strategice și tac
tice ale sistemului nostru medicosanitar, prezentate pe larg în lucrarea
”Pandemia de coronavirus și sistemul medicosanitar”, când Comitetul
na�ional pentru situa�ii speciale de urgen�ă, Comitetul știin�ific anti COVID
19 și Grupul de comunicare strategică au reușit performan�a contaminării �ării
și bulversarea asisten�ei medicale (prin măsurile impuse) și încerc o abordare
din perspectiva eticii medicale și, în sens mai larg, al bioeticii. Pentru că
măsurile intreprinse au afectat grav în primul rând rela�ia medic pacient 
cheia de boltă în managementul oricărei boli, în oricare tip de societate și la
orice vârstă și, în al doilea rând, principiile eticii medicale și sociale, până
acolo încât au adus atingere drepturilor și libertă�ilor fundamentale ale omu
lui. (vezi sesizarea Avocatului Poporului către CCR  știrileprotv.ro/6 mai
2020) 

Dincolo de acest aspect, dar în strânsă legătură cu acesta, sunt rapor
turile individului cu sistemul medical, a căror interfa�ă este medicul și nu în
ultimul rând, raporturile comunită�ii cu sistemul medicosanitar sub aspectul
drepturilor și libertă�ilor fundamentale ale omului în condi�iile scientismului
medical care, după cum sa văzut, tinde să conducă către dictatură sanitară.

Comunitatea și sistemul medicosanitar 
Cu ocazia pandemiei cu coronavirus sa văzut clar cât de vulnerabilă

este societatea cu tot sistemul său de securitate medicală și sanitară, cât de
vulnerabilă este medicina în fa�a unui atac biologic (fie el natural sau fabricat
în laborator) și modul haotic cum reac�ionează societatea în ansamblul ei,
atunci când se află în fa�a unui pericol necunoscut, îndeosebi din sfera infra
structurilor biologice, cum sunt virusurile, care reprezintă cea mai numeroasă
și versatilă popula�ie a globului. Sa văzut repede că știin�a și tehnologia
medicală are limitele și riscurile ei, că nu întotdeauna servesc cauza omului în
suferin�ă, că biotehnologia și manipularea genetică reprezintă un pericol
major pentru umanitate și asta, pentru simplul motiv că este produsul ra�iunii
umane, întotdeuna dubitabilă și șovăielnică. Sa mai văzut că interesul
colectiv tinde să primeze asupra interesului individual, că discriminarea, fie
ea și pozitivă, este practicată obsesiv, de multe ori inconștient și abuziv, creind
disensiuni și tensiuni între genera�ii. 

Am în minte un episod trăit cu ocazia deschiderii lucrărilor celui de
al IXlea Congres Na�ional de Istoria Medicinei, desfășurat la Vaslui exact în
urmă cu un an, când gazda întâlnirii, în alocu�iunea sa de bun venit, a afirmat
că; în contextul tehnologizării excesive a actului medical, impactul psiholog
ic va fi unul devastator asupra omului care, devenit un simplu obiect scanat,
va afla că este purtătorul a cine știe cărei anomalii sau disfuc�ionalită�i.
Dincolo de erorile tehnologice posibile (artefacte imagistice, sau erori de
aparat, rezultate fals pozitive sau fals negative), de care nimeni nu �ine cont și
deși starea de sănătate a persoanei este perfectă, aceasta va fi extrasă din
mediul său familial și social și supusă unei izolări sau proceduri la care nu
consimte. 

(Materialul integral îl pute�i citi în numărul 22 al revistei 
MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC)

Valeriu LUPU – 
doctor în știin�e medicale

ALBEȘTI
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Reporter: Stima�i prieteni, suntem la primăria Oltenești. Bună ziua, domnule Constantin Galeru! 
Primar: Bună ziua, domnule profesor și bine a�i venit!
R: Mă așteptam să mai fie inunda�ii, ca acum 4050 de ani, văd că după ploaie e foarte uscat. 
P: De mult nam mai văzut aceste inunda�ii. Sar părea că, clima sa mai schimbat, ploile sunt pu�ine,

ne confruntăm cu o secetă.
R: Așadar, este un an secetos la Oltenești?
P: Da, este o secetă deosebită, este destul de urât. Culturile de toamnă sunt pierdute, acum ne luptăm

cu, culturile de primăvară care merg întrun ritm foarte greu pentru că este frig, nu avem umezeală îndeajuns.
R: Am intrat la primăria comunei, ma invitat un func�ionar, mia oferit o mască gratuit, mam dezinfectat,

prin urmare ai luat toate măsurile cu Covidul acesta năucitor.
P: Întradevăr, în legătură cu acest virus, a fost o problemă deosebită, neam confruntat cu multe

situa�ii dificile și am luat cele mai drastice măsuri, am redus personalul, intrarea în primărie sa permis doar cu
măști și au avut voie să intre câte 2 persoane maxim, le oferim măști, îi dezinfectăm, le măsurăm temperatura,
îi înscriem întrun registru. Mul�umim Domnului, nu avem niciun caz de Covid. Avem doar persoane izolate la
domiciliu. Urmează să izolăm 12 persoane care au ajuns azi noapte. În acest caz amenajăm 23 case care nu sunt
locuite, astfel încât să aibă tot confortul, vor fi câte, 45 în case, asta pentru a nu avea contact cu familiile lor. 

R: Le da�i și de mâncare?
P: Le aduc familiile lor.
R: Dar vă asigura�i că acești oameni au ce mânca, ce bea?
P: Da, mergem și îi verificăm zilnic.
R: Voi ave�i vreun fel de iriga�ii pe teritoriul comunei Oltenești?
P: Din păcate, pe teritoriul comunei Oltenești, nu avem nicio zonă irigabilă și nici posibilitate nu avem,

nu este apa. Crasna face fa�ă doar pentru zona DealBârladCrasna, foarte pu�in și acolo pentru că este apă
pu�ină și sistemul de irigat este vechi. 

R: Î�i mai păstrezi entuziasmul de la început, de când ai ieșit primar?
P: Sigur că da, când am intrat pe func�ia de primar, dorin�a mea, ca fiu al satului să fiu pentru popor.

Am luptat și înainte să fiu primar. Îmi doresc să dezvolt această comună cât mai mult. În mintea mea mă
gândesc să întrec celelalte comune. Am proiecte destule, care sunt în curs de derulare, care vin acum din spate
și proiecte la care lucrăm pentru următorul mandat, indiferent cine va ieși primar. 

R: Din câte am în�eles, la voi, la Oltenești, Consiliul jude�ean, nu prea a repartizat fonduri.
P: A�i în�eles bine. Întradevăr, așa este. Comuna Oltenești nu prea sa nimerit niciodată în gra�ia

domnului președinte și a Consiliului jude�ean. O firmitură dacă near fi dat și nouă, neam fi descurcat. 

(Interviul integral îl pute�i citi în numărul viitor)
Dumitru V. MARIN
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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
3 iunie 2020 – 9 iunie 2020

Se conturează un spectacol
în rela�iile parteneriale,

astfel că este bine să fii pregătit
pentru discu�ii lungi și turnuri la unor
în�elegeri considerate până nu demult
sigure și confortabile. Po�i avea
surprize de propor�ii atât în rela�ia cu
partenerul de via�ă, cât și în rela�iile
profesionale. Ia aminte la ce se
discută și petrece în segmentul
partenerial, deoarece se anun�ă
sfârșitul unor parteneriate.

Primele zile ale săptămânii
eviden�iează probleme de

sănătate sau la locul de muncă. Există
ceva ascuns sau neştiut în aceaste
zone, astrele trimiţându�i impulsuri
pentru a fi atent. Oboseala este
accentuată, iar consulta�iile și anal
izele medicale pot fi la ordinea zilei.
Fii prudent și îngrijeștete serios,
pentru că afec�iunile actuale se pot
desfășura pe termen lung, întrun
mod foarte surprinzător. 

Chiar dacă ai de rezolvat
multe și mărunte în afara

casei, sufletul tău va dori mai mult
compania membrilor familiei și
ambian�a domestică. Treburile
gopsodărești le po�i rezolva mai ușor,
însă ar fi bine să ceri sprijinul sau
măcar sfaturile celorlal�i. Verifică
atent sursele de foc și de aer din
spa�iul locativ, deoarece sunt posibile
avarii deosebite. Ai dori ca și cei
dragi să se implice alături de tine în
aventuri și situa�ii amuzante, însă vei
întâmpina oprobiul lor. 

Rela�iile sentimentale și
cele cu copiii te solicită

mult și bine, astfel că vei fi nevoit să
te ocupi pe îndelete de cei dragi. Sunt
posibile discu�ii aprinse, răsturnări de
situa�ie vizavi de planurile comune,
dar și lămurirea unor conflicte mai
vechi. Cu totul altfel se vor desfășura
aceste rela�ii de acum încolo.
Canalizează�i energia spre un hobby
și relaxeazăte alături de oamenii cu
care ești pe aceeași lungime de undă.
Ai grijă și de sănătate.

Ești înconjurat de multă
lume în primele zile ale

săptămânii, astfel că surprizele se vor
�ine lan�. Pe de o parte, este posibil să
călătorești frecvent pe distan�e scurte,
pentru a rezolva diverse chestiuni
personale și profesionale ivite,
aparent, din senin. Iar pe de altă parte,
vei fi nevoit să participi la cursuri,
seminarii, dezbateri profesionale.
Mentalul este foarte agitat, de aceea
fii prudent și relaxeazăte din când în
când. 

Primele zile ale săptămânii
anunţă câștiguri surprinzătoa

re. Sunt posibile cadouri, recompense
sau rezolvări financiare mult
aşteptate. De asemenea, crește riscul
de a cheltui mult și pe te miri ce.
Stările tale interioare sunt excelente.
Ai preocupări intelectuale, te gândești
la mici excursii sau călătorii în
străinătate, dorind să�i plimbi
sufletul pe tărâmuri de vis. Vei fi
sus�inut în demersurile tale de către
persoanele din anturajul apropiat.
Vorbește strictul necesar.A
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Reporter: Stima�i prieteni, mă aflu lângă primarul comunei Cretești,
un domn inginer, Viorel Savin, cu care am avut o discu�ie care chiar ma făcut
săl resimpatizez, deși ne cunoaștem de o jumătate de via�ă. Bine team găsit,
domnule primar!

Primar: Bine a�i venit! Mul�umesc de vizită!
R: Domnule, am în�eles că vrei să pui iluminat cu leduri. 
P: Da, să schimb. Am făcut ceva anul trecut și acum vreau să

schimb tot iluminatul din comună pe leduri. Este mai economic. 
R: Cât ai lungit re�eaua veche?
P: Noi am pus anul trecut pe 100 de stâlpi în Cre�ești de Sus, pe

drumul jude�ean 244B către pădure, în Cre�ești de Jos pe DC50 și  parte
din Satu Nou. O parte va fi să schimbăm tot, 400 de lămpi. Noi și toate
satele componente.

R: Ești necăjit pentru că scâr�âie ceva aici. Ce scâr�âie?
P: Scâr�âie tot felul de avize, documente, tot primesc de când am

depus proiectul.
R: Până la urmă, totul se rezumă la bani?
P: Bineîn�eles. Ar trebui să înfiin�ăm un serviciu special pentru

iluminatul public. Noi la ora actuală, în comuna Cre�ești, avem 7 oameni.
R: Am în�eles că din cauza lipsei de personal, a�i abandonat și cen

trul acesta.
P: Nu este abandonat, se lucrează la o capacitate mai mică. Acolo

am mutat dispensarul. 
R: Așadar, Viorel Savin care este econom la el acasă, este econom și

în primărie?
P: Obligatoriu. Altfel nu se poate.
R: Și totuși eu zic că ai rezultate. Mă refer la re�eaua de drumuri în

special.
P: Acolo da. Am reușit să realizăm anul acesta aproape 4,5 km

de drum, încă mai sunt de efectuat, mai avem un proiect de încă 6 km,
așteptăm sursă de finan�are, neam mișcat.

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

Dumitru V. MARIN

ACTIVITATE COMUNĂ DE
PREVENIRE DESFĂȘURATĂ
DE POLI�IȘTI ȘI JANDARMI

În data de 03.06.2020, poli�iști din cadrul Inspectoratului de Poli�ie
Jude�ean Vaslui  Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalită�ii și
Biroului Jude�ean de Poli�ie Transporturi Vaslui, împreună cu jandarmi ai
Inspectoratului de Jandarmi Jude�ean Vaslui, au desfășurat, în sta�ia C.F.R.
Vaslui, o activitate cu caracter preventiv care a avut drept scop prevenirea
săvârșirii infrac�iunilor contra patrimoniului. 

Prin transmiterea de recomandări cu caracter preventiv și distribuirea
de materiale preventiveducative, se dorește atragerea aten�iei asupra
măsurilor de siguran�ă pe care cetă�enii trebuie să le ia în considerare pentru
a se proteja și pentru a descuraja poten�ialii infractori.

Activitatea a vizat creșterea gradului de siguran�ă prin informarea
popula�iei cu privire la măsurile ce trebuiesc adoptate pentru prevenirea
infrac�iunilor de tâlhărie și furt din buzunare/bagaje, precum și prin
sensibilizarea cetă�enilor cu privire la necesitatea adoptării unor măsuri de
autoprotec�ie și prezentarea consecin�elor ce decurg din comiterea unor astfel
de infrac�iuni.

Recomandări pentru prevenirea tâlhăriilor:
Fi�i discre�i cu privire la sumele de bani sau bunurile de valoare pe

care le de�ine�i!
Asigura�ivă că nu sunte�i urmărit de persoane necunoscute atunci

când ave�i asupra dumneavoastră sume mari de bani sau alte valori!
Evita�i să consuma�i băuturi alcoolice împreună cu persoane

necunoscute!
Dacă, din diferite motive, le permite�i necunoscu�ilor să intre în

locuin�ă, nui lăsa�i nesupraveghea�i!
Când observa�i că sunte�i urmări�i de o persoană sau de mai multe,

deplasa�ivă prin zone intens circulate, chiar dacă acest lucru presupune
schimbarea traseului. Solicita�i ajutorul primului poli�ist întâlnit în calea
dumneavoastră!

Recomandări pentru prevenirea furturilor:
Hoţi de buzunare sunt peste tot, indiferent că este vorba de copii,

tineri sau de bătrâni. În zonele aglomerate din pieţe, bazaruri, gări, autogări,
magazine, trebuie acordată o atenţie sporită banilor sau altor obiecte
personale. Aceștia lucrează în echipă, fiecare dintre ei având un rol foarte bine
definit. În momentul în care trec la acţiune, hoţii îşi maschează mâna cu care
operează, foosind o sacoşă, un fular sau o haină. 

Recomandăm ca portmoneul să nu fie purtat în buzunarul de la spate
al pantalonilor, ci în buzunarul interior al hainei, asigurat cu nasturi sau fer
moar. Portmoneul nu trebuie purtat în buzunarele exterioare ale hainelor, în
sacoşă sau la vedere, ci în poşete, borsete sau în buzunarele interioare ale
vestimentaţiei. 

În cazul în care se transportă o sumă de bani mai mare, trebuie evi
tate locurile aglomerate. 

Noaptea apela�i la serviciile unui taxi sau la un prieten sau o
cunoştinţă pentru a vă însoţi până la destina�ia dorită!
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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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În primele zile ale
săptămânii ești plin de

viaţă şi încrezător în forţele tale.
Controlează�i stările și reac�iile,
pentru că există riscul să strici
situa�ii și rela�ii bune. Apar chestiuni
legate de bani sau moşteniri. Sunt
posibile cadouri sau veşti legate de
capitolul financiar, dar deocamdată
sunt doar idei sau planuri. Lucrurile
în acest sens se vor concretiza.

La începutul săptămânii ai
stări confuze, ești mai reti

cent la ambient, nefiind dornic de
socializare. Este posibil ca şi
sănătatea să ridice ceva probleme,
fapt pentru care semnalele
organismului ar trebui luate în
seamă. La serviciu ai multe de făcut,
astfel că ar fi bine să apelezi la spri
jinul colegilor. Ia aminte la
zvonurile aruncate, chipurile, în
grabă, de unii și al�ii din segmentul
profesional. 

Prietenii î�i deschid
săptămâna, poate chiar

implicândute în situa�ii inedite sau
proprunându�i proiecte comune.
Totul este înso�it de note amuzante,
aventuri, fiind posibilă chiar şi o
idilă. Fii prudent și nu te baza prea
mult pe unii și pe al�ii. Aceștia au
scopuri foarte diferite fa�ă de ceea ce
î�i prezintă �ie. Oboseala își va spune
cuvântul, fiind nevoie să te retragi
din forfota cotidiană. Ocupăte
numai de treburi ușoare.

Primele zile ale săptămânii
vor eviden�ia aspecte

profesionale. Șefii te cheamă la
raport, ești sus�inut de aceștia, iar
unii chiar î�i vor propune, fie sarcini
de lucru noi, de anvergură, fie un
post de conducere pe termen lung.
Fii prudent și nu te hazarda în
ac�iuni mai mult decât po�i duce la
bune sfârșit. În rela�iile colegiale
sunt posibile situaţii conflictuale,
dar primești suficientă susţinere
astrală pentru a le depăşi. Prietenii
își amintesc de tine.

Domeniile spirituale, filo
zofia, religia, studiile pe

termen lung sau călătorii în
străinătate sunt aspectele care te
preocupă în mod special la începutul
acestei săptămâni. Răsturnările de
situa�ie, mai ales în planurile de
studii și de călătorii pot fi frecvente,
de aceea lasă loc și factorului
neprevăzut. Cineva aflat în
străinătate î�i oferă informa�ii
deosebite, la care ar fi bine să iei
aminte. Sunt momente favorabile
pentru a rezolva diverse aspecte pro
fesionale. 

Săptămâna debutează cu
preocupări legate de bani,

bunuri, cheltuieli comune cu al�ii. Ai
șanse să primești bani fie dintro
colaborare, fie cineva se gândește săși
ofere un cadou deosebit. De asemenea,
pot intra în discu�ie planurile de afaceri,
care deocamdată este bine să rămână la
stadiul de planuri. Achită�i datoriile la
timp și evită acumularea altora noi.
Gânduri, idei, planuri legate de studii sau
călătorii. Ești comunicativ, devenind,
pentru câteva momente, filozoful.

A APĂRUT:

Locuri de muncă
în Vaslui

– SC OLIADI PROFIRE CONSTRUCT SRL 8 muncitori construc
tori

– SC VIDRO CONSTRUCT SRL 7 dulgher, 7 fierar, 7 finisori, 7
muncitor necalificat, 7 zidari

– SC GOSCOM SA 7 muncitori
– SC MORANDI COM SRL 1 inginer zootehnist
– SC ELITCONSTRUCT SRL 1 sef santier
– SC PROFI ROM FOOD SRL 1 casier, 1 vânzător, 1 recep�ioner

marfă, 1 lucrător comercial
– SC VASCAR SA 1 inginer industria alimentară,, 1 instalator, 2

operatori utilaje, 1 electrician
– SC TRAVEL BRANDS SA 1 agent turism
– SC ZIG ZAG SRL 1 agent vânzări
– SC DENCONSTRUCTEX SRL 1 director societate comercială, 2

asisten�i manager, 2 șoferi autoturisme, 1 dulgher, 2 sudori, 1 muncitor neca
lificat construc�ii

– S.C. PETRACAR S.R.L. 1 lăcătuș, 1 electrician
– S.C.  SHERIFF GUARD  PROTECTION S.R.L. 10 agen�i securi

tate, 3 dispeceri
– S.C. MICO SOROCABA 2 lucrători comerciali
– S.C. CONFECTII S.A. 5 confec�ioneri, 5 muncitori necalifica�i în

confec�ii
– S.C. TIPARTOS  S.R.L. 1 lăcătuș mecanic  sau sudor
– S.C. VASTEX  S.A. 1 inginer sau maistru confec�ioner
– SC SAFIR  SRL 1 inginer industria alimentară, 2 manipulan�i

(depozit), 2 manipulan�i (carne), 1 stivuitorist (carne), 1 stivuitorist (depozit)
55 ambalatori manual, 2 încărcători  descărcători, 2 operatori abator păsări,
3 operatori cură�itori, 12 operatori mașini etichetat, 5 operatori mașini unelte
automatesemiaautomate, 4 operatori prel.păsări, 3 operatori sortare. 5
operatori tranșare, 7 sortatori produse, 1 tehnician chimist, 1 operator
fabrica�ie, 1 șef proces fabrica�ie, 7 operatori fabrica�ie mezeluri, 1 mecanic
auto, 2 șoferi autocamion, 1 șofer autoturism, 1 instalator tehnico sanitare și
gaze, 1 șef departament, 1 lăcătuș mecanic între�inere, 1 tehnician
electromecanic, 2 electricieni între�inere, 2 lăcătuși mecanici

Locuri de muncă
în Bârlad

– CRISMIH SRL 1 mașinist la instala�iile de preparat și turnat beton
și mixturi asfaltice, 1 stivuitorist

– JARDIANU KEOPS SNC 2 muncitori necalifica�i la asamblarea,
montarea pieselor, 2 tâmplari universali

– SC AMBIENT CONSTRUCT SRL 1 muncitor necalificat la spar
gerea și tăierea materialelor de construc�ii

– SIANMI AUTO SRL 1 electrician auto, 1 inginer autovehicule
rutiere, 2 mecanici auto, 1 muncitor necalificat la asamblarea, montarea
pieselor, 1 tinichigiu carosier, 1 vopsitor auto

– TIFLOR COM SRL 1 vânzător
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PORUNCA A ȘAPTEA
PREVINE INFECTAREA 

De mai bine de două luni de
zile, pe toate canalele media (posturi
radio & TV, presă scrisă, portaluri
online și print) se transmit
recomandările generale de sănătate
publică ce previn răspândirea
infec�iei COVID19 (COrona VIrus
Disease2019) produsă de noul
coronavirus (SARSCoV2), apărut
așa cum știm în decembrie 2019 în
China (orașul Wuhan). Teama de
pandemie duce în �ara noastră la
măsuri nu doar extreme, ci și ilare
care par a nu se mai sfârși. 

Un context încărcat de
ordonan�e şi reguli de igienă
personală pe care, fie vorba între
noi?!, ar fi trebuit să ni le fi însușit
din fragedă pruncie. Se confirmă
afirma�ia că nimic nu e nou sub
soare, indiferent deasupra cărui cap
este! Porunca a 7a din Decalog (“Să
nu preacurvești!”) exprimă măsura
fundamentală de preven�ie care nu e
totuna cu protec�ia. Din motive lesne
de în�eles, ea a fost reformulată. Cea
ieșit rămâne la latitudinea fiecăruia
să hotărască.

Se re�ine faptul că trebuie să
“evitaţi contactul cu mai multe
persoane”, fără a se preciza dacă

deodată sau una după alta?!, “în
spa�iile aglomerate”, fără a se spune
nimic despre spa�iile pustii(te) sau
mai pu�in aglomerate?! 

Rămâne esen�ial îndemnul
“să purta�i masca tot timpul cât
sunte�i împreună în aceeași cameră”.
Prin urmare fa�a trebuie acoperită tot
timpul, restul la voia celor implica�i
întrun spa�iu mai pu�in vehiculat. 

În mintea mea, aceste imag
ini devin ridicole prin ilustrarea unor
tablouri tragiccomice care
accentuează urmele neliniștitoare pe
gresia de la bucătărie sau pe covorul
din dormitor. Mai mult, ele reclamă
un spectru al mor�ii ce crește odată cu
transpira�ia rece prelinsă dea lungul
coloanei vertebrale aflată întro
pozi�ie din ce în ce mai încovoiată. 

Lumea e acum convinsă că
pandemia fie e o pedeapsă
dumnezeiască, fie un narativ
conspirativ. Asistăm la panică,
turbulenţe în comunită�ile
minorită�ilor și haos care îndârjesc
lumea pe culmile disperării. Cei mai
lucizi sugerează că acest focar este
supraevaluat. Confuzia în care
orbecăie o lume întreagă proiectează
configura�ia undelor care vizează
destabilizarea legăturilor politice
slabe. Parte din critici, deocamdată,
stau în casă, în spatele draperiilor.
Doar imaginea umbrelor lor mai iese
la aer, firește, cu masca pe chipul
gol(it) de rezerve luminoase. 

În cele din urmă,
propaganda media poate să fie un
element de orientare cetă�enească,
dar și un element de instigare și
dezagregare cetă�enească. 
Întradevăr, dacă această ac�iune de
răspândire a măsurilor de preven�ie
împotriva COVID19 este bazată pe
adevăr, de bună seamă că ea poate să
contribuie la formarea unei
mentalită�i solide cetă�enești. În caz
contrar, efectele vor fi dezastruoase.

Daniela GÎFU
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Acest virus, această armă naturală sau artificială,
reală sau imaginară ma făcut să în�eleg că nicio �ară din
lume nu este liberă și suverană, că to�i plătim tributuri,
fiind în robia aceluiași clan care ne conduce, ne
exploatează și face experimente pe noi ca pe niște șoareci.
Crede�i că sunt dur când folosesc aceste cuvinte? Atunci
întreba�ivă de ce lor nu le este rușine să ne calce în
picioare? Ei știu că, în general, întreaga popula�ie a lumii
a fost educată să creadă în sistem, îi este onestă și de
credin�ă și tocmai de această nivitate de om cinstit și
iubitor de aproapele, ei se folosesc tot așa cum sau folosit
și se folosesc de zeci de mii de ani. Dovada sunt ruinele,
documentele arheologice și antropologice, urmele lăsate
moștenire pe pământ de câteva din civiliza�iile care au
dispărut în timpul a mai multe cicluri. Vreau să spun că
acest grup care ne controlează și care de�ine secretul
vie�ii, al longevită�ii și imunită�ii face experimente pe spe
cia umană de zeci sau sute de mii de ani. Noi suntem
modifica�i genetic ca să trăim în jur de o sută de ani pen
tru ca viteza și frecven�a  experimentelor să fie cât mai
mare. Ei au produs cataclisme și pandemii la comandă,
deci nu vă aștepta�i la milă din partea lor. Ei au planul lor,
pe care îl consideră legitim.

Acum îi auzi pe unii zicând: Vă vor întreba copi
ii voștri și copiii copiilor lor ce a�i făcut în tot acest timp?
A�i stat cu mâinile în sân? Vă asigur eu că ei nu vor între
ba pentru că ei, genera�iile viitoare nu vor fi educate ca să
știe să întrebe. Tot așa cum ni sa fabricat trecutul și
evolu�ia noastră, a speciei umane, evolu�ia darvinistă care
spune că ne tragem din microorganisme, dintro celulă
sau alternativa Biblică, din Adam și Eva, credin�e care au
fost mutilate și handicapate ca să nu ajungem
independen�i de controlul lor, tot așa i se va fabrica și
viitoarei civiliza�ii (pe care o au ei în plan), o altă poveste.
Omul viitorului se va naște din ou sintetic în laborator, nu
va mai fi încrucișare biologică între parteneri, ci o fer
tilizare tehnică și embrionul va fi hrănit și deconectat din
ou la vârsta în�ărcării. Ne vom multiplica în laboratoare
precum mormolocii. Nu râde�i, domnilor academici, doc
tori, juriști, învă�ători… că tot așa au râs și de Galileo
Galilei academicii vremii lui când a sus�inut că pământul
e rotund și că se învârte în jurul soarelui. Pentru acest
GRUP, voi, academicii de azi sunte�i doar niște solda�i
condi�iona�i și speria�i pentru pozi�ia voastră și nu vă con
damn deloc, pentru că to�i suntem spăla�i la creier pentru
pozi�iile noastre. Acești așaziși magna�i care sunt folosi�i
ca fa�adă, dacă vor să facă ceva măre� de ce nu o fac, pen
tru că de�in tehnologia pe o altă planetă sau în scopuri
înăl�ătoare cu și pentru via�a de pe pământ. Dacă Elon
Musk vrea o aventură adevărată, ca exemplu vrea să facă
robo�i controla�i prin satelit, de ce nu îi face pe pământ și
apoi săi trimită pe lună unde să îi controleze și să opereze
de la distan�ă prin remote control. O industrie de
exploatare și prelucrare a zăcămintelor, apoi să fie adus pe
pământ produsul finit tot teleghidat. Asta da provocare.
Nu? Însă ce faci tu acum Musk, și mul�i al�ii ca tine care
apar�in masochismului? Tu vrei să chinui specia umană,
să o vezi cum sângerează, specia ce tea ajutat să crești, să
te educi și să te îmbogă�ești? De ce nu ești recunoscător
societă�ii, să plătești taxe pe măsura venitului tău la fel ca
orice muncitor, ca săi aju�i și pe al�ii? Să ne faci pe to�i
să fim mândri de tine și să te considerăm cu adevărat un
om bun. Să îi aju�i și pe al�ii să aibă condi�ii de via�ă așa
cum ei, părin�ii lor �iau asigurat �ie. Tu ești șarpele care a

fost �inut la sân pe timpul iernii și a fost salvat, iar la
venirea verii, ca recunoștin�ă �iai mușcat binefăcătorul
drept mul�umire. Asta vrei să fii tu și alte câteva sute ca
tine care vă bate�i joc de societatea care va crescut și edu
cat? Sunt lucruri de făcut cu infinit mai multe de câștigat
pentru înăl�area speciei decât urgiile și masochismul de
care va�i îmbolnavit – orgoliul, lăcomia, zgârcenia…
Voi, bogătașii care a�i profitat de sistem făcânduvă
mecanisme de scutire de impozite și responsabilitate, de
imunitate la fraudă și păcat, nu realiza�i că sunte�i celula
canceroasă din organismul TERRA. Noi, oamenii suntem
ca și celulele organismului, ne spunea doamna profesoară
de biologie, doamna Doran de la Liceul Teoretic Oravi�a,
care comunică unele cu altele și se ajută între ele și chiar
se sacrifică una pentru alta, ca și oamenii pe pământ, însă
în momentul în care apare  ori se introduce o infec�ie
canceroasă în corp, acea celulă canceroasă le consumă pe
toate celelalte cu nesim�ire, fără să realizeze că o dată cu
moartea trupului, va muri și ea. Cam așa e cu voi,
bogătașii care a�i făcut totul ca să eroda�i și să distruge�i
societatea care va oferit protec�ie și va crescut să vă
realiza�i. Și odată cu distrugerea societă�ii, ce rost va mai
avea via�a voastră fără grădina în care ar trebui să vă
exersa�i acele realizări. Vă duce�i cu banii pe lumea
cealaltă? Vii arăta�i singuri vouă în oglindă, dacă nu va
mai exista o societate, care să vă admire și aprecieze. Nu
domnilor, ve�i fi închiși singuri în întunecata celulă creată
de dumneavoastră înșivă și vă ve�i asfixia de singurătate.
Voi americanii, dacă tot tipări�i dolari cu nemiluita, de ce
vă mai trebuie armată și bombe? Ca să jefui�i lumea prin
violen�ă și durere, când întreaga planetă ar putea să
muncească pentru voi și să vă dea cu bucurie resursele lor
pe banii pe care îi tipări�i cu nemiluita și în felul acesta
to�i vor beneficia. Desigur că toti acești bancheri lacomi
nu vor reac�iona, pentru că ei sunt fe�e alese de grup, fe�e
de bocanc trimise în fa�ă ca și carne de tun. Investi�i în
industria mor�ii for�ând și pe al�ii să facă la fel pentru a
suprave�ui, timp în care secretele universului rămân în
anonimat.

Orice încercare a noastră de a ne elibera va
declanșa o catastrofă și o vom lua din nou de la capăt 
întro nouă arcă. Vam supărat cumva domnilor prela�i.
Nu fi�i supăra�i că și domniile voastre sunte�i tot măști.
Sunteti parte din mecanismul marelui „scenario”, iar
îngâmfa�ii de pe pământ care se cred conducători,
afaceriști, manipulatori șefi, sunte�i cu to�ii doar mane
chini. Secretul acestor experimente, cred că zic ei,
GRUPUL, oricare ar fi el este trezirea conștiin�ei și adu
cerea ei la puritate divină. Puritatea divină înseamnă a fi
liber în univers și a�i cunoaște locul în sinergia lui. Liber
să călătorești prin el ca și constiintă, etern și apoi
cunoașterea și completarea ta, în suma lumilor paralele,
infinite așa cum o descriu civiliza�iile antice. Civiliza�ia
este doar o tablă de șah, pe care ei ne întind ANDul, sun
tem mereu dresa�i și testa�i. Desigur că scopul acestor
experimente pentru ei este ajungerea rapidă în univers
pentru al exploata și pe acesta. Dar cu ce pre�? OMUL.
Dar ce le pasă lor celulelor? Următoarea civiliza�ie va fi
de CĂRĂBUȘI. Învă�a�i să învă�a�i singuri și căuta�i să
găsi�i sisteme de învă�are mai bune decat cele oferite de
orânduire. Guvernele ar trebui să fie sistemul imunitar al
societă�ii. Conștiin�a e mult mai adevărată decât ra�ionalul
impus. Și dacă greșesc, uita�i că ma�i citit.    

Ben TODICĂ

ECHIPĂ
CÂȘTIGĂTOARE
LA BOGDĂNEȘTI

Reporter: Stima�i prieteni, suntem la Bogdănești și mă opresc să îl
salut pe primarul Ion Doroban�u. Bine vam găsit, domnule doctor!

Primar: Bine a�i venit, domnule profesor! 
R: De câtă vreme sunte�i primar la Bogdănești?
P: În 2,3 zile se împlinesc 12 ani.
R: Și asta nu înseamnă că deja va�i specializat în administra�ie? V

a�i părăsit munca de medic veterinar. 
P: Din păcate, niciodată nu pot să afirm că sunt specializat și

afirm cu dragoste că nu miam părăsit munca de medic veterinar în spi
ritul legii, zilele trecute am făcut câteva opera�ii dragi sufletului meu,
respectiv niște opera�ii sofisticate în termeni medicali, am castrat niște
armăsari. 

R: Ave�i pășune pe teritoriul comunei?
P: Întrebarea o intuiam și acum 2 zile am reînnoit contractele

chiar dacă asocia�ia are din ce în ce mai pu�in, pe scurt pășunea este dată
în administra�ia proprietarilor și ce a mai rămas, aproximativ 50 de
hectare în administra�ia asocia�iei. 

R: Covidul acesta planetar va deranjat pu�in activitatea?
P: Bineîn�eles că nea bulversat dar am căutat în spiritul

respectării legii ca activitatea economică să meargă înainte. Eu și cu
colegii mei am făcut ce a depins de noi.

R: Am văzut că vă �ine�i de noută�i, catedrala asta din centrul
comunei Bogdănești, frumoasa clădire va fi.

P: Ne onorează faptul că îi spune�i catedrală. Lipsit de modestie,
am dat și noi un mic ajutor. Omul sfin�ește locul. Vrednicia preotului
Liga, harul a făcut să adune aceste for�e. 

R: Vre�i sprijini și Schitul?
P: În limita posibilită�ilor, vom sprijini chiar dacă nu este pe

raza noastră. 
R: Să ști�i că nam văzut deosebiri fa�ă de al�i ani și mă pricep,

pământul e lucrat, drumurile sunt îngrijite, casele au pomi, se vede spiritul
gospodăresc, și primarul și viceprimarul își pun osul la treabă. Ce mai ave�i
de făcut în curând?

P: În aproximativ 3 luni jumătate se termină reabilitarea dis
pensarului uman, ma bazez pe seriozitatea firmei câștigătoare a
licita�iilor la acest obiectiv deoarece este aceeași firmă care a finalizat în
același interval de timp școala de la Orgoești care era mult mai
deteriorată. Avem 9 cabine, 9 toalete de nivel european la această școală
care a ridicat foarte multe probleme, școala este extraordinar de
modernă, terminată întrun timp record. Avem grădini�a cu 3 săli de
clasă, se lucrează la foc continuu de către firma Comconstruct din Vaslui,
neau promis că în toamnă va fi dată la cheie, drumul comunal cu încă 2
străzi aferente din localitatea Bogdăneștivom avea asfalt. Am aprobat în
ședin�a de consiliu pentru încă 12 km de drum asfaltat din 2 proiecte
practic întrun procentaj de 8590%, vom asfaltat toate strădu�ele,
străzile și drumurile comunale și sătești care au permis introducerea în
studiu de fezabilitate. Am început și am finalizat studiile Topo pentru
aduc�iunea de gaze în comună. Lucrăm de câteva luni.

Dumitru V. MARIN
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UN AMBI�IOS MUNCITOR, 
M. MOGA

Reporter: Stima�i prieteni, mă aflu în camera în care ma invitat Milu�ă Moga. Bine team
găsit, profesore și mă bucur că ai început să povestești frumos!

Milu�ă Moga: Bine ai venit, domnule profesor! 
R: Spune pentru cei care ne vor vedea, auzi, citi, cine ești tu, domnule Milu�ă Moga?
M.M: Eu sunt un copil de �ăran, născut la 17 mai 1944, la Codăești, dar copilăria

miam petrecuto la Șerbotești. Milu�ă Moga a cunoscut de tânăr ce înseamnă munca, efortul
și na știut ce e răgazul, nu pot spune că am știut ce e copilăria. Am terminat 4 clase la
Șerbotești cu diploma de onoare. Gimnaziul lam urmat la Vaslui, la școala nr. 2, liceul la
Liceul nr.2, facultatea de Istorie Filozofie la Iași, am terminat și Știin�e economice, mai târziu
am terminat și Managementul turismului. Vreau să precizez că părin�ii mei, în special tata
provine dintro familie care vine din mărginimea Sibiului, străbunicul și bunicul au venit
datorită conflictelor mari care au avut loc în zona Sibiului. Bunicul meu a fost administra
torul moșiilor Racovi�ă.

R:  Ești un tip ambi�ios, Milu�ă?
M.M: Da, dar ambi�ia aceasta a fost dublată de o muncă extraordinară, istovitoare și

pot spune că fa�ă de al�i semeni ai mei, fa�ă de al�i tineri de aceeași vârstă, eu nu prea am gu
stat din plăcerile copilăriei și tinere�ii pentru că mă gândeam să încerc să evadez din cercurile
în care am fost băgat de acele vremuri. Miam spus că dacă nu voi munci, nu voi putea izbândi
pe scara ierarhiei sociale, mă gândeam să răspund stăruin�elor părin�ilor mei care își doreau
să aibă un sprijin la bătrâne�e și să aibă cu ce se mândri. 

R: Ai fost director în mai multe școli din preajma Vasluiului. Asta ce înseamnă, că ai fost
ambi�ios, ai fost preferat, pe lista de promova�i, sau altceva?

M.M: Este o întrebare foarte bună. La mine probabil sa apreciat seriozitatea muncii.
La mine ori e da, ori nu. 

R: Cât ai fost la cultură a fost cu da sau cu nu? Ce crezi că ai făcut în mod deosebit la cul
tura jude�ului Vaslui.

M.M: La fel a fost și acolo. În primul rând a trebuit să înlătur dezastrul pe care lam
găsit. Vreau să mărturisesc tuturor celor care vor citi, că am găsit un adevărat dezastru. În
această perioadă nu prea sa făcut cultură. Am găsit dezastru în situa�ia economică a institu�iei.

R: Ce crezi că a fost important ca și contribu�ie a lui Milu�ă Moga la Festivalul Umorului?
M.M: În primul rând, Milu�ă Moga în calitate de consilier șef al Inspectoratului de

cultură avea o echipă, am făcut un cuplu foarte bun cu Ștefan Șerban care era directorul 
Centrului crea�iei populare și neam gândit din timp ce să facem. 

R: Importul acesta de cultură de ani și ani de zile, acum, crezi că dă vreun rezultat?
M.M: Miam format o anumită idee. Avem valori. În arealul na�ional, zona Vaslui

ocupă locul 3 pe �ară. În loc să clădim pe aceste temelii atât de frumoase zidite de înaintașii
noștri, pe măsura scurgerii timpului, sau diluat activită�ile iar cei care au fost aduși să conducă
fenomenul cultural, au devenit niște func�ionari și nu au mai �inut legătura cu partea de crea�ie.

R: Cum de la Vaslui nu se dezvoltă cultura? Și la ora actuală sunt 2 principale institu�ii cul
turale: Festivalul Umorului, Grupul de presă cu Meridianul Cultural Românesc, cu televiziunea. Mai
știi altele? 

M.M: Stimate domn, in zona rurală se fac numai paranghelii cu ocazia zilei comunei
și cu asta sa terminat treaba. 

R: Ai fost organizator al Festivalului Umorului în 1998 și 2000. Cum po�i să spui în 2 cu
vinte cea mai importantă experien�ă?

M.M: Prezen�a scriitorilor, aproape 50 de scriitori de mare valoare pe care îi avea

România la vremea aceea. Am încercat să ducem aceste lucruri și la Bârlad, Negrești, Huși,
chiar și în unele comune care neau asigurat climatul necesar în așa fel încât fiecare sătean,
orășean să guste pu�in din valoarea acelor personalită�i. 

R: Acum, după 50 de la prima edi�ie de la Festivalul Umorului, situa�ia e mai rea ca atunci,
nu?!

M.M: Cu mult mai rea. Eu am încercat, aici la Centru, să formăm o ligă culturală, sub
oblăduirea primăriei, din păcate am constatat că nu am găsit audien�a necesară și mai mult de
atât, din sec�ie de cultură sa făcut birou de cultură, sa redus. Iar în condi�iile în care nu
găsești structura organizatorică necesară, nu găsești să atragi acești oameni, este greu.

R: Întruna din scrierile mele publicate, zic că până de curând, dar de fapt niciodată, to�i
președin�ii de cultură nu au fost îndreptă�i�i pentru că niciunul nu avea operă în spatele lui, to�i erau
numi�i politic. Am greșit?

M.M: Eu am debutat în presă la 17 ani jumătate, am fost colaborator pe linie culturală
și sportivă la ziare locale și ziare centrale, am făcut la Vaslui revista Clepsidra care se bucura
de o mare aten�ie. 

R: Am scris de atâ�ia ani vestitul cenaclu jude�ean și am vorbit de ivirea unui curent cul
tural informa�ional în jude�ul Vaslui. Am argumentat cu vreo 300 de scriitori și vreo 450 de opere.
Ar fi aceste argumente că vorbim de curent cultural informa�ional în jude�ul Vaslui?

M.M: Păi nu. Este o pasăre rară. Intelectualii și în special cei tineri ar trebui să vină
spre acest curent. 

R: Dacă ai fi la cultură acum, ce ai face? 
M.M: Aș face teatru.
R: De ce? Asta înseamnă cheltuieli. Lumea de la Vaslui vine la teatru?
M.M: Vine lumea la teatru. Unde să se ducă la o piesă de teatru în condi�iile în care

nu ai un local cât de cât acceptabil în condi�ii minime? 
R: Dragă Milu�ă Moga, ce ar putea face niște pensionari? Ei știu, ar vrea, dar mai pot?
M.M: De putut ar putea, au idei foarte bune, le lipsește cadrul organizatoric. 
R: Iar umbli la stat. Statul nare.
M.M: Nu există. Cum se cheltuie pe lalele, pe borduri.
R: Când ai fost politician, tot așa activ erai?
M.M: Cred că chiar mai activ, dar din păcate mia adus numai necazuri acest lucru.

În 1992 când sa format primul Consiliu jude�ean, mi sa spus că eu voi fi primul
vicepreședinte, numai că anumite personaje de atunci sau întâlnit cu o seară înainte și mau
scos de pe listă și ca să mă poată anihila, știind că mă sus�ine teritoriul, mau pus președintele
consiliului de validare ca să nu mai pot candida la nicio func�ie. 

R: Dacă ar fi să ajungi mâine conducător la cultură, ce ai face?
M.M: Primul lucru, aș încerca reevaluarea oamenilor.
R: De unde să iei al�ii? Că nu sunt.
M.M: Sunt. Î�i trebuie abilitate să cunoști oameni, să îi apropii și să faci echipă. În pe

rioada în care am lucrat miam format echipa, am exclus pe cei care nu dădeau randament. 
R: Dacă ar fi să spui tu, Milu�ă, așa cum crezi, după experien�a ta de via�ă, care ar fi un

număr de personalită�i culturale vasluiene care de aici și aici își fac meseria de oameni de cultură?
M.M: Este o întrebare dificilă. Este greu să răspund.
R: Î�i dau termen o săptămână. Îmi dai în scris. Te felicit că �ii făcut cuibușorul tău aici!
M.M: Casa aceasta este proiectată de mine și construc�ia tot de mine.
R: Așadar, �iai făcut cuibușorul tău, ești mul�umit de copii, și de doamna ta de atâ�ia ani.

Câ�i ani de căsnicie a�i împlinit?
M.M: Mul�umim lui Dumnezeu, sau împlinit 53 de ani de căsnicie! 
R: Dacă ar fi după domnia ta, care ar fi personalită�ile din acești 50 de ani care nu trebuie

să lipsească între primii 5? Tot greu e, dar ai trăit vremurile. 
M.M: Este iarăși o întrebare foarte dificilă, dar voi nominaliza: Ștefan Șerban,

Valentin Silvestru, Dumitru V. Marin.
R: Ce a însemnat dea lungul acestui timp pentru timp sau cum ai gestionat coexisten�a cu

Dumitru V. Marin?
M.M: Eu lam considerat, și Dumitru V. Marin trebuie să recunoască, un deschizător

de pârtii. Eu am lansat expresia: „el e deschizător de drum în presă”. Ca noi to�i, poate a avut
și unele scăpări, dar faptul că încă e prezent și activ în prim plan, denotă faptul că a mers pe
pârtia pe care a deschiso, inclusiv cu televiziunea, cu radio. Sigur că ar mai putea fi date și alte
exemple. 

R: Mai mul�i, printre care academicianul Tudosie, Gheorghe Pricop, Gabi Balan poetă, și
mul�i al�ii, au sus�inut că Marin e cel mai de seamă jurnalist vasluian din toate timpurile. Comentariul
tău care e?

M.M: Eu nam să mă abat. Miaș permite să spun că ar trebui să fie pu�in mai 
modest și să lase ca ceilal�i să spună despre el.

R: Se vede dea lungul acestei discu�ii să aștep�i de la sistemul oficial de la stat sprijin să
faci, să valorifici, ceea ce este în firea activită�ii domniei tale. Eu de 30 de ani, sunt obișnuit ca
întreprinzător să fac ce cred că pot face, 6 edi�ii de festival, de simpozion na�ional cu valori na�ionale
și interna�ionale Omagiu căr�ii și culturii vasluiene contează? Vreo 40 de căr�i contează? Revista
contează? Vreo câteva zeci de manifestări în toată Moldova contează? Ș.a. 

M.M: Cultura cu sistem privat nu există. To�i avem același drum și trebuie să fim
uni�i. 

R: Milu�ă, ai �inut să mă primești prietenește și î�i doresc să fii sănătos!
M.M: Sănătate, domnule profesor!

Dumitru V. MARIN
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DEFRIŞĂRI
Iarna, cu securile
Au tăiat pădurile,
Vara fac o mutră sumbră,
Că nau unde sta la umbră.

Vasile LARCO

VACANŢA MARE
Cearta guvernamentală
La români le dă speranţa
Cau să plecen pielea goală
Toţi, la vară, la... Constanţa.

Lucian MĂNĂILESCU

VARA LA TERASĂ
Neatent din caleafară,
Bâlbâit cum e bunicul,
Până berea să o ceară,
Ia furat o muscă micul!

Gheorghe GURĂU

DRAGOSTE DE SERVICIU
În concediu, dânsul, vara,
Merge doar cu secretara...
Cum se vede, şi aici,
Se gândeşte la servici!

Gheorghe GROSU

LITORALUL VARA
Tariful urcă iarăşi imoral,
Căci raza sa scumpit (de soare)
Şi cine are bani de litoral,
E şi el... mare!

Dan CĂPRUCIU

UNUIA
Iarna vine, vara trece
Cu necazuri de tot felu'
Dar pe el îl lasă rece,
Că sa instalat la Bellu!

Florea ȘTEFĂNESCU

DELAPIDARE
Şefui tare supărat
Că, la început de vară,
Eu lam cam delapidat
De o nouă secretară.

Mircea COSTANDA

FETELE, COCHETELE
Vara, pe căldură mare,
În ţinutele sumare,
Este noua lor plăcere:
Cu buricul la vedere.

Gheorghe PĂUNULMU

EVENIMENTE...
„METEOROLOGICE”
Negură în plină vară
Cu potop de ploaieafară.
Iar în casă  ce "furtună"!
Soacra, fulgeră şi tună.

Virgil PETCU

VACANŢA MARE
Vara toatăi un remediu,
Excluzând vreun artificiu:
Intră soţii în concediu
Şi bunicii în servicii.

Vasile LARCO

RAPSODII DE VARĂ
I

Cinear putea să spună
Câţi secoli au trecut
Deo lună,
De când nu team văzut?…

Salcâmii plini de floare
Se uită lung spre sat,
Şin soare
Frunzişul legănat

Leatârnă ca o barbă…
Acolo miam găsit
În iarbă
Refugiul favorit.

Acolo, cantrun templu,
Deatâtea dimineţi
Contemplu
O tufă de scaieţi.

Pe când departen zare,
Mirat ca un copil,
Răsare
Un astru inutil…

II

Iubito, fără tine
Începeo nouă zi…
Dar cine
Le poate socoti?

Că zilelen restrişte
Senalţă şi apun
Ca nişte
Baloane de săpun…

Cu mâinile sub tâmplă
Cum stau aşa culcat,
Sentâmplă
Un fenomen ciudat:

Privirea mea distrată
Prin negre rămurişti
Miarată
Doi ochi adânci şi trişti

Şin orice strop de rouă
Văd două braţe, mici
Ca două
Picioare de furnici.

Dar dacă o lăcustă,
Din verdele talaz,
Robustă
Îmi sare pe obraz, –

Din ochii mei dispare
Mirajul interpus,
Pe care
Lam zugrăvit mai sus,

Şin ochii mei deodată,
Can alte dimineţi,
Sarată
O tufă de scaieţi…

III

Acum naturancepe
Cu tainicul ei glas
Din stepe
Să cântencet pe nas.

Prin ierburile crude,
Sub cerul fără fund,
Saude
Un bâzâit profund

Şi până la amiază
Pământul încropit
Adânc şi liniştit.

Sunt gâze şi gângănii
Ce sar şi fac mereu
Mătănii
Când trec prin dreptul meu,

Şimpreunânduşi zborul,
În ierburi îşi ascund
Amorul
Multiplu şi fecund.

IV

Şin vremea asta, oare,
Când eu visez mereu
La soare –
Ce face dorul meu?

Iubirea mea nebună,
Deabia trezităn zori,
Adună
Mănunchiuri mari de flori.

Sentreabă – ce să facă?
Şi făra pregeta,
Ea pleacă
Întins, la casa ta.

Şi nici nu bagi de seamă
Cum pasui furişat
Cu teamă
Sapropie de pat,

Ci doar tresari deodată
Şi parcăţi pare rău.
Mirată,
Te uiţi în jurul tău…

Iar eantrun suflet vine
Cu părul desfăcut
La mine,
Sămi spuie cea făcut…

Aşa, spre zarea largă,
Pe zi deatâtea ori
Aleargă
Pe drumuri lungi de flori.

V

Târziu, când peste lanuri
Coboară spre câmpii
Noianuri
De umbre argintii;

Când luminosul crainic,
Luceafărul stingher
Şi tainic
Saprinde iar pe cer

Şi cu lumina nouă
Sclipeşte ca un strop
De rouă
Pe vârful unui plop,

Iubirea mea fugară
Deabia sa liniştit,
Şiafară,
Ca un copul trudit,

Peun maldăr de sulfine,
Cu cel din urmă gând
La tine,
Adoarme suspinând.

George TOPÂRCEANU

Floare de tei,
Cât de curând te treci
Ochilor mei lucind
Tei arată pe veci.

Floare de crin,
Eu pururi am gândit
La ochiul tău iubit
De raze plin.

Floare de măr,
Copilă doar erai
Și de peatunci aveai
Aur în păr.

Flori de cireș,
Cine tea pus cândva
Plutind în calea mea
Dulce să ieși?

Floare de mai,
Cine tea pus să vii
Dacă mereu mai ai
Ochii tăi mari și vii

Floare de fag
Doina cântândumio
Reamintindumio
Sună cu drag.

Floare de corn,
Dulce vestindumă,
Întinerindumă
Sună un corn.

Floare de șes,
Este al cetă�ilor
Singurată�ilor
Vis și eres.

Floare de lunci,
Oare de mult sa dus
Steaua către apus?
Încă deatunci?

Floare de lac,
Deatunci cuprins cu chin
Eu sufăr și malin,
Sufăr și tac.

Floare de lan,
Deatunci te văd venind
Și blândă surâzând.
An după an.

Floare de deal,
Unde teai dus deatunci
Din codri și din lucruri
Peal lumii val?

Floare de plai,
Codrii și undele
Dulce pătrundule
Cu al tău rai.

Floare de văi,
Rămâi în calea mea,
Mângâie jalea mea,
În ochi îmi stăi.

Floare de stânci
Tu pleci, șiades te chem
Cu cântec și blestem
În văi adânci.

Floare de mun�i,
Dintre păduri de brad
Pururi izvoare cad
Palidei frun�i.

Floare de drum
Care tenduri peatât,
Șatuncea team iubit,
Atunci șacum.

Floare de vad,
Asemeni zorilor,
Căderii florilor
Stelele cad.

Flori de mormânt,
În taina serilor
Am dat durerilor
Aripi de vânt

Lună ce treci,
Crengile, frunzele
Dulce pătrunzele
Razale�i reci

Mihai EMINESCU

FLOARE DE TEI

PAGINĂ ÎNGRIJITĂ DE CĂTĂLIN SÎMPETRU
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 Fie și doar după atât de pu�in timp, sus�inerea noastră este
numeric și mai ales valoric EXCEP�IONALĂ.

D.V.M.

A APĂRUT

NOAPTEA DE IUNIE
Musset a cugetato sorbind a ei răcoare
Și stelele de aur din cerul luminos,
Și tainica natură în falnicai splendoare,
Și tot ce sentrevede în haos, sus și jos,
Și tot ce esten suflet ca sfântă inspirare,
Și tot ce esten creier ca vis sau cugetare,
Și tot ce esten inimi ca patimi ori sim�iri,
Pe când, pe rând, veniră cu dulci însufle�iri
Salunece pe harpăi, încet, ca o suflare
Cemprăștie prin aer parfum de trandafiri;
Musset a cugetato, dar el na scriso. Oare
Voiva astăzi Muza din ceruri să coboare,
În mantiai eternă de aur și deazur,
Și tocmai de la Sena, ce curge maiestoasă,
La Dâmbovi�a noastră, îngustă și tinoasă,
Să facă să revibre divinul ei murmur?

Și noi avem desigur un cer curat șialbastru
Și inime voioase și inimen dezastru,
Și noi avem în aer parfum și melodii;
Avem pe Heliade; Alecsandri, un astru;
Avem Bolintinenii cu sfinte rapsodii;
Avem Depără�enii, precum și Fran�a soră,
Avutatâtea genii apusen auroră,
Dar ce navem, desigur, sunt suflete să salte,
Sunt limbi ca să vorbească cu vocile înalte,
Deaceia care cântă și mor necunoscu�i,
Pierdu�i pentruomenire și �ara lor, pierdu�i!

A! Tu plângeai amarnic, poete al durerii,
Atunci când a ta voce invidii provoca,
Dar tu aveai cu tine lăstarele puterii,
Căci mândra tinerime mereu te invoca.
Cu tine naveai tronul, indiferent la toate;
Un Ludovic cel mare în Fran�a nu domnea;
Dar tu aveai aceea ce nimeni nare poate
Amici care să plângă când sufletu�i plângea!
Femeia răspunsese la sacra ta iubire,
Bărbatul răspunsese la amicia ta,
Și cântecele tale zburau la nemurire,
Și nimeni nu le uită și nu le va uita!

Tu nai murit de foame în trista ta cădere,
Și nai văzut în lacrimi pe mumătan durere,
Prin cântecele tale născuși neatârnat,
Și Muza ta duioasă poet tea consacrat,
Dar ea totdeodată nu zise: „Mergi, poete,
Să fii numai ca martor la zilelor banchete
Șio via�ă dureroasă în lume să târăști"...
Iar când voia să fie de lauri coronată,
În taină să sencline pe fruntea�i inspirată,
Puteai în candelabre saprinzi ca so primești,
Făclii nenumărate, sub care să pălești,
Cu tâmpla rezemată de mâini, ontreagă noapte,
Și până despre ziuă sascul�i ale ei șoapte,
Șapoi sadormi de somnul fiin�elor cerești!

Puteai, după voin�ă, salergi în lumea mare,
Vene�ia să�i cânte o dulce inspirare,
Prin sălile dogale voios să rătăcești,
Să zbori până la Lido în neagra ta gondolă,

Cu fruntea luminată deo sfântăaureolă,
Și plin de o iubire eternă, să iubești!
Să�i pierzi orice iluzii, șamorul să�i rămâie
Spre cer ca să senal�e ca fumul de tămâie,
Șin nop�i melodioase de august ori de mai,
Nou înger, pearipi late, să zbori până la rai!

Puteai lângă Rachela, cu inimă deșartă,
Dar nobilă prin suflet și nobilă prin artă,
Să ui�i a ta durere și vocea săi ascul�i,
Și mult mai sus de secol, râzând de calomnie,
Să te ridici deodată pe bra�e de adul�i,
Vărsând în a ta urmă torente dearmonie,
La care să senchine dușmanii cât de mul�i!
Puteai, râzând de versuri la front aliniate,
Să �eși o nouă pânză de rime zdruncinate,
Șintrînsa să amesteci real cu ideal,
Făcând pe a ta Muză în clipă să creeze
Tavernan care vinul să curgă ca un val,
Alături cu palatul în care să viseze
În mijlocul orgiei vrun nou Sardanapal!

Pe Malibran, în care vibra melodioasă,
A îngerilor voce din doma radioasă,
Puteai so faci celebră, cântând peal ei mormânt,
Șin Rolla, de la ceruri, să cazi pân' la pământ,
Iar fata săși deșire cu mâna ei rozalbă
Monedele de aur cuprinse întro salbă,
Și dândule lui Rolla, acelui desfrânat,
Săi zică: „Iale, dute, și joacăle, căci poate,
Norocul să se schimbe precum se schimbă toate!"
Dar Rolla săși golească paharunveninat,
Săși dea a lui suflare cu ziua ce sengână,
Și înger, ca și demon, prin nume să rămână!

Sublim poet, ca mine tu nai trăit în lume,
Să sim�i indiferen�a cum vine să sugrume
Din inimile noastre, cerescul sim�ământ,
Ce sparge închisoareai de humă, ca să zboare
Spre tot ce este rază, scântei, parfum, splendoare,
Spre tot ce te ridică în cer de pe pământ!
Ai suferit, desigur, dar niciodată încă,
Oriunde te conduse destinul tău incert,
Tu nai murit de foame, ca palidul Gilbert,
Și patria�i, — ingrată fiind, — �ia zis: „Mănâncă!"
Cântași cu toateacestea un imn deamărăciune,
Sarcasmele rânjinde pe buze�i sentâlnesc,
Dar spunemi oareatuncea, izvor de goliciune,
Ce trebuie să facă acei ce flămânzesc?
Când iunie surâde cu nop�ilenstelate,
Să cânte sau să moară, când tu și nai cântat?
Să plângă, sau să râdă, cu buze descleștate,
Când �ie, și condeiul din mână �ia picat?
Să cânte?... Pentru cine?... Să moară?... Pentru cine?...
Și cine știe, oare, în moarte de e bine?...
Să plângă?... Însă plânsul provoacă râsul azi...
Pe cât ai să verși lacrimi, peatâta ai să cazi!
Să râdă?... Dar tot omul o rană arentrînsul...
Să râdă însă! Râsul provoacă singur plânsul! 

Alexandru MACEDONSKI

GESTURI CARE Î�I
AFECTEAZĂ ELEGAN�A

O persoană își pierde elegan�a nu doar din cauza unei vestimenta�ii
necorespunzătoare ci și din cauza gesturilor nepoliticoase. Așa cum acordăm
importan�ă vestimenta�iei pentru a nu ne ruina aspectul, grija noastră fa�ă de
gesturile zilnice trebuie să fie la fel de mare.

Iată o serie de gesturi nepotrivite pe care ar trebui să le evităm:
– vorbitul tare
– scărpinatul în orice parte a corpului
– scobitul de fa�ă cu alte persoane
– vorbitul cu gura plină de mâncare
–  încercarea de a scăpa de resturile de mâncare dintre din�i folosind

limba sau și mai grav – unghiile
– scrâșnitul din din�i
– scuipatul sau încercarea de a elimina flegma din gât
– decojirea și mâncatul semin�elor în public
– sorbitul supei sau a băuturilor
– amestecul zgomotos al cafelei
– sprijinirea corpului de perete, mobilă, etc
– statul cu coatele pe masă și sprijinirea capului sau a bărbiei în

pumni
– statul cu picioarele prea depărtate
– statul cu gura deschisă
– încrucișarea bra�elor
– privitul în gol sau insistent către o persoană
– aranjarea în public (pieptănatul, pensatul, epilatul, aplicarea machi

ajului, tragerea pantalonilor, ajustarea curelei sau a bretelelor sutienului,
schimbarea hainelor, etc.)

– mersul prea repede sau târâirea papucilor
– pozi�ia cocoșată a corpului în timp ce stăm sau mergem
– râsul zgomotos
– examinarea fe�ei sau a danturii în public și nu întrun loc retras
– roaderea unghiilor
– lenjeria intimă la vedere
– trecerea mâinii prin păr sau aranjarea părului
– aplicarea rujului după servirea mesei la masă.
Fie că ne place sau nu, o primă impresie despre cineva nu prea mai

poate fi schimbată. Acesta este un motiv în plus care să ne determine să fim
aten�i la gesturile noastre și la ne cultiva obișnuin�a de a ne comporta cu
elegan�ă.

Majoritatea gesturilor elegante provin din autocontrol și practicarea
regulilor de bune maniere. Comunicarea dintre oameni, spun specialiștii, se
bazează 93 la sută pe comunicarea nonverbală, adică cea transmisă de limba
jul corpului. Limbajul trupului constă în pozi�ia corpului, gesturi, expresia
facială și mișcarea ochilor iar trimiterea și interpretarea acestora se face
aproape în întregime în subconștient.

Limbajul corpului se află în strânsă legătură cu emo�iile astfel, ele
vor fi demascate prin gesturile noastre, elegante sau nu, și vor transmite celor
din jur ceea ce gândim noi defapt. Obișnuin�a de a ne controla sau nu, devine
astfel evidentă pentru ceilal�i prin limbajul corpului.

Farmecul unei persoane elegante este dat de autocontrolul gesturilor
și o anumită gra�ie a mișcărilor dobândită încă din anii copilăriei.

Frumuse�ea unei persoane constă în gra�ia și șarmul cu care știe să
păstreze în toate echilibrul.

Gesturile tale ce spun despre tine?
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IMOBILIARE
* Vând loc de casă în satul Bălteni Vale. Intravilan, cca.

700 metri pătraţi. Gache Ion, telefon: 0763/ 753.557.

* Vând apartament 3 camere cu centrală termică în loc.

Huşi. Modernizat, zona centru (Romarta) 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 nego

ciabil 180.000 euro. Tel.: 0740/ 208950.
*  Vând s t ruguri  a lbi  ș i  roși i .  Cules  personal ,   60 bani
kg negociabi l .  Telefon 0722373592

DIVERSE
* Vând atelier mecanic Moara Grecilor. Tel: 0744/
231.380 sau 0744/ 528.441.
* Vând hală tablă, 30X40, Zăpodeni  Vaslui tel: 0744 231
380
* Vând hală, înaltă de 20 m. Tel: 0744/ 231 380. 
* Vând teren, Str. Sacu, Huşi. Suprafaţă de 813 mp,
privelişte superbă, 25 euro/mp  NEGOCIABIL. Telefon:
0235/482.670
* Vând două combine agricole C.P. 12 şi mase 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 intrav
ilan la ferma 3 Vaslui (în spatele str. Filaturii), vând  2 ha
teren  arabil la Bahnari. Preţuri negociabile. Tel: 0235/
322 580 (Moşneagu Costică). 
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Televiziunea Vaslui on line 
Tel/fax 0235/361.236, 
email: cvintet_tera@yahoo.com

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

Angajez lucrător la fermă
legumicolă, cu experienţă în domeniu. 

Se asigură cazare în apartament.
Relaţii la telefon: 0744.528441

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

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

sc A, telefon 0371/ 073989, 0235/481720
13 locuri de muncă disponibile la 27.05.2020

– ECOSALUBRIZARE PREST SRL 1 auditor
intern

– SC VIACONS RUTIER SRL 1 constructor struc
turi monolite

– SC VERAMIR AUTO SRL 1 instructor auto
– SC VIACONS RUTIER SRL 1 mecanic utilaj
– PRODTEO COM SRL 1 muncitor necalificat la

ambalarea produselor solide și semisolide
– RADU EDUARD ÎNTREPRINDERE

INDIVIDUALĂ 1 muncitor necalificat la spargerea și
tăierea materialelor de construc�ii

– LINUX SRL 2 spălători covoare înnodate
– LINUX SRL 3 spalatori vehicule
– LUNACOM SRL 1 vânzător
– SA AGROIND BEREZENI 1 tractorist
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 Cele peste 150 de pagini sunt întro realizare grafică
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 Înregistrăm peste 585 de 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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RUSALIILE  
TRADI�II ȘI SUPERSTI�II

Duminica Rusaliilor, denumită în popor și
Duminica Mare, este sărbătoarea ce amintește de
pogorârea Sfântului Duh asupra ucenicilor lui Iisus, fiind
cinstită an de an la 50 de zile după sărbătoarea de Înviere.
De asemenea, în aceeași zi, creștinii celebrează și nașterea
Bisericii creștine.

Se pare că,în func�ie de fiecare regiune a �ării,
sărbătoarea Rusaliilor se desfășoară pe o durată diferită de
timp. Astfel, dacă în Moldova și Transilvania creștinii
sărbătoresc Rusaliile timp de 3 zile, în Muntenia și
Oltenia Rusaliile se întind pe o perioadă de 7 zile, iar în
Banat, 8 zile.

Dea lungul timpului, Rusaliile au căpătat
diverse denumiri printre care regăsim: Ielele, Ursoaicele,
Zânele, Fetele câmpului, Doamnele etc. Tradi�ia
românească spune că aceste Iele sunt de fapt niște spirite
malefice, care aduc boala cunoscută în popor ca “luat din
Rusalii”.

Pe alocuri, se mai păstrează tradi�ia unde
credincioșii aduc la biserică crengu�e de tei pentru a fi
sfin�ite, pe care le vor folosi, mai apoi, să împodobească
icoanele și casele, cu gândul că așa vor alunga
“Rusaliile”.

În unele zone, pe lângă ramurile de tei,
credincioșii mai folosesc frunze de nuc, leuștean, usturoi
și pelin. În plus, se obișnuiește ca aceste plante să fie pur
tate în sân sau în buzunare, pentru a nu fi “luat din
Rusalii” sau pocit de către Ielele neiertătoare.

La sate, unii gospodari doresc să se facă sfin�irea
holdelor pentru a înlătura relele și a avea parte de roade
din belșug. Tot aici, bătrânele merg să culeagă ierburi cu
puteri vindecătoare, deoarece se povestește că numai
culese pană în ziua de Sânziene au acele puteri lecuitoare.

“Dansul Călușarilor” este un obicei pe care îl
întâlnim în preajma sărbătorilor de Rusalii. Se regăsește
mai ales în zona Olteniei, fiind considerat un joc
tămăduitor, care aduce sănătate și noroc. În stransă
legătură cu străvechiul cult solsti�ial al soarelui, jocul în
cerc al călușarilor simbolizează mersul soarelui pe cer, iar
toiegele din mână reprezentând razele soarelui. În cete de
câte 78, călușarii își încep dansul a doua zi de Rusalii,
mergând din casă în casă pentru a colinda și a alunga
spiritele malefice. Oamenii obișnuiesc săi întâmpine pe
aceștia cu frunze de nuc, pelin, usturoi, apă și sare, iar

uneori chiar și cu sorcovă�.
Un alt obicei specific Rusaliilor, răspandit în

satele transilvănene, poartă numele de “Împănatul boului”
sau “Înstru�atul boului”. Pe uli�ele satului, se
împodobește cu o sumedenie de ornamente florale per
sonajul principal, boul, pe care preotul are îndatoria de
al sfin�i când alaiul ajunge în fa�a bisericii. Odată eliber
at, boul va fi lăsat să coboare singur la vale, iar cea mai
vitează fată va trebui sa pună prima mâinile pe coarnele
lui. În popor se zvonește că cea care dă dovadă de curaj
șil va stăpâni se va mărita în anul ce urmează. Această
ceremonie se organizează cu scopul de a aduce sănătate,
noroc și prosperitate în rândul oamenilor și a
gospodăriilor.

În Maramureș, imediat după Duminica
Rusaliilor, se mai păstrează, încă, un obicei străvechi,  și
anume “udatul nevestelor”.  Tinerele neveste dansează
mai întai în mijlocul sătenilor, iar mai apoi sunt duse la
râu pentru a fi udate. Dacă mai demult fetele erau aruncate
cu totul în apă, acum ele sunt stropite doar pe picioare.
Tradi�ia spune că, în acest fel, so�iile vor fi veșnic tinere
și vor avea parte de odrasle sănătoase.

Printre  tradi�iile și obiceiurile strâns legate de
Rusalii, în folclor se strecoară și o serie de supersti�ii.
Dintre cele mai cunoscute, amintim următoarele:

 În zilele de Rusalii nu e bine să mergi la câmp,
pentru că Ielele te pot prinde și pedepsi;

 De Rusalii nu se intră în vie, nu se merge în
locuri pustii și la scăldat, pe lângă păduri sau fântâni
fiindcă te po�i întâlni cu spiritele rele;

 Cine lucrează în ziua de Rusalii va fi pedepsit
de puterea Ielelor, deoarce nu cinstește și pre�uiește cum
se cuvine ziua;

 În ziua de Rusalii nu e bine să te cer�i cu al�ii
fiindcă vei fi “luat din Rusalii”, etc.

TEATRUL LUCEAFĂRUL
SE REÎNTÂLNEȘTE
FATĂ�N FA�Ă CU 
PUBLICUL SĂU

Perioada stării de urgen�ă cauzată de pandemia cu noul Coronavirus
a strămutat activitatea de prezentare a spectacolelor teatrale în mediul elec
tronic. Cele aproape două luni de distan�are impusă au devenit un interval
foarte plin, cu evenimente adaptate la noul context. Sub titlul  „La distan�ă,
dar în continuare împreună!”, institu�ia ieșeană pentru copii și tineret a
prezentat înregistrări video difuzate online 12 spectacole din arhiva artistică.
Feedbackul publicului a fost extraordinar, practic numărul de urmăritori pe
re�elele de socializare și pe canalul youtube dublânduse. O serie de concur
suri au stimulat reac�iile fanilor sub forma unor mesaje scrise, desene, likeuri
și comentarii, fortificând legătura creatorilor cu publicul. În același demers de
men�ine a contactului strâns cu spectatorii, Teatrul Luceafărul a pus la
dispozi�ie trailere ale propriilor spectacole pe post de suport video pentru
activită�ile desfășurate acasă cu părin�ii sau cu profesorii.

Edi�ia a XIVa a Festivalului de teatru școlar „Hai la teatru!” sa
finalizat online, cele 52 de trupe participante (618 elevi artiști, 67 de coordo
natori)  fiind distinse cu premii acordate pe baza vizionării înregistrărilor
video. Diplomele au fost livrate pe email.

Un alt program de mare succes a fost „Săptămâna copiilor de toate
vârstele” (26 mai1 Iunie), cu filmule�e realizate de actori utilizând mijloace
de expresie foarte variate (storytelling, teatru de obiecte, de umbre, teatru de
hârtie, anima�ie etc.) plus un filmsurpriză "Și noi am fost copii", cu echipa
artistică a Teatrului Luceafărul, în copilărie și în prezent. „A fost o provocare
această scoatere for�ată din zona obișnuin�elor profesionale, care nea stimu
lat creativitatea în formule specifice artei teatrale. Legăturile cu publicul sau
ranforsat, reatestând capacitatea artiștilor noștri de a se reinventa și de a dez
volta rela�ia emo�ională cu publicul tânăr căruia i se adresează”, precizează
Olti�a Cîntec, directorul artistic al Teatrului Luceafărul.

În acest sfârșit de săptămână, echipa se va reîntâlni fa�ăn fa�ă cu
publicul său. O va face în aer liber, respectând toate regulile sanitare impuse
de autorită�i, în curtea de la Bojdeuca lui Ion Creangă din �icău. Astfel,
sâmbătă, 6 iunie, de la orele 16 și duminică, 7 iunie, de la orele 11, pot fi
vizionate două reprezenta�ii cu URSUL PĂCĂLIT DE VULPE după Ion
Creangă. Biletele pot fi achizi�ionate de la casieria Teatrului Luceafărul sau
de pe platforma www.bilet.ro. Pre�ul unui bilet este 12 lei. Spectatorii vor fi
așeza�i la distan�ă de 2 m (membrii aceleiași familii stau grupa�i), sunt ruga�i
să aibă măști și substan�e dezinfectante. Pentru evitarea aglomerării, publicul
este așteptat  cu cel pu�in 15 minute înainte de începerea reprezenta�iei.
Întrucât vor fi primii spectatori după pandemie, vor primi mici cadouri din
partea Teatrului.


