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BUIMACII… ZILEI�!�
Primăvară belalie (cum zicea Ion Barbu) care nu pare

a fi stăpână nici acum pe �ară și na lăsat florile pometului
să dea nectarul pentru albinele lumii. La salcâm a fost jalea
de pe lume, mai nimic de recoltat, după ce rapi�a sa dovedit
cu totul neroditoare. 

A fost, și mai este pandemie!!!
Politichia revine în aten�ie prin așazisele campanii elec

torale interne, când lideri mai mari sau mai mici sunt
„submina�i” de valul tânăr (sau tot vechi dar cu for�e
proaspete). PSD iese din discu�ie după frământările post –
„proasta noastră”.

Liberalii vasluieni au scos niște săbii mai mari ca ei cu
chip că se luptă cu vechiul, despotismul, impostura din rân
durile lor. La cât e de arogant și cu nasul pe sus, era imposi
bil ca Tătaru să nu fie contestat. Văd căi iau apăsat
apărarea cei din stupul cu miere în care ia vărsat chiar doc
torul de apendicite careși face meseria din spitalul Huși ca
și cum nici nar fi parlamentar. Oricum, Tătaru e chipul rar
care nimerește în politică fără să știe so facă.

Sa pornit un fior prin partid, și cred că poate repeta
cutuma ca cei tineri  săi devoreze chiar și pe cei cu meritele
de odinioară, dar Tătaru nu prea are decât meritul de a fi
colaborat eficient cu președintete PSD – D. Buzatu. De aceea
pot săi sară în apărare oricâ�i de la vreo foi�ă jude�eană că
tot pierzător iese.

Secretul e altul: dacă în bătălia Orban – Câ�u iese
învingător Orban, atunci și Tătaru învinge. Și chiar în
această ipostază nimeni nu poate să anuleze gravele preju
dicii aduse liberalismului de către neavenitul Tătaru,
rămas după alt neavenit Dan Marian, cel mai mare sabotor
politic din istoria ultimilor 30 de ani. Dacă iese Câ�u, atunci
Polak și mama lui sunt pe podiumul învingătorilor, Boroș
Bica – Arcăleanu sunt pe caii cei mari pentru Congres.

La cât sunt de ataca�i aceștia din urmă de „Foaia
vitelor de pripas” din jude�ul Vaslui, nu se poate să nu iasă
învingători, cu toate că nu prea au ce le da oportuniștilor.
Ca de obicei, ziarul cel mai murdar pe carel știu îl lovește
pe cel gata căzut de pe caii politici.

Acum to�i sunt BUIMACI.

(Continuare în pagina 2)

„Drag prieten și coleg, felicitări pentru
MERIDIANUL... și pentru apropierea cu su
fletul de ASRAN  ca membru de vază. Mă
bucur enorm să avem un așa coleg cu atâtea
merite pe altarul culturii! To�i membrii din
Comitetul executiv al ASRAN au fost deosebit
de încânta�i! Uni�i suntem puternici.”

Alex CETĂ�EANU – 
Montreal (Canada) 
25 decembrie 2020

O ALTFEL DE ZI 
A ABSOLVENTULUI 

DE LICEU
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(Continuare din pagina 1)
Deci și la USRPLUS unde la Vaslui sunt niște novici

în politică, ajunși pe func�ii doar pentru că sau nimerit pe
acolo când se făceau listele pentru alegerile parlamentare.
Aici e o discu�ie lungă, iar „omul cu desaga” pare a fi depășit
serios de situa�ie, deși poate striga în numele unui grup de
sub 10%. Congresul USRPLUS nu pare a fi mare eveni
ment politic, mai ales că acolo va fi pace și armonie pentru
că Barna se în�elege bine cu Cioloș. La cum se poartă
discu�ia la centru, orice zbatere locală este total inutilă:
acolo se aruncă zarurile. Băie�ii de prin func�ii sunt niște
simpatici și atât.

Și lumea pare a fi buimacă, acum după ieșire din pan
demie, mai niciunul pare a nuși regăsi locul. Afacerile merg
prost, agricultura prost, de industrie cine mai știe? Doar că
tare al dracului mai crește productivitatea și U.E. rămâne
cu gura căscată. Doar campania de vaccinare e taren ace.
O să vedem noi…!? 

Acum vedem doar că toate pre�urile cresc, iar energia
electrică e… în galop!!!

Totuși, până la borș cu știr, mai avem.

POLI�IȘTII NEGREȘTENI 
AU RE�INUT CINCI BĂRBA�I 

PENTRU INFRAC�IUNI CU VIOLEN�Ă
Poliţiştii din cadrul Poli�iei Orașului Negrești au reţinu�i cinci bărba�i din Negrești, bănui�i de

comiterea infrac�iunilor de lovire sau alte violen�e și tulburarea ordinii și liniștii publice. 
Poli�iștii din cadrul Poli�iei Orașului Negrești au probat activitatea infrac�ională a cinci bărba�i, cu

vârste cuprinse între 17 și 26 de ani, din orașul Negrești, jude�ul Vaslui, bănui�i de comiterea infracţiunilor
de lovire sau alte violen�e și tulburarea ordinii și liniștii publice. 

În urma cercetărilor efectuate, poli�iștii negreșteni au stabilit că, în data de 8 iunie a.c., ora 21.00, în
zona unui local de alimenta�ie publică de pe strada Unirii din Negrești, pe fondul unui conflict spontan și al
consumului de alcool, cei cinci bărba�i ar fi provocat scandal și ar fi lovit două persoane vătămate (2 bărba�i
de 19 ani, din jude�ul Iași), fiindule provocate leziuni ce însumează 1012 zile de îngrijiri medicale, pentru
vindecare.

În cursul zilei de astăzi, 9 iunie a.c., ca urmare a administrării probatoriului, poliţiştii au luat fa�ă de
cele cinci persoane cercetate măsura re�inerii pentru o perioadă de 24 de ore. Aceștia urmează a fi prezenta�i
Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, cu propunerea dispunerii unei măsuri preventive.

Cercetările sunt continuate de către poli�iști, în vederea stabilirii și probării întregii activită�i
infrac�ionale.      

ANUN�
De vânzare teren 10 A cu pomi: cais, peri, meri,

nuci în satul Mărășeni, com. Ștefan cel Mare. 
Rela�ii la Tel. Nr. 0725 419325 /0728 095600
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Revista noastră interna�ională de care suntem tare mândri, are  peste 6 ani de la apari�ie.
Rezultate și realizări:
 Se difuzează în 4  patru  continente.
 Cele peste 150 de pagini sunt întro realizare grafică deosebită.
 Înregistrăm peste 707 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.

A APĂRUT:A APĂRUT:

O ALTFEL DE ZI 
A ABSOLVENTULUI DE LICEU

Luna mai are o însemnătate aparte pentru liceenii vasluieni. Este perioada în care fiecare dintre ei
încheie o etapă importantă a vie�ii, face bilan�ul celor pe care și lea dorit realizate și al împlinirilor, privind
apoi cu teamă și emo�ie spre calea de urmat în continuare.

Dacă anul 2020 nu a fost posibilă decât întâlnirea dintre șefii de promo�ie, directori, dirigin�i și
primar, luna mai a anului 2021 a beneficiat de relaxarea unora dintre restric�ii, astfel încât fiecare liceu în
parte a putut organiza o altfel de Zi a Absolventului: elevii claselor a XIIa au îmbrăcat robele, șiau pus
eșarfele și tocile și sau adunat pentru Gaudeamus și o ultimă urare oficială profesorilor în cur�ile unită�ilor
de învă�ământ, la Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui sau la Sala Sporturilor, în func�ie de numărul de
absolven�i ai fiecărui liceu.

În trei zile, 2, 3 și 4 iunie, aproape 1200 de liceeni șiau luat rămas bun de la cea mai frumoasă
perioadă a adolescen�ei și au mul�umit profesorilor, părin�ilor și colegilor pentru clipele de neuitat, pentru
umărul oferit la greu și pentru bucuria de a fi fost împreună timp de patru ani.

La eveniment au fost invita�i și absolven�ii de liceu din promo�ia 2020 (Ulea Anastasia, Pricopi 
Nicoleta Carmen Bianca, Bejenaru Maria, Andronic Dragoș Sebastian, Iftode Ștefania, Popa Elena Paula și
Aporcări�i Andreea), cărora primarul Vasile Pavăl lea transmis: Vă aștept la Vaslui, în fiecare an, la „Ziua
Absolventului” pentru a trăi momentele de care genera�ia voastră nu sa bucurat și pentru a vă încărca sufletul
cu emo�ia acestui eveniment unic.

Dragoslav Andreea – Patricia, Dobranici Roberta Alexandra, Acsinte Ana Maria, Ciulei Lidia Mag
dalena, Ghimpu Adriana Mădălina, Manolachi Paula Ștefania, Pascal Gica Carmen, Harabagiu Adelin Petrișor
și Harabagiu Sabin Costeluș sunt șefii de promo�ie 2021 ai celor șase licee, fiecare primind plachete, diplome
și buchete de flori din partea primarului Vasile Pavăl, care ia încurajat totodată pe to�i absolven�ii: Cred în
voi și în reușita voastră și știu că mândria mea de acum va fi și mai mare atunci când, cu siguran�a, vă ve�i 
întoarce, fie și doar pentru că Vasluiul înseamnă pentru voi... Acasă! 

La aceste momente unice au participat, pentru prima dată, și viceprimarii Cătălin Mîndru și Lucian
Braniște, ale căror emo�ii au fost egale cu ale absolven�ilor și care, ca to�i cei prezen�i, șiau exprimat dorin�a
ca promo�ia 2022 să se poată bucura de Ziua Absolventului de Liceu în formula reunită, în Centrul Civic al
municipiului nostru.

Purtător de cuvânt,
prof. Clitemnestra Geanina TOFAN

BĂRBAT RE�INUT
DE CĂTRE POLI�IȘTII

BÂRLĂDENI

Poli�iștii Sec�iei 3 Poli�ie Rurală Bârlad au re�inut un bărbat,
în vârstă de 20 de ani, din Pogonești, jude�ul Vaslui, bănuit de comiterea
infrac�iunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere,
vătămare corporală, părăsirea locului accidentului ori modificarea sau
ștergerea urmelor acestuia și tulburarea ordinii și liniștii publice.

În urma cercetărilor efectuate, poli�iștii bârlădeni au stabilit
că, în diminea�a zilei de 9 august 2019, ora 5.50, pe drumul na�ional
DN 11A, în comuna Ivești, jude�ul Vaslui, pe fondul unui conflict an
terior, bărbatul bănuit de comiterea infrac�iunilor, aflat la volanul unui
autoturism înmatriculat în jude�ul Constan�a, ar fi șicanat în trafic per
soana vătămată, un bărbat de 24 de ani, din Ivești. Ulterior, în urma
unei dispute verbale, bărbatul bănuit ar fi virat brusc stânga și ar fi
acroșat în mod inten�ionat persoana vătămată ce se afla lângă 
autoturismul acestuia, după care ar fi părăsit locul faptei.

Persoana vătămată a fost examinată medicolegal traumato
logic, ocazie cu care, sa stabilit că a necesitat un număr de 130 zile în
grijiri medicale pentru vindecare. 

Procedând la efectuarea de verificări, poli�iștii au constatat că
acesta nu de�inea permis de conducere pentru nicio categorie de ve
hicule. 

Ulterior comiterii infrac�iunilor cercetate în cauză, bărbatul 
sa sustras activită�ilor de urmărire penală efectuate, fiind plecat de la
domiciliu, în străinătate.

Mar�i, 8 iunie 2021, în baza probatoriului administrat, poli�iștii
lau re�inut pe bărbat, pentru o perioadă de 24 ore. În cursul zilei de
astăzi, 9 iunie 2021,  acesta a fost prezentat Judecătoriei Bârlad, care a
dispus arestarea sa preventivă, pentru 30 de zile. 

Cercetările sunt continuate de către poli�iștii bârlădeni, în 
vederea probării întregii activită�i infrac�ionale a bărbatului.



O perioadă benefică pentru
activită�i culturale, planuri de

călătorie, planuri pentru abordarea
unor cursuri, studii și documentări.
Ceva din mentalitatea ta se va
schimba definitiv în această
săptămână, în sensul că î�i vei re
defini multe dintre concep�iile pe
care le ai acum. Relaxeazăte, ai în
credere în tine și în Univers, apoi
înarmeazăte cu răbdare! Se
declanșează o nouă etapă.

Se finalizează o etapă
profesională importantă.

Pozi�ia ta în cadrul unui grup de
lucru, rela�iile cu șefii, cu
oficialită�ile, rela�iile de muncă în
general se vor reconfigura în totali
tate. Se dizolvă unele, iar altele la or
izont nu se conturează încă. Acum
este un moment de bilan� al situa�iei
tale profesionale și al statutului so
cial. Se recomandă pruden�ă în
această săptămână.

Rela�iile cu prietenii,
proiectele socioprofesio

nale, dorin�ele tale înalte se vor re
configura începând din această
săptămână. Vei sim�i foarte clar că
este momentul să renun�i la per
soanele și ideile care �iai
obstruc�ionat progresul sau care sau
dovedit nesatisfăcătoare până acum.
Anturajul prietenilor și al
sus�inătorilor din segmentul socio
profesional este foarte răscolit.

Săptămâna începe cu zile
favorabile odihnei,

discre�iei, discu�iilor de taină cu
cineva drag și de încredere,
medita�iilor în locuri sfinte. Energia
vitală este la cote joase, de aceea fii
prudent și dozează�i eforturile.
Poate ar fi bine, în limita
posibilită�ilor, să�i iei câteva zile
libere, să stai mai mult în natură și
împreună de cei dragi.  Este vremea
marilor schimbări personal.

Este o perioadă importantă,
deoarece ai șanse să�i recon

figurezi toate planurile personale.
Debaraseazăte de concep�iile, ideile,
rela�iile și situa�iile care nu au dat
roade până acum și orienteazăte spre
noi orizonturi. Cineva din anturajul
prietenilor te poate ajuta să�i trasezi
planuri noi, dar mai ales să vezi care
sunt bilele albe și pe cele mai pu�in din
etapa actuală în care te afli. Evită efor
turile de orice fel.
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H O R O S C O P
10 iun. 2021 – 16 iun. 2021

Taur   (21  apr  -  21  m a i )

Gemeni  (22  mai  -  21  iun)

Rac (22 iun - 22 iul)

Leu (23 iul - 22 aug)

Fecioară (23 aug - 22 sept)

În plan financiar se
conturează schimbări im

portante în primele zile ale
săptămânii. Poate fi vorba despre
aflarea unor informa�ii referitoare la
modificări salariale, la modificări ale
condi�iilor de muncă sau a legisla�iei
în domeniul profesional în care ac
tivezi. Tenta�ia cheltuielilor este
mare, deci fii prudent și evită
extravagan�ele. Este o perioadă
austeră. 

Berbec (21 mar - 20 apr)

WWW.TVV.ROWWW.TVV.RO

NOAPTEA MUZEELOR
12 iunie 2021

Pentru a nu se produce vreo confuzie care ar putea deranja
transparen�ele autorită�ii locale vă informăm că toate activită�ile din
cadrul NOP	II MUZEELOR, care se vor derula în seara zilei de
sâmbătă 12 iunie, în cele trei loca�ii ale muzeului, nu sunt integrate în
Programul Zilelor Culturale și aceasta pentru că onor Primăria, cu
specialiștii săi cunoscu�i, a decis să nu invite nici teatrul nici muzeul
bârladean la ceea ce ar trebui să fie un festival al culturii, știin�ei, artei,
deschiderii etc. Este pentru prima dată din cele XXXV de edi�ii în care
cele două institu�ii profesioniste nu fac parte din program. Sigur mo
tivul nu îl cunoaștem și asta pentru că Primăria este o institu�ie închisă
care comunică cu cetă�enii doar atunci când are un interes. Posibil ca
unul din motive să fie legat de faptul că o parte din cei ce decid să nu
fi intrat niciodată în muzeu, în consecin�ă nu au de unde cunoaște care
este obiectul de activitate al acestei institu�ii.

Domnilor și doamnelor vă informăm că în urmă cu ceva timp
muzeul a ob�inut din parte Președen�iei României și a Ministerului
Culturii o importantă distic�ie, respectiv Ordinul Meritul Cultural în
Grad de Ofi�er și aceasta pentru că au constatat că actul de cultură re
alizat la muzeu este unul de foarte bună calitate. Aceștia cunoscând
faptul că la muzeu este promovată cultura și nu ceva ce înfierbântă
min�ile unora. Organizatorii Zilelor... probabil au considerat că un con
cert cu artiști de frunte ai lumii, sau o expozi�ie a unui mare artist nu
pot fi în�elese de publicul spectator, acest gen de evenimente neputând
să se ridice la nivelul unui film de desene animate cu simpaticii Tom
și Jerry.  Oricum trebuie să recunosc că prin abordarea complexă și
completă a�i reușit să ridica�i oamenii din fa�a televizoarelor și a cal
culatoarelor (ceea ce până acum nu a reușit nimeni) și să îi aduce�i pe
to�i sub același acoperiș pentru a le oferi ceea ce aveau și acasă, adică
pe Tom...., cu amendamentul că acum se vor afla în fa�a unui ecran
uriaș. Asta da inspira�ie, care probabil a generat și multă transpira�ie,
dar trebuie recunoscut, spun cu invidie, că a�i reușit să oferi�i publicului
cultură în forma ei cea mai pură. Felicitări și închei prin ami exprima

întreaga gratitudine pentru modul transparent și profesionist în care
aborda�i toate problemele, motiv pentru care succesele se văd la tot
pasul.

Și acum să trecem la lucruri cu adevărat serioase, respectiv
la ceea ce am pregătit pentru această sărbătoare a muzeelor.

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

De mul�i ani și muzeul bârlădean participă la această
frumoasă sărbătoare a știin�ei, artei și crea�iei. Dacă în anul 2020
evenimentul nu sa putut organiza din cauza pandemiei de Covid 19,
în acest an revenim prin organizarea evenimentului  în seara de
sâmbătă, 12 iunie. Cu acest prilej publicul interesat va putea vizita, ca
în fiecare an, expozi�iile permanente, unele dintre ele suferind, în ul
tima perioadă, schimbări care cu siguran�ă le va spori atractivitatea.
În acest sens putem aminti aparitia în expozi�ia de istorie arheologie a
manechinelor îmbrăcate în echipamente de luptă specifice diferitelor
popula�ii (traci, sci�i, sarma�i, romani, vizigo�i, ostrogo�i, huni) care
au venit la un moment dat în contact cu popula�ia autohtonă (daci,
carpi). De asemenea la sec�ia artă  pot fi sesizate o serie de modificări
prin aducerea pe simeze a unor lucrări care au fost mai pu�in expuse
în ultimii ani. Cei interesa�i sunt invita�i să vizioneze și expozi�iile gaz
duite la Pavilionul expozi�ional Marcel Guguianu, dar și cele aflate în
imobilul din str. Republicii 235 (fosta Bancă Agricolă). Publicul va
avea prilejul să urmărească inclusiv expozi�iile temporare vernisate în
ultimele săptămâni, respectiv expozi�ia gravorului și graficeanului
Zuzu Caratănase intitulată „Ex Nihilo Nihil”, în sală fiind expuse și
lucrări ale unor mari artiști, cum ar fi Albrecht Dürer, Peter Paul
Rubens, Giambatista Piranesi, Francisco Goya și Salvador Dali,
expozi�ia „Echipamente știin�ifice din istoria Observatorului Astro
nomic București”, și expozi�ia „Povestea tăcutelor păpuși”. La toate
cele enumerate iubitorii de frumos vor putea participa la o serie de
evenimente organizate cu prilejul Nop�ii Muzeelor 2021. 

La ora 19.00 va avea loc vernisajul Expozi�iei „Mihai 
Eminescu – spirit european” care va cuprinde traducerile operelor po
etului Mihai Eminescu în diverse limbi vorbite pe continentul european
(franceză, engleză, italiană, germană, rusă, spaniolă, maghiară,
poloneză). Volumele expuse fac parte din patrimoniul Muzeului
Na�ional al Literaturii Române Iași. În vitrinele expozi�iei se vor afla
și exemplare originale ale unora dintre cele mai vechi sau mai apreciate
traduceri. 

La ora 19.45 publicul va fi invitat la un al doilea vernisaj, de
această dată a unei expozi�ii de pictură a artistului Mihai Olteanu, care
printro tehnică deosebită, cu un sim� al culorii perfect reușește să
readucă în aten�ie impresionismul în artă. În cadrul acestui eveniment
se va derula pe parcursul întregii seri și o demonstra�ie la care vor par
ticipa patru artiști care vor realiza life portrete, naturi statice, desene
etc. Un al treilea eveniment va începe la ora 20.30 la
Pavilionul „Marcel Guguianu” unde va avea loc un concert de muzică
clasică sus�inut de studen�i și profesori ai Universită�ii Na�ionale  de
Artă „George Enescu” din Iași (Clara Sofia Lupașcu – violoncel,
Ștefan Munteanu – violă, Edit Mihaela Arva – pian).

Începând cu ora 22.00, publicul interesat, va putea face
observa�ii astronomice cu ajutorul telescoapelor din dotarea institu�iei
(la Observatorul astronomic).  

Programul de vizitare, a expozi�iilor permanente și tempo
rare, găzduite în cele trei loca�ii va începe la ora 19.00 și se va încheia
la ora 24.00. 

Așteptăm cu interes și mare plăcere reîntâlnirea cu publicul
bârlădean după mai bine de un an, perioadă în care comunicarea online
nea dominat via�a. 

Intrarea liberă.



Acasă în familie se
conturează schimbări impor

tante începând cu această săptămână.
Pe de o parte, este vorba despre
locuin�ă propriuzis, în sensul că se
pot finaliza lucrări de repara�ii, se
pot vinde sau achizi�iona bunuri pat
rimoniale sau se poate cădea la pace
cu neamurile vizavi de moșteniri sau
plă�i comune. Însă, pe de altă parte,
rela�iile cu membrii familiei își vor
modifica termenii.

Foarte dinamice sunt în
primele zile ale săptămânii

rela�iile cu anturajul apropiat.
Discu�ii, întâlniri cu multă lume,
călătorii pe distan�e scurte, re
zolvarea unor demersuri privitoare la
ob�inerea unor acte, documente ofi
ciale personale sau profesionale.
Mentalul este agitat, haotic, astfel că
sunt posibile erori de judecată vizavi
de rela�iile și situa�iile în care ești
implicat. 

Foarte interesant și impor
tant ce se petrece la locul

de muncă în primele zile ale acestei
săptămâni. Se conturează schimbări
definitive, finaluri ale unor sarcini de
lucru, aflarea unor informa�ii bulver
sante, demascarea unor jocuri de
culise care se desfășoară de foarte
mul�i ani. Gestionează�i corect
emo�iile, evită luarea deciziilor im
portante și doar privește la cum se
desfășoară lucrurile. 

Segmentul amoros î�i dă
multe bătăi de cap la în

ceputul săptămânii. Fie că este vorba
despre persoana iubită, fie despre
copii este clar că lucrurile nu mai pot
continua ca până acum. Este bine să
stai de vorbă cu fiecare persoană
dragă, să lămurești animozită�ile și
să�i trasezi alte moduri de
rela�ionare și ac�iune comună cu
aceste persoane. Se schimbă
condi�iile de muncă.

Rela�iile parteneriale, atât
rela�ia matrimonială, cât și

o rela�ie de afaceri sau colaborare
profesională, vor cunoaște o revigo
rare definitivă în această săptămână.
Este vremea marilor schimbări
rela�ionale, astfel că nu�i vei mai
putea ignora nevoile sufletești.
Privește atent la ceea ce se întâmplă
în jurul tău, ascultă și ceea ce î�i spun
ceilal�i, însă evită critica și luarea de
ciziilor importante. 

Banii și bunurile comune
cu al�ii reprezintă temele

principale din primele zile ale
săptămânii. Se finalizează o etapă
referitoare la achitarea unor datorii,
rezolvarea unor documente finan
ciare sau referitoare la lămurirea
unor demersuri patrimoniale. La ser
viciu se deblochează situa�iile stag
nante și apar noută�i îmbucurătoare
legate de salarizare și de condi�iile
de muncă. 
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Scorpion (23 oct - 21 nov)

Capr icorn (21  dec -  20  ian)

Vărsător (21 ian - 20 feb)

Peşti  (21 feb - 20 mar)
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H O R O S C O P
10 iun. 2021 – 16 iun. 2021 Locuri de muncă

în Vaslui
– SC DANINA LINE SRL 4 confec�ioneri
– FABRICA DE CARNE MORANDI 30 operatori abati

zare păsări
– SC VIDPRO CONSTRUCT SRL 2 muncitori construc

tori, 6 dulgheri, 6 finisori, 6 fierari
– SC FANION SRL 1 tractorist, 3 îngrijitori clădiri
– SC BOGDANA COM SRL 1 șofer, 1 manipulant
– SC RAFFIOLAND SRL 5 muncitori necalifica�i
– SC MOBINAL CIOBANU SRL 2 tâmplari
– SC CONFECTII S.A. 5 confec�ioneri, 5 muncitori neca

lifica�i în confec�ii
– I.I.  MORARIU AURELIA 3 ospătari, 2 barmani, 2

bucătari, 2 zilieri
– S.C. CIPROXIM SRL 7 muncitori necalifica�i
– S.C. GHERDANMELISSA SRL 2 ospătari
– S.C. ANDSUR SRL 2 muncitori necalifica�i
– S.C. VASCAR  S.A. 1 inginer industria alimentară, 1

vânzătoare, 1 femeie serviciu, 1 gestionar depozit
– S.C. CASA TUDORA SRL 2 brutari, 2 patiseri
– S.C. ECOMATIX  MOBILI SRL 2 tâmplari, 2 montatori

uși tâmplărie
– S.C. CELANOVA SRL 2 manipulan�i mărfuri
– S.C. TOPOGEOTHNICS SRL 1 inginer geodez, 1 ope

rator PC
– I.I. PARGARU  IONUTFLORIN 1 ajutor bucătar, 1 ospătar
– S.C. SEBA  CONSULTING SRL 1 bucătar, 1 ospătar, 1

persoana administra�ie, 1 administrator, 1 grataragiu
– S.C. MAJESTIC  DULCE S.R.L. 1 gestionar
– S.C. SAFI STAR SRL 1 contabil
– S.C. SAGEM  S.R.L. 1 electrician de între�inere și repa

ra�ii, 1 electrician de între�inere și repara�ii, 1 mecanic agricol, 1
muncitor necalificat

– A.N.I.F. Filiala Teritoriala 3 muncitori necalifica�i
(electromecanic/electrician), 1 consilier

– Birou MANAGEMENT CONTABIL 1 operator calculator
– S.C. DC  COMERCIAL S.R.L. 3 manipulan�i marfă 2 șoferi
– S.C. DANMICOR  CONSTRUCT SRL 1 muncitor neca

lificat în construc�ii
– S.C. SILVER MALL SRL 1 șef restaurant, 1 ospătar
– S.C. ROXCOFY SRL 1 paznic, 1 recep�ioner
– S.C. DIFFERENT PERSPECTIVE SRL 1 lucrător comercial
– S.C. SARA ARIANNA SRL 2 ospătari
– I.I. MELINTE MARIANA GABRIELA 1 vânzător
– S.C. DACOND IMPEX SRL 2 manipulan�i mărfuri, 1

șofer autoturism și camionetă
– S.C. PROFI ROM FOOD SRL 2 casieri, 1 vânzător
– S.C. CIOBANU WORK SRL 3 muncitori necalifica�i
– S.C. CERSANIT SRL 10 muncitori necalifica�i
– S.C. STONE PARK CONEPT EDIL SRL 10 dulgheri, 10

fierari, 10 muncitori necalifica�i
– S.C. AQUAVAS  S.A. 1 manager contracte
– S.C. MID RENT A CAR  S.R.L. 1 mecanic auto, 1 con

ducător auto Cat. B și CE
– S.C. DASOROM CONSTRUCT 2 zidari, 2 muncitori

necalifica�i
– Spitalul Jud. de Urgenta VASLUI 6 asisten�i medicali, 2 îngrijitori
– S.C. EDENVIS 1 bucătar
– S.C. UNIVERSAL MARKET 2 barmani
– S.C.  ILVAS 1 inginer tehnolog
– S.C. AGRIMEX  COMPANY 1 contabil
– S.C. SAFIR S.R.L. 2 stivuitoriști, 1 inginer industria

alimentară, 1 șef serviciu comer�, 1 șef birou administrativ vânzări,
20 ambalatori manual, 2 opereratori mașini etichetat, 10 sortatori pro
duse, 2 opereratori tranșare carcase păsari, 2 opereratori mașini unelte
automate, 2 opereratori abatorizare păsări, 2 manipulan�i mărfuri, 2
electricieni între�inere repara�ii, 1 lăcătuș mecanic, 1 tehnician
electromecanic, 1 asistent manager marketing, 3 reprezentan�i co
mercial, 1 opererator cură�itor chimic, 1 opererator fabrica�ie flux

– SC PRISCOM SRL 1 manipulant, 1 gestionar, 1 șofer
– Dr. SIMONA CIOCAN 1 asistent medical generalist
– SC AROMA DESERT SRL 1 lucrător bucătărie, 1 ospătar,

1 ajutor de pizzer
– SC TRANSPARENT SRL 1 patiser
– SC LCL ROMANIA SRL 1 controlor de calitate, 1 confec�ioner
– SC DIANDRA COM SRL 1 vânzător
– SC ZUGRADEC SRL 2 dulgheri, 1 zidar rosartencuitor,

2 zugravi/ ipsosar/tapetar/vopsitor, 1 muncitor necalificat construc�ii
– BICO INDUSTRIES SA10 operator la deservirea

razboaielor de tesut, 5 operator/apretor textile, 3 mecanici, 1 inginer
mecanic, 3 reglor, 1 inginer textilist, 3 muncitori necalifica�i în in
dustria confec�iilor

Săgetător  (22 nov - 20 dec)

ANUN�ANUN�
Ziarul Meridianul de Iași

VasluiBacău primește abonamente
pentru semestrul II – 2021. Noi vă
oferim cele mai relevante știri despre
via�a comunelor Moldovei și din via�a
culturală a jude�ului, știri din în
treaga zonă a Moldovei. Suntem
alături de dumneavoastră de trei
decenii. Noi vă oferim o perspectivă
sintetică asupra spa�iului politic și
sociocultural în care trăi�i.

Abonamente pe str. Frunzelor,
nr. 2, Vaslui sau telefonic la unul din
tre numerele 0744.231.380, 0758. 361.236
sau 0235.361.236, de luni până vineri
între orele 09.00 – 16.00.

POLI�IȘTII VASLUIENI
AU AC�IONAT CU
EFECTIVE MĂRITE 

Peste 70 de poli�iști din cadrul Inspectoratului de Poli�iei
Jude�ean Vaslui sprijini�i de jandarmi din cadrul Inspectoratului de
Jandarmi Jude�ean Vaslui au ac�ionat în noaptea de 5/6 iunie 2021,
pe raza jude�ului Vaslui, pentru prevenirea săvârșirii faptelor antiso
ciale şi menţinerea climatului de ordine şi siguranţă publică, precum
și pentru depistarea, identificarea și tragerea la răspundere a tuturor
participan�ilor la trafic care încalcă prevederile legale în vigoare.

În noaptea de 5 / 6 iunie a.c., intervalul orar 18.00 – 02.00,
peste 70 de poli�iști din cadrul structurilor de ordine publică, poli�ie
rutieră, investiga�ii criminale, investigarea criminalită�ii economice
și ac�iuni speciale, au desfășurat pe raza jude�ului Vaslui, o ac�iune
cu efective mărite. 

Activitatea poli�ienească a vizat asigurarea climatului de or
dine şi siguranţă publică şi pentru prevenirea faptelor cu violenţă în
mediul rural, verificarea respectării prevederilor legale referitoare la
paza bunurilor, protec�ia persoanelor, prevenirea şi combaterea fur
turilor din locuinţă, de și din auto, de animale și de material lemnos,
pe linie rutieră, respectiv pe linia prevenirii / limitării răspândirii
noului coronavirus Sarscov2. 

Prin desfășurarea ac�iunii, sa urmărit creşterea autorităţii
poliţiei şi asigurarea respectării legii prin prezenţa activă a poli�iștilor,
în vederea prevenirii activităţii infracţionale şi creşterea vizibilităţii
elementului poliţienesc în zonele cu risc criminogen ridicat.  

Cu ocazia activită�ilor desfășurate, au fost legitimate peste
470 de persoane si controlate peste 240 vehicule și mopede. Au fost
verificate peste 50 de societă�i comerciale, 12 cluburi și discoteci și
24 de agen�i de pază.

De asemenea, poli�iștii au aplicat 88 de sanc�iuni
contraven�ionale, dintre care 57 pentru încălcări ale O.U.G. nr.
195/2002 (privind circula�ia pe drumurile publice) și 31 pentru abateri
prevăzute de alte acte normative.

Ca măsură complementară, au fost re�inute 11 permise de
conducere și ridicate 3 certificate de înmatriculare. 

Valoarea sanc�iunilor aplicate a fost de peste 102.000 de lei,
21.340 lei fiind valoarea sanc�iunilor aplicate pentru abaterile con
statate la regimul rutier.

Totodată, sa constatat și săvârșirea a 2 infrac�iuni, una la
regimul rutier, respectiv ”conducerea unui vehicul sub influen�a al
coolului sau a altor substan�e” și una prevăzută de Legea nr. 8/1996
privind drepturile de autor și drepturile conexe”.
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ÎN MEMORIA TATĂLUI...

Cercul Militar Iași, pe 5 iunie 2021, a găzduit o lansare de carte cu mai mulţi scriitori supuşi dezba
terii publice. Au fost lansate cărţile, multe dedicate copiilor din noi şi de lângă noi, astfel: Prietenii copiilor
(de Mariana Cobzaru), Bunule Bun şi Muşeţica (de Rodica Murgu), Mirajul cuvintelor (de Dan Teodorescu),
Anul tigrului de oţel (de Ilie Serediuc).

Organizatorii  LSR  Filiala Iaşi  Nord Est, Cenaclul de literatură şi pictură "Octav Băncilă" al
Cercului Militar Iaşi şi Uniunea Creatorilor Profesionişti  Sucursala Iaşi au pus pe tapet şi un colocviu dedicat
tot Zilei de 1 iunie  Ziua Copiilor. Au conferenţiat la acest capitol scriitorii Solo Rotenstain și Silvia Hodas.

Căr�ile și autorii menţionaţi au fost prezentate de Romeo Romila, Calistrat Robu, Silvia Hodas.
Program artistic a remarcat talentul elevilor Karla Ursu, Maria Lincu, Matei Coriciuc, Stefan Stanciu,

folkistului Adi Gegiuc şi interpretei de muzică uşoară Silvia Aboaice. Umorul a fost la el acasă prin recitalul
oferit de prof. Ioan Hodaş.

Evenimentul cultural din Dealul Copoului a fost moderat de Dan Teodorescu, iar la pupitrul tehnic
sa aflat Bogdan Cuzic Iordachi. Fotovideo; Ioan Vârlan, Calistrat Robu, Silvia Hodaș, Maria Teodorescu.
Participan�ii au primit diplome de excelen�ă și flori din partea organizatorilor.

Manifestarea a debutat cu un moment de reculegere în memoria celui care a fost Constantin Matei,
tatăl scriitoarei Corina MateiGherman, iar evenimentul de sâmbătă a fost dedicată celui care a plecat prea
de timpuriu la cele veşnice.

Parteneri media au fost: Publicaţia „Sport Fan Club”, Agenţia de Presă „Aşii Români” (de la Nürn
berg, Germania), Revista „Mioriţa USA” (din Sacramento, statul California, SUA), Revista „NordEst
Cultural�, Asociaţia Jurnaliştilor Români de Pretutindeni (AJRP  Canada), Sighet Online, Mangalia News

Dan TEODORESCU

MEDITA�IE
– în cimitirul din Carmen Sylva –

fă ca mor�ii – nu privi în urmă
de cumva spre ceruri ai plecat
și uită metehnele de turmă
care,  pînă ieri teau răsfă�at.

cel care zîmbește e toporul.
mai posomorît ca un călău,
profesional – își bea urciorul
și�i retează capul…bine, rău.

florile de lîngă ghilotină
parcăs niște zîmbete tîrzii,
pe care, cu vreo…sau fără vină,
tu leai retezat  pretimpurii.

dacă vrei să sorbi un blid cu apă
nu�i ofer…eu nu sunt de peaici.
să�i aducă popa – întro capă,
sau…postum – eroul Agarici.

cimitirul ăsta mă cunoaște.
an de an aduc un kil de vin,
să îl sorb în tihnă, printre moaște,
cu actorul NICUL CONSTAN
TIN.

…nu sentîmplă des sau
niciodată
săl iubim pe unul dintre noi
dacă sa iubit peaici o fată
și na fost cu legilen război.

vai!...ce rîs festiv a fost aseară.
sa strîns tot orașul la festin;
pu�ea a tutun, a vin șia ceară;
doar groparii înjurau…AMIN!

George FILIP,
Montreal, Canada
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Revista noastră interna�ională de care suntem

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

grafică deosebită.
 Înregistrăm peste 707 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.

Dumitru V. MARIN
Darul pictorului Gheorghe LETEANU

„MĂRTURII MARAMUREŞENE” O
REVISTĂ DE CULTURĂ CARE S
A

IMPUS DUPĂ PRIMELE APARIŢII! 

Cu bucurie doresc să vă mărturisesc că am
fost unul dintre primii susţinători ai proiectului
părintelui şi omului de cultură Radu Botiş din Ulmeni
când mia vorbit despre demersul său temerar. Pentru
acest lucru îi trebuia doar puţin timp, sprijin şi
susţinere financiară că pe celelalte, slavă Domnului,
le avea: experienţă de la cealaltă revistă de care sa
ocupat o vreme „Izvoare codrene şi chiorene” şi
confraţi în ale scrisului din variate domenii care săi
fie alături, atât din ţară cât şi din străinătate.

Ma surprins încă de la primul număr, atât
prin calitatea oamenilor care semnau cât şi prin
subiectele şi tematica abordată, valoarea intrinsecă a
textelor publicate. Sa dovedit a fi şi este o revistă
adresată românilor cât şi o pledorie pentru credinţa
noastră strămoşească, cea care nea ajutat în mo
mentele de răscruce ale neamului.

Cu o precizie de metronom lucrează pr.
Radu Botiş, şi am fost sigur că la început de vară
calendaristică trebuie să apară  numărul 67 al pres
tigioasei reviste de cultură, tradi�ii și atitudine civică,
„Mărturii maramureşene”. Sunt cu atât mai mândru
cu cât nu am lipsit nici măcar la un singur număr şi
atâta timp cât voi fi solicitat voi răspunde cu promp
titudine şi cu străduinţa de a mă ridica la nivelul
celorlalţi colaboratori.

Din cuprinsul acestui număr:
EDITORIAL: „Lecturată cu Suflet de

Ardeal” (Gabriella COSTESCU) / 3; Radu BOTIȘ /
8; „Români în istoria Mexicului (Ștefan STRĂJERI
– SUA)” / 11; „Homorodan Alexandra și arta sa”
(Constan�a ABĂLAȘEI DONOSĂ) / 21; RADU
BOTIȘ: „Via�a vie a unui mănunchi de creștini
români. Parohia Ortodoxă Română – Arduzel”  The
True Life of a Bunch of Roumanian Christians. The
Roumanian Orthodox Parish of Arduzel (Vasile
BELE) / 25; „Mul�umesc – Pr. Radu Botiș” (Vasile
BELE) / 31; Aurelia OANCĂ / 33; „Cercetarea
pedagogică privind stimularea gândirii critice la ele
vii din primar” (Andreia BOTIȘ) / 37; Cornel C.
COSTEA / 44; „Democra�ia și educa�ia, în viziunea

lui John Dewey” (Mariana POPAN) / 49; Gabriella
COSTESCU / 57; „Harul în general” (Anamaria
POP) / 59; „Cuvintele lui Iisus privite prin perspec
tiva Învierii” (Radu BOTIȘ) / 64; „30 de ani de
democra�ie – neputin�ă și lipsă de viziune” (Mihai
TUDOR) / 67; Profil: Despre Mihaela CD / 73;
„Bărbat versus femeie” (Daniel LUCA) / 82; „Maica
Teodosia și iubirea ei spirituală” (Constan�a
ABĂLAȘEI DONOSĂ) / 85; „Poetul Mihai Epli
debutează cu volumul „Lacunele luminii” (Gelu
DRAGOȘ) / 93; Constantin Remus STRUGAR / 99;
„Dăruiește, fără să aștep�i nimic în schimb” (Mihai
MARIAN) / 104”; „Omul, dascălul, sculptorul și scri
itorul Viorel Pop – Popas la Borna 84!” (Gelu
DRAGOȘ) / 107; „Respect Rezerviștilor
Maramureșeni” (Ioan MARCHIȘ) / 111; Ovidiu
PURDEA – SOMEȘ / 114; „Poezii creștine scrise cu
dragoste de poetul Grigoraș Ciocan” (Gelu
DRAGOȘ) / 118; Anca PREDA / 123; Olimpia
MUREȘAN – „Scrieri literare” (Ioan ANDREICA) /
127; „Gânduri despre Antologia de texte – Recenzii
de căr�i – Personalită�i ale lumii contemporane. 
Sincerus Verba” (Daniela VÎLCEANU) / 130; 
Gheorghe ANTOHI / 141; „Portret de român General
de brigadă (rtg) POP Gheorghe ION” / 144; Zaharia
BLEDEA / 170; Mihai EPLI / 173; „Activită�i 
culturale la Filiala maramureșeană „Pintea Viteazu”
a A.N.C.M.R.R. din M.A.I. în anul 2021” (Liviu
Aurel PÂRJOL) / 176; „Mărturii maramureșene”
(Gheorghe PÂRJA) / 179; „Fieful lui Nicolae Iorga”
(Constantin DOBRESCU) / 182; Revista „Mărturii
maramureșene”  în straie de sărbătoare! (Gelu
DRAGOȘ) / 186; „Percep�ia socială a consumului de
droguri în rândul adolescen�ilor” (Sorina Mihaela
BOTIȘ) / 190; „Evaluarea anxietă�ii și a stimei de
sine a adolescen�ilor institu�ionaliza�i” (Corina Diana
CIOBANU) / 192; „Crezul părintelui dr. Vasile 
Lucaciu!” (Gavril BABICIU) / 194; „Personalită�i 
locale:  Prof. dr. doc. Florian C. Ulmeanu (1903
1973)” / 202; Pr. stavr. Radu Botiș – „Aspecte peda
gogice și catehetice în lucrarea de mântuire a
domnului Iisus Hristos” (Vasile BELE) / 203;
„Moartea lui Dumnezeu și nașterea Supraomului în
filosofia lui Friedrich Nietzsche” (Marian Petrică
NICOARĂ) / 215; „Rezultatele Festivalului
Interna�ional Campionatul Mondial de Poezie, Edi�ia
a V a, 2021”! / 224; „Motiv de bucurie!” (Vasile
BELE) / 225; Gala Poeziei „Șapte inimi România” /
226; „Traducerea în limba română a testamentului
Emanuil Gojdu publicat la Sibiu în 1899” / 237; „In
augurarea Filialei „Pintea Viteazu” / 246; Dare de
seamă la ANCMRR (Redac�ia revistei „Mărturii
Maramureșene”) / 249.

Aşadar o paletă largă a subiectelor prezente,
de la flagelul drogurilor pentru tinerii descumpăniţi
care caută în aceste substanţe o cale total greşită de a
găsi fericirea, la studii privind stimularea gândirii
critice la elevii de ciclul primar, la aniversarea sau
comemorarea unor personalităţi ale arealului nostru,
poezie, proză, semnale editoriale, religie, rezultatele
unor concursuri la care au participat maramureşeni
deai noştri şi nu în ultimul rând materiale despre ac
tivitatea Filialei „Pintea Viteazul” a ANCMRR,
preşedinte cms. şef Ioan Ceterchi, cu care sa început
o colaborare, benefică pentru ambele părţi!

Prof.  Gelu Dragoş, U. Z.P.R.
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LA CRIPTA REFORMEI
Sfidând acuzele deşarte,
Cun corp perfect întreţinut,
Arată chiar şi după moarte,
La fel de... gol de conţinut.

EPITAFUL REFORMEI
Că am murit, ştiţi bine,
Însă regret nespus
Că nam luat cu mine
Pe cei ce mau propus!

Gheorghe  BĂLĂCEANU

CĂSĂTORIE OARBĂ
Că orb am fost, așa se pare,
Dar să vă spun cum santâmplat:
Cun ochi eram lansurătoare,
Cu celălalt… la ceam lăsat.

SO�IEI  LA  ANIVERSARE
De la creștet la picioare
E superbăa mea iubită,
Deo asemăn cu o floare…
Cu o floare vestejită.

Mihai  HAIVAS

MUNCA
E o activitaten lumeantreagă
Folositoare, uneori și grea,
Iar unora le e atât de dragă,
Că nici măcar ei nu sating de ea.

Vasile LARCO

CATASTROFĂ
Pământul sar fi dus, hainul,
Dea berbeleacul, vorba ceea,
De nar fi fost pe lume vinul,
Tutunul, dracul și femeia!

UNUI SCRIITOR NEINSPIRAT
Uitând un vechi proverb latin,
Ce vă mira�i că se înșeală,
Când adevărul e în vin
Şi el îl cautăn cerneală?

Al. O. TEODOREANUPăstorel

MEDICUL DE LA O.R.L.
Fler având, făr’ de pereche
Și chemare, cât de cât,
Te consultă și la gât,
După ce „miști din ureche”!

Aurel BAICAN

UNUI  TIP  CURIOS
Iam dat din vinul de pe masă,
Na vrut şi fuge ca de râie
Căci nu consumă Tămâioasă
Fiindcă şi aşai… tămâie.   

MISTER  BAHIC
Să deguşti un vin, discret,
E un dar, rămas secret,
Îl avea doar Păstorel
Însă la luat… cu el.

CALITĂŢI  INCONTESTABILE
Azi Cotnarui lăudat
Prin culoare şi buchet,
Dacăi de pomană dat
Să mai fie berechet.

UNUI  VEȘNIC  TURMENTAT
Ispitei nu a rezistat,
Băuta mult șii om ratat,
Deaceea dânsul poate zice
Că numai vinul ie complice!

Sorin COTLARCIUC


Doi bărba�i stau de vorbă la o bere:
– Odată cu mâna fiicei mele, ginerele mia cerut un împrumut de zece mii de euro și mașina, până

o săși cumpere el una nouă.
– Și ce �ia înapoiat din toate astea?
– Pe fiicămea.



Doi prieteni stau de vorba:
– În sfârșit nevastămea șia cerut scuze pentru prima dată în fa�a mea.
– Da cea zis?
– A zis căi pare rău că sa căsătorit cu mine!



– Bună ziua! Numele meu este Ion Cre�u și sunt negociator de la Poli�ie, am fost trimis să discut
cu tine. Ce sa întâmplat? De ce teai urcat pe acoperiș la supermarket?

– O aștept pe nevastămea!
– Hai să discutăm pâna vine ea… Nu ar fi cazul să faci vreun gest necugetat… Nu te arunca, î�i

promit că vom rezolva orice problema…
– Nu mă arunc, domnule! Nauzi că o aștept pe nevastămea? Lasăma în pace!
– Păi acolo sus?
– Da! Aici sunt în siguran�ă! Vine cu mașina!



– Unde tie sotia?
– Topeste slanina.
– Ati taiat porcul?
– Nuuu... Face plaja.

FERICIT PRIN COMPARA�IE
• Vorbele goale încearcă sa umple golul valorilor.
• La o gluma buna râzi cu tot corpul.
• Unul doarme în opt ore cât altul in trei.
• Vremea unora fie că a trecut, fie că încă nu a venit.
• Educaţia unui copil ar trebui sa înceapă cu 25 – 30 de ani înainte de naşterea lui.
• Sunt de acord cu tine că nu trebuie să fim întotdeauna de acord.
• La trântit cu fundul de Terra (political corect).
• Moda asta nu mai e la  modă…
• Cultură de masă? Păi, ori una, ori alta…!
• E trist când te consideri fericit doar prin comparaţie…
• Comentator de şuetă.
• Nu putem ieşi din labirint, dar încercăm măcar să nu ne rătăcim.
• Timpul nu are răbdare.
• Nostalgii interesate.
• Mulţi mă îndrumă spre o direcţie în care nu am nici o treaba.
• Limba merge înainte (dintrun studiu).
• Ca să miroşi bine, nu e nevoie să ai nasul mare…E suficient să te speli.
• Un înger mefistofelic.
• Credincios de operetă.
• Ceea ce nu sa întâmplat este, adesea, mult mai important decât ce sa întâmplat.

Dorel  SCHOR

Minunea mea, recenta mea zei�ă,
aud cai oficiat o... tocăni�ă!
Oftez, preasupărat că nam gustat
din  pre�iosu�i mixt, legumizat;
dar tocăni�a, Sanda (mea) Marin
ne duce către  al Thaliei suspin,
trecând prin Melpomena, dragă �ie,
căci rolul ei în cea dramaturgie
este necunoscut, vai, de cuhnie!

Ea, Antigona, când sa dus spre veci,
gustata din  prea bunul tău ghiveci;
bătrânul Hamlet,  a fost otrăvit
cu tocăni�ă bună, nepereche,

lent strecurată în a sa ureche...
Nobila Hedda Gabler sampușcat
cun glon� ce tocăni�ă aexplodat!
Până și Cetă�eanul turmentat
sa dus spre Styx cu gândul la stufat...

Deci, să ai grijă, ntru ghiveci artistă,
să nu gătești sub o zodie tristă...
Sunt voluntar, da, om de sacrificiu,
mor înfruptândumă din cel deliciu,
din rodul mâinii tale de zei�ă,
mă duc, senin, gustând din tocăni�ă...
Bogdan ULMU

A  GĂTI, ACEASTA  VINE, 
TARE  DE  DEPARTE
N  TINE !...
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La patruzeci de zile de
la Învierea lui Hristos și cu zece
zile înainte de Pogorârea Sfân
tului Duh, prăznuim Înăl�area la
cer cu trupul a Fiului lui Dum
nezeu întrupat.

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

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

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

Adesea Înăl�area lui
Hristos, ca și Învierea lui au fost
în�elese ca fiind niște lucrări ale
Tatălui asupra Fiului Său. 
Trebuie să avem în vedere, că
moartea lui Hristos nu a avut ca
�intă satisfacerea onoarei jignite

a Tatălui, ci transfigurarea firii
omenești. De aceea atât în 
Înviere cât și în Înăl�area Sa,
Hristos nu este pasiv.

Evanghelistul Luca
spune că Hristos ia luat pe
ucenicii Săi, ia dus spre Beta
nia și acolo Șia ridicat mâinile,
ia binecuvântat și pe când îi
binecuvanta, Sa departat de ei
și Sa înăl�at la cer (Luca 24,50
51). Prin aceste cuvinte nu 
trebuie să în�elegem că acesta a
fost ultimul act al lui Hristos în
lume, El nu devine absent în
crea�ie. Înăl�area lui Hristos nu
inseamnă retragerea din crea�ie,
El continua să fie prezent și
lucrător prin Sfântul Duh.

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

Hristos prin Înăl�area
Sa, nu arată doar unde trebuie să
ajungă omul, ci se face cale și
putere, ca omul să ajungă la
această stare. Așa putem
în�elege paradoxul: Hristos este
înăl�at și în drum spre înaltare
cu fiecare dintre noi.

Ispasul – tradiţii şi
obiceiuri

În joia din a şasea
săptămână după Paşti creştinii
ortodocşi sărbătoresc Înălţarea
Domnului, numită în popor – 

Ispas. La 40 de zile de la
Înviere, Iisus se înalţă la cer
după ce sa arătat în câteva rân
duri ucenicilor săi.

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

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

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

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

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

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

ÎNĂL�AREA DOMNULUIZIUA EROILOR

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

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

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

DE ZIUA EROILOR:
1. Ministerul Apărării

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

2. Ministerul Afacerilor In
terne ini�iază programe speciale pen
tru sărbătorirea Zilei Eroilor,
organizează ceremoniale militare și
religioase și asigură ordinea publică la

locul de desfășurare a activită�ilor
comemorative.

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

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

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

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

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

8. Măsurile adoptate pentru
sărbătorirea Zilei Eroilor vor fi in
cluse pe agenda primei
videoconferin�e săptămânale cu
prefec�ii și președin�ii consiliilor
jude�ene.
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A apărut nr. 25/2021
Revista noastră interna�ională de care suntem

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

grafică deosebită.
– Înregistrăm peste 707 colaboratori. –

Profilul Meridianului Cultural Românesc este de de
parte 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.
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Angajez lucrător la fermă
legumicolă, cu experienţă în domeniu. 

Se asigură cazare în apartament.
Relaţii la telefon: 0744.528441
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Meridianul

Cultural

Românesc

IMOBILIARE
* Vând loc de casă în satul Bălteni Vale. Intravilan,

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

753.557.

* Vând apartament 3 camere cu centrală termică în

loc. Huşi. Modernizat, zona centru (Romarta) Tele

fon: 0785/698.299.

* Vând apartament cu 2 camere, str. Filaturii, etaj 2,

gresie, faianţă, termopan, sau schimb cu garsonieră

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

* Vând casă zona Corni  Huşi, str. Salcâmilor.

Relaţii la tel:  0724/ 074.009.

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

039.

* Vând apartament 2 camere cu centrală termică pe

gaz, în Huşi, în spatele stadionului. Tel: 0755/

077.553

*   Vând vilă  Strada Donici, nr.20,1200 mp. Preţ ne

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

DIVERSE
* Vând atelier mecanic Moara Grecilor. Tel: 0744/
231.380 sau 0744/ 528.441.
* Vând hală tablă, 30X40, Zăpodeni  Vaslui tel:
0744 231 380
* Vând hală, înaltă de 20 m. Tel: 0744/ 231 380. 
* Vând teren, Str. Sacu, Huşi. Suprafaţă de 813 mp,
privelişte superbă, 25 euro/mp  NEGOCIABIL.
Telefon: 0235/482.670
* Vând două combine agricole C.P. 12 şi mase Fergu
son, în perfectă stare de funcţionare. Tel.: 0751 096
377.
* Vând fostul atelier mecanic de la CFS Vaslui.
Informaţii la tel.: 0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Vând hală la Moara Grecilor. Informaţii la tel.:
0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Închiriez garaje la Moara Grecilor. Informaţii la
tel.: 0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Cursuri foto  100 de lei: Studio Foto Fuji Iaşi,
strada Cuza Vodă, nr. 5, Iaşi; Telefon: 0722 475 426
* Vând 2 butelii gaz albastre, vând 7.000 mp teren
intravilan la ferma 3 Vaslui (în spatele str. Filaturii),
vând  2 ha teren  arabil la Bahnari. Preţuri negocia
bile. Tel: 0235/ 322 580 (Moşneagu Costică). 

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

Relaţii puteţi obţine la telefon
0744.231380

R e d a c t o r  Ş e f :  
Art director:Cătălin Sîmpetrutel. 0758 361.236
Redactor: 
Secretar: Elena Bîrlădianu

Conducerea ziarului nuşi asumă răspunderea pentru 
articolele semnate de redactori.

Redacţia Huşi:  David Petru  0755 077.553
Redac�ia Iași: Dan Teodorescu 

Tipărit la                                        Abonamentele se pot face la sediile 

TIPOART IDEA STUDIO S.R.L.                     redacţiilor din Vaslui şi Bârlad   

Iaşi         

rechizite

manuale

cărţi de specialitate

vizavi de Liceul 
„M. Kogălniceanu”

Librăria 
CASA CĂRŢII

Săptămânal editat de grupul de presă CVINTET TERA Vaslui

Str. Frunzelor nr.2 Vaslui. Cod 730158 – Tel. 0235.361.236

Televiziunea Vaslui online
Tel. 0235.361.236
email: cvintet_tera@yahoo.com
Director general: prof. dr. Dumitru V. MARIN–0744.231.380 (email: marintvv@gmail.com)

Locuri de muncă în mun.
Huşi

AGENŢIA LOCALĂ HUŞI, str. A.I. Cuza, bl.
H5, sc A, telefon 0371/ 073989, 0235/481720
32 locuri de muncă disponibile la 09.06.2021

– SC EDICIMMIM SRL 1 muncitor necalificat
în industria confec�iilor

– I.I. BACIU V. CATALIN 1 muncitor necali
ficat la demolarea cladirilor, căptușeli zidărie, plăci
mozaic, faian�ă, gresie, parchet

– SC ADYIUR CONSTRUCT SRL 3 muncitori
necalifica�i la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie,
plăci mozaic, faian�ă, gresie, parchet, 3 zidari

– SC TRAVKA SRL 2 confec�ioneri
îmbrăcăminte

– SC LINUX SRL 1 spălător covoare
– EVOLUTION ALLCONSTRUCT 1 munci

tor necalificat construc�ii
– SC EKON MILLS SRL 1 vânzător
– SC IDRICORIMAD SRL 1 vânzător
– SC MAURIN COMPANY SRL 1 barman
– SC VAGAM SRL 4 muncitori necalifica�i

confec�ii încăl�ăminte
– SC REIADA SHOES SRL  5 muncitori neca

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

confec�ii încăl�ăminte
– SC EMMATEOVIT SRL 1 ajutor bucătar, 1

vânzător
– SC MIRTOFAR SRL 4 confec�ioneri

încăl�ăminte
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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 as
pectul, 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

machiajului, tragerea pantalonilor, ajustarea curelei sau a bretelelor su
tienului, 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 deter
mine 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 prac
ticarea regulilor de bune maniere. Comunicarea dintre oameni, spun
specialiștii, se bazează 93 la sută pe comunicarea nonverbală, adică
cea transmisă de limbajul 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 trans
mite 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 ges
turilor 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?


