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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)

Pot să fiu un pic nostalgic?
Aș putea să rememorez momente legate de flacăra culturală

pornită de noi, câ�iva, atunci, pe 3 iulie 1970?
50 de ani, fără o zi…
Fac parte dintre acei favoriza�i de soartă și muncă pentru că am

avut posibilitatea de A FACE câte ceva absolut notabil pentru
amărâtul de Vaslui care a fost și este văduvit de valori stabile, ba, pro
copsit și cu primari sau președin�i de Consiliu Jude�ean neiubitori de
cultură, aprigi adversari ai valorilor locale. Dar despre acești…
altădată.

Am fost director de școală gimnazială 7 ani, înainte de a fi selec
tat pentru Inspectoratul jude�ean de cultură Vrancea și de la 1 martie
1970, la Vaslui, absolvent al Facultă�ii de filologie Iași. Istorie lungă și
cu totul sigură pe care am înregistrato ca jurnalist din 3 oct.1957, cu
articolul din Steagul Roșu, Bacău, intitulat „Bibliotecarul nare timp”.
Vasluiul a devenit casa mea cu atâtea și atâtea posibilită�i de al părăsi,
dar rămas în bătălie pentru limba română și cu spiritul comunist chiar
de azi. Despre acest oraș am scris aproape 21.000 de pagini…

Aurel Storin, Bogdan Căuș, Manole Auneanu, Traian Lalescu,
Maria Popescu, Elis. A.Tănase, Virginia C. Tănase, Ion Vova, Dan
Demetrescu, Sandu Naumescu, Ioan AntonescuCărăbuș, Ioan 

Massoff, Bi�u Fălticeneanu, Radu C.Tănase, 
E. Comarnescu, D.V. Marin.

(Continuare în pagina 2)

ACUM 50 DE ANI: 
ÎNCEPEA FESTIVALUL �!�

„Cultura vasluiană este bine reprezentată de o
jumătate de veac, prin grupul său de presă, de către
Prof.Dr. Dumitru V. Marin.”

Mihai BATOGBUJENI�Ă
scriitor
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GELU PECHEANU 

NU SE DEZICE

Reporter: Bună ziua domnule Gelu Pecheanu, unul dintre primarii pe
care îi cunosc de o via�ă. Pe domnul Pecheanu lam găsit plin de optimism la
muncă, deși am în�eles că în comună sunt inunda�ii. Oricum, drumurile sunt
practicabile, sunt foarte multe clădiri noi, o sală de sport nouă. Pentru început
– ca să revenim la scopul vizitei mele în comuna dumneavoastră – o să încep
să vă pun câteva întrebări. Cum sta�i cu sănătatea, mai întâi, o întrebare care
iese din cadrul problemelor comunei, dar care dacă are un răspuns negativ le
afectează indirect?

Primar: În primul rând, bine a�i venit domnule profesor. Într
adevăr am avut probleme de sănătate, am trecut printro opera�ie de
inimă, o opera�ie grea. Am avut trei bypassuri și mul�umesc echipei de
medici de la Spitalul Parhon, unde am avut norocul să fiu operat de cel
mai bun chirurg din zona Moldovei, domnul prof. dr. Grigore Dinică, un
reputat specialist în cardiologie.

R: Nu ai standuri?
P: Numai trei bypassuri. Ce înseamnă asta? Mia luat artera, a

alungito și a puso unde trebuia.
R: Mai în glumă: gata cu șpri�ul, domnule Gelu!
P: Sunt mai multe lucruri la care am renun�at: cu șpri�ul, cu

fumatul. Nai voie să te distrezi, toată via�a.
R: Dar era�i fumător?
P: Da, eram. Și recomand tuturor să nu  mai fumeze, pentru că

principala cauză a bolilor cardiovasculare în acest secol este fumatul. Eu
am avut noroc că am ajuns la timp. Numai „conducta” era defectă la
mine. Am văzut și boli mai complicate ale  inimii. Unii erau între via�ă și
moarte. Nu se joacă nimeni cu aceste lucruri.

R: Am venit de la șoseaua na�ională către deal. Cândva erau aici niște
lacuri, acum au secat.

P: Au secat de mult timp, acum terenul respectiv este concesionat
la o firmă. Cei de la ADS lau concesionat. Au niște probleme juridice.
Ini�ial concesionarea prevedea ca terenul să aibă luciu de apă. Sunt niște
neîn�elegeri la nivelul ADS care se vor rezolva între concesionari și noii
proprietari.

R: Domnule Pecheanu, de foarte mul�i ani faci eforturi – știu câteva
lucruri despre aceasta – pentru sta�iunea Ghermănești, un loc înfloritor altă
dată.

P: Da, pot să vă spun că din toamnă nu voi mai ocupa nici o
func�ie în administra�ia publică locală, sunt hotărât să las locul tinerilor,
am muncit destul 20 de ani în administra�ia publică locală și voi pleca în
altă func�ie, voi da concurs pentru postul de director de la noul centru
balnear din Ghermănești și sper să câștig concursul. Mă voi ocupa de
această investi�ie care este grandioasă. La nivel de Consiliu Jude�ean au
început procedurile și știu pașii care trebuie urma�i: un studiu de fezabil
itate, un studiu chimic pentru apele sulfuroase. Consiliul jude�ean a făcut
studii la Odessa și la Milano și a vrut să vadă exact proprietă�ile acestor
ape sulfuroase din zona Ghermănești. Rezultatele sunt miraculoase.
Apele de la noi sunt net superioare celor de la Băile Herculane, Govora,
Călimănești și din alte zone ale �ării. Sau perindat mul�i investitori care
au avut inten�ia de a investi, dar nu a fost nici o ac�iune concretă. Nu a
pus  nimeni „banii pe masă”, în conturi.

R: Și la această oră Consiliul „pune banii pe masă”?
P: Consiliul Jude�ean va finan�a lucrările acestui centru.

Trebuiau să înceapă lucrările de anul trecut dar deoarece Consiliul a avut
niște dificultă�i financiare – avem o mare investi�ie la Spitalul Jude�ean
din Vaslui, unde și în acest an sau făcut investi�ii masive, investi�ie
suportată în totalitate din buzunarul Consiliului Jude�ean. Începând din
acest an sa trecut la etapa de implementare a acestui proiect. Proiectul
este grandios pentru această sta�iune, eu mă bucur că am reușit să
ob�inem aprobarea după multe discu�ii.

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

DRÂNCENI

(Continuare din pagina 1)

Fotografia pe care am mai publicato înfă�ișează ceva mărimi
ale timpului culturalziaristic, pentru că sunt pe treptele
cinematografului Traian 3 ziariști și cu Manole Auneanu de la Urzica,
urmăritorul ini�iatorilor și al musafirilor. Materialele lui de presă au
fost cele mai favorabile, în timp ce ale celor de la oficiosul partidului,
Vremea nouă, au fost cele mai defavorabile și nedrepte.

La ora 11, pe 3 iulie, am făcut poza de frumoasă ini�iativă pe
care o vede�i, după amiază: cuvântări cu iz partidopatriotic, specta
col de deschidere, un fel de masă comună, lăsată cu petrecere la
„hotelul partidului”, în cele 45 camere din spatele Poli�iei jude�ene
actuale. Be�ia adevărată a fost la Huși, cu antren asigurat de Emil
Pascal, directorul Casei de cultură și… vinurile, glumele asigurate de
dr.ing. Avram D. Tudosie și Ion Neam�u de la IAS.

În căr�ile consacrate Festivalului semicentenar (cea din 2010 și
asta aflată sub tipar) sunt detalii tare interesante. Eu miam făcut pe
deplin datoria tipărind și acest al doilea volum prin care demonstrez
că principalele promotoare culturale în acești 50 de ani au fost: 
1. Grupul de presă dimprejurul TVV, de la 5 dec. 1990, în regim de
permanen�ă alături de Unison Radio, ziarul Meridianul de Iași
VasluiBacău (din 26 sept. 1996 și până azi cu pagină culturală),
respectiv, revista interna�ională Meridianul Cultural Românesc (din
Vaslui, da, din Vaslui) cu difuzare pe 4 continente, 32 de �ări și peste
600 de colaboratori din toată lumea.

Am asigurat promovarea media și în presă, a celor peste 483 de
intervieva�i la TVVradioziar, valori na�ionale și locale. Făclie încă
nestinsă astăzi, subliniez permanentă.

2. Festivalul Umorului „Constantin Tănase” bianual cu durată
a manifestărilor între 3 și 14 zile dintro edi�ie. Un clar element
cultural pulsatoriu, pe banii mul�i ai statului, mânui�i de oameni nu
întotdeauna de bună condi�ie, inten�ie, moralitate.

3. Biblioteca jude�eană, uneori bine sus�inută de Muzeul
Jude�ean.

4. Personalită�i locale din câteva comune care mai pot face câte
ceva pe banii lor. Voi reveni, la acest aspect.

Cu certitudine, acum 50 de ani a pornit în „comuna Vaslui”, cu
o popula�ie de circa 17.000 de locuitori (Bârladul avea 47.000), unde
nici acceleratul nu oprea, o caravană culturală demnă de toată
admira�ia.

Mă bucur să fi fost în ea ca întemeietor, actant, profesor
sus�inător, mediaresponsabil pentru tot ce sa difuzat în �ară și în
lume.

De acum… 50 de ani. Și până azi!

ACUM 50 DE ANI: 
ÎNCEPEA FESTIVALUL �!�
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UZINELE DE MIERE
(XVIII)

CUM SE RECOLTAU STUPII ALTĂDATĂ.

A trebuit să treacă zeci de mii de ani, până când, omul a reușit să inventeze unealta numită centrifugă!
Mașinăria care a ușurat enorm munca de extrac�ie a mierii din faguri, a înlesnit păstrarea fagurilor înlocuind munca de
sisif a albinelor pentru producerea cerii și construc�ia de faguri noi, adunarea nectarului și transformarea lui în miere,
dar și munca stuparului. După cum am văzut în lac�ia trecută.

Ancestral și chiar în zilele noastre se mai practică acea muncă barbară, obositoare și mai pu�in economică de
extrac�ie a mieri din stupii primitivi. Stuparii sau comercian�ii ucideau, cu fum de pucioasă (oxizi de sulf), familiile de
albine, mai cu seamă pe cele care erau mai slabe sau atinse de vreo boală, iar fagurii, după ce erau scoși, trebuiau
sfârteca�i și storși, iar ceara topită. Ba am citit că întro regiune meliferă din Europa, apicultorii obișnuiau  să afunde
stupii cu totul în albia unui râu, unde albinele și puietul se înecau, iar stuparul efectua recoltarea completă a stupului.
Nu se poate închipui un mijloc mai sălbatic de recoltare, cu mult mai groaznic decât fumul de pucioasă. Mai târziun
stuparii au pășit pe o cale mai desăvârșită, mai omenoasă și mai practică în ceea ce privește recoltarea mierii. Familiile
rămâneau nesacrificate. Metoda constă în tăierea fagurilor mărginași cu ajutorul unor cu�ite ceva mai lungi sau se
scotea prinosul adunat în partea de sus a buduroiului, se urmărește ca fagurii cu puiet căpăcit sau necăpăcit și cei cu
ouă să rămână în stul. Acest fel de recoltare se mai obișnuește si azi. Totuși astfel de miere ob�inută prin stoarcerea
fagurilor con�ine și alte produse cum ar fi: grăuncioare de polen sau păstură, ouă sau larve de puiet. Aceste mijloace
primitive pentru extrac�ia mierii au durat până pe la 1865, când maiorul italian Hruska a născocit, datorită unei
întâmplari, prima mașină centrifugă pentru extras mierea. Nemaiputând suporta neghiobia și sadismul stuparilor
Dumnezeu ia luminat mintea prin joaca unui tânăr iubitor de aceste harnice făpturi. Mergând de la stupină spre casă

cu un fagure cu miere, introdus întrun castron, amplasat întrun coș. Pe drum din joacă tânărul a învârtit de mai multe
ori coșul în jurul său. Surpriza a fost că toată mierea sa scurs din alveole în castron. Cu această ocazie Hrusko sia dat
seama că puterea centrifugă a învârtirii coșului a fost cea care a aruncat mierea afară din alveole și pe baza acestui
principiu a născocit mașina extractoare sau mașina centrifugă. Din această clipă apicultura a luat un avânt neașteptat.
Prisăcile șiau înmul�it stupii iar mierea limpede și curată a început să atragă cumpărători.

Petre DAVID

Reporter: Doamna Antoneta Butnaru, suntem în primăria comunei
Arsura, comuna Arsura fiind o zonă cu rezonan�ă istorică. Pute�i să ne spune�i
câteva cuvinte despre această zonă?

Primar: Domnule profesor, în primul rând doresc să vă urez bun
venit la noi în comună. A�i fost și în 2016, la o lună două, după ce am
ocupat func�ia de primar. îmi amintesc cu mare drag cum a�i venit atunci
prin Pâhnești, Fundătura unde era noroi. Mia�i spus atunci: „Doamna
primar dă asfalt!” acum, cu ajutorul Consiliului Jude�ean ne mândrim că
am asfaltat DJ284 – drumul jude�ean Huși Epureni, Duda, Arsura.

R: Am denumit acest articol după o realitate: asfaltul trece chiar pe
lângă prispa câtorva case.

P: Ave�i dreptate, la câteva case asfaltul trece pe lângă prispă. Eu
sunt asistent veterinar, lucrez cu oamenii din 1989, am peste 30 de ani de
activitate și mă mândresc cu oamenii mei din comună, oameni harnici și
gospodari.

R: Dar cu efectivul de animale nu cred că vă pute�i mândri.
P: Acum nu, dar în 1989 nici nu aveam timp să fac toate

tratamentele. Azi nu ne putem lăuda cu efectivul de animale, popula�ia
este îmbătrânită, tineretul a plecat în alte �ări din cauza problemelor
pecuniare.

R: Vom reveni la acest subiect. Ne întoarcem un pic la istorie? Ave�i
o biserică extrem de frumoasă aici în Arsura, la Fundătura ave�i alta la fel de
frumoasă și a treia la Pâhnești. Deci, aici a�i avut oameni gospodari, cu
credin�ă.

P: Biserica de la Arsura este făcută de domnul doctor Lupu în
19351936. Ei nu au făcut doar biserica ci și o aduc�iune de apă de care
oamenii încă se mai folosesc. Ei au făcut în acel timp captări care asigură
prin cădere necesarul de apă în centru.

R: Dar la Mihail Kogălniceanu.
P: Acolo Mihail Kogălniceanu a avut o moșie. Nu știu dacă el a

făcut bisericu�a.
R: Ave�i nume mari aici: dr. Vasile Lupu, Kogălniceanu și încă îmi

mai pute�i spune câteva.
P: Sigur mai sunt personalită�i legate de comuna Arsura.

Referitor la biserica de la Fundătura, aceasta este făcută tot din dona�ii,
cu ajutorul Consiliului Jude�ean. Dar cea mai mare realizare  a mandat
ului meu este proiectul drumului de șapte kilometri pe care îl am pe toată
comuna. Cât vorbim acum poate apare și mașina care să toarne asfaltul.
Aștept această zi de patru ani. Am preluat un mandat cu fonduri blocate,
cu contracte nesemnate, nea venit foarte greu. Am făcut imposibilul
posibil.

R: Ave�i un proiect de primărie nouă, un parc.
P: Avem și un teatru de vară, făcut în regie proprie cu banii

primăriei, cu oamenii de la Ajutor Social, oameni pricepu�i din care acum
mai avem foarte pu�ini.

R: Angaja�i ai primăriei – câ�i ave�i? Adică câ�i oameni sunt angaja�i
în aparatul primarului?

P: Avem 14 posturi oficiale în afară de primar și viceprimar.
R: Sunt toate ocupate?
P: Nu, mai sunt două libere. Domnul vice a murit acum jumătate

de an.
R: Și când ve�i alege altul? Cu aceste alegeri?
P: Alegerile din acest an sau stabilit pe 27 septembrie sper să

mai prind un mandat, cu ajutorul Domnului și tot atunci vom alege și un
viceprimar.

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

ARSURA

O DOAMNĂ ISTEA�Ă 
ÎN AC�IUNE
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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
2 iulie 2020 – 8 iulie 2020

Mantia divină te
înconjoară, oferindu�i o

aură misterioasă şi farmecătoare în
același timp. Însă, se prefigurează o
perioadă în care vei fi foarte combat
iv, ripostând la tot ce vine din partea
celorlal�i. Fii prudent și tolerant, atât
cu tine, cât și cu ceilal�i! Capitolul
financiar începe să se îmbunătă
ţească, atât cât să�i dea încredere în
viitor. Se vor ivi binevoitori care să te
sprijine.

Relaţiile parteneriale, dome
niile oculte, moştenirile,

elevarea spirituală, un adevărat
amalgam de stări şi evenimente,
caracterizează această săptămâna.
Dorinţa de a�i înfrumuseţa şi rafina
trupul şi sufletul, devine o preocupare
majoră. Sunt posibile activităţi legate
de chestiuni financiare, cu accent pe
banii proveniţi de la alţii. Cheltuieli
diverse, dar ai suficien�i bani pentru
toate. 

Se pare că orice altceva
apare în jurul tău, gândurile

î�i vor fi îndreptate către aventuri,
distracţii şi iubiri în primele zile ale
săptămânii. Tipic naturii tale
schimbătoare te plictisești repede de
tot şi treci la un alt subiect. Noroc că
astrele veghează atent asupra ta şi î�i
mai temperează elanul, chiar dacă nu
�i prea convine acest lucru. Stările
sufleteşti fluctuează destul de mult,
însă și sănătatea este vulnerabilă.
Recomandabil este să te odihnești
conștient.

Săptămâna debutează cu
multă muncă la serviciu,

dar și acasă în plan personal ai treburi
restante ce nu trebuie neglijate.
Organizează�i timpul și resursele,
astfel încât să rezolvi totul cu bine.
Fii prudent și în privin�a sănătă�ii,
pentru că se vor eviden�ia afec�iuni
mai vechi sau mai noi. Intervin
aspecte parteneriale. Sunt posibile
discu�ii aprinse cu partenerul de via�ă
sau colaboratorii. Evită provocările
celorlal�i! 

La începutul săptămânii ești
preocupat cu treburile

casnice. De asemenea, este rost și de
dialoguri cu membrii familiei și cu
neamurile. Predomină aspectele
legate de patrimoniu, moșteniri,
problemele celor dragi. Fii alături de
cei dragi, pentru că și ei te vor sprijini
în tot ce dorești să faci și din
perspectiva personală, și din cea
profesională! Ai chef de distracţii,
aventuri sau te gândești la persoana
iubită și la copii. 

Întâlnirile și dialogurile cu
persoanele din anturajul

apropiat sunt frecvente în primele zile
ale săptămânii. Este bine să�i
selectezi informa�iile aflate și unele
întâlniri, pentru că te vor obosi mult
și pe deasupra sunt inutile. Ar fi bine
să te desprinzi de cei care doar profită
de pe urma ta. Treburi gospodărești și
dialoguri importante cu membrii
familiei. Se pot lămuri aspecte
patrimoniale, care implică cheltuieli
comune. Sfârșitul săptămânii este
favorabil distrac�iilor.

PRIMARUL 
DIRIGINTE DE ȘANTIER

Reporter: Domnule primar Dănu� Tofan, sunt impresionat de
activitatea pe care am văzuto azi la primărie. În sat de asemenea alt fel de
activitate se poate vedea: mașinile de la salubrizare asigură cură�enia orașului.
Am văzut de asemenea mame cu cărucioare de copii. Cum sta�i cu natalitatea
domnule primar, în contextul epidemiei?

Primar: Bună ziua domnule profesor. Bine a�i venit în Lunca
Banului. Despre natalitate nu pot să vă spun că ar fi prea ridicată. Este
destul de scăzută. Realitatea e destul de urâtă. Din păcate stăm mai bine
la mortalitate. Avem o medie de 40 de mor�i pe an. Procentual vorbind,
natalitatea este de 20 pe an iar mortalitatea de 40.

R: Am mai vorbit de școlile din comuna Lunca Banului. Dar
extinderea primăriei – deși mie îmi place – a fost necesară?

P: Da, a fost necesară, pentru că erau  numai patru birouri,
func�ionarii stăteau câte patrucinci în birou. Nu se putea lucra. Dacă
intervenea un control sau curtea de conturi trebuia să eliberez un birou,
să scot cei patru sau cinci func�ionari din birou, pentru ași îndeplini cei
de la Curtea de conturi atribu�iile.

R: Cu câte birouri sa extins primăria? Nu era mai bine să mai
ridica�i un nivel?

P: Primăria era o clădire veche, nu putea fi ridicat un alt nivel
decât dacă am fi refăcut funda�ia și am fi schimbat structura de
rezisten�ă. Am mărito cu patru birouri.

R: Ce impact a avut pandemia de Covid asupra comunei, domnule
inginer? A�i avut persoane în izolare?

P: Până acum nu au fost probleme. Am avut persoane în izolare.
Unii au intrat, al�ii au ieșit din izolare, după cum a fost necesar, dar nu
am avut nici un caz efectiv de îmbolnăvire.

R: Aș dori să mai primim câteva informa�ii despre primărie.
P: Trebuia să facem și acest lucru, deși nu părea important,

pentru că nu se mai putea realiza în condi�ii bune activitatea
func�ionarilor. Dintre lucrurile cele mai importante pe care le vom rea
liza sunt noile grupuri sanitare la ambele școli din Lunca Banului. Eram
mereu blama�i pentru că aveam grupuri sanitare vechi sau pentru că
erau în incinta școlii. Mai avem o școală în O�etoaia la care am finalizat
99% din grupurile școlii. Mai avem în lucru o grădini�ă nouă cu toate
utilită�ile, construită la standarde.

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

LUNCA BANULUI

LA PÂHNEȘTI, 
COMUNA ARSURA:

ȘOSEA ASFALTATĂ PE
PRISPA CASEI

A ieșit așa de încovrigată șoseaua asta asfaltată dintre Huși Epureni
DudaPâhneștiArsuraGhermănești încât poate rivaliza cu intramontana
dintre SibiuPitești. E foarte spectaculoasă, cu poduri unde nu te po�i aștepta
(dar te trezesc hurducăturile din gropile nelucrate) și gra�ie intreprinderii  lui
Ciomaga, Viacons, cu capcane destule în trafic. Chiar am văzut câteva locuri
unde cunoscuta intreprindere pe care mul�i o consideră pușculi�a PSD, cu
aspecte de plâns. Lam sunat pe CiomagaViacons și a refuzat să vorbească cu
noi.

Dar to�i oamenii din traseu sunt tare bucuroși că civiliza�ia dă
târcoale și satelor lor din ce în ce mai părăsite de tineret și… de bătrânii 
cares spre cimitire.

Ca om care cunosc din 1970 starea drumurilor din jude�, mam
bucurat mult să văd banda de asfalt care leagă localită�ile men�ionate.

Am găsit ca spectaculoasă întinderea șoselei și pe prispele unor
clădiri din satul Pâhnești, unde odinioară am făcut cercetări dialectale și fol
clorice. Trecând zilele trecute prin localitate mam gândit că unul cu vreun
bolid (că mai vin de prin străinătate), crede că poate accelera chiar pe prispa
de lângă casele unor cetă�eni pașnici. Și cum mai sunt și ceva copii în via�ă,
chiar pot fi în pericol oricâte semnalizatoare se vor monta, că deocamdată nu
sunt nici marcaje. 

Semnalez deocamdată situa�ia inedită: oamenii pot circula pe prispa
casei lor? Pot. Dar cum se face cu mașinele care și ele pot circula pe șoseaua
asfaltată. Deci pe centimetri de lângă locuin�e. Și atunci oamenii trebuie să
treacă prin podurile caselor să nu fie expuși pericolelor, nu?.

Domule inginer, Ciomaga, nu știu dacă ești pușculi�a PSD, dar
constructor ești. Chiar nai văzut… pericolul public? Sau teai ghiftuit bine și
nu�i pasă de oameni?

D.V.M
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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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Săptămâna debutează cu
preocupări legate de bani.

Capitolul financiar începe să
primească raze astrale deosebite, dar
discrete. O mână nevăzută te ajută,
liniştindu�i sufletul şi ameliorându
�i puţin situaţia financiară. Sunt
posibile moşteniri sau veşti legate de
acestea. Ar fi nevoie să faci drumuri
scurte sau să te întâlnești cu per
soanele din anturajul apropiat.

Începi săptămâna cu chef de
viaţă, dornic de a rezolva

treburile restante și de a fi în
mijlocul celorlalţi. Relaţiile primesc
raze astrale minunate, astfel că
teatrul va fi la el acasă. Sunt posibile
cadouri sau recompense băneşti.
Oricum chestiunile financiare vor fi
la ordinea zilei. Fii prudent la
cheltuieli! Finalul săptămânii î�i
aduce întâlniri, dialoguri cu per
soanele din anturajul apropiat, dar și
excursii sau mici călătorii.

Stările sufleteşti tensionate
persistă în primele zile ale

săptămânii. Sunt fondate, dar totul
se poate depăşi cu răbdare şi
discernământ. Fiind foarte sensibil
la mediul înconjurător, binevenite ar
fi plimbările în aer liber sau
meditaţia în locuri sfinte. Te vei
sim�i mai bine, revenind la starea ta
caracteristică de vivacitate și dorin�ă
de aventură. În următoarele zile,
chestiunile financiare predomină.
Po�i primi cadouri.

Prietenii şi prietenia capătă
noi valenţe pentru tine,

începând cu această săptămână. Cu
toate că astrele nu�i dau încă frâu
liber la acest capitol, raze minunate
şi binevenite îmbunătăţesc pu�in
situaţia. Ar fi bine, totuși, să te
desprinzi de persoanele care te
necăjesc prea mult. Se pot ivi situaţii
dinamice la locul de muncă. Şi
sănătatea este vizată în aceste zile,
dar sunt momente trecătoare. Spre
sfârşitul săptămânii te vei sim�i mai
bine, vei dori compania celorlal�i.

În primul rând, cariera
profesională şi imaginea ta

în societate sunt temele principale
din primele zile ale săptămânii. Este
bine să observi punctele tari și pe
cele slabe ale acestor sectoare de
via�ă și să trasezi un plan de
îmbunătă�ire. Numai tu ești artizanul
vie�ii tale, astfel că acum este
momentul să preiei frâiele a tot ce
dorești să schimbi. Schimbul de
amabilită�i și informa�ii este
binevenit pentru toată lumea. Finalul
săptămânii este potrivit odihnei.

Recomandabil este să�i
faci planuri pentru călătorii

și excursii la începutul săptămânii.
Personalitatea ta sclipeşte, astfel că
vei fi o mică vedetă în mediul socio
profesional în care activezi. A
viziona o piesă de teatru, un film
bun sau a studia o temă utilă la locul
de muncă, ar fi activităţi potrivite.
Ești preocupat de cariera
profesională şi de imaginea ta în
ochii celorlal�i. Câteva neplăceri,
dar sunt trecătoare. 

Locuri de muncă
în Vaslui

– S.C. MORANDI COM 1 inginer zootehnist
– S.C. MICO SOROCABA 2 lucrători comerciali
– S.C. CONFECTII S.A. 5 confec�ioneri, 5 muncitori necalifica�i în

confec�ii
– S.C. KALBYLAR 5 lucrători în confec�ii
– S.C. BICO INDUSTRIES 4 mecanici utilaj, 3 manipulan�i marfă,

3 operatori �esere
– S.C. STAR CONSTRUCT 3 ingineri construc�ii civile
– Asociatia de proprietari nr.24 1 instalator, 1 femeie de serviciu
– S.C. TRENDZ&MORE 10 operatori prelucrare lemn, 2 centraliști,

2 paznici, 2 finisorilacuitori
– S.C. DC COMERCIAL S.R.L. 1 manipulant marfă
– S.C. C&A CONSULTING 10 muncitori necalifica�i, 2 ingineri

cunoștin�e PC, 10 instalatori termo sanitari
– S.C. ECOMATIX MOBILI 1 șofer, 2 tâmplari, 2 șlefuitorivopsi

tori
– S.C. MITHYCS 1 director societate comercială
– I.I. POTRACHE VIOREL  1 lucrător comercial
– S.C. FLEISCHPARTY 1 mecanic între�inere, 1 agent securitate, 1

tranșator
– S.C. DENCONSTRUCTEX 2 sudori, 2 lacatuși mecanic, 5

muncitori necalifica�i la spargerea materialelor de construc�ii
– S.C. EASY ASSET MANAGEMENT IFN 1 referent casier
– S.C. FLANCO RETAIL 1 lucrător comercial
– S.C. AMBIENT 1 bucătar, 1 barman
– S.C. FRIGOREB 1 agent vânzări, 1 șofer, 1 magaziner
– S.C. PANCONMIHA 1 lucrător comercial
– S.C.  COSTAN COM MARICEL 1 lucrător comercial
– S.C. ALFA DECO INVEST 3 fierari. 4 zidari, 4 zugravi, 3

muncitori necalifica�i
– S.C. TMG GUARD  5 agen�i securitate
– S.C. PAUFLOMAC 1 șofer taxi
– S.C. MOBINAL CODRIANU 2 tâmplari
– Studio FotoVideografic MIREANUL 1 fotograf
– S.C. KALBYLAR 5 lucrători în confec�ii
– S.C. AQUAVAS 1 electromecanic, 1 lăcătuș mecanic, 1 instalator

apăcanal, 1 săpător manual, 2 electricieni
– S.C. SAFIR  S.R.L. Str. Podul Inalt, nr.2 3 manipulan�i  mărfuri, 50

ambalatori manual, 2 operatori abator păsări, 3 operatori cură�itori, 13
operatori mașini etichetat, 3 operatori MU automatesemiautomate, 2
operatori prelucrare păsări, 3 operatori sortare, 5 operatori tranșare, 6 sortatori
produse, 1 tehnician electromecanic, 3 operatori fabricare mezeluri, 1 lăcătuș
mecanic, 2 electricieni între�inere, 1 lăcătuș mecanic între�inere, 1 asistent
manager departament marketing

– S.C. PLASTUR ELCIS S.R.L. 2 sudori, 2 dulgheri, 2 zidari
finisori, 4 muncitori necalifica�i construc�ii, 1 electrician construc�ii, 1 șofer,
2 lacatuși mecanici, 1 fierar betonist, 1 faian�ar, 1 asistent manager, 1 mecanic
utilaj

– S.C. ITC  S.R.L. 3 muncitori necalifica�i
– S.C. PASMATEX 1 electromecanic, 3 reglori mașini unelte

Locuri de muncă
în Bârlad

– ALONA SRL 1 bucătar, 2 ospatari (chelneri)
– HEMDCONF SRL 5 muncitor necalifica�i în industria confec�iilor,

5 operatori confec�ioneri industrial îmbracaminte din �esături, tricotaje, mate
riale sintetice

– NOBIS & REDIVIVUS S.R.L. 1 vânzător
– SC COMPACTUS GRIMS SRL 1 ospătar (chelner)
– SGPI SECURITY FORCE SRL 4 agen�i de securitate
– TIVICO IMPEX SRL 2 conducători auto transport rutier de

mărfuri
– TMG GUARD SRL 2 agen�i de securitate

AA   aa pp ăă rr uu tt   

nnrr..  2211//22002200

aall  

rr ee vv ii ss tt ee ii   

Meridianul

Cultural

Românesc

FUGARUL 
RAID ANCHETĂ…

În răstimpul săptămânii ultime am fost în câteva localită�i din jude�ul
Iași și Vaslui, mai mult cu gândul la optimismul primarilor care mi sa părut
cam pleoștit după Covidul acesta. Dar nam găsit nici un infectat și nici măcar
în izolare vreunul, deci eu însumi am fost optimist, pentru că pricep pericolul
mortal al acestei infec�ii. Nam să pricep niciodată cum un Ponta sau
Tăriceanu care stau prin cine știe ce cabinete luxoase și schelălăie că guvernul
nar fi capabil să facă fa�ă pandemiei. Văd mortul lângă ei și spun că boala nu
există…

ARSURA
Surprize (nu una) plăcute:discu�ie interesantă cu primări�a, o doamnă

și frumoasă și deșteaptă, dar mai ales destul de competentă după un singur
mandat, Își laudă echipa ( în frunte cu un contabil inimos și tare de treabă,
Sorin Toncu) și oamenii din comună. O să citi�i interviul.

Arsurenii au ieșit la seceriș. Pe tarlaua dintre Ghermănești și Arsura,
combină, autocamioane grele, mai mul�i oameni veni�i să sprijine campania
de recoltare. Au uitat de Prutul cel gata să se reverse, de pandemie, de căldura
mare. Ei sunt la treabă și atât.

LUNGANI – Iași
Colaboratoarea noastră Marieta Gâmbu�ă ne înștiin�ează că a mai

adus ajutoare de multe mii de lei de pe la Iași, dăruite de comunitatea unde se
simte bine. A fost sprijinită de primarul Virgil Corobu�ă, care în�elege mereu
nevoile comunită�ii. To�i sunt bucuroși că nau apărut cazuri de coronavirus
deși a venit un lot mare de prin străinătate.

LUNCA BANULUI
Inginerul Dănu� Tofan a devenit diriginte de șantier. Toată curtea

primăriei e plină de materiale, utilaje, oameni, inclusiv pe acoperișul primăriei
robotind să termine noua ei aripă. E un extraordinar gospodar acest primar 
șii putem aprecia munca și preocuparea pentru executarea lucrărilor la timp
și mai ales întocmai.

Cum omul a suferit o mare dramă în familie, prin moartea fratelui,
înmormântat acum câteva zile, am apreciat îndeosebi corectitudinea sa în
realizarea îndatoririlor de primar.

Condolean�e, dle Tofan!
GRAJDURI

Constantin Zamfirache aleargă pentru unele implementări
de programe. Și are destule, așa cum are pe lângă el și o echipă
foarte bună. Abia aștept să inaugureze noua aripă a clădirii și așa
frumoase. Despre realizările din localitate putem scrie un serial de
o săptămână.

DRÂNCENI
Locul unde era să mă înnec întrun fapt de seară, în 1970. De fapt

satul acela de pe vale, din calea apelor, nu mai există (nici măcar casa de zid
unde era cooperativa) care ma ajutat să mă orientez, să mă odihnesc și să pot
merge la Huși. Eram de curând inspector și foarte conștiincios, dar am fost
gatagata pe teren necunoscut și inundat.

Lam prins pe Gelu Pecheanu cam în stare de dezarmare, după
opera�iile pe inimă pe care lea avut. Dar tot cu chef de vorbă, ca întotdeauna.
Ave�i și cu el un interviu… de sezon.

DUDAEPURENI
Am subliniat primul cuvânt în amintirea bunului meu prieten,

scriitorul și poetul Ion Gheorghe Pricop la casa căruia nu mia răspuns nimeni
dar am lăsat o carte recentă „Marile prietenii de pe Valea Prutului” și el făcând
parte dintre cei 5.

Nu știu cum se face dar pe primar îl găsesc aproape întotdeauna în
prag de plecare: „vă iubesc, domnule profesor, vă salut cu respect, dar iată
trebuie să plec…” acum din nou la Vaslui, pentru un proiect. Văd că se
plombează șoseaua de pe malul pârâului care a tot gâtuit circula�ia de la
Epureni, la Duda lui Pricop.     

Dumitru V. MARIN
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ASPECTUL CERULUI 
ÎN LUNA IULIE 2020

Star Party din perioada 5 – 7 iulie 2019, în comuna Motoşeni, Judeţul Bacău. În imagine
sunt membrii Astroclubului „Perseus” Bârlad, pregătiţi pentru observaţii astronomice în

afara oraşului. Foto: Alexandru Ursachi.

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

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

Fenomene astronomice în luna iulie 2020.
Seara, spre orizontul sudestic începe să fie vizibilă planeta Jupiter, urmat puţin mai târziu de Saturn. Cele

două planete prezintă detalii spectaculoase dacă sunt observate prin telescop. În data de 6 iulie va fi şi Luna prin zonă,
aşa că putem localiza mai uşor cele două corpuri cereşti.

Luna în conjuncţie cu planetele Jupiter şi Saturn, aşa cum se va observa pe cer, spre 
orizontul sudic, în noaptea de 5 spre 6 iulie 2020, ora 1.00. 

Animaţia a fost realizată cu ajutorul simulatorului astronomic Stellarium.

Pe 14 iulie, planeta Jupiter va fi la opoziţie, atunci când distanţa faţă de Pământ este minimă, iar planeta se va
putea observa pe cer toată noaptea. Aceeaşi situaţie va fi şi la Saturn, aceasta va ajunge la opoziţie pe 21 iulie.

Dumitru Ciprian VÎNTDEVARĂ
Muzeograf Planetariul/Observatorul Astronomic al Muzeului “Vasile Pârvan” Bârlad

Membru în Astroclubul „Călin Popovici” Galaţi
Coordonatorul Astroclubului „Perseus” Bârlad

POEZII DE 
GEORGE FILIP DIN

MONTREAL, CANADA

IA…
VEŞNICIA…

pe dea rândul – mumai II,
printre flori şi ciocârlii.
la serbări şi cumetrii
toţi românii poartă II.

peacasă – în România,
mari şi mici – îmbracă IA.
prin străini – românii mei
şiau dus IILE cu ei.

azi, în zi de sărbătoare
IA mândrăi la purtare.
nai în suflet bucurie
dacă astăzi nu porţi IE.

prunci – cu IILE pe ei,
printre flori par ghiocei,
iar fecioarele – cu IE
doine sunt şi poezie.

bunicuţa…parcăi fată
în IA de altădată.
mamele, bunici, părinţi,
toţi în II – parcă sunt sfinţi.

sus pe cer – după stihii,
curcubeiele par II.
poeţii – prin poezie,
îmbracă stelelen IE.

nu e lungă veşnicia
ca de când purtăm noi IA.
ROMÂNIAn veci să fie
MAMĂ, DOINĂ, DOR ŞI IE!

28 iunie – 2020, la Montreal

CERC  
STUPID…

eu cred mereu în ceasul biologic.
cîndva priveam la bâtă şimi spunea
să înţeleg eu cât e vremea  logic,
pe vreme bună sau pe vreme rea.

mînam şareta – dis de dimineaţă.
întotdeauna aveam mult de mers
şi nui uşor să te ghidezi pe ceaţă
ca un poet…prin vraja unui vers…

aveam mulţi ginitori – pe laterale
care se integrau printre idei,
ca un gurmand – când simtea baclavale,
sau…ca un nătăfleaţă…la femei.

poporul ageamiu nu se mai miră
dacă în bernă steagul a căzut;
când fraţii noştri – ruşii  poposiră
de dinspre Nistru…până lângă Prut.

dar ce ştiu eu din cartea de istorii?
voi, dacă ştiţi: de ce tăceţi chitic?
numi place să mă plimb în preistorii,
dar nici să discutăm despre nimic.

cercul primar sa lăfăit pe laturi
însă cu timpul sa mai degradat
şi şianegat originean pătraturi
sperînd că asta e de demonstrat.

…noroc că a venit la târg şi Calul.
el este biologic – deci  nun van
măicuţa lui încheie carnavalul
cîntînd capela – calul meu bălan…

22 iunie – 2020, la Montreal.
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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 epi
demia 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 uma
nitatea, 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 tactice 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 omului. (vezi sesizarea Avocatului
Poporului către CCR  știrileprotv.ro/6 mai 2020) 

Dincolo de acest aspect, dar în strânsă legătură cu acesta, sunt raporturile 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 infrastructurilor
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 psihologic 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 posi
bile (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. 

Pentru că până la urmă, starea de sănătate, înainte de a fi un algoritm biochimic (cum sus�in
dataiștii) sau rezultatul unei scanări, este o percep�ie personală, este o stare de bine fizic, psihic, so
cial, cultural și spiritual, care se consumă întro realitate individuală percepută la nivelul confortu
lui personal. Simpla informa�ie, pe lângă riscul de mai sus, poate crea în plan psihologic o stare de
neliniște, de angoasă care tulbură existen�a persoanei, ca să nu mai vorbim de consecin�e în plan so
matic, nu rareori inducândui până la urmă chiar o stare de boală (așazisa somatizare a suferin�ei psi
hice), cu toate urmările ei. 

Reac�ia unui ilustru participant din lumea academică, cu preocupări notabile în domeniul
eticii medicale și bioeticii, a fost categoric împotrivă, argumentând prin faptul că medicina este o
știin�ă umanistă, în care rela�ia medicpacient se va derula întotdeauna în limitele empatiei și 
binefacerii, așa cum o cer principiile eticii umaniste. Nu a trecut decât un an și pandemia cu SARS
CoV 2 avea să transforme complet tabla de valori, termoscanarea (deocamdată), a devenit o rutină
obligatorie în anumite situa�ii, distan�area fizică între persoane a devenit chiar o distan�are socială,
contactul direct este limitat și chiar înlocuit cu tehnici de comunicare la distan�ă de tip watsup, 
online, telefonie mobilă etc, pentru că individul a devenit o posibilă sursă de pericol pentru cei din
jur, așa cum cei din jur au devenit, la rândul lor, un pericol pentru individ. În felul acesta individul
se izolează de comunitate și comunitatea la rândul ei privește individul cu suspiciune, cu tendin�a
evidentă de al izola. Este ceea ce trăim astăzi când cel care are neșansa să fie COVID pozitiv, devine
automat un paria pentru societate, este extras cu for�a din ambientul său, internat și tratat până la 
sterilizare, iar contac�ii săi urmări�i cu cerbicie.

Iată cum omul – fiin�ă socială prin excelen�ă  este for�at să se îndepărteze de principiile de
bază ale umanismului; empatia, filantropia, iubirea aproapelui, mila fa�ă de cel în nevoie sau
suferin�ă, până la urmă solidaritatea socială (invocată atât de des), pentru că frica de om tinde să
pună stăpânire pe om. 

Rela�ia medicpacient în context epidemic
Medicul însuși, ca de altfel și cabinetul său sau unitatea în care lucrează, au devenit brusc

o posibilă sursă de contaminare, prin urmare, în mentalul colectiv sa creat percep�ia că trebuiesc evi
tate ca fiind riscante. Această percep�ie a fost accentuată și de faptul că întreaga infrastructură
medicală era (și încă este) orientată în combaterea acestei pandemii. În mod fortuit, re�eaua medicală
a devenit permisivă doar pentru urgen�ele medicochirurgicale, prin urmare orice altă activitate în am
bulatoriu de specialitate sau sta�ionarul cu paturi a fost drastic restric�ionată. 

Rigorile impuse sistemului și personalului au mers până acolo încât și echipamentul pro
pus, mai ales pentru serviciul ambulan�ier și unită�ile de terapie intensvă, au căpătat un aspect bizar
(mimând aspectul extraterestru) și care, înafara faptului că impresionează la modul grotesc, nu oferă
decât o protec�ie iluzorie celui care îl poartă, dovadă procentul important de îmbolnăvire și conta
minare în rândul personalului medical care lucrează în serviciile de risc maxim. Am convingerea că
cei care au lucrat în zonele de risc maxim sau imunizat deja, o investga�ie serologică ar putea demon
stra acest aspect. 

Sunt medic pediatru și mă gândesc cu groază care ar fi fost reac�ia unui copil mic la 
vederea unei asemenea apari�ii, adevărate stafii care lar fi marcat pentru totdeuna via�a. Din fericire
copiii, adolescen�ii și în general vârstele tinere nu au fost afectate, ca de altfel și vârstele înaintate,
decât în condi�iile existen�ei unor comorbidită�i, aspect care reiese cu claritate din desfășurătorul
celor care, din nefericire, au decedat. Explica�ia rezidă simplu din faptul că, fiind vorba de o
infrastructură biologică ultramicroscopică, virusul nu cunoaște nici o barieră, decât parcursul său
natural și imunitatea organismului contaminat. Prin urmare, era firesc ca orice măsură intreprinsă să
nu facă altceva decât să întârzie manifestarea bolii, ca să nu mai vorbim de suferin�a și disconfortul
pe care îl produce celui infectat, atât sub aspect medical, cât și ca victimă a birocra�iei medicale
(vezi arestările efective ale asimptomaticilor și formelor ușoare, a căror spitalizare nu au avut (și nu
au) nici o justificare medicală sau umană, în plus adaugă efectele psihice ale claustrării și riscul unor
infec�ii nozocomiale. 

Această distan�are și evitare reciprocă, impusă și autoimpusă, avea neîndoios să afecteze și
rela�ia medicsistempacient. În acest context despre ce rela�ie medic pacient mai vorbim? Numai că
rela�ia medic pacient avea să mai sufere o lovitură, deja anticipată mai sus și care probabil va tinde
să aibă un caracter institu�ionalizat și anume telemedicina, ca un corolar la ceea ce internetul și în
general socialmedia oferă astăzi ca informa�ie medicală. Este un artificiu greu de imaginat, dar și
mai greu de acceptat, pentru că exclude partea esen�ială a actului medical și anume; evaluarea clinică
a pacientului prin examinarea fizică. Situa�ie gravă din perspectiva diagnosticului, pentru că 
examenul clinic, coroborat cu o anamneză corectă rezultată din chestionarea directă și nu
intermediată, are o pondere de peste 70% în stabilirea diagnosticului. 

Fără îndoială că mijloacele moderne de comunicare pot oferi elemente de orientare
diagnostică și recomandări formale, de moment, valabile pentru o scurtă perioadă de timp, urmate
însă de intrarea în cel mai scurt timp a pacientului pe făgașul firesc a asisten�ei medicale, cu tot ceea
ce presupune aceasta; stabilirea formei clinice de boală, stadiul în care se află în evolu�ia ei, gravi
tatea ei, fondul biologic pe care evoluiază, comorbidită�ile asociate, prescrip�ia terapeutică și 
evaluarea zilnică sau periodică. Este de la sine în�eles că aceste aspecte nu se pot realiza decât
întro rela�ie directă medic pacient, toate celelalte nu pot fi decât ajutătoare și de moment. 

Principiile eticii medicale în vremuri de pandemie
Realită�ile pe care corpul medical și sistemul medicosanitar a trebuit să le înfrunte în acest

context pandemic, aveau să se repercuteze de o manieră extrem de negativă asupra principiilor de
bază ale eticii medicale, care dăinuie de aproximativ 2500 de ani. Prezente încă din epoca hipocratică,
sub forma jurământului lui Hipocrate (pe care și astăzi fiecare medic îl depune la începutul carierei
sale), fiecare din cele patru principii de bază, care formează coloana vertebrală a jurământului, au fost
preluate de etica medicală modernă și extinse apoi ca elemente de moralitate în domeniul bioeticii.

Primum non nocere (întâi să nu faci rău, sau principiul non malefien�ei), sau principiul
malefien�ei (să faci numai binele), autonomie în luarea deciziei medicale (principiul dreptului de a
decide în privin�a propriei persoane) și principiul justi�iei, în sensul respectului pentru pacient și
suferin�a lui, accesului echitabil la sănătate și resursele ei, sunt cele patru principii care guvernează
rela�ia medic pacient și sistem medicalcomunitate. Se adaugă principiului justi�iei confide�ialitatea
actului medical, evitarea discriminării în acordarea asisten�ei medicale și mai ales, echitate în ceea
ce privește alocarea și accesul la resurse, fără nici un fel de discriminare. 

Nu rareori în istorie aceste principii au fost sistematic încălcate în virtutea paternalismului
medical, în sensul că medicul sau autoritatea medicosanitară știe cel mai bine ce se cuvine pacien
tului, fără să �ină cont de voin�a lui. În această abordare, nu numai că se încalcă principiile eticii
medicale, dar se aduce atingere gravă drepturilor fundamentale ale omului, ceea ce se poate consti
tui întrun  abuz veritabil. Aceiași situa�ie o regăsim, din nefericire și în abordarea epidemiei de
coronavirus, încă în evolu�ie la noi în �ară, când majoritatea principiilor eticii medicale au fost
încălcate. Rela�ia medic pacient a fost întreruptă brusc, prin limitarea activită�ii medicale doar la
abordarea infec�iei cu coronavirus și urgen�elor medicale și chirurgicale. 

Blocarea sistemului medical pentru patologia curentă și patologia cronică, au prejudiciat
grav starea de sănătate a marii majorită�i a popula�iei �ării. Această atitudine face trimitere și la apli
carea principiului justi�iei în alocarea resuselor și, în egală măsură, aduce atingere principiului
nondiscriminării în această alocare. 

Segmentul de popula�ie care a avut neșansa să fie prinsă în zonele de foc ale Europei sa
trezit, la revenirea în �ară, îngrădită sub aspectul libertă�ilor fundamentale prin izolare la domiciliu
sau carantinare institu�ionalizată sub pretextul contextului epidemiologic. Fără nici o formă de
consim�ământ (informat sau nu), depistarea pozitivă prin testul specific (deși are o marjă de eroare)
era și este urmată de internarea obligatorie în spital pentru izolare și  tratament, indiferent dacă 
simptomele sunt prezente sau nu. 

Autonomia persoanei a fost încălcată ne�inânduse cont de op�iunea personală, mai ales că
și op�iunea medicală (de bun sim�) pentru purtătorii asimptomatici și formele ușoare sau chiar medii,
este tratamentul la domiciliu, cu atât mai mult cu cât existau deja date de observa�ie clinică că, deși
contagiozitatea virusului este mare, virulen�a viza doar persoanele vârstnice cu comorbidită�i și
comorbidită�ile în general indiferent de vârstă. 

Principiul de a nu face rău prin măsurile luate, direct sau indirect, a fost încălcat atunci
când bună parte din cetă�enii �ării au fost for�a�i să se autoizoleze o perioadă suficient de lungă 
pentru a crea dificultă�i majore pentru cel pu�in două categorii de popula�ie; vârstnicii și copiii. 
Pentru ambele categorii mișcarea (după cum bine se știe) este absolut esen�ială; pentru vârstnici  cu
scopul men�inerii tonusului vital, iar pentru copii  pentru dezvoltarea lor. Dincolo însă de impactul
somatic,  este puternicul impact asupra psihicului la toate vârstele; claustrare, stress, frică, panică,
tensiune psihică cu manifestări nervoase care, nu rareori, încărcau atmosfera familială și nu numai.
Anxietatea, depresia, nevroza sunt rezultatele unei asemenea situa�ii, cu impact negativ atât asupra
persoanelor aflate în atari situa�ii, cât și a ambientului familial. 

Un factor agravant a fost și impactul psihologic al massmediei, care a prezentat la unison
și la modul catastrofic, scenarii apocaliptice și comentarii care mai mult înspăimântau decât încura
jau, sporind astfel stressul cotidian. În acest context principiul binelui, atât de clamat pentru, și în nu
mele protejării comunită�ii, depășește cu mult binele individual, care apare ca fiind sacrificat pentru
binele comun. Binele, nu numai că nu a mai fost o problemă individuală, a persoanei în cauză, ci chiar
a fost preluat și gestionat de autoritatea de ordine publică și militară sub acoperirea ordonan�elor
militare. Aplicarea acestui principiu nu mai apar�ine rela�iei medic  pacient, care devine una cu
tentă adversivă și nici rela�iei comunitate  sistem medico sanitar, care de asemeni devine adversivă,
ba mai mult, pune în discu�ie atât aspectul etic, cât și deontologic în activitatea de ocrotire a sănătă�ii.

Valeriu LUPU – doctor în știin�e medicale
(VA URMA)

EPOCA CORONAVIRUS ȘI BIOETICA 
 REALITĂ�I ȘI PERSPECTIVE
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TRAHANACHEZĂRI 
GUVERNAMANTALE
Ave�i pu�intică răbdare!",
Mereu, guvernarea neo cere;
Iar când e pe �ară călare,
Promite doar lapte și miere.

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

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

Mihai HAIVAS

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

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

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

Gheorghe BĂLĂCEANU

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

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

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

Nicolae  DARIE

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

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

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

Ioan TODERAȘCU

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Alexandru MACEDONSKI

COASTACOASTA
LUILUI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Valeriu CERCEL

RONDELUL
DESPĂR�IRII

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

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

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

Deacum eu nu teoi mai vedea!
Vasile LARCO

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

Dorel SCHOR



www.tvv.ro aaccttuuaalliittaattee

Meridianul, joi, 2 iulie 2020

AU APĂRUT:

WW WW WW.. TT VV VV.. RR OO

IGIENA 
 DOVADĂ DE RESPECT

A acorda aten�ie felului în
care ne îngrijim zilnic, dar și
cură�eniei în general, denotă o
persoană bine crescută, care se
respectă și care respectă oamenii din
jur.

Igiena personală presupune
o aten�ie zilnică a cură�eniei corpului
nostru pentru evitarea sau
îndepărtarea mirosurilor neplăcute
cauzate de murdărie, transpira�ii și
bacterii. Este extrem de jenant să te
afli în apropierea unei persoane a
cărei igienă lasă de dorit. Nu uita�i de

impresia lăsată în cele 30 de secunde
în care întâlni�i pe cineva! Oricât de
bine trece�i testul aspectului fizic, tes
tul igienei personale poate ruina o
șansă de a dezvolta o rela�ie.

Dușul zilnic, fără economie
de săpun, trebuie să intre în rutina
fiecăruia. Schimbarea zilnică a
lenjeriei intime și hainelor este o altă
regulă de bunsim�. Folosirea cu reg
ularitate a deodorantului
(recomandabil fără alcool pentru a nu
lăsa pete inestetice pe haine) ajută la
men�inerea prospe�imii pe parcursul
unei zile. Nu încerca�i să acoperi�i
mirosul de transpira�ie cu parfum.

Îngrijrea personală
presupune și o aten�ie zilnică a
unghiilor, a părului, a din�ilor și a
hainelor.

Unghiile trebuie să fie
perfect curate și de aceeași lungime.
Dacă prefera�i să le da�i cu ojă, nu
aștepta�i  ca aceasta să sară pentru a le
cură�a și a le colora din nou. Dacă s
a rupt vreo unghie sau aga�ă, păstra�i
o pilă la dumneavoastră pentru a o
retușa, evident întrun loc retras, ferit
de prezen�a altor persoane. Nu lăsa�i
unghiile să crească prea lungi; câ�iva
milimetri dau fine�e mâinilor unei

femei, dar prea mul�i le fac vulgare.
Aten�ie și la culoarea acestora; nu
folosi�i nuan�e �ipătoare sau
sclipitoare pentru că ve�i transmite un
sentiment de frivolitate celor din jur.

Părul dumneavoastră trans
mite celor din jur mai multe
informa�ii decât a�i putea crede.
Prima regulă de bun sim� este spălatul
cu regularitate în func�ie de tipul
părului. Părul gras, îmbâcsit sau
nearanjat anulează orice eforturi de a
arăta bine. Dacă sunte�i adepta
vopsitului, nu lăsa�i rădăcinile să

crească prea mult pentru a deveni
inestetice. Merge�i cu regularitate pe
mâna unui expert care cunoaște
structura firului dumneavoastră de
păr și care are experien�ă în alegerea
nuan�ei potrivite cu trăsăturile
voastre.

Îngrijirea bucală este o altă
zonă a corpului căreia trebuie săi
acorda�i aten�ie. O respira�ie urât
mirositoare incomodează oamenii cu
care intra�i în contact. Spălarea
zilnică, de cel pu�in 2 ori pe zi, este
obligatorie. Folosi�i gumă de
mestecat, bomboane mentolate sau
apă de gură pentru a preveni mirosul
neplăcut al cavită�ii bucale. Evita�i să

mânca�i alimente care lasă un miros
puternic pentru mai multe ore, pre
cum usturoiul, ceapa, mezelurile sau
anumite brânzeturi.

Spălatul mâinilor cât mai
des pe parcursul unei zile este
esen�ial pentru igiena personală.
Obișnui�ivă să vă spăla�i pe mâini de
fiecare dată când folosi�i toaleta sau
atunci când intra�i întro casă.  Este
recomandat să folosi�i șerve�elele sau
gelurile antibacteriene din comer�
atunci când nu ave�i posibilitatea de a
folosi apa.

Mirosurile neplăcute
persistente intră chiar și în piele,
haine sau păr. Feri�ivă hainele de
zona bucătăriei și a spa�iilor
neaerisite. Tutunul, mirosul de
prăjeală, mirosurile de animale sau
mirosul cauzat de nefolosirea
îndelungată a hainelor sunt o sursă de
inconfort pentru cei din jur. Spăla�i cu
regularitate hainele și nu le
amesteca�i cu cele abia spălate pe
motiv că par curate, pentru că nu ve�i
face decât să transfera�i bacteriile pe
hainele igienizate.

Spălarea zilnică a
picioarelor atunci când ajungem
acasă și seara înainte de culcare întră
în programul de îngrijire zilnică a
unei persoane bine crescute. Nu vă
urca�i cu picioarele nespălate în pat.
Aerisi�i pantofii și păstra�ii la loc
ferit de umezeală.

Igiena unei persoane se
referă și la cură�enia pe care o lasă în
jur. Obișnui�ivă să strânge�i masa și
să lăsa�i cură�enie oriunde va�i afla.
Bacteriile adoră umezeala și
mâncarea. Păstra�i baia și bucătăria
uscată și face�i cură�enie cât mai des.

Nu uita�i că Igiena este o
datorie fa�ă de sine, dar și fa�ă de
ceilal�i.
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– Singurul aliment ce nu se deterioriază/ strică/ mucegăiește este
MIEREA.

– În parlamentul britanic, care numără 650 de membri, sunt doar 400
de locuri. Cine întârzie trebuie să stea în picioare.

– Un melc poate dormi trei ani. 
– Greutatea tuturor furnicilor de pe Terra este mai mare decât 

greutatea tuturor oamenilor. 
– Crocodilul nounăscut este de trei ori mai mare decât oul din care a

ieșit.   
– Urșii polari sunt stângaci.   
– Creierul bărba�ilor este organizat fie pentru a vorbi, fie pentru a 

asculta. Nu le pot face pe amândoua în acelasi timp. Asta înseamnă că dacă un
bărbat vorbește, el a surzit, nu mai poate auzi nimic. Când vorbește, o femeie
poate auzi în același timp. Deci, atunci cand o femeie vorbește cu un bărbat, 
trebuie săl lase să termine ce are de spus, altfel el nu poate auzi nimic.   

– Puricele poate sări peste de 350 de ori lungimea trupului său. Este
ca și cum un om ar sări peste un teren de fotbal.   

– Inima unei balene albastre este la fel de mare cât o mașina.   
– În Marea Britanie, din 99 de oameni accidenta�i moare 1, în 

Germania, din 60 de oameni accidenta�i moare 1, iar in Romania, din 3 oameni
accidentati moare 1. 

– Sunt mai multe găini decât oameni în lume. 
– Coca Cola poate fi folosită și pentru a cură�a parbrizul mașinii tale

când se murdărește la drum lung și ai rămas făra lichid de spălare.   
– Pentru a desprinde orice fel de hârtii, gumă sau silicon, lipite pe

orice suprafa�a de sticlă, umezește zona respectivă cu Coca Cola. 
– Apelul de urgen�a este 112 peste tot în lume. Acest număr poate fi

apelat și dacă ai tastele blocate. Încearcă!
– În medie, persoanele stângace mor mai repede cu 9 ani decât cele

dreptace.   
– O persoană normală este cu circa 6 mm mai lungă noaptea. Corpul

uman se lungește în timpul nop�ii. 
– Zilnic, avem în jur de 70.000 de gânduri. 
– Un creier uman generează mai multe impulsuri electrice întro zi

decât toate telefoanele din lume. 
– Un strănut iese din gură cu o viteză de peste 965 km/h. 
– Propozi�ia: "The quick brown fox jumps over the lazy dog" folosește

fiecare literă a alfabetului. 
– Cuvântul cimitir vine din grecescul koimetirion, care înseamna 

„dormitor”.



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
83 locuri de muncă disponibile la 01.07.2020

– ADRIHAG SRL 1 vânzator
– BĂHNĂREANU NICOLETASTELUŢA

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 1 restaurator opere
de arta si monumente istorice (studii medii)

– BARKOL PATRIK SRL HUSI 1 vânzator
– BROMJOVICER S.R.L. 2 muncitori necalifica�i

în industria confec�iilor
– CLUB TOMA S.R.L. 1 mecanic auto
– EMAPREST SRL 3 vânzatori
– EUROSAN SRL 1 asistent medical generalist
– EVIANIS PROD S.R.L. 1 muncitor necalificat la

asamblarea, montarea pieselor
– GEROSTAR IMPEX SRL 2 mecanici auto, 3

tinichigii carosieri
– I.I. BACIU V. CATALIN 1 muncitor necalificat la

demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic,
faian�ă, gresie, parchet

– I.I. DODU CONSTANTIN 5 confec�ioneri articole
din piele si înlocuitori, 3 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor

– LINUX SRL 1 spălător vehicule
– NICOMON S.R.L. 1 confec�ioner articole din

piele si înlocuitori, 1 muncitor necalificat în industria
confec�iilor

– PANTOCIM SRL 1 vânzător
– PETAL SA 7 frezori universal, 6 lacatuși mecanic,

10 strungari universali
– PRODCYP IMPEX SRL 1 ciontolitor tranșator

carne, 3 femei de serviciu
– SC BUXAUTOMARKET SRL 1 inspector

tehnic, 2 mecanici auto
– SC EDICIMMIM SRL 5 muncitori necalifica�i în

industria confec�iilor
– SC VALCONS SHOES SRL 10 confec�ioneri arti

cole din piele si înlocuitori, 3 muncitori necalifica�i în
industria confec�iilor

– SPIDER FLUX FRESH SRL 1 barman, 1 ospătar
(chelner), 1 ospatar (chelner)

– SPIDERFLUX SRL 1 spălător vehicule
– TRAZACON SRL 1 confec�ioner, prelucrator în

industria textilă
– VASEA SRL 1 ajutor ospătar
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SUPERSTIŢII ŞI OBICEIURI SUPERSTIŢII ŞI OBICEIURI 
ÎN LUNA IULIE �CUPTOR�ÎN LUNA IULIE �CUPTOR�

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

AnaFoca
În prima zi a lunii a fost

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

Cosmandinul
Tot pe 1 Iulie se ţine şi ziua

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

Sfântul Sisoe
Acesta, pomenit de mulţi, a

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

Panteliile
Surorile lui Sf. Ilie,

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

Marina sau Paliile
A treia zi a Circovilor

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

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

Sfântul Ilie sau Parliile
Acest sfânt, sărbătorit pe 20

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

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

DESPRE LUNA
IULIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Duiliu ZAMFIRESCU


