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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)

O săptămână în care noi neam amărât din cauza unor
criptocomuniști, colegii noștri de pe la ziare șiau căutat subiecte prin
afara jude�ului Vaslui, ca să pară interesan�i, și cu to�ii parcurgem,
totuși, o perioadă politică nesigură și tare nefolositore. Nu întâmplător,
acum 180 de ani, Mihail Kogălniceanu scria că politica e cea care
dezbină și promovează ură.

Am avut o zi plăcută, o sărbătoare a spiritului, la Iași, unde în
sala Bibliotecii Jude�ene „Gheorghe Asachi” to�i cei de la ALPI am
petrecut cu vorbe, mult mai bine ca altădată.

După cum se vede, de ani buni noi vă înfă�ișăm cel pu�in un rezu
mat asupra a ceea ce se întâmplă acolo, nu pentru că D.V. Marin este
și el membru senior al acestei excelente grupări literare, ci pentru sim
plul fapt că acolo se promovează fără discriminări cultură adevărată
produsă ori reprezentată și de vasluieni. Prezen�a noastră acolo e
determinată de acea atmosferă de crea�ie și confruntare strict literară,
unică și… sub comanda unui excelent om de cultură, comandorul
Mihai Batog Bujeni�ă.

Atmosfera politică ne privește pe destui. Greșelile vreunui pri
mar din jude�ul Iași (de altfel nu prea sănătos la cap) ne întristează
întrucât discreditează la fel pe primari, cu mult mai mult decât un ar
ticol din presă.

E o stare de așteptare generată și de bătăliile politice, și de iarnă,
și de laten�a oamenilor. În agricultură ar trebui să vorbim de fer
tilizarea solului, de fătările dinspre primăvară, de proiectele
câștigătoare, de nădejde ori speran�ă.

Aflu că administratorii culturali plănuiesc un Festival al 
Umorului, pornit la drum între 3 – 5 iulie 1970, cu participarea mea ca
organizator în primele 3 edi�ii și sus�inător în presa ultimilor 30 de
ani, plănuiesc deci, să facă o primă parte în campania electorală. Oare,
care dintre cei din fruntea jude�ului are nevoie așa de mare pentru un
plus de sus�inere?

Pentru că, așa cum văd eu treburile, Mitică Buzatu va ieși tot
președinte și tot „en fanfare”, tânărul Marius Arcăleanu este liberalul
care a ieșit întotdeauna la bătaie, dar „se bucură” de izolarea colegilor
și de inactivitatea dr. Tătaru, președintele pe jude�. Întotdeauna a fost
observată în�elegerea acestuia cu cei din fruntea jude�ului, și mă în
treb cam ce campanie ar putea face împotriva PSDului…Ministrul
secretar de astăzi  nici nu poate chiscui împotriva celor carel pot
mazili de pe la Huși, iar pe al�ii nui poate lăsa, să nu piardă el din au
toritate.

Vă vom înștiin�a când vom observa semne de reviriment.



Vă înștiin�ăm că pe 28 aprilie 2020, vom organiza a 7a edi�ie a
Simpozionului Na�ional  „Carte și cultură vasluiană” cu participarea
unor personalită�i din Basarabia și din Ucraina, evident din mari orașe
ale României. Va fi INTERNA�IONAL, în organizare privată.

…Cu două zile mai înainte vom lansa căr�i și reviste la Centrul
Militar din Iași întro ac�iune a Ligii Scriitorilor din care facem și noi
parte. 

Ziarul Meridianul de IașiVasluiBacău și revista interna�ională
MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC vă stă la dispozi�ie.
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S T O P  C A D R U , Î N  F E B R U A R I E
LA BĂCEȘTI 

SE LUCREAZĂ

DORU MELNIC, RECITAL
„FOTBALISTIC” ÎN ALPI

MUNCĂ ÎN LINIȘTE
LA CAMS BĂCEȘTI

CARTEA CA UN FILM
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LA BĂCEȘTI SE LUCREAZĂ

Reporter: Stima�i prieteni, suntem în fa�a
domnului primar Hora�iu Cărăușu și aș vrea să precizez că
am fost la Băcești de multe ori, așadar cunoaștem activi
tatea primarului. Domnule primar, a câta legistratură
marchezi la Băcești?

Primar: Este a șasea, dar prima a fost scurtă,
de doar un an, pentru că primarul de pe atunci a murit
în timpul mandatului, fiind vorba chiar de tatăl meu,
sau făcut alegeri, eu eram plecat în Cipru, am venit,
am candidat și am câștigat. Aș vrea să fac o precizare,
eu nu am candidat la partidul unde era tatăl meu, ci la
PD, deci nu se poate spune că a fost o continuitate pe
linie de partid, acum întradevăr sunt la același partid
la care a fost și tatăl meu.

R: Familia Cărăușu este o familie pentru satul și
comuna Băcești, lam cunoscut pe tatăl dumneavoastră, și
miam păstrat părerile bune despre el și pentru dumneata,
că teai legat de primărie, 56 mandate înseamnă o via�ă și
presupun că vei mai candida. Aș vrea să aflăm câteva date
despre naștere, familie.

P: Mam născut în Vaslui, pe 23 Februarie
1962. Tatăl meu a fost profesor de matematică, o
perioadă secretar și primar între 9299, mama a lucrat
la farmacie de când a terminat școala și până la pensie.
Suntem 3 fra�i și o soră, ceilal�i sunt pleca�i în Cipru,
în 91 am plecat și eu pentru câ�iva ani, mama e și ea
acolo.

R: Ce mai ai în Băcești, din punct de vedere al

familiei?
P: Am so�ia, un băiat de 25 de ani, și o fată de

19 ani.
R: După o escapadă de câ�iva ani în Cipru, cum

pare Băceștiul?
P: E de mult, din 99, lucrurile au mers înainte,

din nefericire nu în ritmul în care neam fi dorit to�i.
R: Plecând de la faptul că Băceștiul este o

comună foarte cunoscută, prin �iganii cu fanfarele vestite
de la Băcești, au trecut anii, au trecut festivalurile, fanfara
nu mai este. Acum mai sunt măcar 5000 de oameni?

P: 4820 de oameni. Noi credeam că avem ceva
mai mult. Foarte mul�i sunt pleca�i în străinătate.

R: Din 4000 cam câ�i sunt pleca�i peste hotare?
P: Vreo 1500.
R: Văd case noi, ce se întâmplă?
P: În general, casele astea mari pe care le

vede�i sunt de la cei care au venit de la Murgeni 
cândva. 

R: Fostele fanfare?
P: Nu, fostele fanfare sunt cele de la capul

dealului, iar fanfara nu mai are succes la noi pentru că
nu prea se mai cere la evenimente. Tineretul se
îndreaptă spre alte instrumente.

R: Cam câte nun�i au fost în anul 2019?
P: Cununii au fost vreo 20, dar nun�i cu

siguran�ă au fost mai multe, lumea sa modernizat, se
orientează spre loca�ii mari, din Vaslui pe care noi nu
le putem oferi.

R: Dacă cununii au fost 20, autoriza�ii de
construire câte a�i dat?

P: Cred că 78, în afară de investi�iile noastre.
R: Câte taxe și impozite a�i încasat în 2019?
P: Cam 2 miliarde 200. Problema este că cei

care sunt în eviden�ă cu amenzi, nu pot plăti taxe și
impozite până nu plătesc amenzile.

R: În ce măsură este în scădere popula�ia
�igănească în Băcești?

P: Nu este în scădere, ei sunt pleca�i în
străinătate. Vreau să vă spun un lucru cu mâna pe
inimă, cei din Murgeni care sunt pleca�i de atâta timp,
sau schimbat în bine, sau civilizat.

(Interviul integral în unul din numerele viitoare)

Dumitru V. MARIN

ANUN� PREALABIL
privind afișarea publică a documentelor

tehnice ale cadastrului 
Comuna HELEȘTENI, jude�ul Iași, anun�ă publicarea documentelor

tehnice ale cadastrului pentru Sectoarele cadastrale 2, 3 pe o perioadă de 60 de
zile calendaristice, conform art. 14, alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și
publicită�ii imobiliare nr. 7/1996 , republicată cu, completările ulterioare.

Data de început a afișării: 17.02.2020.
Data de sfârșit a afișării: 17.04.2020.
Adresa locului de afișare: Sediul Primăriei comunei Heleșteni.
Cererile de rectificare ale documenta�iei tehnice vor putea fi depuse la

sediul Primăriei comunei Heleșteni și pe siteul Agen�iei Na�ionale de Cadastru
și Publicitate Imobiliară.

Informări privind Programul na�ional de Cadastru și Carte funciară
20152023, se pot ob�ine pe siteul ANCPI, accesând
http://www.ancpi.ro/pnccf/

Primar,
Constantin Hira
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DORU MELNIC, RECITAL „FOTBALISTIC” ÎN ALPI

În dimineaţa zilei de 9 februarie 2020, sala de lectură a Bibliotecii Judeţene Gheorghe
Asachi din Iaşi a găzduit o nouă manifestare cu public în cadrul evenimentelor culturale organizate
de Asociaţia Literară Păstorel Iaşi (ALPI).

Preşedintele Mihai BatogBujeniţă a deschis manifestarea cu trecerea în revistă a eveni
mentelor din ultima vreme la care au participat membrii ALPI, precum conferinţele tematice de la
Cercul Militar Iaşi şi lansările de carte ale scriitorilor Dan Teodorescu şi Silvia Hodaş din cadrul
LSR  Filiala IaşiNordEst, manifestarea organizată de Mihai Caba la Castanul Unirii de la Vişani,
comemorarea Holocaustului în cadrul Comunităţii Evreilor din Iaşi, de la Sinagoga Merarilor. A
fostr prezentat volumul beletristic "Cocota de cauciuc negru" editat de Vasile Diacon şi revista
Arpia.

Prezent la eveniment, prof. dr. Dumitru V. Marin şia prezentat cartea "Jale şi eroism
românesc la Cotul Dunului... şi după!", dar şi numărul 20 al revistei de nivel internaţional
"Meridianul Cultural Românesc" şi ziarul "Meridianul  Iaşi, Vaslui, Bacău".

Viitoarele manifestări culturale cu implicaţii ieşene au fost prezentate apoi de Dan
Teodorescu, Ionel Pintilii, Viorica Şerban, Mihai Caba.

Au recitat apoi din propriile creaţii literare Doina Toma, Angela Pistol, Corina Matei
Gherman, Angela Mihai, Sofia Doina Gavrilă, Cornelia Livia Bejan (care a citit şi din creaţiile
mamei sale, dr. Georgeta Paula Dimitriu), Mihai Haivas, Mihai Caba, Ionel Pintilii, Ioan Hodaş,
Ştefan Mîrzac, Dumitru Ivas, Constantin Profir, Mihai Batog Bujeniţă. Vasile Larco, Constantin
"Ticu" Mihai, Victor Iosif, Teodor Munteanu. Mereu tânărul Doru Melnic a prezentat un monolog
umoristic pe teme fotbalistice, care a cules ropote de aplauze din partea colegilor!

Următoarea manifestare cu public în cadrul ALPI este programată duminică, pe 8 martie
2020, de la ora 10.00, tot la "BJ", evenimentul fiind dedicat doamnelor, de ziua lor!

Dan TEODORESCU

Mihai Batog Bujeni�ă: Noi am avut mai multe manifestări, dacă mai uit vreuna dintre
ele, pentru că nici memoria nu mai e ce era, o să vă rog să îmi aduce�i aminte. Am avut o
frumoasă și bogată lansare de carte la cercul militar, unde sa lansat cartea domnului Dan
Teodorescu, cartea doamnei Silvia Hodaș și a domnului Ene de la București. Am avut un alt
eveniment de amploare, la Crișani, la Castanul unirii, 164 de ani de atestare documentară,
domnul Caba este cel care a înfăptuit acest eveniment, care capătă din ce în ce mai multă
amploare. Încă un eveniment foarte interesant a fost comemorarea Holocaustului, la comuni
tatea evreilor, la Sinagoga merarilor, unde timp de o oră și jumătate am ascultat cu o profundă
emo�ie dar și cu mare interes, niște materiale care au fost prezentate în contextul acestei
comemorări. Două din aceste 3 evenimente, au fost prezentate în media autohtonă dar și străină
de domnul Dan Teodorescu, au apărut în America și în Meridianul. A fost un eveniment impor
tant la care noi nu am participat, organizat de domnul prof. dr. Dumitru V. Marin, Omagiu căr�ii
și culturii vasluiene și chiar vă invit să citi�i editorialul din numărul acesta, unde dânsul dă
binișor de pere�i cu niște culturnici. La început, domnul profesor a făcut o fotografie, neam
gândit să facem revista, și în jurul nostru umblau multe comentarii că nu va reuși. Iată că a
ajuns la numărul 20, nu numai că are colaborări din toată lumea ci și merge electronic sau
tipărit, în toată lumea. 

Dumitru V. Marin: Am norocul să am vârfuri și în jurnalistică, și în literatură. Un om
rămâne și prin ce spun al�ii, însă eu am fost printre cei care mam străduit să rămân prin ce
spun eu, și am vrut să spun ceva care să rămână. Lipsă de modestie. Dar tot lipsă de modestie
este să spun că mă bucur extrem de mult că avem constatări că iată, se ridică cineva prin
propriile mijloace, activită�i, muncă.

Mă onorează titlul de senior al ALPI, mă onorează colaborarea, dar cel mai mult mă
onorează faptul că aici sunt niște oameni cu suflet, iar Mihai, cel care vine cu avioanele lui, cu
gândurile lui și faptele care uneori depășesc realitatea, ne este prieten, colaborator și chiar unul
dintre înfăptuitorii acestei reviste. Acum 5 ani, pe 8 Februarie, am hotărât împreună cu Val
Andreescu și cu doamna Ursu să facem revista aceasta. Am pornit de la 0, unii nu credeau în
noi și am făcuto. Ca să ajungi în 5 ani, la 571 de colaboratori din toată lumea, eu zic că e o
performan�ă. Revista asta este a unor pasiona�i, pentru că de unul singur nu aș fi reușit. Nu vă
spun lucrurile astea pentru a vă impresiona, solicit să ne trimite�i materiale tocmai pentru că
acolo se va vedea valoarea dumneavoastră și peste ani, și peste timpuri, și peste grani�e.
Primesc laude din toată lumea și cred eu că trebuie să împart această glorie și cu domnul
comandor,  cu domnul președinte al USR și cu Alexandru Ionescu, prieten de mai bine de un
sfert de secol. Sunt dator să vă spun că am reușit o manifestare destul de lungă, VI edi�ii
„Omagiu căr�ii și culturii vasluiene”, fac acum interna�ionalizare pe 28 aprilie cu titlul „Carte
și cultură vasluiană”. 28 aprilie semnifică și ziua mea de naștere dar înseamnă această a VII a
edi�ie la care vă invit să fi�i prezen�i ca autori, ca prieteni, ca oameni. O asemenea adunare va
fi demnă de tot ceea ce înseamnă eforturile noastre intelectuale și de afirmarea unui loc unde,
cum spunea Sadoveanu „odinioară nu se întâmpla nimic”. A 36a mea carte se numește „Jale
și eroism la Cotu Donului… și după!” și această carte este purtătoare de mari și unice recor
duri jurnalistice, am descoperite 7 sutavie�uitori, dintre care 3 îi confirmă pe ceilal�i. Am avut
un an extrem de bun, am tipărit peste 5000 de pagini, am scos 5 căr�i,  revista și ziarul.
Mul�umesc prieteni!
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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
13 feb.  2020 – 19 feb. 2020

Mult de lucru la serviciu,
însă este vorba despre

activită�i de rutină destul de
plictisitoare. Dozează�i eforturile,
întrucât sănătatea este vulnerabilă și
se pot eviden�ia afec�iuni mai vechi
sau mai noi. Rela�iile parteneriale
sunt conflictuale, deci fii prudent și
evită discu�iile contradictorii și
angrenarea în activită�i care nu te
privesc. 

Interesante zile pentru
rela�iile sentimentale și

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

Ai multe drumuri de făcut,
pentru a rezolva diverse

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

Prima parte a săptămânii
este favorabilă segmentului

domestic, astfel că ar fi bine să�i
programezi activită�i necesare casei,
împreună cu membrii familiei. Sunt
momente bune pentru înfrumuse�area
spa�iului de locuit și pentru dialoguri
pe teme patrimoniale. Persoana iubită
sau copiii te vor solicita să le fii
alături, fie întro chestiune personală
delicată, fie în activită�i distractive.
Dozează�i eforturile.

Săptămâna aduce un
amalgam de situa�ii și

discu�ii controversate greu de în�eles
și controlat. Cheltuielile se pot înte�i,
de aceea fii prudent și evită excesele.
Sunt șanse să �i se mărească veni
turile, dar nu atât cât ai dori. Totuși te
po�i descurca foarte bine cu ceea ce
ai. Persoanele din anturjul apropiat î�i
sunt alături, dar unele au interese
ascunse și defavorabile �ie. Acasă, în
familie este nevoie de sprijinul tău.
Se recomandă pruden�ă la instala�iile
de apă din spa�iul locativ. 

Începutul săptămânii este
favorabil alcătuirii planurilor

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

CONFERIN�Ă
ALEXANDRU VLAHU�Ă, 

OMUL VERIGĂ DE LEGĂTURĂ 
AL CULTURII ROMÂNE

Muzeul „Vasile Pârvan”, Bârlad organizează joi, 13 februarie 2020,
conferin�a „Alexandru Vlahu�ă, omul verigă de legătură al culturii române”
sus�inută de scriitorul Mircea Platon și lansarea celui mai recent volum al
acestuia, sub titlul „Alexandru Vlahu�ă, primul și ultimul”.

Conferin�a propune publicului bârlădean o nouă perspectivă de
cunoaștere a poetului, prozatorului și publicistului Alexandru Vlahu�ă iar
volumul nou apărut în orizontul literar românesc cuprinde publicistica
cenzurată a marelui scriitor, care, nu demult a fost comemorat de întreaga
fiin�ă românească, la împlinirea a 100 de ani de la trecerea sa în eternitate. 

Doctor în istorie și redactorșef al revistei „Convorbiri literare”,
invitatul consideră că personalitatea și opera lui Vlahu�ă, amprenta lui asupra
istoriei literare românești au fost prea puternice și luminoase pentru a putea fi
�inute sub obroc pentru totdeauna. Vlahu�ă a fost, alături de Iorga, omul
verigădelegătură al culturii române. Spre deosebire de Hogaș, de exemplu,
care a întruchipat conștiin�a na�ională la modul lui hirsut, singular, pribegind
prin mun�i, parcă refuzând încă să coboare în istorie și încăpă�ânânduse să
găsească un sens în urcuș, Vlahu�ă a fost un creator de institu�ii, un om al
cetă�ii, un intelectual public, cum am zice astăzi. 

Conferen�iarul este de părere că rolul lui Vlahu�ă în istoria culturii
române ar fi trebuit să cunoască o recunoaștere din ce în ce mai mare pentru
că, așa cum a scris Gala Galaction întro carte care a ieșit de sub tipar în
martie 1944 și care nu a mai fost retipărită în deceniile care au urmat
„eliberării” din august 1944, el a fost cel care a așezat temeliile conceptuale
și institu�ionale ale na�ionalismului românesc modern: „Rechemând amintirile
noastre despre Vlahuţă, trebue să subliniem un fapt de stăruitoare
însemnătate. El este adevăratul iniţiator al literaturii neaoşe românești,
izvorîtoare în jghiaburile naţionale, de vreo patruzeci de ani încoace. Uităm
de obicei că Vlahuţă sa despărţit, cu multe dureri, de şcoala lui Dobrogeanu
Gherea şi de curentul patronat de acest pontif al literaturii generoase
universale, ca să pornească pe nesimţite întro direcţie ajunsă mai târziu
direcţia sămănătoristă. Au fost alte nume şi alte energii cari au impus şi au
făcut faima şi puterea acestei direcţii, dar ţin bine aminte că revista
Sămănătorul, cu tot programul ei, este fondaţia lui Alexandru Vlahuţă. Încet
şi fără multă publicitate, Alexandru Vlahuţă a pornit întrun car cu coviltir şi
făcut o mişcată descriere a munţilor, a plaiurilor, a podgoriilor şi a mânăstrilor
noastre. La fel, nea interpretat aceleaşi privelişti, aceleaşi pajişti şi muncele,
aceleaşi drumuri ale ţării, aceleaşi turme şi aceleaşi juguri de boi — de data
aceasta adunate, în pictură, de geniul lui Grigorescu... Nea învăţat să privim
şi să iubim peisagiul nostru românesc, sa făcut dascălul multora din noi —
scriitori, pictori, arhitecţi... — cu stăruinţa lui caldă, cu lecţiile lui scrise şi
nescrise asupra pământului, asupra poporului şi asupra dragostei de tradiţia
românească. Citind opera de ziarist a lui Eminescu, mulţi îl găsesc profet şi
iniţiator al unora dintre doctrinele şi directivele de azi. Este adevărat. Dar –
vom vedea cu vremea — începătorul lucrului aevea a fost Alexandru
Vlahuţă.”

Cele două activită�i vor avea loc la sediul central al muzeului și se
adresează tuturor categoriilor de vârstă.

Organizator: bibliotecar Valentina Fornea 
Accesul publicului este gratuit!

MUNCĂ ÎN LINIȘTE 
LA CAMS BĂCEȘTI

O vizită foarte scurtă la această unitate de referin�ă la nivel na�ional,
dar care sa ivit de prin pârloagele de lângă calea ferată Buhăiești – Roman,
mi sa părut binevenită. Drept care am beneficiat de cafeaua pe care a 
oferito doamna Litianu, managerul interimar al acestui locaș de sănătate și
optimism. Pentru cine nu știe aici sunt 93 de beneficiari ai unui program de
recuperare, tratament și dătător de multă speran�ă pentru cei admiși, este un
colectiv comprehensiv și cu multă aplecare spre o muncă asiduă și cu mare
specific.

Ziarul nostru a oferit dea lungul anilor multe informa�ii despre 
succesele personalului care lucrează aici, unde manager a fost cunoscutul ec.
Ion Brișcaru, iar de câteva luni păstrează ritmul activită�ii doamna Litianu, o
juristă profesionistă și cu toate atributele frumuse�ii.

Din discu�ie am aflat că în ultimele luni sau realizat mai multe
îmbunătă�iri, redistribuiri și ini�iative în beneficiul celor care mai caută o
fărâmă de speran�ă pentru via�ă aici. Cel mai mult ma impresionat spiritul de
compasiune al întregului colectiv care lucrează aici dar și condi�iile cu
adevărat omenești pentru „beneficiari” (eu am văzut doar fiin�e aflate la mare
nevoie și nu doar beneficiari ai unor servicii). Dacă sar urmări amănuntele,
ar trebui scrise… câteva căr�i.

Acum doar părerea că la CAMS Băcești… se lucrează în liniște
Dumitru V. MARIN.

Stima�i cititori,

Vă anun�ăm că sâmbătă, 15 
februarie 2020, ora 11 va avea loc la
Casa de Cultură Vaslui o prezentare
a produselor terapeutice GANODERMA
dar mai ales a cafelei sănătoase cu
Ganoderma! Vă oferim consultan�ă
gratis. 

Va așteaptă cu drag, echipa
Ganoderma!
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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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H O R O S C O P
13 feb. 2020 –  19 feb. 2020

Sunt zile bune pentru a te
ocupa de sufletul și trupul tău.

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

Dialogurile cu prietenii sau
cu cineva din segmentul

profesional te vor pune pe gânduri.
Totuși, informa�iile primite sunt de
bun augur și, cu siguran�ă, le vei
folosi, undeva, cândva. Ai nevoie de
interiorizare, detașare de cotidian și
alcătuirea unor planuri de viitor, atât
în plan personal, cât și profesional.
Primează planul personal, în special
segmentul domestic și rela�iile cu
membrii familiei și rudele.
Îngrijește�i sănătatea.

Se conturează multe eveni
mente sociale, la care

trebuie să joci rolul principal. Șefii,
figurile autoritare din plan personal
și familial te vor provoca la discu�ii
sau î�i vor propune sarcini
profesionale noi. Analizează bine
dacă accep�i, pentru că va fi dificil
să duci la bun sfârșit, indiferent
despre ce este vorba. Te vei gândi
să�i reevaluezi rela�iile cu anturajul
apropiat. Călătorii pe distan�e scurte,
dialoguri cu lume diversă și
contradic�ii sufletești. Odihneștete,
pentru că sănătatea este vulnerabilă.

Dacă începutul săptmânii î�i
aduce gânduri și preocupări

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

Săptămână importantă în
plan profesional, deoarece

apar modificări salariale. Vei fi
nevoit să achi�i facturi, taxe sau să te
implici în rela�ii cu institu�ii finan
ciare. Recomandabil este verifici
toate documentele cu care ai dea
face și să te informezi corect și la
timp cu privire la tot ce �ine de bani
și bunuri comune cu al�ii. La
serviciu ești în vizorul șefilor, fiind
posibil să participi la reuniuni socio
profesional importante. Pruden�ă și
măsură pentru că există riscul să�i
pierzi reputa�ia.

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

eviden�ia încă din primele zile ale
săptămânii. Este nevoie să ascul�i și să �ii
cont de sugestiile și dolean�ele celorlal�i,
altfel există riscul să izbunească conflicte.
Cumva la tine este hiba, în sensul că ești
nerăbdător și cu greu î�i intră cineva sau
ceva în voie. Controlează�i reac�iile și ai
încredere că lucrurile se desfășoară în
favoarea ta. Îndreaptă�i aten�ia și spre
cheltuileile comune cu al�ii, în spe�ă
achitarea datoriilor de orice fel. 

Locuri de muncă
în Vaslui

– SC CONFECTII SA 2 confec�ioneri, 2 muncitori necalifica�i în
confec�ii

– SC ZUGRADEC SRL 1 zugrav
– SC CVESTOR CONSULT SRL 2 ospătari
– SC OVISER SRL 2 muncitori necalifica�i
– SC CONFECTII INTEGRATE MOLDOVA 2 confec�ioneri arti

cole textile
– SC AROMA DESERT SRL 1 barman, 1 ajutor pizzer
– SC STRUCTOCONSDENVAS SRL 2 sudori
– SC PROFI ROM FOOD 2 casieri, 2 vânzători, 2 recep�ioneri

marfă, 1 lucrător comercial
– SC ROXCOFY 1 lucrător comercial
– SC MICO SOROCABA SRL 2 lucrători gestionari
– SC BENAVI SRL 2 spălători auto
– SC CRISMONA SRL 1 șef unitate, 2 bucătari, 2 ospătari
– SC STASFORM CONSULT SRL 2 muncitori necalifica�i
– SC NEOLIMEC SRL 1 sudor electric
– SC ACAJU SRL 2 manipulan�i
– CIOBANU WORK  MAT SRL 3 muncitori necalifica�i
– SC TRAVEL BRANDS SA 1 agent turism
– SC BOSTY VDN 2 barmani, 1 încasator, 2 agen�i pază
– SC ICOPREST CONSTRUCT SRL 2 muncitori necalifica�i

construc�ii, 2 zugravi, 2 sudori, 2 confec�ioneri structuri metalice, 2
confec�ioneri plase sârma

– SC DORALICE 2 vânzători magazin
– SC METAL GRANIT CONSTRUCT 2 muncitori necalifica�i în

construc�ii
– SC  DORO  MOB SRL 2 tâmplari universali, 1 tâmplar manual, 1

muncitor necalificat
– HANTARU PAVEL CONSTRUCT SRL 1 instalator re�ele termice

și sanitare, 1 montator pere�i, plafoane, 2 dulgheri, 1 zidar rosar
– SC EVAMIRUNA 1 lucrător comercial
– SC BELMAX SRL 2 coafeze, 1 cosmeticiană, 1 manichiuristă
– SC WYLMOB HOUSE 2 tâmplari
– Fabrica de carne MORANDI 2 operatori abator păsări, 2

manipulan�i, 2 ingineri industria alimentară, 2 electricieni constructori, 2
sudori, 2 șoferi profesioniști, 2 instalatori

Locuri de muncă
în Bârlad

– AQUASERV SRL 2 muncitori necalifica�i la demolarea clădirilor,
căptușeli zidărie, plăci mozaic, faian�ă, gresie, parchet

– AQUAVAS SA 1 laborant chimist
– BIOCIS SRL 2 muncitori necalifica�i la ambalarea produselor

solide si semisolide, 2 paznici
– BUBSERVCON SRL 3 fierar betoniști, 2 muncitori necalifica�i la

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

– BUBTELLSERV SRL 3 tehnicieni re�ele de telecomunica�ii
– CASIGAZ SERV SRL 1 inginer mașini termice, 3 instalatori

încalzire centrală și gaze, 1 sudor manual cu flacară de gaze
– CLUBUL SPORTIV  DE DREPT PUBLI 1 lucrător la amenajarea

terenurilor sportive (amenajator bază sportivă)
– CONSERO BUSINESS GROUP SRL 2 zidari rosaritencuitori
– DIMIR SRL 1 frizer
– GENTLEMEN'S PATRICK SRL 2 frizeri, 1 îngrijitor

clădiri
– HEMDCONF SRL 2 muncitor necalificat în industria

confectiilor, 2 operatorI confec�ioneri industrial îmbrăcăminte din
�esături, tricotaje, materiale sintetice

– ISIS COMPREST SRL 1 dulgher (exclusiv restaurator), 3 zidari
rosaritencuitori

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

– ONALEX SRL 2 vânzători
– PRIMARIA MUNICIPIULUI BIRLAD 1 consilier administra�ia

publică, 1 inspector de specialitate în administra�ia publică
– ROMOLD SRL 3 agen�i de securitate
– SIANMI AUTO SRL 1 electrician auto, 1 inginer mecanic, 2

mecanici auto, 1 muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor, 
1 tinichigiu carosier, 1 vopsitor auto

– SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA "ELENA BELDIMAN"
BARLAD 5 asisten�i medicali generaliști, 2 infirmieri/infirmiere, 2
îngrijitoare la unită�i de ocrotire socială și sanitară, 1 supraveghetor de noapte
servicii sociale

– UP SO GO WHEELS SRL 1 asamblor biciclete

RE�INU�I PENTRU 
FURTURI DIN AUTO

Doi bărba�i din jude�ul Vaslui au fost re�inu�i de către poliţiştii din
cadrul Biroului de Investiga�ii Criminale al Poli�iei Municipiului Vaslui,
pentru săvârșirea a 3 infrac�iuni de furt calificat.  

Poli�iștii din cadrul Biroul de Investiga�ii Criminale al Poli�iei
Municipiului Vaslui  au probat activitatea infrac�ională a doi bărba�i în vârstă
de 22, respectiv  25 de ani, bănui�i de comiterea a trei infrac�iuni de furt
calificat.

În urma cercetărilor efectuate,  poli�iștii vasluieni au stabilit că, în
perioada noiembrie 2019 – ianuarie a.c., cei doi bărba�i, unul din localitatea
Zăpodeni, iar celălalt din mun. Vaslui, au pătruns prin efrac�ie în interiorul
mai multor autovehicule parcate pe raza municipiului Vaslui. Cu această
ocazie au sustras din interiorul autovehiculelor mai multe bunuri de valoare.
Prejudiciul produs în cauză este estimat la peste 2.500 lei, fiind recuperat în
mare parte și restituit persoanelor vătămate.

Împotriva bărba�ilor a fost luată măsura re�inerii pe o perioadă de 24
de ore, ulterior, bărbatul de 22 de ani fiind arestat preventiv pentru 30 de zile.
Fa�ă de bărbatul de 25 de ani a fost luată măsura controlului judiciar pentru
60 de zile.

Cercetările sunt continuate în vederea probării întregii activită�i
infrac�ionale. 
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CARTEA CA UN FILM
JALE ŞI EROISM ROMÂNESC LA COTUL DONULUI ŞI DUPĂ!

DE D.V. MARIN

Lucrarea jurnalistului D. V. Marin are un conţinut profund jurnalistic, implicând inter
vievarea mai multor veterani ce au luptat pe mai multe fronturi în cel deal doilea război mondial.

Cartea are 275 de pagini, fiind structurată pe 4 capitole principale:
A. Supraveţuitorii din aceeaşi luptă;
B. Suferinţe, suferinţe, suferinţe…
C. A fost şi nu… mai apoi;
D. Un loc de jale, meditaţie şi amintire.
Meritul autorului este acela de a corobora datele jurnalistice cu cele istorice, de a le da o

coerenţă cronologică, de a le ordona şi a da sens pentru ca cititorul să desluşească adevărata dramă
a războiului, trăită şi redată de supraveţuitorii acestuia.

Aşa cum o numeşte D.V. Marin, lucrarea se prezintă ca o cartemarturie pentru cei de
astăzi şi pentru cei de mâine.

Autorul îi provoacă pe intervievaţi cu întrebări cu miez, pentru că aceştia să depene coe
rent mersul firesc al evenimentelor, între frica de moarte trăită în tranşee şi spiritul de întrajutorare
şi tovărăşie, dar mai cu seamă credinţă de nezdruncinat în Dumnezeu. Cartea reprezintă suma
cazuistică a cel puţin 9 autori, dar are în vedere şi aparţinătorii acestora şi a tuturor camarazilor de
arme despre care fac referiri tangenţiale sau de caz.

D.V. Marin redă cu luciditate şi adevăr împărtăşania veteranilor pe care o încadrează la
capitolul Istoria Suferinţei naţionale.

Eroii săi sunt verigi din lanţul istoriei vii, care prin destăinuirile pe care le fac prezintă
realitatea crudă a implicărilor dintrun război, a consecinţelor nefaste asupra fiinţelor umane.

Tema principală a autorului se jalonează  asupra evenimentelor ce sau desfăşurat la Cotul
Donului, prezentarea dramei măcelului asupra compatrioţilor ce au pierit în condiţii greu de ima
ginat.

Autorul scoate în evidenţă greşelile de strategie militară a aliaţilor germani de la acea
vreme, a sacrificării trupelor romane, în condiţiile în care se ştia cu ce tehnica de luptă erau
echipaţii ruşi  (katişele ce rădeau tot, tancuri moderne etc.) depăşiţi şi numeric.

Din spovedania supraveţuitorilor acelor lupte sa putut deduce că soldatul era primul sa
crificat, că interesul marilor puteri, mergea până acolo încât viaţa acestuia sau a unor grupuri de mii
de fiinţe umane, nu reprezentau mai nimic în calculele lor machiavelice.

D.V. Marin insistă, prin întrebările sale, la identificarea trăirilor şi a emoţiilor
supravie�uitorilor, atât a celor răniti şi lăsaţi la vatră cât şi a celor care au lupatat cu arma în mâna
din 1941 până în anul 1945.

Grăitoare stau şi mărturiile prizonierilor de război, atât din Germania cât şi din Rusia.
Cititorul, în urma spovedaniei celor ce au scăpat din prizonierat, poate face o distincţie clară între
cei care au suferit în lagărele din Rusia şi cei din lagărele din Germania. Dacă în Germania pierde
rile din rândul prizonierilor erau minime, de ordinul a câtorva zeci de morţi, în Rusia numărul celor
morţi a fost catrastrofal, de ordinul a zeci de mii. Aceasta se datora tratamentelor inumane, lipsa
hranei, munca istovitoare etc. 

Numărul total al celor identificaţi de D.V. Marin, ca supraveţuitori ai ororilor de la Cotul
Donului, dar şi a prizonieratului rusesc, sa ridicat la 77.

Aşa cum prezenta autorul, niciodată nu se vor putea inventaria suferinţele, necazurile şi
nedreptăţile provocate de vreun război, în orice epocă ar fi el.

Se pare că, cotitură decisivă a celui deal doilea război mondial la constituit marea
ofensivă a ruşilor, prin victoria de la Cotul Donului.

Destinul tragic al naţiei române a făcut, ca în acea încleştare febrilă să existe peste 150.000
de români, români trădaţi, atât de aliaţi cât şi de vreme – se ştie că ceaţa şi vremea nefavorabilă  pe
ansamblu, nu au putut permite aviaţiei germane să intervină, spre a asigura retragerea la timp a gro
sului armatei române din încercuirea rusă.

Infernul de la Cotul Donului îl descrie Vasile I. Marin astfel: Cerul ardea deasupra
noastră…. Eram doar eu şi cu Tatăl Ceresc… era moarte peste tot… Se vede clar că au scăpat din
lupte şi prizonierat doar cei ceL aveau adânc înrădăcinat în suflet pe Dumnezeu Tatăl. Din
mărturia lor constatăm că aceasta era singura modalitate, ancoră de care sau legat atât cei muri
bunzi cât şi cei care au supravieţuit. Le erau testate la maxim atât tăria de caracter cât şi credinţa.
Războiul în speţă este un mod abrupt de purificare a Omenirii prin suferinţă.

D.V. Marin aminteşte mereu în lucrarea sa despre jelanie şi eroism… Din cele scrise este
greu să facem o delimitare clară între acestea, deoarece, era mai degrabă o luptă de supravieţuire a
celor care fuseseră mobilizaţi cu forţa în conflagraţia mondială, fiindcă lupta lor era doar pentru
ceva… ideal.

Mai degrabă se întrevede o latură pragmatică a unor interese oculte, a unei politici de
culise, în ţesătura căreia au căzut ca victime milioane de oameni nevinovaţi. Ne întrebăm retoric:
oare au fost necesare astfel de jertfe? Cum leau perceput eroul ţăran, când la un moment dat, prins
ca întrun cleşte, după 23 august 1944, trebuind să lupte în faţă cu ruşii, iar în spate, în retragere,
cu nemţii…

Sau văzut trădaţi de rege, de… aliaţi şi chiar de duşman… (atunci când sunt făcuţi pri
zonieri de ruşi, în condiţiile în care se încheiase un armistiţiu de pace între cele două armate, mii
de soldaţi români sunt duşi în Siberia, de unde peste 80% nu aveau să se mai întoarcă…). În multe
cazuri au fost lăsaţi pe cont propriu, scăpând cine poate… (din încercuirea de la Cotul Donului, din
încleştarea de după 23 august, din luptele anticomuniste etc.). În acest caz putem vorbi mai mult de
jălanie decât de eroism…

Ce soartă cruntă are ţăranul român…
Cei care au avut şansa de a scăpa de ororile războiului mondial sau a prizonieratului, odată

ajunşi acasă, sau confruntat cu altele: declanşarea secetei cumplite din anul 1946, când vor pieri
în special copii şi bătrânii, iar mai apoi mulţi sunt arestaţi, bătuţi, deportaţi şi chiar ucişi pentru că
nu renunţau la bucata de pământ moştenită din moşi strămoşi, spre a fi dăruită partidului drag…

Toate aceste jălanii sunt înscrise cu obiectivitate în carteamărturie, cum îi place lui D.V.
Marin so numească.

Cartea în sine reprezintă o reflexie a unui fenomen prin care poporul român a fost din nou
încercat, ca de fiecare dată de la existenţa sa. Cei ce au studiat cu atenţie istoria neamului românesc
au observat că mai tot timpul asupra sa sau năpustit ca hoardele, din toate părţile o mulţime de
popoare dornice de înavuţire şi de înrobire a blajinului popor român. Mărinimia şi omenia peste
normal a acestui popor a fost răsplătită, de toţi cei care iau trecut pragul, cu jugul şi jaful resurselor
solice şi subsolice, indiferent că au fost romani, huni, tătari, turci, ruşi, nemţi şi chiar americani.

Prof.dr. Vicu MERLAN – Huși
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A APĂRUT:

UZINELE DE MIERE – lecţia (III)
Calendar  apicol

Lucrările din luna Iulie
 întărim familiile de albine formate în lunile anterioare;
 înlocuim mătcile bătrâne şi epuizate cu mătci tinere şi

prolifice;
 extragem şi condiţionăm mierea obţinută de la

culesurile de vară;
 efectuăm o revizie generală a cuiburilor;
 transportăm stupii la un cules de întreţinere (bostănării,

fâneţe, etc.);
 practicăm hrăniri stimulente în cazul lipsei culesului şi

prevenim furtişagul;
 recondiţionăm inventarul apicol deteriorat în timpul

transporturilor;
 continuăm tratamentele în cazul familiilor bolnave de

puiet văros şi locă europeană sau americană...

Lucrările din luna August
 extragem mierea obţinută din culesurile de vară;
 deplasăm stupii la culesurile târzii de întreţinere;
 reducem urdinişurilor în perioadele lipsite de cules, în

vederea preîntâmpinării furtişagului;
 descăpăcim fagurii destinaţi reformării şi îi trecem după

diagfragmă pentru a fi eliberaţi de miere;
 practicăm hrăniri stimulente în vederea intensificării

creşterii puietului în perioadele cu cules deficitar;
 tratăm faguriii din rezerva stupinei contra găselniţei;.
 scoatem fagurii cu defecte şi cei care nu corespund cal

itativ (cu celule de trântori etc.);
 facem revizia familiilor de albine pentru îndepărtarea

stărilor anormale;
 aplicăm tratamentele specifice în cazul apariţiei unor

boli.
 echilibrăm puterea familiilor, unificândule pe cele mai

slabe.

Lucrările din luna Septembrie
 restrângem cuibul şi aranjăm definitiv fagurii din cuib

în vederea iernării;

 completăm rezervele de hrană pentru iarnă cu faguri de
la rezervă; 

 reformăm şi topim fagurii necorespunzători;
 tratăm fagurii de rezervă contra găselniţei;
 aplicăm tratamente pentru combaterea varroozei şi

nosemozei.

Lucrările din luna Octombrie
 împachetăm cuibul cu materiale izolatoare împotriva

schimbării bruşte de temperatură;
 instalăm la urdinişuri gratiile contra şoarecilor; 
 stimulăm şi supraveghem zborurile târzii de curăţire; 
 dezinfectăm utilajele apicole;
 amenajăm perdele de protecţie a stupinei contra vân

turilor puternice şi a curenţilor reci de aer.

Lucrările din luna Noiembrie
 supraveghem şi controlăm iernarea familiilor de albine;
 stimulăm şi supraveghem zborurile târzii de curăţire;
 sortăm fagurii de la rezerva stupinei; 
 extragem şi condiţionăm produsele apicole rămase din

lunile precedente; 
 curăţim şi dezinfectăm stupii goi; 
 reparăm stupii şi utilajele apicole;
 asigurăm liniştea familiilor de albine;
 aprovizionăm stupina cu materialele necesare în se

zonul apicol următor.

Lucrările din luna Decembrie
 supraveghem şi controlăm săptămânal modul de

iernare a familiilor de albine;
 stimulăm şi supraveghem zborurile târzii de curăţire;
 îndepărtăm fără zgomot gheaţa şi zăpada îngheţată de

pe scândurile de zbor; 
 protejăm suplimentar stupii contra vânturilor reci;
 asigurăm liniştea în stupină;
 reparăm utilajelor apicole

Sursa Internet.

ANGAJATORII SUNT
OBLIGA�I SĂ ANUN�E
LOCURILE DE MUNCĂ 

VACANTE ȘI OCUPAREA
ACESTORA

Agen�ia Judeteana pentru
Ocuparea For�ei de Muncă Vaslui
reamintește tuturor angajatorilor (per
soane fizice/juridice de drept public
sau privat) că, potrivit art. 10 din
Legea nr. 76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimula
rea ocupării forţei de muncă, au
obliga�ia de a comunica toate locurile
de muncă vacante, în termen de 5 zile
lucrătoare de la vacantarea acestora.

Comunicarea locurilor de
muncă vacante se realizează prin
completarea şi transmiterea

Anexei 1A din Normele
metodologice pentru aplicarea Legii
nr. 76/2002.

De asemenea, angajatorii au

obligaţia să comunice şi ocuparea
locurilor de muncă vacante care au
fost declarate la AJOFM Vaslui, în
termen de o zi de la data ocupării
acestora, în condiţiile legii. În acest
sens, angajatorii completează şi 
transmit Anexa 1B din Normele
metodologice pentru aplicarea Legii
nr. 76/2002.

Locuri de muncă vacante
sunt, potrivit actului normativ mai sus
men�ionat, locurile de muncă devenite
disponibile ca urmare a încetării ra
porturilor de muncă sau de serviciu,
precum şi locurile de muncă nou cre
ate.

Angajatorii care au încadrat
în muncă, conform legii, persoane din
rândul beneficiarilor de indemnizaţie
de şomaj au obligaţia de a anunţa în
termen de 3 zile agenţiile pentru ocu
parea forţei de muncă la care aceştia
au fost înregistraţi, conform art.41
alin.(2) din Legea nr.76/2002.

Nerespectarea prevederilor
art. 10 din Legea nr 76/2002 consti
tuie contravenţie şi se sancţionează cu
amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei. De
asemenea, nerespectarea prevederilor
art. 41 alin. (2) constituie contraven�ie
și se sanc�ionează cu amendă de la
5.000 lei la 10.000 lei.



ccuullttuurrăă    uummoorr www.tvv.ro

Meridianul, joi, 13 februarie 2020

U
n 

zâ
m

be
t 

cu
 N

ic
ol

ae
 V

iz
ite

u 
EEpp ii gg rr aammee

DRAGOSTEA
Chiar de nui ţipuritură,
Doină, bocet, pluguşor,
Totuşi dragosteai folclor:
Se preia din gurăn gură.

Gheorghe BULIGA

DRAGOSTE LA PRIMA VEDERE
Când sau întâlnit la mare
Zâmbitori, în minislip 
"Dragostea nepieritoare"
Şiau clădito pe nisip.

C.A. DRAGODAN

SFAT
Vrei în casă fericire?
Zilnic fă, deţi stă în cale,
Declaraţii de iubire
Soacrei, nu iubitei tale!

George PITEȘ

DECLARAŢIE DE DRAGOSTE
O ştii şi tu şio lume ştie
Că te iubesc la nebunie,
Dar cred căi clar şi lămurit
Că încă nam înnebunit.

Sanda TOMA

IUBITA MEA (BÂLBĂ)
Team iubit încă de mică,
Deşia trecut atât de mult
Alergi şi azi ca o furnică,
Iubita mea... cu căr părunt.

Vasile IUȘAN

IUBITA
Frumoasă şi suavă floare,
Compus subtil şi plin de har
Din fantezie, gust, culoare
Şintreg venitul meu lunar.

Ioan POP

ROMEO ŞI JULIETA
Deşi pe ea o cheamă cleo,
Eo Julietă, dar modernă,
Ce jură dragoste eternă
Iubitului:(Alfa)Romeo.

Florin CRISTEA

DRAGOSTE LA VÂRSTA TREIA
Că mă laşi să te iubesc,
Draga mea îţi multumesc.
Dar maş bucura enorm
Dacă mai lăsa să dorm!

Emil IANUȘ

DRAGOSTEA
Arc de undă ce sentinde
Şi în timp pe mulţi cuprinde,
Te aprinde şi tencinge
Când o vrei mai mult... se stinge.

Florea ȘTEFĂNESCU

DECLARAŢIE DE DRAGOSTE
Femeie, fi'ndcă te iubesc
Şi vreau mereu săţi fie bine,
Un singur lucru nuţi doresc:
Un soţ... ca mine.

Ion DIVIZA

GHINIONIST ÎN DRAGOSTE
Două femei eu am iubit,
Dar soarta mă bătu,
Că cea dintâi ma părăsit,
Iar cea dea doua, nu.

Florin ROTARU

DOAMNEI ICS
Dei spun adesea "Scumpa mea!"
No fac din dragoste anostă,
Din alt motiv îi spun aşa...
Că numai eu ştiu cât mă costă!

Sandu RUSSU

BANCURIBANCURI

A FRUMUSEŢII TALE FORME
A frumuseţii tale forme ca un sculptor când le pipăi
Toată viaţa mea trecută, toată fiinţa mea o clipăi,
Am uitat de toate, toate, şi nimic numi vinen minte;
Decât sufletumi samestec cu suflarea ta fierbinte;
Gura ta ca focul arde, arde roşia ta faţă,
Răsuflarea ta en stare chiar la morţi să dea viaţă,
Mâna ta, dulcea ta mână, ce o simţi atât de mult,
Inimaţi, a cărei tremur, a cărei bătăi ascult;
Tu întreagă, când, răpită de al tău adânc amor,
Tealipeşti de pieptumi, scumpă, ca copii de mama lor,
Cuacea mândră, agăţată şi sălbatecă strânsoare
Când ca iedera tu tremuri ce stejarul înconjoară…
Tu nu vezi? Nuţi aflu nume, un cuvânt în lumeantreagă
Săţi pot spune înco dată, suflet! cât îmi eşti de dragă,
Cât de dragămi eşti… Nu întreba ce îmi mai bate
O! viaţa mea trecută parca fost o ciuntitură!
Şi ce dulce dezlegare azi mia dat frumoasaţi gură,
Când te mlădii, când te bucuri şi când râzi ca visul clar
Urmăresc orice mişcare cu un ochi adânc, avar,
Gândul meu să sencreţească pencreţirea hainei tale,
Să rămâien a mea minteadânc săpate, can tipar
Şi să împle cu icoane cartea vieţiimi de amar.
Mult am mai gândit odată şi nimic nu mai gândesc,
Nu gândesc decât la tine, decât că eu te iubesc
Şi nici asta chiar, nici asta nu pot zice că e gând,
Este însăşi a mea viaţă azvârlită pe pământ.
Căci iubirea mea şi viaţami nu sunt lucruri osebite,
Ci ca sângele cu pieptul astfel eles înfrăţite:
Fără sânge nui viaţă, făr deamorul tău nus eu  
Şi o clipă fără tine chiar de mine îmi e greu,
Nu mă vreau pe mine însumi, nu vreau lume   toates pleavă,
De nu eşti, lumina lunei sannegrit şi e bolnavă,
Eşti al vieţimi, al vederii, al auzului meu nerv,
Şi venin e a ta lipsă, să momor de ea mă serv;
Demi urăsc suflarean mine, de doresc ca tot să piară,
De doresc să mor un secol atunci fug de tineo oară.
Ah! ce e în tine, carei taina mândriţi tinereţi,
Cum de ai în al tău suflet ca o sută de vieţi,
Cum de tu să fii aceea ceal meu cap în mânăl porţi?
Deaş muri înviu sub ochiiţi dintro sută de morţi,
Sărutarea gurii tale e ca fagurul de miere,
Cu cât gura mea senfruptă cu atât mai mult o cere,
Trăiesc leneş ca o plantă şi acum mintea mea parcă
De veninoasa beţie a gândirii se înţarcă.

Mihai EMINESCU

– Iubitule, mă lași să mă uit la tine în telefon?
– Desigur! Dar mai întâi vreau sămi dai o îmbră�ișare.
– De ce?
– Pentru cămi vei lipsi mult!


– Iubitule, mă iubeşti?
– Desigur!
– Demonstreazămi!
– Ce ai vrea să fac?
– Nu ştiu, luptăte cu un leu!?
– Ce tâmpenii zici acolo, nu vreau să mor, ceremi altceva…
– Ok, atunci vreau parola ta de facebook.
– Hmm, ia aratămi o poza cu leul, sa vad cât de mare e?


Fata îl sună pe iubitul ei şi plânge.
Băiatul îngrijorat întreabă:
– Ce sa întâmplat, de ce plângi?
Fata, fără a se opri din plâns:
– Părinţii numi permit să mă căsătoresc cu tine.
Băiatul, pe un ton liniştitor:
– Nu mai plânge, prostuţo, lasă că îmi găsesc eu o altă soţie.


– Iubito, fii sinceră, te rog, cu câ�i bărba�i ai făcut dragoste înainte

de mine?
– Cu trei, iubitule!
– Aaaa,… păi nu sunt chiar aşa mul�i!
– Da, așa este. Azi a fost o zi cam nașpa…



DACĂ TU AI
DISPĂREA 

Dacă tu ai dispărea
Întro noapte oarecare
Dulcea mea, amara mea
Aş pleca nebun pe mare. 

Cu un sac întreg de lut
Şio spinare de nuiele
Să te fac de lanceput
Cu puterea mîinii mele. 

Lucru lung şi monoton
Să te înviez, femeie, 
Eu, bolnav Hyperion
Hai şi umblă, Galatee! 

Dacă tu ai dispărea 
Fiţiar moartea numai viaţă
Dulcea mea, amara mea
Aş pleca în ţări de gheaţă. 

Să te fac din ţurţuri reci
Să tembrac în promoroacă
Şi apoi să poţi să pleci 
Orişiunde o săţi placă... 

Deai cădea întradevăr 
În momentul marii frîngeri
Aş veni la tinen cer
Să te recompun din îngeri. 

Şi pe urmă aş pleca
Umilit şi iluzoriu
Unde este casa mea
O mansardăn purgatoriu. 

Dacă tu ai dispărea
Şi din rîsumi şi din plînsumi
Teaş găsi în sinea mea
Teaş zidi din mine însumi.

Adrian PĂUNESCU

CA ASTĂZI
Ca astazi nu mai sunt stapana
Pe mine, pe sufletul meu,
numai co strangere de mana
indeajuns tiam spuso eu.

Si ca o slaba jucarie
Sunt astazi inaintea ta,
privirea mea tiar spuneao tie
in ochii mei de vei cata.

Si ca mea singura dorinta
E roaba ca sati fiu in veci,
tio spune 'ntreaga mea fiinta
cand tu pe langa mine treci.

Insa tu treci cum treceo raza
Din soare, pe un biet pribeag, 
Cei pasa ei cal lumineaza ...
Ceti pasa tie cami esti drag!

Veronica MICLE

DECLARAŢIE DE DRAGOSTE
Iubita mea cu şic şi vinoncoace,
Deşi no spun, eşti tot ce am mai sfânt:
O... ce mai declaraţie ţiaş face,
De mai lăsa să spun doar un cuvânt.

Eugen DEUTSCH

TRĂSNET
La căsuţa de sub deal,
Unde mă iubeam cu Lina,
A căzut un trăsnet iar:
„Te iubesc demi dai maşina!”

Valeriu ENE

Pagină îngrijită de
Cătălin SÎMPETRU
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ZIUA ÎNDRĂGOSTI�ILOR

Ziua Îndrăgosti�ilor, numită, de asemenea, Ziua
Sfântului Valentin sau Sărbătoarea Sfântului Valentin, este
sărbătorită anual pe 14 februarie.

Ini�ial a fost sărbătorită ca zi a creștinismului
occidental care onorează unul sau doi sfin�i timpurii pe
nume Valentinus, Ziua Îndrăgosti�ilor este recunoscută ca
o semnifica�ie culturală, religioasă și comercială de
dragoste și dragoste romantică în multe regiuni din
întreaga lume, deși nu este o sărbătoare publică în orice
�ară.

În Orientul Mijlociu și Africa
În Turcia, Valentine's day este numai Sfantul

Gregor care se traduce în Ziua Inimilor Dragi/Dulci. În
cultura persană (Iran), S este o zi dedicată iubirii și are loc
pe 29B în calendarul solar jalali. Dată corespunzătoare
calendarului gregorian este 17 februarie. S se sărbătorește
în Marele Imperiu Persan deja din sec 20 i.e.n. În Egipt
este o altă zi a iubirii pe data de 4, numită ziua iubirii
egiptene.

Pe continentele americane
În Brazilia, ziua înamora�ilor sau ziua

iubitului/iubitei este sărbătorită pe 12 iunie, când
cuplurile își dau cadouri cum ar fi: ciocolată, felicitări și
de obicei un buchet de flori. Aceasta a fost aleasă ca ziua
înainte de Sfântul Anton, cunoscut aici ca sfântul
căsătoriei, când multe femei singure realizează ritualuri
populare pentru a găsi un so� bun sau iubit.

În Columbia, ziua iubirii și a prieteniei este
sărbătorită în a treia vinere și sâmbătă din septembrie,
datorită scopurilor comerciale. În această �ară, prietenul
secret este o tradi�ie foarte populară, care presupune
desemnarea pentru fiecare participant a unui destinatar
căruia i se trimite un cadou secret (asemănător
tradi�iei„Moș Crăciun Secret”). În Mexic, ziua iubirii
și prieteniei este sărbătorită asemănător ca în Columbia,
pe 30 iulie.

În Orientul Îndepărtat
Datorită unui efort de marketing concentrat,

Valentine's Day a apărut și în Japonia și Coreea ca o zi în
care mai mult femeile și mai pu�in bărba�ii dăruiesc
bomboane, ciocolată și flori. A devenit ca o obliga�ie ca
multe femei să dăruiască ciocolată tuturor colegilor
bărba�i. În Japonia este cunoscut ca girichoko, de la
cuvintele giri – obliga�ie și choko – ciocolată. Aceasta
contrastează cu honmeichoko, ciocolata dată persoanei
iubite. Prietenii (mai ales fetele) pot schimba intre ele in
tomochoko…tomoprieten. Prin efort de marketing
sus�inut, o zi reciprocă, Ziua albă a apărut. Pe 14 martie
bărba�ii sunt aștepta�i să întoarcă favorul celor care leau
dat ciocolate de Ziua Îndragosti�ilor. La început cadoul de
retur trebuia să fie o bezea sau ciocolată albă, de unde si
numele de Ziua albă. Însă acum lenjeria a devenit un
cadou foarte comun. În cultura chineză, există un omolog
al Zilei Îndrăgosti�ilor numită Ziua Saptelor, potrivit leg
endei Ciobanului si Tesatoarei Menajera care sau găsit în
Rai în ziua a șaptea a lunei a șaptea a calendarului lunar. 

Februarie, février, February, der Ferbruar –
oricum sar numi, în orice limbă înseamnă același
lucru:luna în care este sărbătorită Ziua Îndrăgosti�ilor.
Deși acaparată, destul de recent, de industria jucăriilor de
pluș, a ciocolatei sau a altor feluri de dulcegării,

sărbătoarea de Sfântul Valentin dedicată îndrăgosti�ilor
are o istorie lungă și încă învăluită de mister.

Februarie a fost sărbătorită de vreme îndelungată
ca luna romantismului, dar sărbătoarea Sfântului Valentin,
în particular, este urmașa împletirii armonioase între
moștenirea creștină și minunatele practici păgâne din
Imperiul Roman. Înainte de creștinarea imperiului,
romanii sărbătoreau, la idele lui februarie sărbătoarea
Lupercalia. Organizată ca un festival al fertilită�ii închinat
zeului roman al agriculturii Faunus, dar și al fondatorilor
Romei, Romulus și Remus.

Romanii se iubeau de Lupercalia
Deschiderea serbărilor era atribuită ordinului

Luperci (”fra�ii lupului”, provenind de la substantivul
lupus), preo�ii zeului Faunus, care se adunau întro peșteră
sacră, unde se credea că au fost crescu�i copiii Romulus și
Remus de către lupoaică. Aici se sacrifica o capră în
numele fertilită�ii și un câine, pentru purificare. Blana
caprei era tăiată în fâșii care erau înmuiate în sângele jert
felor. Cu ea, se umbla pe stradă și se plesneau, ușor,
femeile, dar și recoltele și terenurile agricole.

Femeile nu se temeau la atingerea blănii de
capră, din contră credeau ca vor fi mai fertile în anul ce
urma. Mai târziu, în aceeași zi, toate tinerele fete din oraș
își scriau numele pe bile�ele introduse întro urnă. Iar
flăcăii singuri alegeau, fiecare, numele fetei cu care va
forma un cuplu în acel an. Totuși, soarta făcea ca cele mai
multe dintre aceste unirii, organizate și haotice
deopotrivă, să se încheie cu o căsătorie.

Lupercalia a supravie�uit doar pentru o scurtă
vreme creștinării Imperiului Roman. Considerată păgână,
sa dorit ”creștinarea” sărbătorii. Așadar, la sfârșitul se
colului al Vlea, în anul 496, Papa Gelasius a declarat 14
februarie ziua în care este celebrat Sfântul Valentin. Epoca
contemporană, numără, în total 11 Sfin�i Valentin. Până la
momentul creării sărbătorii, existaseră, totuși, doar trei
Sfin�i Valentin, însă Papa nu a specificat care dintre
aceștia urma a fi sărbătorit. Curios este că to�i cei trei au
trăit în aceeași perioadă și au murit în același fel.

Un martir și trei legende
Sf. Valentin I
Povestea acestui sfânt Valentin zice că ar fi fost

un preot în Imperiul Roman, în timpului lui Claudius II
(213270). Împăratul se angajase la conducerea unor cam
panii militare sângeroase care necesitau men�inerea
constantă a numărului de solda�i în armată. Pentru că, în
viziunea sa, bărba�ii tineri nu pot fi înrola�i, fiind lega�i de
neveste și copii, împăratul scoate căsătoria în afara legii.

Preotul Valentin a continuat, în ilegalitate, deci
în secret, să căsătorească tinere cupluri. Desigur că a fost
descoperit și, cum împăratul Claudius era un împătimit al
persecutării creștinilor, a fost trimis în închisoare. Aici se
îndrăgostește de o femeie oarbă căreia îi redă vederea, dar
nu avea să își trăiască dragostea, căci este omorât prin
decapitare la 14 februarie.

Sf. Valentin II
Sf. Valentin II a fost un episcope pios din Terni.

Fără a se preciza cu exactitate nelegiurea pentru care era
condamnat, a fost întemni�at la Roma, în timpul unei
vizite. În închisoare, a devenit apreciat atât de către
gardieni, cât și de însuși împăratul Claudius. La fel ca și
primul sfânt, via�a acestuia sa terminat în același mod
tragic, în aceeași zi a lunii februarie, pentru a fi încercat
să îl convingă pe Claudius să renun�e la interzicerea
căsătoriei.

Sf. Valentin III
Legenda acestuia este foarte asemănătoare cu

cea dea celui dintâi. Nepăsător la interdic�ia pusă de
Claudius II, a continuat să oficieze ceremonii de căsătorie
și a fost, de asemenea, aruncat în temni�ă. Sa îndrăgostit,
și el, dar de fiica unui gardian. Înainte de a fi omorât prin
bătaie cu pietre și, în final, decapitare, a lăsat un bilet către
iubita sa, semnat ”tua Valentini” (al tău Valentin).

Poveștile celor trei sfin�i sunt prea asemănătoare
pentru ca o conștiin�ă realistă să nu considere, pe bună
dreptate, că este povestea unei singure persoane, care,
transmisă prin viu grai, sa modificat, conform sim�ului
romantic al fiecărui povestitor.
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S.O.S. ŞI PUNCT FINAL
vam prevenit: planeta e bolnavă
şi vă repet: noi suntem puiii ei.
concluzia…desigur: va fi gravă,
iubiţi convivi, bărbaţi, copii, femei.

în colţul meu şi temporar, pe lume,
privesc prudent şi conturez edicte
şi le aştern în versuri scriseanume,
letopiseţe…azi numite scripte.

trăim concentrici – prin coeziune,
pe o plantă foarte geoidă,
care pluteşte spre viitorime
prin plasme sterpe de hemoglobină.

temperatura noastră de pe terra
creşte vertiginos – la scară Richter.
cutremurile sfarmă atmosfera
şi descentraţi purtăm sindromul icter.

vrem să fugim…dar nu ne stăn putere.
ne facem temple şi statui de aer.
noi toţi suntem piraţii tristei ere
ce nea abandonat prin văi de vaier…

despre origini…hai so lăsăm baltă.
venim de nicăieri şi de niciunde.
în firea noastră excesiv tresaltă
mari întrebări – şi nimeni nu răspunde.

iubiţi convivi – bărbaţi…copii…femei,
concluzia pe terra este gravă.
azi vă repet: suntem satrapii ei
şi PUNCT FINAL: planeta e bolnavă!

George FILIP – Montreal, Canada

SENECTUTE
Motto:
monolog public.

sunt înţelept şii dreptul meu să fiu.
miam scos dovadă de la primărie.
leam zis la muze că aş Dori să scriu
dacă îţi merge mintea, miau zis: scrie.

când eram tânăr mam dorit bărbat,
să plec la oaste şi să fac războaie.
eu nu ştiam că cercul nui pătrat
şi iarba verde creşte – după ploaie.

ca omul...am sperat să am copii
şi mulţi nepoţi – săi legene Maria.
să cînt  „a ruginit frunza din vii...”
şi muzăn veci sămi fie veşnicia.

de toate am avut – după soroc.
mam dus la nunţi şi am năşit adese.
cum să vă spun...eu am avut noroc
şi la altar am dus multe mirese...

astăzi peun scaun cu picioare – trei,
citesc răbojul şi mă mir de mine
când văd căn viaţă miam zidit temei
şiam fost...cam răsfăţat printre destine.

eu mam chitit frumos întrun volum
la caream tors din minte şi din deşte,
de cîte ori mam întîlnit pe drum
pe mine – mă...nebun...Doamne fereşte!

deo  vremem bat la poartă călători
să afle cines...au adeverinţă.
eu le răspund ca şialte multe ori:
să cînt din senectute – am putinţă!

George FILIP – Montreal, Canada
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CE SE ÎN�ELEGE PRIN
BUNE MANIERE?

Etimologic vorbind, cuvân
tul „manieră” (sg.), „maniere” (pl.)
provine din limba franceză de la
manière însemnând mod de a se com
porta sau de a se prezenta în societate;
comportare, �inută, polite�e, amabili
tate; bunăcuviin�ă conform
Dic�ionarului Explicativ al Limbii
Române, edi�ia 1998.

De aici a apărut și Codul
manierelor elegante care reprezintă un
ansamblu de reguli privitoare la buna
purtare în societate conform aceleiași
surse.  Și cum limba franceză se trage
din limba latină, o cercetare mai
adâncă ne arată faptul că termenul
provine din latinescul manuarius care
făcea referire la de mână, în mână,
manual, mod particular de a lucra, de
a te purta, purtare (cuviincioasă):
acest tînăr are o frumoasă manieră de
a vorbi cu ceĭ bătrînĭ, el n´are nicĭ o
manieră (e mojic) – conform
Dic�ionarul limbii românești, 1939.

Mergând și mai departe până
în Grecia antică, termenul ethikos era
folosit de către marii filozofi cu sensul
de a sugera ansamblul normelor de
conduită morală corespunzătoare ide
ologiei unei anumite clase sau
societă�i conform Marele dic�ionar de
neologisme, anul 2000.

Observăm faptul că ideea de
a avea un ansamblu de norme de
conduită morală a apărut cu mii de ani
în urmă. Se crede că prima carte de
bune maniere a fost scrisă în preajma
anului 2.400 i.Hr. de catre edilul
Egiptului PtahHotep – primul mi
nistru din perioada de domnie a lui
Djedkare Isesi în cea dea Cincea Di
nastie. Baza codului bunelor maniere,
așa cum îl cunoaștem astăzi, se în
trevede în antichitate din momentul în
care grecii inventau spa�iul civic al
gestului prin agora, teatru sau forum
și arta oratoriei.
În perioada clasică a filosofiei
grecești, ceea ce îi interesa pe gândi
tori, nu era doar problema teoretică a
explicării existen�ei cât, mai ales,
problema practică a explicării scopu
lui comportamentului. Socrate
deturnează filosofia spre problemat
ica umanului, iar Platon plasează
ideea binelui în centrul filosofiei sale.
Morala era singura disciplină care
merita a fi studiată, dialectica și fizica
fiind doar instrumente subordonate
eticii, ele neputând contribui la a face
o via�ă fericită – aspira�ia fiecăruia
dintre noi.

Aproximativ în aceeași
perioadă, în China între anii 551–479
înainte de Hristos, a trăit Confucius,
cel care avea să fondeze o nouă
filosofie – confucianismul. El a dez
voltat acest sistem de principii etice și
morale pe care omul ideal trebuia să
le însușească. Principiul binecunos
cut „Nu fă altora ceea ce nici �ie nu �i
ar plăcea să �i se facă! apar�ine chiar
acestui mare în�elept și constituia
Regula de Aur. Această gândire se
regăsește și în cadrul marilor religii
precum hinduismul, budismul, taois
mul, zoroastrismul și toate celelalte
mari religii precum și ortodoxismul.

Concluzia este că dintot
deauna oamenii au fost preocupa�i

pentru stabilirea unui ansamblu de
norme de conduită morală pentru ca
societatea să fie una sănătoasă, în care
fiecare îl respectă pe celălalt, pentru
că așa îi dictează spiritul moral. Totul
pornește de la respectul fa�ă de noi și
fa�ă de aproapele nostru, de la dorin�a
de a trăi frumos cu cei din jur.

Bunele maniere �in de
frumuse�ea caracterului uman și de
moralitatea sa, nu doar de respectarea
unor reguli care sau impus și codifi
cat dea lungul timpului. Odată cu
evolu�ia pe scara socială, codul
bunelor maniere sa impus în majori
tatea domeniilor esen�iale vie�ii:
rela�iile dintre sexe și clase,
vestimenta�ie și hrană, coresponden�ă
și tot ce �ine de activitatea socială.
Acest set de reguli vine să ne facă
via�a mai ușoară contrar concep�iei
eronate de astăzi a unora, care le
asociază cu o anume „rigiditate” și
„stricte�e” sau cu sensul de „învechit”.

Bunele maniere reprezintă
un limbaj cu ajutorul căruia oamenii
se simt mai bine, știu cum să se com
porte în diferite situa�ii astfel încât să
nu deranjeze. Acest limbaj comun ne
permite să comunicăm, să convie�uim
cu membrii familiei, cu colegii de la
servici și să ne descurcăm exemplar
cu orice străin întâlnit, fără a exista
vreo teamă că am putea face o impre
sie proastă.

Societatea are nevoie de reg
uli cu care toată lumea să fie de acord
și mai ales pe care, toată lumea să le
respecte, altfel se instalează haosul.
Nu ar fi nimic mai distrugător pentru
un popor, și pentru lume, în general,
precum lipsa moralită�i și nere
spectarea unei ordini în orice dome
niu. Fie că vorbim de via�a familială,
cea socială sau profesională, în toate
există dorin�a ca lucrurile să meargă
bine. Și cum altfel sar putea fără
cunoașterea acestui limbaj al bunelor
maniere?

Moralitatea stă la baza unei
societă�i de succes în care oamenii
construiesc rela�ii durabile bazate pe
respect reciproc, pe o încredere
deplină și pe o dezvoltare armonioasă
pe toate planurile. În lipsa ei apare
decaden�a și inevitabil autodistrugerea
iar istoria ne stă mărturie cu
nenumărate exemple în acest sens.

Bunele maniere pornesc din
suflet, dintro inimă curată care aspiră
necontenit la armonie. Aceasta
înseamnă că trebuie să existe o
măsură în toate, o cumpătare. Atâta
vreme cât ne orientăm către a ne dez
volta caracterul frumos și clădit pe
niște trăsături ale valorii, sufletul
înflorește și odată cu el și maniera
noastră de a ne comporta. Un suflet
blând nu va fi capabil de vorbe urâte
și de jigniri iar astfel, rela�iile sale vor
fi plăcute. Casa lui va fi primitoare ca
reflexie a armoniei din inimă și din
minte. Îmbrăcămintea acestuia nu va
fi opulentă și nici vulgară pentru că
există un echilibru al min�ii. Când
inima î�i este orientată către frumos
vei face totul astfel ca în jurul tău să
se reflecte acest lucru.



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

Locuri de muncă în mun. Huşi

AGENŢIA LOCALĂ HUŞI, str. A.I. Cuza, bl. H5,
sc A, telefon 0371/ 073989, 0235/481720
52 locuri de muncă disponibile la 12.2.2020

– ASOCIATIA FILANTROPICA ORTODOXA
HUSI 1 consilier/expert/inspector/referent/economist în
management, 2 îngrijitori batrâni la domiciliu

– BUXAUTOMARKET SRL 1 inspector tehnic, 1
mecanic auto

– CAZACU VASILE IULIAN ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ 1 mecanic auto

– CHENCOS SRL 2 muncitori necalificat la asam
blarea, montarea pieselor

– EMAPREST SRL 2 vânzători
– ENACHEMORARIT SRL 1 mecanic mașini

agricole
– GARTEK SRL 5 confec�ioneri articole din piele și

înlocuitori, 5 muncitori necalifica�i în industria confec�iilor
– INTERONYTRANS SRL 1 mecanic auto
– IRON FAB SRL 1 administrator societate

comercială, 1 consilier/expert/inspector/referent/economist
în management, 2 muncitori necalifica�i la asamblarea,
montarea pieselor, 1 șofer de autoturisme și camionete

– IRYROM SRL 1 vânzător
– LETECOM SRL 1 confec�ionerasamblor articole

din textile
– MARSEMAR SA 1 femeie de serviciu
– PANTOCIM SRL 3 confec�ioneri articole din

piele si înlocuitori, 1 confec�ioner articole din piele și
înlocuitori, 3 muncitori necalifica�i în industria confec�iilor

– REIAda SHOES SRL 5 muncitori necalifica�i în
industria confec�iilor, 5 confec�ioneri articole din piele și
înlocuitori

– SERNISAN CLOTHES SRL 1 vânzător
– SILVAPAS PROIECT SRL 2 inginer/subinginer

silvic, 1 tehnician silvic – exploatare
– SPIDER FLUX FRESH SRL 1 ospatar (chelner)

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
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15 FEBRUARIE 2020 – 
ZIUA INTERNA�IONALĂ 

A COPILULUI CU CANCER

CCI (Childhood Cancer International) urmărește
aplicarea tratamentelor avansate, îngrijire permanentă,
totodată insuflând copiilor și adolescen�ilor diagnostica�i
cu cancer speran�a nezdruncinată în vindecare, indiferent
de locul unde se găsesc aceștia.

CCI nu este singura entitate care recunoaște
impactul devastator al cancerului infantil asupra copiilor
și familiilor acestora de pe întregul mapamond. În sep
tembrie 2011, Adunarea Generală a Na�iunilor Unite a
emis o Declara�ie Politică prin care sunt recunoscute patru
mari boli netransmisibile (cancerul, bolile cardiovascu
lare, diabetul și bolile respiratorii cronice) ca fiind bolile
care curmă cele mai multe vie�i în rândul copiilor, dar și
adul�ilor.

Din păcate, cancerul infantil rămâne în contin
uare principala cauză a deceselor cauzate de bolile
netransmisibile la copiii din întreaga lume. La nivel glob
al, peste 300.000 de copii sunt diagnostica�i cu cancer în
fiecare an, cu aproximativ 550 de cazuri noi in Romania,
anual. Aproximativ 80% din copii, în lumea modernă,
trăiesc în �ări cu venituri mici și medii, iar pentru mai mult
de 80% dintre aceștia principala cauză a decesului este
însăși boala de care suferă. În �ările dezvoltate, cum ar fi
Statele Unite, Canada, Marea Britanie, Japonia și altele,
situa�ia este inversă: mai mult de 80% dintre copii
supravie�uiesc cancerului, cu speran�a pe mai departe a
unor vie�i productive și împlinite.

La 6 iulie 2017, Adunarea Generală a
Organiza�iei Na�iunilor Unite a elaborat un cadru indica
tor global pentru realizarea Obiectivelor de Dezvoltare
Durabilă și a Obiectivelor Globale pentru Sănătate până în
anul 2030. Obiectivul de Dezvoltare Durabilă cu numărul
3.4 invită �ările ca „...până în 2030, să reducă cu o treime
mortalitatea prematură cauzată de bolile netransmisibile
prin prevenire, tratament și promovarea sănătă�ii mintale
și a bunăstării”. Reprezentan�ii organiza�iilor membre a
CCI sunt ferm convinși că în momentul în care cancerul

infantil ar deveni o prioritate na�ională, atunci sar face un
prim pas fundamental în reducerea mortalită�ii infantile
premature cu 30% până în anul 2030, punânduse astfel o
piatră de hotar pentru toate �ările Na�iunilor Unite în atin
gerea acestui scop.

Multe tipuri de cancer la copii pot fi vindecate,
însă prea mul�i copii și adolescen�i nu au nici o speran�ă
săși învingă boala doar pentru simplul fapt că sau născut
întro �ară săracă, fiind diagnostica�i foarte târziu și fără
acces la medicamente, echipament și tratament adecvat.

Nu mai pot exista scuze. To�i copiii din lume
merită speran�a unui tratament, indiferent de locul unde
trăiesc! Nu se mai poate mușamaliza această problemă la
nesfârșit. Copiii sunt viitorul �ării noastre și al lumii aces
teia. Vitalitatea lor este pulsul lumii noastre, o pasiune
comună care ne poate uni, pentru că viitorul nostru ca și
comunitate globală depinde de acest lucru.

De Ziua Interna�ională a Copilului cu Cancer,
to�i membrii CCI sunt uni�i în scopul comun de a face din
cancerul infantil o prioritate na�ională și globală în dome
niul sănătă�ii copiilor, asigurânduse că există resursele
adecvate pentru a satisface drepturile fundamentale ale
copiilor cu cancer. Credem că aceste drepturi fundamen
tale pentru to�i copiii diagnostica�i cu cancer includ:

• Dreptul la diagnosticarea precoce și corectă;
• Accesul la medicamente esen�iale care salvează

via�a;
• Accesul la tratamente medicale adecvate și de

calitate;
• Dreptul de a fi îngriji�i permanent, folosinduse

de serviciile și șansele care li se oferă mai departe în via�a
lor.

Nu mai pot exista scuze. Uni�i întro viziune
comună putem să descoperim tratamente și terapii
avansate, să oferim îngrijire permanentă și să insuflăm
speran�ă. Împreună trebuie să luăm măsuri pentru a
reduce mortalitatea prematură la copii.

RECOMANDĂRI PENTRU
POPULA�IE ÎN VEDEREA EVITĂRII
ÎMBOLNĂVIRILOR PRIN GRIPĂ ȘI

ALTE INFEC�II RESPIRATORII

Direc�ia de Sănătate Publică
Vaslui face o serie de recomandări
pentru men�inerea stării de sănătate și
evitarea îmbolnăvirilor prin gripă și
alte infec�ii respiratorii:

Măsuri generale de
preven�ie:

• Asigurarea unei
alimenta�ii bogate în legume și fructe
proaspete, cu con�inut ridicat de vita
mina C;

• Hidratare corectă;
• Evitarea aglomerărilor

umane;
• Evitarea contactului cu

persoanele bolnave;
• Men�inerea uner igiene

corporale riguroase cu spălarea
frecventă a mâinilor;

• Izolarea bolnavilor la
domicliu, în încăperi
corespunzătoare din punct de vedere
igienic și asigurarea unei ventila�ii
corespunzătoare;

• Aerisirea încăperilor și a
sta�iilor de lucru cu men�inerea unei
temperaturi ambientale optime;

• Izolarea la domiciliu a
copiilor bolnavi pentru evitarea
răspândirii bolii în colectivită�i.

Măsuri specifice de
preven�ie:

• Vaccinarea antigripală.
Această vaccinare protejează per

soana vaccinată numai fa�ă de
virusurile gripale circulante în
sezonul respectiv, cuprinse în vaccin,
și nu fa�ă de toate tipurile de
virusuri care dau simptomatologie
asemănătoare gripei, dar cu evolu�ie
mai usoară.

Campania de vaccinare
gratuită împotriva gripei de sezon se
desfășoară prin cabinetele medicilor
de familie și în unită�ile sanitare cu
paturi.

Conform recomandărilor
Organiza�iei Mondiale a Sănăta�ii,
sunt vaccinate persoanele cu vârsta
peste 65 de ani, cele cu boli cronice,
în special boli respiratorii și cardio
vasculare, boli renale, diabet zaharat,
dar si copiii și bâtrânii
institu�ionaliza�i precum și person
alul medicosanitar. De asemenea,
vaccinul gripal se administrează și
gravidelor.

Avertizăm popula�ia că
antibioticele nu se utilizează în cazul
gripei și recomandăm evitarea
automedica�iei. În cazul apari�iei
simptomelor de boală, recomandăm
prezentarea la medicul de familie, în
vederea diagnosticării și instituirii

tratamentului corect. De asemenea,
pentru prevenirea îmbolnăvirii per
soanelor din jurul dumneavoastră, în
cazul în care a�i fost diagnosticat cu
gripă se recomandă repaus și li
mitarea contactului cu alte persoane.


