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2022 � ANUL SĂRĂCIRII NOASTRE
Politica economică (esen�ială) a unui stat este transpusă

în practică de guvernul lui. Celelalte politici, în special cea
publică și de învrăjbire, sunt promovate de partide, mai mult
sau mai pu�in votate.

PNLul lui Ludovic Orban era la mare putere, sus tare
în sondaje, dar a venit Covidul care a răsturnat totul și iatăl
pe fostul președinte și primministru străduinduse să ridice
For�a Dreptei, suportul său pentru statuia din pia�a Libertă�ii.
Deocamdată mic în sondaje, mare în promisiuni și așteptări.

Pandemia a schimbat până și înfă�ișarea oamenilor
ajunși mai burtoși, cu fe�e col�uroase, cu gândurile an
chilozate, cel pu�in descuraja�i dacă nu dea dreptul dispera�i
și fără voin�ă.

În aceste zile se poate constata cât de secetos e pământul;
se poate vedea ușor că grâul semănat nu prea mai există, că
rapi�a e topită parcă ar fi fost gerurile cele mari de prin anii
50. Și na fost o iarnă grea, ar mai fi ceva din ea dar sunt slabe
nădejdi să vedem în acest femartie „iarna grea, omătul
mare/semne bune anul are”.

Prin urmare chinezii neau adus pandemia, Dumnezeu
ne ia apa (pentru culturi), guvernan�ii și politicienii ne duc în
criza facturilor, în starea de mai cruntă sărăcie prin infla�ia
pe care au provocato. Puseul infla�ionist îi favorizează evident
pe mincinoșii de pe la ministere, pe zarzavagiii din parlament,
pe stâlpii conducători ai partidelor politice. Drept care mă
încearcă gândul că provocarea acestui val de infla�ie este ofi
cial pentru că va contribui la alinierea pre�urilor cu Uniunea
Europeană. E o discu�ie lungă.

Colac peste pupăză războiul bate la ușă. De fapt el există
de câ�iva ani dar nu în huruit de tancuri, nu prin atacuri cu
rachete, nu cu puști, mitraliere, avioane.

Descărcarea arsenalului militar, imens, are nevoie de
câmp de luptă. Pentru noi e mai periculos dacă e în Europa,
respectiv între Rusia și Ucraina, două state surori de sorginte
slavă, care, ca puteri unite ar fi rezisten�ă împotriva NATO,
neunite teren de echilibru. Deci americanii, știu ce fac, dar
acești stăpâni ai lumii sunt mai suportabili decât stăpânirea
distrugătoare a ursului rusesc. Poate nu va fi război.

Anul acesta poate fi anul unei suplimentare sărăciri a
românilor, pentru că la exodul creierelor, a for�ei de muncă, a
bogă�iilor naturale și umane, infla�ia nu face altceva decât să
înghită și ultimele rezerve „bugetare”, salarii, pensii,
indemniza�ii, nemaiavând cum acoperi strictele necesită�i
omenești. Dacă nici nu mai plouă, dacă nu scăpăm repede de
Covid, Omicron și al�i dușmani nevăzu�i, dacă mai vine și
război cu tunuri, dacă politicienii noștri rămân tot așa de in
capabili…

Sărăcia maximă ne așteaptă!!!

ANUN� IMPORTANT:ANUN� IMPORTANT:
FUNC�IONEAZĂ BLOGUL 
VASLUIANUL DE SERVICIU, 

URMĂRI�IL!
https://marintvv.blogspot.com/
http://www.marindumitru.ro/

„Un om care șia depășit prin valoare timpul
său, prin operă pe contemporani, prin revistă grani�ele
�ării, prin muncă mereu sa depășit pe sine însuși.

Am scris mereu că fără prof.dr. D.V. Marin – 
jurnalistul, despre Vaslui nu sar fi auzit mai nimic, fără
omul de televiziune nici atât, fără ac�iunile sale publice
locul și valorile ar fi fost mult mai sărac ilustrate. Fostul
Președinte al României, Emil Constantinescu observa
că a avut, și are spun eu, harul „de a face”! Și face bine
ceea ce face în Pantheonul culturii na�ionale și 
universale!

Dan TEODORESCU 
Președintele LSR  Filiala Iași  Nord Est, membru

UZPR, APSR și AJRP 
Iași, Romania  20 decembrie 2021
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Reporter: În comuna Dănești, unde mă aflu, stau de vorbă cu primarul Neculai Ciofu. Bine team
găsit, domnule primar. În�eleg că peste câteva ore va fi ședin�a de Consiliu local așa că prima întrebare pe
care o adresez este legată de acest lucru. Este de partea dumneata Consiliul local?

Primar: Da, este. Evident că avem și opozi�ie.
R: Și ce ve�i dezbate astăzi?
P: Proiectul de buget pe anul 2022.
R: La ce se vor referi principalele cheltuieli?
P: Avem câteva proiecte. Cel mai important este proiectul de alimentare cu apă pe care trebuie

săl terminăm anul acesta pentru că atât ne mai dă Ministerul Dezvoltării fonduri. Mai avem de
achizi�ionat și de pus sta�ia de tratare. Fără sta�ii de tratare nu se mai fac recep�ii la alimentările cu
apă.

R: Nu ave�i izvoare forate aici?
P: Avem și fântână făcută, avem tot. Am făcut analiză la apă și ne mai trebuie sta�ie de tratare.
R: Cam ce capacitate are rezervorul acesta al vostru? 
P: 200 de tone.
R: Și ajunge apa pentru cetă�eni? Dacă mai udă și o grădină?
P: Apa care se adună centralizat în comună nu este pentru udat grădina.
R: Și ceo să face�i dacă îl prinde�i pe unul că își udă grădina?
P: Se va pune un consum de apă pe mebru de familie pe zi, dacă la sfârșitul lunii se depășeșete

cantitatea de apă ne vom da seama că a fost folosită și pentru alte lucrări. Dacă vor trece la udat
grădinile nu va ajunge apa, asta e clar. 

R: Ce pre� va avea apa în comuna Dănești?
P: Încă nu am stabilit un pre� dar va trebui să ne aliniem și noi celorlalte comune.

R: Și ce alte planuri mai
ave�i?

P: Am făcut la această al
imentare cu apă și traversările,
atât pe drumul jude�ean cât și
pe celelalte drumuri, drumuri
pe care leam cam stricat și pe
care acum trebuie să le
reparăm. Mai avem un proiect
prin Programul National de
Investi�ii Anghel Saligny pentru
asfaltarea a aproape 6 km în
satele Dănești și Emil Racovi�ă
pentru că neau condi�ionat să
facem aceste asfaltări acolo
unde avem alimentare cu apă.  

R: Ave�i toate satele pietru
ite dar ave�i și asfalt din câte am
văzut. 

P: Avem în toate satele
câte o bucă�ică de asfalt, în total avem 9 kilometri de asfalt realizat prin PNDL 2.

R: Aici la Dănești este o adevărată tradi�ie culturală și știu că din cauza pandemiei peste tot a fost
foarte greu în această ramură de activitate. Care sunt gândurile primarului pentru concetă�eni din punct de
vedere cultural?

P: Legat de cultură avem la CNI depus un proiect pentru un cămin cultural, aici, în satul
Dănești. Este depus de trei ani. Sperăm că se vor găsi bani și pentru așa ceva.

(Interviul integral în numărul viitor)
Dumitru V. MARIN

Neculai CIOFU, primarul comunei DĂNEȘTI

Primăria DĂNEȘTI

CONSECVEN�Ă ÎN 
PROMOVAREA NOULUI

DĂNEȘTI

EXPOZI�II LA BÂRLAD
Sâmbătă, 19 februarie, la Muzeul „Vasile Pârvan” va avea loc

vernisarea a două expozi�ii, una de ceramică, derulată sub genericul
SPA�IUM, a artistului bucureștean Ovidiu Ionescu, iar cea dea doua
intitulată „Design Poster” prezintă un ansamblu de afișe elaborate de
patru artiști consacra�i. 

OVIDIU IONESCU realizatorul lucrărilor din cadrul
expozi�iei SPA�IUM este considerat, pe bună dreptate, unul dintre cei
mai importan�i artiști ceramiști din România, ale cărui lucrări pot sta în
orice galerie europeană. Este licen�iat în ceramică la Institutul de Arte
„Nicolae Grigorescu" din București și doctor în domeniul artelor
vizuale. Pe parcursul carierei artistice, de peste 40 ani, a înregistrat mai
mult de 200 expozi�ii de grup și personale în mai multe �ări. A ob�inut
câteva zeci de recunoașteri printre care: decorat  cu Ordinul „Meritul
Cultural” în grad de „Cavaler” conferit de Președintele României, dis
tins cu Premiul Ministerului Culturii din România, Premiul Uniunii
Artiștilor Plastici din România, Men�iune la Bienala Interna�ională de
Gravură  Chișinău/Republica Moldova. În 2014, Ovidiu Ionescu „a
fost acceptat la Cvadrienala Interna�ională de Ceramică de la
Mino/Japonia, cea mai importantă manifestare de gen din lume, la care
au aplicat peste 10.000 de artiști din întreaga lume, dar au fost selecta�i
180. Mai mult decât atât a ob�inut acolo și un important premiu. A fost
o recunoaștere, un reper pentru ceea ce poate oferi arta românească.
Așa cum sunt premiile OSCAR în industria filmului, așa sunt și aceste
distinc�ii oferite la Cvadrienala Interna�ională de Ceramică de la Mino”.

Este conferen�iar la Universitatea Na�ională de Arte din
București sectia Ceramică  Sticlă  Metal și membru al Uniunii
Artiștilor Plastici din România.

Referitor la expozi�ia  „Design Poster” aceasta este semnată
de patru autori: ZuZu Caratanase, Răzvan Dragoș, Bogdan Mateiaș și
Florin Stoiciu. Expozi�ia adună o selec�ie de circa 50 afișe create în ul
timii ani pentru diverse evenimente culturale. Cei patru artiști sunt
membri ai Uniunii Artiștilor Plastici din România și cadre didactice la
universită�i cu profil artistic, respectiv: Universitatea Na�ională de Arte
din București, Universitatea Na�ională de Arte „George Enescu” din
Iași și Universitatea „Ovidius” din Constan�a.

Vernisajele vor avea loc în sala „Vasile Palade”, la sediul cen
tral al Muzeului, începând cu ora 11.00, fiind sus�inute de graficianul
Zuzu Caratănase.

Intrarea liberă
Organizator, dr. Mircea Mamalaucă

ÎN CURÂND:ÎN CURÂND:
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Reporter: Mă aflu la Tanacu și stau de vorbă cu primarul Dănu� Dumitriu. Bine team găsit, domnule
primar!

Primar: Bine a�i venit în comuna Tanacu!
R: Să începem cu pu�ină istorie. La Tanacu, la fel ca la Dumești și, cumva, cei de la Cozmești, ave�i

tunul lângă Monumentul eroilor, de cel �ine�i acolo? 
P: Reprezintă un simbol în memoria celor care au căzut pe câmpul de luptă în cele două

războaie mondiale pentru ca noi să existăm ca na�iune.
R: Să în�eleg că la Tanacu e mai mult patriotism decât se manifestă pe teritoriul românesc?
P: Nu, dar noi am vrut săi comemorăm pe cei care sau luptat pentru libertate și care au fost

din comuna Tanacu.
R: Este greu să fii primar în comuna Tanacu?
P: Nu numai în comuna Tanacu, în toate comunele este greu. În primul rând este munca cu

omul care are fel de fel de probleme. Apoi sunt investi�iile care sunt cu reguli stricte și care trebuie 
respectate pentru că altfel nu se pot realiza. Și
mai este și legisla�ia care te încurcă. La o licita�ie
se prezintă 56. Vine unul cu pre�ul cel mai mic,
face lucrare de proastă calitate, nu o execută la
termen și mai mult te încurcă. Nu ai posibili
tatea să alegi un constructor bun, serios, care să
facă lucrarea la timp și de calitate.

R: Să în�eleg că va�i fript din punctul ăsta de
vedere.

P: Da. Avem aduc�iunea cu apă, începută
de vreo 1617 ani și nici acum nu este finalizată. 
Constructorul ba e în insolven�ă, ba nu e serios.
Mai este o licita�ie câștigată la repara�ii cămin
și școală unde constructorul și cu proiectantul

nu se încadrează. Acum suntem în faza de reziliere contracte și vom scoate din nou la licita�ie.
R: Totuși la școală văd că sa mai mișcat ceva.
P: La școală sa mai făcut. Avem grădini�ele care sunt noi și sunt func�ionale dar școala trebuie

reabilitată. Avem un proiect cu grupuri sanitare în interior, schimbarea geamurilor, învelișul și, 
eventual, poate reușim să facem și niște panouri fotovoltaice.

R: Suntem în prag de primăvară, domnule Dumitriu, care este cel mai frumos gând al primarului? 
P: Cel mai frumos gând este să dea Dumnezeu să plouă, pentru că pe raza comunei nu este

pământ nearat decât foarte, foarte pu�in, 0,2%. În rest sunt făcute asocia�ii de către fermieri locali
care sunt serioși, plătesc oamenii la timp, lucrează terenul cu utilaje bune, performante. 

R: Sectorul zootehnic cum este?
P: La sectorul zootehnic stăm prost. Efectivul de bovine a scăzut la vreo 30%, ovinele la fel și

cu porcii ști�i prea bine care sunt legile care sau dat, cu pesta porcină, oamenii nu mai pot săi valorifice
în târguri și nu se mai cresc.

(Interviul integral în numărul viitor)
Dumitru V. MARIN

Dănu� Dumitriu, primarul comunei TANACU

SUFLU NOUSUFLU NOU
TANACU

Monumentul Eroilor – TANACU

ACTIVITĂ�I PREVENTIVE
DESFĂȘURATE DE POLI�IȘTII

VASLUIENI
Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalită�ii al

Inspectoratului de Poli�ie Jude�eam Vaslui a derulat activită�i de pre
venire a victimizării minorilor, în cadrul campaniei na�ionale „Atingeri
nedorite” și al programului na�ional „Școala Siguran�ei Tedi”.

Campania de prevenire a agresiunilor sexuale „Atingeri ne
dorite” a fost lansată de Poli�ia Română, în parteneriat cu Asocia�ia
Telefonul Copilului. Obiectivul principal al campaniei îl constituie
creşterea nivelului de informare al copiilor, părinţilor și publicului larg
asupra necesităţii implicării în prevenirea şi combaterea acestui tip de
abuz, respectiv creşterea gradului de conştientizare a efectelor negative
ale acestuia. 

Campania a apărut ca urmare a creşterii numărului de cazuri
de abuz sexual înregistrate la nivel na�ional, în anul 2021, conform 
analizei realizate de Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalită�ii
din cadrul Poli�iei Române, precum și a consecin�elor grave asupra vic
timelor, așa cum au fost constatate de Asocia�ia 
Telefonul Copilului, în cadrul sesiunilor de consiliere oferite copiilor. 

Astfel, poli�iștii din cadrul Compartimentului de Analiză și
Prevenire a Criminalită�ii sau aflat printre elevii Școlii Gimnaziale
„Teodor Juncu” din satul Băcești, iar în data de 10 februarie printre ele
vii Colegiului Economic „Anghel Rugină” din Vaslui.  

În cadrul activită�ilor, elevii au învă�at despre resursele pe care
le au la dispozi�ie, atât pentru a se informa, cât şi pentru a primi con
siliere specializată. Copiii au aflat că pot suna gratuit la 116 111, linia
europeană de asistenţă pentru copii, gestionată în România de Asociaţia
Telefonul Copilului, vor putea scrie la vorbestecunoi@telefonulcopilu
lui.ro si pe platforma online a organizatiei https://www.116111.ro/.

Materialele informative pentru copii includ conţinut elaborat
de psihologii Asociatiei Telefonul Copilului, pe înţelesul lor, sub 
sloganul „Suntem rezultatul atingerilor trăite: Află cum te po�i proteja
de cele nedorite”. Copiilor le este dedicată și o pagină web care prezintă
informa�ii despre recunoașterea unui caz de agresiune sexuală, sfaturi
de prevenire, explica�ii despre impactul psihologic asupra victimei și
exemple de cazuri reale consiliate de organiza�ie (editate pentru 
respectarea anonimatului): https://www.116111.ro/AtingeriNedorite. 

Recomandări pentru elevi în vederea prevenirii agresiu
nilor sexuale:

– Impune�i limite clare în rela�iile cu ceilal�i și refuza�i
solicitările care vă fac să vă sim�i�i inconfortabil!

– Nu vorbi�i cu persoane necunoscute și nu le urma�i dacă vă
cer acest lucru!

– Cere�i sprijinul unui adult de încredere sau al psihologilor
Asocia�iei Telefonului Copilului, nu păstra�i secretul asupra ceea ce vi
sa întâmplat. În cazul unui abuz, denun�a�i la 112!

– Nu permite�i nimănui să vă facă poze în ipostaze indecente
și nu trimite�i astfel de materiale nici măcar persoanelor cunoscute!

– În mediul onlie, evita�i discu�iile cu persoane pe care nu le
cunoaște�i și refuza�i oferirea de informa�ii personale!

Programul educativ „Școala Siguran�ei Tedi”, aflat la a 7a
edi�ie în anul școlar 20212022, este ini�iat și implementat de către 
compania Maspex Romania prin brandul Tedi. Desfășurat în parteneriat
cu Ministerul Educa�iei și cu Poli�ia Română, programul se adresează
doar elevilor de clasa I și are ca obiectiv transmiterea și asimilarea de
către copii a informa�iilor pentru evitarea pericolelor pe stradă, acasă,
la locul de joacă, în vacan�e sau atunci când sunt în online. Totodată, a
fost introdus un capitol suplimentar, „Igiena corpului şi a minţii”,
alcătuit atât din no�iuni teoretice cât şi din activită�i şi exerci�ii menite
să le ofere elevilor, cadrelor didactice şi părin�ilor un sentiment de
siguran�ă referitor la contextul pandemic actual.

Poli�iști din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire
a Criminalită�ii și ai Biroului Siguran�ă Școlară, au realizat o activitate
informativpreventivă la Școala Gimnazială „Ștefan Ciobotărașu”
Lipovă�, pe tema „Când părin�ii lipsesc de acasă”. 

Recomandări oferite copiilor :
– Nu deschide�i ușa nimănui dacă sunte�i singuri acasă!
– Nu spune�i nimănui când părin�ii lipsesc de acasă!
– Nu folosi�i obiecte periculoase (mașini de gătit, cuptoare,

aragazuri, fiare de călcat, chibrituri, etc.)!
– Medicamentele pot fi luate doar în prezen�a unei persoane

adulte: cel mai bine administrate de părin�i sau, de exemplu, de asistenta
din școală. Dacă vă sim�iti rău trebuie să îi suna�i pe părin�i!

– Când răspunde�i la telefon, nu informa�i că părin�ii nu sunt
acasă. Spune�i că părin�ii sunt ocupa�i și vor reveni cu telefonul când
se vor elibera!



Stările tale de spirit oscilează
pe tot parcursul săptămânii,

astfel că este rost să fii în�eles greșit
de al�ii. Controlează�i reac�iile și
men�ine un ritm constant în ac�iuni.
Sănătatea este vulnerabilă, bine fiind
să te odihnești, să mergi la controale
de specialitate și să urmezi sfaturile
specialiștilor. Beneficiezi de multă
energie astrală, astfel că vei fi tentat
să te implici în tot felul de ac�iuni,
mai mult sau mai pu�in folositoare.

La începutul săptămânii ai
multă energie și po�i re

zolva treburile restante, atât cele din
plan personal, cât și cele din plan
profesional. Nu for�a nota, pentru că
energia vitală este fluctuantă. Apar
câștiguri din munca desfășurată la un
loc de muncă, dar totodată apare și
ispita cheltuielilor. Poate fi vorba și
despre achitarea unor datorii vechi
sau despre achizi�ionarea unor
bunuri dorite.

Î�i cresc veniturile ob�inute
din munca proprie, dar

apar și cheltuieli în fa�a cărora le
reziști cu greu. Evită pe cât posibil
ziua de Miercuri, pentru cumpărături
sau achitarea datoriilor! Energia
astrală a acestei zile predispune la
erori, pierderi, subiectivism în
aprecieri și lipsa aten�iei la detaliile
importante. Ești foarte căutat de per
soanele din anturajul apropiat, fiind
posibile multe întâlniri și dialoguri.

Ești înconjurat de multă
lume la începutul

săptămânii, însă unii te vor sâcâi
destul de mult. Selectează�i antura
jul și nu da crezare chiar oricui sau
oricărei informa�ii care se
vehiculează în preajma ta. Acasă, în
familie este forfotă, existând riscul
demarării unor conflicte pe termen
lung. Se recomandă pruden�ă,
în�elegere, toleran�ă. Se vor eviden�a
mai ales dialogurile aprinse.

Este nevoie să te ocupi de
membrii familiei și de înda

toririle gospodărești. Sunt posibile
discu�ii aprinse, însă depinde numai
tine cum gestionezi lucrurile spre
binele tuturor. Pruden�ă, răbdare,
toleran�ă! În plan sentimental apar
răsturnări de situa�ie. Ai nevoie de mai
multă afec�iune și sprijin moral din
partea celor dragi, dar acestea,
deocamdată, întârzie să apară.
Detașeazăte de tot ce se petrece.
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H O R O S C O P
17 feb. 2022 – 23 feb. 2022

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)

Răsturnările de situa�ie în
plan sentimental vor atrage

după sine altele în plan profesional.
Probabil că în urma discu�iilor și
evenimentelor în care ești implicat
alături de persoanele dragi, te vei
hotărî să pui capăt acelor rela�ii sau
situa�ii care te solicită prea mult sau
în care ai descoperit nereguli se
rioase. Sănătatea este deficitară și pot
intra în discu�ie analize, consulta�ii și
interven�iichirurgicale.

Berbec (21 mar - 20 apr)

APEL 
UMANITAR

Cu stimă și respect doresc să aduc la
cunoștin�ă următoarele: sunt cu indice de
handicap de grad II, am un venit de 375 de
lei lunar. Cu multe probleme de sănătate
alături de repetate interven�ii chirurgicale.
Având în vedere recomandările medicale,
necesit din nou o interven�ie chirurgicală la
spitalul Arcadia Iași, unde sunt
monitorizată periodic.

Fiind venitul mic, costul opera�iei este
de 80 de milioane lei. 

Fac apel la persoanele cu suflet și
credin�ă să mi se alăture acestei situa�ii 
pentru a mă putea opera. Dorim tuturor
Mul�umiri, cu speran�a de a putea reuși.

Telefon 0757875522.
05.11.2021

Șuiu Constan�a

ANUN�ANUN�
Ziarul Meridianul de Iași

VasluiBacău primește abonamente
pentru anul 2022. Noi vă oferim cele
mai relevante știri despre via�a co
munelor Moldovei și din via�a
culturală a jude�ului, știri din 
întreaga zonă a Moldovei. Suntem
alături de dumneavoastră de peste
trei decenii. Noi vă oferim o
perspectivă sintetică asupra
spa�iului politic și sociocultural în
care trăi�i.

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

ZIUA NAŢIONALĂ A LECTURII LA BIBLIOTECA
JUDE�EANĂ „NICOLAE MILESCU SPĂTARUL”

Ziua Naţională a Lecturii, sărbătorită pe 15 februarie, prin
Legea nr. 21 din 14 ianuarie 2022, a fost marcată, mar�i,  la Biblioteca
Jude�eană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui prin mai multe
manifestări: întâlniri online cu bibliotecarii din jude�, cu preșcolari,
elevi din învă�ământul gimnazial și liceal, lansarea  concursului de
lectură „Citești și câștigi” și a unei campanii de dona�ie de carte pentru
Biblioteca Comunală „Mihai Eminescu” Oșești. În paralel, voluntarii
Bibliotecii Jude�ene sau aflat în stradă, unde au derulat o campanie
de promovare și informare a publicului larg, prin distribuirea de ma
teriale informative privind noută�ile editoriale din colec�iile bibliotecii. 

La Biblioteca Jude�eană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui
activită�ile dedicate Zilei Na�ionale a Lecturii au debutat cu o întâlnire
online, la care au fost invita�i să participe to�i bibliotecarii din jude�,
dar și câ�iva dintre cei care așează cuvinte pe pagină de carte: scri
itoarea Niculina Cărăbă�, cunoscută sub pseudonimul Nina Toma,
poeta Daniela Oatu, poeta AnaMaria Lefter și prof. Ani�a Avram
Rusu.  De remarcat, prezen�a lui Eduard Claudiu Brăileanu, șeful 
Serviciului Rela�ii Publice din cadrul Bibliotecii Jude�ene „Panait 
Istrati” Brăila, doctor în știin�a pentru biblioteci. Discu�iile sau axat
pe prezentarea unor exemple de bune practici în derularea unor
activită�i desfășurate în bibliotecă, a modalităţilor de atragere a 
publicului către bibliotecă și stimularea lecturii, ca element de bază în

dezvoltarea imagina�iei și a vocabularului, mai ales în rândul tinerilor. 
Tot online, au avut loc întâlniri cu elevi și cadrele didactice

din învă�ământul preșcolar (Grădini�a nr. 3, Grădini�a nr. 5, Grădini�a
nr. 12, Grădini�a nr. 14 și Grădini�a nr. 15), învă�ământul primar
(Școala Gimnazială „Constantin Parfene” Vaslui, Școala Gimnazială
„Elena Cuza” Vaslui, Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Vaslui,
Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Vaslui, Școala Gimnazială „C.
Motaș” Vaslui, Școala Gimnazială „Alexandra Nechita” și Școala 
„Mihail Sadoveanu” Vaslui) și învă�ământul liceal (Liceul Teoretic
„Emil Racovi�ă” Vaslui) . Bibliotecarii leau vorbit participan�ilor 
despre importan�a cititului, au prezentat sesiuni de lectură și au făcut
cunoscută oferta de servicii a bibliotecii. 

Voluntarii Bibliotecii Jude�ene Vaslui sau aflat astăzi în 
mijlocul comunită�ii, în centrul orașului, distribuind semne de carte și
materiale informative privind noută�ile editoriale din colec�iile 
bibliotecii. 

Ziua Na�ională a Lecturii a constituit un bun prilej și pentru
a da startul  Concursului de lectură  „Citești și câștigi” pentru copii
(1114 ani) și adolescen�i (1518 ani).  

Cu acest prilej a fost lansată  campania de dona�ie de carte
pentru copii,  ini�iativă care va avea ca beneficiar Biblioteca comunală
„Mihai Eminescu” Oșești.  

„Ziua Na�ională a Lecturii este ca și cum am invita pe cineva
la un ospă� generos sau la o lec�ie de zbor. Dar, ca să invi�i pe cineva
să înve�e să zboare, trebuie ca acel cineva să dorească să își deschidă
aripile. Asta facem noi la Biblioteca Jude�eană: îi invităm pe to�i cei
pasiona�i de lectură să vină și să încerce, să vadă dacă ceea ce le
oferim poate fi un răspuns la dorin�ele lor. Îi invităm pe to�i doritorii,
să încerce să își păstreze voiciunea, să încerce să fie așa cum își doresc
să fie, nu cum îi văd al�ii,  și să în�eleagă că, prin lectură, pot deveni
tot ceea ce șiau propus în via�ă. Îi mai îndemnăm pe cei care ne calcă
pragul să râdă, pentru că râsul este muzica sufletului, îi îndemnăm ca
nu numai în această zi, a lecturii, ci în toate zilele, să se joace, pentru
că joaca este secretul tinere�ii! Îi îndemnăm, de asemenea, să fie calmi,
pentru că această stare este cheia succesului, îi îndemnăm să
gândească, pentru că a gândi reprezintă un izvor al puterii, și, nu în
ultimul rind, lucrul cel mai important din punctul nostru de vedere, îi
invităm să citească, pentru că cititul este cheia în�elepciunii.” – Voicu
Gelu Bichine�, directorul Bibliotecii Jude�ene „Nicolae Milescu
Spătarul”



Dialogorile cu ceilal�i vor
pune bazele unor ac�iuni și

câștiguri viitoare de bun augur. Este
bine să �ii cont și de sugestiile altora,
dar să�i sus�ii și punctele tale de
vedere. Este rost de a�i îmbunătă�i
veniturile din colaborări sau din
moșteniri, partaje personale și profe
sionale. Cheltuieli pe facturi, taxe
restante dar și pe daune produse de
cei apropia�i. Ar fi bine să evi�i
asumarea unor responsabilită�i.

Săptămâna debutează cu
forfotă la serviciu, însă va

trebui să�i rezervi timp și energie
fizică și pentru treburile personale și
cele domestice. Programează totul
cu măsură și pruden�ă, pentru că
sănătatea î�i poate crea neplăceri se
rioase. Foarte dinamic devine seg
mentul partenerial. Se pot destrăma
rela�ii vechi, fie că este vorba despre
una matrimonială, fie că este vorba
despre una profesională. 

Sim�i nevoia de a�i re
modela conștiin�a și im

plicit filozofia de via�ă pe parcursul
acestei săptămâni. Discu�iile cu
ceilal�i și ac�iunile întreprinse au
legătură cu schimbările majore care
intervin încet, dar sigur în segmentul
socioprofesional. Sunt posibile
discu�ii cu parteneri străini, demer
suri pentru călătorii, pentru studii sau
chiar pleci pe neașteptate întro
călătorie surpriză. 

Cheltuielile, dezbaterile pe
teme profesionale, trasarea

unor planuri de studii și cercetări
reprezintă subiectele principale ale
acestei săptămâni. Po�i primi bani,
bunuri, cadouri dintro colaborare
sau din partea rudelor, din partea
partenerului de via�ă sau a colegilor
de serviciu. Foarte animat devine
segmentul rela�iilor cu străinătatea,
al călătoriilor și al pregătirii
educa�ionale. 

Mediul socioprofesional te
solicită mult în această

săptămână. Se recomandă pruden�ă
în dialogurile cu șefii sau cu
reprezentan�ii institu�iilor oficiale.
Foarte ușor, pe neobservate, î�i pot fi
compromise imaginea publică și
pozi�ia în cadrul unui colectiv de
muncă. Prietenii î�i sunt alături cu
sfaturi bune, astfel că îi po�i asculta
cu încredere, trecând peste faptul că
unele aspecte abordate î�i displac.

O discu�ie cu un prieten î�i
va oferi idei și lămuriri de

osebite privitor la evenimentele în
care ești implicat. Ar fi bine ca unele
amănunte despre tine și inten�iile tale
să nu le divulgi nimănui. Sănătatea
este precară, astfel că ia în serios
semnalele organismului. Pot intra în
discu�ie analizele, consulta�iile me
dicale și interven�iile chirurgicale.
Provocarea perioadei analizate
constă în deschiderea mentală.
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Scorpion (23 oct - 21 nov)

Capr icorn (21  dec -  20  ian)

Vărsător (21 ian - 20 feb)

Peşti  (21 feb - 20 mar)
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H O R O S C O P
17 feb. 2022 – 23 feb. 2022 Locuri de muncă

în Vaslui
– S.C. HEY TAXI 1 dispeceră
– S.C.  CONFECTII 10 confec�ioneri, 10 muncitori

necalifica�i
– S.C. BOGDANACOM 1 șofer profesionist
– S.C. FANION S.R.L. 1 tractorist, 2 îngrijitori animale
– FABRICA DE CARNE MORANDI 30 operatori abator

izare păsări, 1 electrician, 2 manipulan�i, 1 mecanic între�inere, 1 in
giner tehnolog

– I.I. SPIRIDOM MARA 1 bufetier (barman fast food)
– S.C. CARPATHIAN BOGOURMET 1 electromecanic, 3

operatori la fabricarea mezeluri, 2 preparatori semifabricate și
preparate culinare, 1 tehnician industria cărnii, laptelui și conservelor,
1 femeie serviciu, 1 muncitor necalificat

– S.C. BEAUTY TOP SECRETS 2 muncitori necalifica�i,
2 preparatori la prepararea producerea cosmetice și parfumerie, 2 o
perator la fabricarea săpunurilor, 1 electrician între�inere și repara�ii,
1 lăcătuș mecanic între�inere și repara�ii universale

– S.C. WORL EXPERT SOFT TECHNS.C.  2 muncitori
necalifica�i, 1 programator de sistem informatic

– UMANI EXCLUSIVE DRINKSOLOGY 2 muncitori
necalifica�i, 1 femeie serviciu, 2 operatori la fabricarea conservelor
din legume sau fructe, 2 operatori la fabricarea băuturilor alcoolice
și răcoritoare, 2 preparatori băuturi răcoritoare

– S.C. RODAV 1 inginer mecanic, 1 casier, 1 conducator
auto, 1 tehnician mecanic, 1 func�ionar administrativ, 1 contabil, 1
îngrijitor clădiri, 1 ucenic, 1 inginer electrician, 1 muncitor necalifi
cat

– S.C. UNGUREANU TRANS 20 muncitori necalifica�i, 3
zugravi, 3 zidari rosari

– S.C. CEREAL BIO GRANULE 1 muncitor manipulare
și pregătire furaje

– S.C. PRISCOM 2 manipulan�i
– S.C. SAGEM 2 electricieni între�inere repara�ii, 1

mecanic utilaj
– S.C. NUTRIVA 1 tehnician chimist, 1 manipulant mărfuri,

1 operator La fabricarea nutre�urilor combinate, 1 șef departament
achizi�ii

– S.C. SAFI STAR 3 electricieni  între�inererepara�ii, 1
fochist cazane mici de abur, 1 sudor, 3 lăcătuși mecanici, 1 instalator
instala�ii tehnico sanitare de gaze, 1 tehnician electromecanic

– S.C. ORION SECURITY 30 agen�i securitate
– S.C. MALSATO S.R.L. 1 ospătar, 1 spălător  vase
– S.C. AMBIENT 1 bucătar, 1 agent vânzări, 1 barman
– LCL ROMANIA  S.R.L. 5 confec�ioneri, 1 modelator

(cunoștinte de operare PC)
– S.C. EUROLUX 1 bucătar
– S.C. FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA 1 tehni

cian aparatura electromedicală
– S.C.  BELMI TRADE  2 lucrători comercial, 2 ajutor 

pizzar
– I.I DIACONU MIODORA 4 lucrători comercial
– S.C. VLAGETEX 10 confec�ioneri
– S.C. MARCON FOTOVAS 2 editori foto
– S.C. ADRIAN TRANS 1 mecanic auto, 1 electrician auto
– CIOBANU V CLAUDIA I.I. 1 muncitor necalificat
– S.C. RADICAL GRUP 4 operatori calculator, 5

manipulan�i marfă, 2 șoferi profesioniști, 3 șoferi amatori
– S.C. BICO INDUSTRIES S.A. 1 inginer mecanic, 10

mecanici
– S.C. MED DOPA 1 asistent medical generalist
– S.C.  DOMINGHIANS  PARK  S.R.L. 1 șofer profesio

nist, 1 agent salubritate
– S.C. STEFMAR CLEAN 1 spălător vehicule
– Asoc. De proprietari ESTSUPERIOR 1 administrator
– S.C. DANINA LINE 5 confec�ioneri, 1 călcătoreasă, 1

grafic designer
– S.C. MARTEOSTEF 1 șofer camionetă
– S.C. BOCANCEA 1 vânzător
– S.C. DC  COMERCIAL 1 manipulant marfă, 1 șofer
– S.C. SAFIR S.R.L. 20 ambalatori manual, 12 operatori

mașină etichetat, 17 sortatori produse, 13 operatori sortare carcase
păsări, 22 operatori tranșare carcase pasăre, 4 operatori mașiniunelte
automate și semiautomate, 3 încarcatoridescărcători, 1 operator pre
lucrare ini�ială păsări, 10 manipulan�i mărfuri, 1 femeie serviciu, 1
asistent manager marketing, 2 reprezentan�i comerciali, 1 operator
la tratare și epurare, 1 analist calitate, 1 șef forma�ie depozit livrare,
3 operatori cură�itori chimic, 4 operatori mașini unelte automate și
semiautomate, 1 biolog/chimist, 1 conducător auto
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Săgetător  (22 nov - 20 dec)

WWW.TVV.ROWWW.TVV.RO

LA IANA, 
JUDE�UL VASLUI, 

E LINIȘTE, DAR STĂPÂN E
PATRIK	IONU�

Raidul nostru, de mar�i 15, a cuprins un scurt popas întruna
dintre cele mai sărace comune ale jude�ului Vaslui, pe care am 
descoperito ca atare acum câteva decenii. Iam spus și tânărului pri
mar Ionu� Totolici că aici am făcut cercetări etnografice acum aproape
50 de ani, în satul Hălărești.

Am remarcat două importante aspecte:
Aleea TEILOR, de fapt plantarea câtorva sute de tei tineri

dea lungul șoselei de legătură dintre sat și șoseaua na�ională Bârlad
– Puiești. Adaug că pe câmpul acesta inundabil în afară de iarbă pen
tru capre, nu pare altceva mai nimerit, dea lungul pârâului. O
ini�iativă valoroasă la care vom reveni.

Biroul primarului Totolici este sub „stăpânirea” unui portret
de copil, respectiv fiul de 5 ani al edilului. Și, cum eu sunt robul aces
tei foarte tinere genera�ii, mam lăsat impresionat de ideea că aici la
Iana există un cult al familiei (ilustrat chiar de primar) ca bază a
realizărilor sociale și personale ale cuiva. 

Și, iarăși, ca reporter, am văzut că încă se mai lucrează la
noua grădini�ă și se așteaptă să fie dată în folosin�ă, deci un al treilea
aspect care, până la urmă justifică titlul articolului: oamenii își caută
de treabă chiar dacă încă mai este Covid, mai este neliniștea generată
de secetă. Mai adaug, iarăși, cu optimismul necesar.

D.V.M.

Ionu� TOTOLICI, primar Iana
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RAIDUL REPORTERICESC ÎN:
DRAGOMIREȘTI

Primarul Dănu� Iacob îmi arată cu o mare
satisfac�ie cum arată Căminul Cultural, chiar

impunător, la care se lucrează destul, încât să fie dat
în folosin�ă aproximativ în această toamnă. Erau
mul�i lucrători, era un coordonator foarte documentat
care ne asigura că ușile vor fi puse la locul lor în
câteva zile. Vă mai spun că acum aproape 50 de ani,
ca responsabil de construc�ia vechiului cămin din
centrul satului, din plăcere, am bătut vălătuci în
pere�i, alături de fostul director Ifrim. A fost o inau
gurare cu fast atunci.

Cum primarul Iacob nu are astâmpăr, lam
întrebat de școala din Doagele, de proiectele grele pe
care lea avut și mai ales despre marile greută�i legate
de func�ionarea și construc�iile Liceului din Vladia.

Înregistrez deci, APELUL primarului pentru
ajutor financiar acordat pentru acest obiectiv de in
teres zonal, pentru că aici studiază elevi de pe toată
Valea Tutovei, iar rezultatele la învă�ătură ale aces
tora sunt notabile.

Sper, ca, în curând, să putem oferi imagini
convingătoare despre pasiunea, munca și competen�a
celor de pe aici.

Primăria DRAGOMIREȘTI Căminul cultural

Dănu� Iacob, 
primar DRAGOMIREȘTI

PUIEȘTI
UN COLECTIV CONDUCĂTOR, FOARTE IMPLICAT

Noul primar al localită�ii, „neam�ul” din Cetă�uia natală, Cezar Ticu are în ajutor un viceprimar iste�
și harnic Sorin Baciu și un consilier trecut prin munca în străinătate (ca și el), din Călimănești, de loc, Dumitru
Budui (și consilierul nostru pentru cartea tipărită). E un colectiv cu oameni harnici, zic eu, știind că și ceilal�i
func�ionari ai primăriei își caută de munca lor.

Poetul Petruș Andrei împământenit aici și devenit o emblemă valorică a locului (e un mare poet și
un mare sufletist) se exprima numai laudativ la adresa noii conduceri din primăria Puiești.

Din păcate, mam întristat foarte tare pășind în primărie, pentru că am aflat că chiar primarul are
mari necazuri (de sănătate) în familie. Cum să nu fii supărat când vezi niște oameni foarte implica�i în destinul
comunită�ii care asuferă nu numai din cauza Covidului ci au și alte probleme. Apropo, de al�i conlocuitori:
aș fi vrut săl întâlnesc pe inginerul Enu�ă, un mare specialist agronom care se zbate tare mult să asigure
legume pentru toată Vale Tutovei. Poate, data viitoare…

Comuna Puiești pare astăzi că e înscrisă clar pe drumul afirmării.
D.V.M.

Vasile Cezar TICU, 
primar PUIEȘTI Primăria PUIEȘTI

MUNTENII DE SUS…
GATA DE PRIMIT,

PRIMĂVARA

Comuna cea cunoscută în jude� datorită cetelor de dansatori,
mai are și alte activită�i pentru care să iasă în eviden�ă. Deocamdată,
nu poate să arate cum stau cu sportul, în special cu fotbalul, pentru că
există în fa�a primăriei un foarte frumos teren de fotbal, până la urmă
locul de autoritate pentru una dintre cele mai titrate echipe de fotbal,
alături de Zăpodeni și Laza.

Există în primăria comunei și un primar inimos și un colectiv
pus pe fapte mari, în așa fel încât cetă�eanul de rând nu a avut a face
vreo reclama�ie nici înainte nici pe durata Covidului. Vizitele noastre
repetate nu lau găsit întotdeauna pe primarul Ion Vartolomei dar au
văzut că oamenii își caută de treabă indiferent de vreme.

Reporterul poate vedea ușor grija pentru frumosul parc din
fa�a primăriei, stadionul îngrijit, dar și mun�ii de materiale de construc�ii
de peste șoseaua na�ională care arată că în Satul nou și în toată comuna
se construiește.

Am zice că aici abia se așteaptă explozia în muncă după
slobozirea opreliștilor impuse de pandemie.

Dumitru V. MARIN

Ion Vartolomei, 
primar MUNTENII DE SUS

Primăria MUNTENII DE SUS
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Dumitru V. MARIN
Darul pictorului Gheorghe LETEANU

A  a p ă r u t  n r. 2 8 / 2 0 2 1
Revista noastră interna�ională de care suntem

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

grafică deosebită.
 Înregistrăm peste 803 colaboratori.
 Profilul Meridianului  Cultural  RomânescMeridianului  Cultural  Românesc

este de departe cel mai atractiv din Moldova și ocupă
„sectorul” dinspre jurnalismul cultural.

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

D.V.M.

SIMPOZION NA�IONAL,
POATE INTERNA�IONAL:

OMAGIU CĂR�II 
ȘI CULTURII
VASLUIENE,

edi�ia a VIIIa, joi, 
pe 28 aprilie 2022, la Vaslui.

Anun�ăm că am început organizarea acestei manifestări de
prestigiu pentru Vaslui.

REAMINTIM:
PERSONALITATEA CULTURALĂ A ANULUI, distinc�ie

acordată de Liga Scriitorilor din Iași, pentru 2021, a fost
decernată lui  D.V. MARIN.

Aceasta se adaugă multor alte distinc�ii și aprecieri de care
se bucură pentru munca și meritele sale cel mai mare jurnalist
vasluian din toate timpurile.

REDAC�IA



ccuullttuurrăă    uummoorr  www.tvv.ro

Meridianul, joi, 17 februarie 2022

NU MĂ ÎNŢELEGI
În ochii mei acuma nimic nu are preţ
Ca taina ce ascunde a tale frumuseţi;
Căci pentru care altă minune decât tine
Miaş risipi o viaţă de cugetări senine
Pe basme şi nimicuri, cuvinte cumpănind,
Cu pieritorul sunet al lor să te cuprind,
În lanţuri de imagini duiosul vis săl ferec,
Sămpiedec umbrai dulce dea mergen întunerec.

...................................................................................

Şi azi când a mea minte, a farmecului roabă,
Din orişice durere îţi face o podoabă,
Şi când răsai naintemi ca marmura de clară,
Când ochiul tău cel mândru străluce în afară,
Întunecând privireami, de nu pot să văd încă
Ceadânc trecut de gânduri en noaptea lui adâncă,
Azi când a mea iubire eatâta de curată
Ca farmecul de care tu eşti împresurată,
Ca setea cea eternă ceo au dupăolaltă
Lumina dentunerec şi marmura de daltă,
Când dorul meu eatâta deadânc şiatât de sfânt
Cum nu mai e nimica în cer şi pe pământ,
Când e onamorare de tot ce e al tău,
Deun zâmbet, deun cutremur, de bine şi de rău,
Când eşti enigma însăşi a vieţii melentregi...
Azi văd din a ta vorbă că nu mă înţelegi!

Mihai EMINESCU

DRAGOSTE TÂRZIE
Da, teas iubi cum ma iubesti si tu.
Inimar spune da, cugetul nu.
Teai asteptat vâltoarea sa ma ia
Si sa ma arda în dogoarea ta.
De unde teai ivit sa mampresori
Cuatâtea stele si cuatâti fiori ?
Nu tiai dat seama, si deabia
Vedeam si eu ca ai putea
Sa fii copila mea.
Simtirea dragostei, ades nebuna,
Razletele streine lempreuna,
Si vârstele le face deopotriva.
Femeie patimasa, aprinsa, uscativa,
Esti tânara, trufase si frumoasa.
Ma vrei al tau siatât, si nuti mai pasa
De toti ai tai, de toti ai mei,

Jertfiti unei femei.
Ai vrut sa te desfaci dintre dantele,
Sa mi te dai ca versurilor mele.
Betia te prinsese de o data,
Si vreai sa fii a mea detot si toata,
Calcând o pravila, uitând
Ca ai iesit din rând.
Si team facut sa suferi, stiu,
În ce aveai în tine mai zvâcnit si viu.
Mam prefacut ca nunteleg,
Ca sa ramâi ce esti, si eu întreg,
Si team jihnit cu voie, sa ma ierti,
Poti sa blestèmi si sa ma certi,
Din departarea care îti ascunde,
Cu plânsii ochi, si coapsele rotunde.

Tudor ARGHEZI

Ion se plimbă pe stradă. Maria îl vede, deschide repede geamul şi îi strigă:
– Ioane, vino sus la mine!
– Vin când o să fii singură!
– Dar nui nimeni acasă.
– Nu acasă, ci pe Pămînt!


Maria se întoarce de la magazin cu o pălărie noua. Către Ion:
– Mă Ioane, să vezi, mia zis vînzătoarea că pălăria asta mă face să par cu 10 ani mai tînără.
La care Ion:

– Şiatunci de ce nu ţiai luat trei?


Un şofer gonea cu 150 km/oră. Vede girofarul unei maşini de poliţie în oglindă si accelerează. După

o vreme, vede că nu poate scăpa de poliţist şi trage pe dreapta. Poliţistul îi spune:
– Am avut o zi groaznică şi vreau sa ajung acasă. Dar mia plăcut urmărirea. Aşa că zimi o scuză

bună şi te las să pleci.
– Acum trei săptămâni, nevastămea a fugit cu un poliţist, zice şoferul. Când team văzut în spate,

am crezut că vrei să mio aduci înapoi.

BANCURIBANCURI

EEpp ii gg rr aammee
DIN  STATISTICA  FUMATULUI
Fiind spiritual bogat,
Spun pentrua nu ştiu câta oară:
Se lasă omul de fumat
Când gatai ultima ţigară!

SIMBOLUL  HĂRNICIEI
La şes, pe dealuri ori în cornul luncii
Albina e abecedarul muncii,
Cu brio deci, încetul cu încetul,
Săi învăţăm cu toţii alfabetul!

OMUL  ÎN  ÎMPĂRĂ�IA  TIMPULUI
El, omul știutor de carte,
Ocupă locul său aparte
Șii un segment din infinit,
Iar ca segment, e mărginit.

Vasile LARCO 

FISCALITATE
După cum e guvernată
O întreagă Românie,
Cred co să avem îndată
Şi o... taxă pe prostie!

ÎNGRIJORARE
Cum iarnai grea, omătui mare
Şi nis pădurile cam ioc, 
Mă simt cuprins dengrijorare:
Vom importa şi... lemn de foc?

CONJUGALĂ
Mie soaţa, iarăşi, drăgăstoasă
Şi dulcei este astăzi tonul,
Dar intuiesc de cei mieroasă:
Că mâinemi vine iar... cuponul!

Mihai CABA

LA ANGAJARE
Pe o fatăau angajato,
Fărăa fi prea multe taine,
Însă cea recomandato
Ea �inea ascuns sub haine.

CONTRACT DE COLABORARE
Nu se pierde mai nimic,
Este calculat chiar totul:
Nui dai medicului plic,
Sigur dai, la popă, ortul.

CARIERA DOMNI�EI X
Prea multe nare ea de spus,
Dar vrea sajungă cât mai sus,
Iar diploma la o adică,
O va ob�ineatunci când„pică”.

Angela PISTOL

VACAN�Ă DE PENSIONAR
Pentruo pensie aparte,
Caren card abia tresaltă,
Marea este prea departe
Și o las, firește…baltă!

FĂRĂ COMENTARII
Noi, bărbaţii –astai soarta! –
Suntem, chiar din vremea veche,
Proştii fără de pereche,
Până nentâlnim…consoarta!

CA PESTE TOT
Vasile, îmbătat de unii,
Lovit la cap, de unun bar,
Pierzânduși uzul ra�iunii,
Ajunsen satul său, primar!

Janet NICĂ
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Ziua Bunătăţii Spontane a debutat în Noua Zeelandă, după ce Josh de Jong, blocat
în trafic şi înconjurat de şoferi nervoşi şi agresivi sa gândit ce bine ar fi, dacă măcar o zi
pe an oamenii ar fi mai buni unii cu alţii, fără să aştepte răsplată. În prezent, această zi este
marcată în întreaga lume indiferent de cetăţenie, naţionalitate sau convingeri religioase şi
îndeamnă oamenii să facă fapte bune, fără să aştepte ceva în schimb. Deşi filosofia pe care
se bazează este altruismul, există totuşi un beneficiu – mulţumirea de sine pentru binele făcut.

„Ce este bunătatea? O frumuse�e pe care o percepi direct cu sufletul”. Alexandru Vlahu�ă
Dalai Lama avea o vorbă bună. Avea mai multe, dar asta se potriveşte azi. Zicea

„să fii bun de câte ori se poate. Şi întotdeauna se poate”. Drăguţ, nu? Este Ziua Bunătăţii
Spontane, adică nu ai nevoie de un motiv anume să faci un bine. Cât de mic.

Dar, ce spun exact psihologii despre starea de confort psihic care apare după ce
facem o faptă bună? Şi, cum poate altruismul să contibuie la o stare mentală bună?

„Actele de bunăvoinţă produc o serie de schimbări pozitive pentru cel care le face
prin eliberarea în creier a hormonilor fericirii (endorfine, dopamina, serotonina şi 
oxytocina). Sa observat că dacă facem bine în mod repetat, poate chiar dacă nu ne simţim
foarte bine la acel moment, în timp, starea noastră de bine se îmbunătăţeşte. Ajungem astfel
să avem un psihic mai bun, adică să ne simţim mai apropiaţi de ceilalţi, să avem mai multă
încredere în cei din jur şi chiar în noi, devenim mai optimişti, simţim că suntem mai curaţi
moral şi căutăm săi învăţăm şi pe alţii să fie cel puţin la fel de buni ca noi prin puterea 
exemplului. În plus, stările depresive şi de anxietate se pot diminua considerabil”, a declarat
pentru Edumedical.ro, psihologul Stefan Feldmann.

Mai puţin stresaţi şi cu o mai mare stimă de sine, cei care fac un bine au o sănătate
fizică şi psihică mai bună. Cel mai important lucru în această zi, așa cum susţin organizatorii,
este să încercăm să fim buni în toate, şi nu doar buni, ci buni fără măsură și lipsiţi de egoism.

55 de fapte bune pe care le po�i face întro zi:
1. Gătește un mic dejun special – Dacă nu gătești în mod normal, va fi o surpriză

plăcută pentru toată lumea. Dacă gătești, po�i pregăti ceva ce faci mai rar, cum ar fi clătite
sau brioșe. (Miam!) Cei mici sigur se vor bucura!

2. Dacă pleci înaintea so�ului/so�iei, lasăi un mesaj drăgu�, scris pe o foaie. Îi va
face ziua mult mai frumoasă.

3. În drum spre serviciu, cumpără un covrig sau ceva de mâncare pentru un
cerșetor. Sunt foarte mul�i oameni care nu au bani nici să mănânce. Pe de altă parte, sunt
foarte multe patiserii în oraș. Tu po�i fi intermediarul. Oferă o cafea unui necunoscut!

4. Când ești blocat(a) în trafic, sună o persoană de care �ie dor. Cu siguran�ă, ai
amânat multe telefoane. În aglomera�ia urbană, când stai câte 10 minute la un semafor, este
un moment bun să suni pe cineva drag. (Aten�ie, însă. Faci asta doar dacă mașina sta�ionează.)

De asemenea, po�i trimite un mesaj care să îi facă unei persoane ziua mai
frumoasă, fără un motiv anume. Scriei un sms iubitei!

5. Tot când te afli în mașină, lasă pe cineva să între în fa�a ta. Cel mai probabil, se
grăbește ca to�i ceilal�i, dar poate nimeni nu ia dat șansă să între pe bandă.

6. De fiecare dată când ai ocazia, �ine ușa pentru cineva. Nu trebuie să fie o
persoană cunoscută. Poate fi cineva care se grăbește la o ședin�ă și are nevoie săl aștep�i
până ajunge la lift. Sau poate fi o persoană încărcată cu plase, care chiar nu mai poate deschide ușa.

7. Amintește�i de o regulă de aur: în orice încăpere, lasăi mai întâi pe oameni să
iasă, apoi întră și tu. Este o regulă de bună purtare, pe care mul�i dintre noi o uităm. Deja
întră în rândul faptelor bune.

8. Nu întârzia. În loc să îi lași pe al�ii să aștepte după �ine, vino cu 1015 minute
mai devreme.

9. Vino cu o plasă de portocale la serviciu și oferăle celor din jur. Nu numai că
ne plac mult surprizele, dar aici este vorba de o surpriză sănătoasă și bună. (Miam, de două ori!)

Adui o cafea colegului de birou.
10. Încurajează un coleg de serviciu. Adesea, întrăm în lumea noastră și nu ne mai

gândim și la cei din jur. Poate un coleg a avut o idee foarte bună, dar se teme să o trimită
mai departe. Sus�inel.

11. Cedează locul cuiva la coadă. Dacă ești la magazin, cineva așteaptă la rând, în
spatele tău, și are doar 23 produse, lasăl în fa�a ta. Cred că to�i știm cum e să ai un pachet
de gumă de mestecat în mână și să aștep�i în spatele cuiva care are un cărucior plin.

12. Când î�i iei un articol de îmbrăcăminte nou, caută prin dulap și vezi dacă nu
cumva ai niște haine vechi pe care să le donezi. (Poate nu ai, dar contează inclusiv faptul
că ai avut grijă de a căuta.)

13. Reciclează un obiect electronic, care stă în debara de multă vreme. Sunt o
mul�ime de servicii de reciclare care vin chiar la tine acasă.

14. Cumpără o cafea pentru o persoană care urmează să comande. În alte �ări, un
obicei frumos în unele restaurante este de a lăsa bani de cafea (sau mâncare) la tejghea,
pentru o persoană nevoiașă. Poate merge și la noi. Iar dacă nu, o cafea nu costă atât de
mult, iar persoana care ia banii poate are mai multă nevoie de ei.

15. Alt mod prin care po�i cumpăra o cafea cuiva este să lași câteva monede în au
tomatul de cafea. Următoarea persoană care vine după tine va avea parte de o surpriză plăcută.

16. Ascultă activ. Când o persoană vorbește cu tine, nu o întrerupe și implicăte în
ceea ce î�i povestește. Interlocutorul tău se va sim�i mult mai bine.

17. Oferă un compliment (sau mai multe) cuiva. Nu este greu, nu te costă timp și bani.
18. Când te enervezi pe cineva sau când cineva se comportă urât (îmi tot zboară

mintea la crizele de plâns ale copiilor, dar și adul�ii le au pe ale lor), amintește�i că oricine
are probleme și iartă acea persoană.

19. Găsește mereu partea plină a paharului. Cineva sar putea chiar să aibă nevoie
de o perspectivă optimistă.

20. Lasă�i telefonul deoparte, când vorbești cu altă persoană sau când ești la masă.
Se recomandă chiar să pui telefonul pe mod silen�ios și să îl așezi cu fa�a în jos, pe masă.
21. Oferăi cuiva locul tău, în transportul în comun.
22. Oferăte să conduci pe cineva la muncă. Poate fi un vecin care merge pe același

drum cu tine sau un coleg pe care îl iei din drum.
23. Zâmbește când î�i vine să te încrun�i.
24. Destinde o atmosfera tensionată, cu o glumă.
25. Salută un necunoscut şi ureazăi o zi bună. Făo cu zâmbetul pe buze. Vorbește

cu cineva necunoscut. Bineîn�eles, nu î�i sugerez să abordezi pe cineva pe stradă, ci mă
refer la persoane cu care nu ai avut ocazia să socializezi. Poate fi un coleg nou sau vecinii
de pe același etaj.

26. Răspunde la cercetările de pia�ă, făcute prin telefon. Ok, te în�eleg. Nu este o
plăcere să fii întrerupt(a) din ceea ce faci de un număr necunoscut, la capătul căruia cineva
stă pregătit cu o lista de întrebări, pe subiecte care nu te interesează în acel moment. Dar
acea persoană este și ea la serviciu și are nevoie de responden�i, pentru ași face jobul cum trebuie.

27. Adu o umbrelă în plus, la serviciu. Sar putea ca, la un moment dat, un coleg
să î�i fie tare recunoscător.

28. Ajută pe cineva care cară ceva greu. Sunt destui pe care îi vei întâlni întro
singură zi: mame cu cărucioare, care încearcă să se urce în autobuz, bătrânele cu pungi
imense etc.

29. Pune mâna pe telefon şi sună acasă, mama va fi fericită să te audă. Făle o
surpriză părin�ilor tăi și făle cumpărăturile. Poate se plâng de multă vreme că nu au mai
ajuns până la magazin.

30. Oferă un cadou unei persoane care trece printrun moment dificil.
31. Împarte ceva, chiar și atunci când poate nu vrei.
32. Evită bârfele și încearcă, măcar o zi, să nu vorbești sau să nu gândești de rău

despre cineva. Te vei sim�i mult mai bine.
33. Invită pe cineva să facă o activitate cu tine. Poate fi un prieten/o prietenă pe

care nu ai mai văzuto demult sau chiar so�ul/so�ia. De multe ori, ne așteptăm ca ceilal�i să
vină cu invita�ia. Dar de ce nu pot propunerile să vină de la noi?

34. Răspunde la emailuri, întrun timp rapid. Nu amâna. Iar dacă este vorba de o
invita�ie la un eveniment…

35. Participa la ieșirile cu colegii, la întâlnirile de familie, la petrecerile de copii
etc. Nu te eschiva.

36. Foloseștete de experien�a ta, pentru a ajuta pe cineva. Poate că nu intră în fișa
postului tău să faci o anumită sarcină. Dar, dacă știi că te pricepi și vezi că cineva are 
probleme, înva�ă�i colegul cum să se descurce. Pe de altă parte…

37. Nu da sfaturi când nu �i se cer sau când nu ești calificat în domeniul respectiv.
Vei face mai mult rău decât bine.

39. Bucurăte pentru al�ii. E greu să activezi un buton, la comandă, care să te facă
să empatizezi cu cineva. Dar empatia se clădește în timp și cu exerci�iu. Când cineva are
vești bune, felicităl.

40. Ajută un turist pierdut. Am văzut mul�i oameni care evită să stea de vorbă cu
oamenii străini, pentru că se tem că nu vor fi în�eleși. Dar, atât cât po�i, încearcă să te oprești
și să aju�i.

41. Fă�i �ie însu�i/însă�i un cadou. Da, apreciazăte și pe �ine. Nu contează că e
vorba de o prăjitură sau un obiect de îmbrăcăminte, fă�i o plăcere. Dacă tu nu te vei aprecia,
nici ceilal�i nu î�i vor observa calită�ile.

42. Spală mașina. Da, este mai mult o responsabilitate, dar este o faptă bună faptul
că tu faci asta și nu lași totul pe seama so�ului/so�iei.

43. Când ajungi acasă, păstrează un timp special pentru tine și copilul tău. 
Juca�ivă împreună, citi�i, alerga�i, face�i orice, doar să petrece�i timp în familie.

44. Lasăl pe copilul tău să aleagă filmul la care vă uita�i. În via�ă, mai facem și sacrificii.
45. Gătește deșertul preferat pentru familia ta. Poate că nu faci asta în fiecare zi,

dar făle celor dragi o surpriză, din când în când.
46. Apreciază crea�iile copilului tău. Oferăi spa�iu și timp în care să î�i povestească

ce a făcut pe parcursul zilei. Iar când î�i arată un desen sau un obiect făcut de el,
complimenteazăl și pune crea�ia undeva unde să o poată admira toată lumea.

47. Nu critica. Dacă so�ul/so�ia sau copilul tău nu au făcut ce iai rugat, nu te
supăra pe ei și nu îi critica. Stabili�i un nou plan de ac�iune.

48. �ine un jurnal cu toate lucrurile pozitive, de care ai avut parte sau de care 
sau bucurat al�ii.

49. Seara, după o zi lungă de muncă, oferăte să îi faci partenerului tău un masaj.
50. Dacă ai citit un articol care î�i place, lasă un comentariu frumos. Lumea on

line este deja plină de gânduri negative. Nu contribui la răspândirea ostilită�ilor. Iar dacă
nu ești de acord cu un articol, lasă un comentariu în care să explici de ce, fără să insul�i.

51. Oferăte să plimbi câinele vecinului.
52. Petrece o zi la un cămin de bătrâni.
53. Donează sânge.
54. Oferă o floare.
55. Donează o jucărie

Solo ROTENSTAIN

17 FEBRUARIE
ZIUA BUNĂTĂŢII SPONTANE (Random Acts of Kindness Day)

Motto:
„Bunătatea este o limbă pe care surdul o poate auzi şi orbul o poate vedea”. (Mark Twain)
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acum 19 ani SLAVĂ  IUBIRII

– doamnelor noastre –
că respiraţi departe sau aproape
purtaţi în suflet tainele fireşti.
şi ne aduceţi  peste mări şi ape
rodul desăvârşirii omeneşti.

de veci din slăvi aduceţi mărturie
pe lumea de pe terra noastră mare
că dragosteai un fruct de veşnicie
ce nu cunoaşte stavili sau hotare.

voi sunteţi stelele din Ursa Mare.
ce coborîţi din ceruri pe pământ,
voi, preacurate, vă scăldaţi în soare
iar noi vă punem dragostea – veşmânt.

pe câte una neo zidim în nume.
pe celelalte lempărţim la fraţi
şi tuturor – noi vă clădim renume
veghind în pragul vostru, ca bărbaţi.

mărite doamne… sfinte consfinţite,
veniţi spre noi precum un dor senin
şi înălţaţi legende infinite,
cu nunţi de basm… – în marele amin.

de Sfântul Valentin vă dăm iubire
e prea puţin  din an numai o zi.
poeţii dau sentinţan omenire
în ori ce anotimp… SĂ VĂ IUBIM!

George FILIP

TRIDIMENSIONAL
meditaţie la umbra soarelui

în dimensiunea alb, albastru, rond,
mafişez prin viaţă un brunet – în fond.
ca semne distincte nu reclam nimic,
sunt născut deo mamă...fiindcă am buric.

desprea mea pruncie  trist, îmi amintesc.
am fost un rahitic şi totuşi trăiesc.
prin oceanul vieţii am pulsat şi eu,
guverne dea japca miau rînjit mereu.

naveam dinţi în gură însă miau crescut
şi vedeam cum multe dintre legi semput.
Gheorghe – sfântuleţul ce nume mia dat,
pe la prânzul vârstei ma abandonat.

şandramaua Ţării – un strop de atom,
scrijelea hotarul dintre sclav şi OM
şi la cotitură lupii suri pîndeau;
bieţi părinţii noştri în sfinţi mai credeau.

Eu – pe bătătură am dereticat.
multe pocinoage în vers leam ritmat
şi pe câteo carte astăzi recitind,
spre epoca fostă nu privesc cu jind.

epoca de piatră e scrisă în stânci.
patimele foste...tristes şi adânci.
duşi...bătrânii noştri, pe la cimitir
umblă cu junghere noaptea la chimir.

privesc în oglindă şii surprinzător:
din ea plîng spre oameni legende de dor.
este trist POETUL  fost brunet, azi blond  
în dimensiunea alb...albastru...rond...

George FILIP
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Angajez lucrător la fermă
legumicolă, cu experienţă în domeniu. 

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

Cultural

Românesc

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

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

753.557.

* Vând apartament 3 camere cu centrală termică în

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

fon: 0785/698.299.

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

gresie, faianţă, termopan, sau schimb cu garsonieră

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

* Vând casă zona Corni  Huşi, str. Salcâmilor.

Relaţii la tel:  0724/ 074.009.

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

039.

* Vând apartament 2 camere cu centrală termică pe

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

077.553

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

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

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

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

Relaţii puteţi obţine la telefon
0744.231380
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Locuri de muncă în mun.
Huşi

AGENŢIA LOCALĂ HUŞI, str. A.I. Cuza, bl.
H5, sc A, telefon 0371/ 073989, 0235/481720
27 locuri de muncă disponibile la 16.02.2022

– SC ALDELIA SRL 1 muncitor necalificat
confec�ii încăl�ăminte

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

– SC ENACHE MORARIT SRL 1 femeie de
serviciu

– SC MATEKIDS SRL 1 ajutor bucătar
– SC GARTEK SRL 6 muncitori necalifica�i

confec�ii încăl�ăminte
– SC BAX AUTO MARKET SRL 2 mecanici

auto, 2 muncitori necalifica�i mecanică auto
– SC FINISH EXPORT SRL 1 șofer  cat. B
– SC PRESTAREA LUX SRL 1 coafeză
– SC VIACONS SRL 1 inginer laborator gr.II

drumuri, 1 mecanic utilaj, 1 șofer profesionist, 1
muncitor necalificat între�inere drumuri, 1 inginer
CFDP, 1 devizier/inginer ofertare responsabil
documenta�ie tehnică 

– SC SPIDER FLUX SRL 1 spălător vehicule
– SC GABCIB CONSTRUCT SRL 1 muncitor

necalificat
– SC LINUX SRL 1 spălător vehicule
– SC GRADITRANS SRL 1 șofer autocamion
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INTEGRITATEA SPECIEI UN SEMN DE ÎNTREBARE
Evolu�ia a atins viteze  ame�itoare  pentru  flămândă  genera�ie  tehnofascistă și

această trecere de la Capitalism la noua orânduire este acceptată cu greu de chiaburii cu
suflete de ghia�ă care o conduc, declara fostul ministru de finan�e  al Greciei, Yanis 
Varoufakis.

Eram cu  doamna  educatoare  în  excursie  prin  împrejurimile  Ciudanovi�ei  că
să luăm contact cu lumea naturii. Buburuze, fluturași, viorele  frăgu�e,  ciupercu�e, dar
când să traversăm peste calea ferată se auzi din depărtare, de după deal fluieratul trenului.
Educatoarea nea adunat pe to�i grămadă în jurul ei sub aripa sa protectoare și așteptăm
emo�iona�i și curioși să vedem ce se întâmplă. Pufăitul și fluieratul erau din ce în ce mai
intens și de după curbă, de la ieșirea din tunel se arată un monstru negru cu doi ochi aprinși
care suflă nori albi și negri pe laterale și din coș. Ochii larg deschiși, sângele zvâcnea în
obraji,  inima  bătea  tot mai intens pe măsură ce marele monstru negru se apropia. A șuierat
puternic și a tot pufăit lateral, fochistul făcândune cu mâna și zâmbind vesel curtezan către
doamna, un vuiet puternic urmat de scâr�âit de frâne și patinat de  ro�i  pe  șina  lucioasă  a
căii ferate după care sa pierdut în depărtare. A fost o experien�ă unică și pe care nu am
uitato nici până azi. Experien�ă pe care am povestito  și  acasă  părin�ilor și prietenilor de
joacă. Luând de bune dangătul clopotului, uruitul căru�elor și plugul din tarla, acesta a fost
primul meu contact cu evolu�ia. Am crescut și am descoperit istoria și luptele de clasă și
ale imperiilor pentru resurse naturale și dominare economică. Toată acea îmbujorare a fe�ei
copilului la descoperirea minunilor crea�iei au fost întunecate pe măsură ce am crescut. Am
cunoscut omul și poftele lui.

La Consiliul de Afaceri Globale din Cicago nea fost introdus domnul George
Friedman care declara că: „Nicio �ară nu poate să trăiască în pace foarte  mult timp, nici
măcar SUA.” Avea o fa�ă roșie de chefliu când o spunea, de fapt  își promova cartea, o fa�ă
așa cum o aveau și vecinii mei, domnii ingineri  și profesori după o noapte de poker și
spunea că America nu are rela�ii azi cu  Europa, ci are doar rela�ii cu niște �ări ca România,
Fran�a, Ucraina etc. Americii  îi este frică de o unire a Germaniei cu Rusia și pentru asta
lupta îndârji�i săi �ină separa�i. Ucraina încearcă săi aducă pe americani înăuntru pentru
că restul �ărilor europene fiind de culturi diferite nu sunt interesate întrun conflict cu Rusia
și ce se dorește de către americani și ucrainieni este crearea unui coridor sanitar între Marea
Neagră și cea Baltică ca săi despartă de accesul la o unire cu Germania. Statele Unite
controlează toate oceanele lumii. Niciodată vreo putere nu a realizat acest lucru fapt care
le permite să invadeze după pofta inimii orice stat din lume, de oriunde și oricând. Lucru
pe care nu șil pot permite ceilal�i. Datorită acestui fapt, continuă Friedman cu mândrie,
noi îi invadăm pe al�ii iar nimeni pe noi. Men�inerea puterii pe ape și în aer e funda�ia puterii
noastre. Cel mai bun lucru ca să nu fim ataca�i este să nu lăsăm pe nimeni săși construiască
o flotă. Că săi controlăm pe europeni iam �inut tot timpul dezbina�i.  Politica recomandată
e cea a lui Ronald Reagan care ia finan�at pe Irak și Iran să lupte între ei. Nu împotriva
noastră. Acest lucru e cinic, sigur imoral dar func�ionează. Atacurile americane sunt făcute
doar ca să scoată alte state din echilibru. Problema Americii este să admită că au un imperiu.
Nu am ajuns încă la stadiul ăla împlinit, suntem doar la capitolul 3 al devenirii. America
este un imperiu foarte tânăr care luptă de sute de ani să întrerupă unirea Germaniei, a
tehnologiei ei cu mâna de lucru și resursele  naturale ale Rusiei. Deci, oricare ar fi fost
rezultatul final al celui deal doile război mondial, America ar fi câștigat dezbinândui. Să
nu uităm că germanii și rușii erau prieteni, cumpărau petrol de la ei. Germania e o putere
economică dar este fragilă geopolitic și deci, nu știe niciodată unde și cum își va vinde 
exporturile. Din 1871 aceasta a fost problema Germaniei și  întrebarea Europei.

Am să trec prin părerile mai multor specialiș�i ai stării de fapt a zilelor noastre.
După spusele profesorului Yuval Noah Harari, istoria studiază schimbarea lucrurilor, 
evenimentelor și schimbarea se accelerează din ce în ce mai mult și devine tot mai greu să
separăm vechiul de nou. Fake news/minciuna a fost cu noi dintodeauna. Suntem o specie
de mincinoși, ar zice extraterestrul. Dictatorii dintodeauna au visat să ne controleze și azi
cu nivelul tehnologic la care sa ajuns, visul a devenit realitate. Profesorul Jonathan Haidt
ne spune că de când Facebookul a introdus butoanele de „Like” și Twitwer butonul de
„Retwit” și apoi totul să func�ioneze pe net bazat/controlat de algoritme, în loc să conecteze
oamenii, a  început săi împrăștie împăr�indui în tabere. Anul 2011  fiind vârful  piramidei,
al speran�ei de unire pe internet, succesul democra�iei și moartea dictatorilor, dintro dată
totul sa transformat întro nebuloasă a violen�ei pornind din America spre întreg pământul
prin toate formele de media și arte. Violen�a sa democratizat și asta nea transformat 
dintro dată în niște găini leșinate care aleargă de colo colo incluzând institu�iile și chiar
societatea. După mine, internetul și toate aceste crea�ii noi, modernizări și inven�ii tehno
logice și militare sponsorizate/finan�ate cu banii publici trebuie moral să rămână în serviciul
public. Întreaga societate să beneficieze liber și fără restric�ii. Nu să intre în dreptul de
copyright al individului sau institu�iei care la dezvoltat pentru că ea a fost plătită cât a
lucrat la proiect. Deci Internetul și tot ce a fost finan�at din taxe să devină domeniu public.

Yuval ne mai spune că de câte ori o nouă tehnologie apare, aceasta schimbă regulă
jocului, ignoră vechile forme de conducere, regulamente, legi etc., procedurile vechi de di
alog și negociere și apare o perioada de haos. Acest fenomen permite noilor grupări 
salvatoare să intre în scenă și împreună să  inventăm reguli noi de conduită și dintrodată
apar noi opinii, noi interese  și  întrăm în panică, ne speriem. Devine totul haotic și vechile
legi nu mai  func�ionează, iar legile noi nu le cunoaștem încă. Dea lungul istoriei am trecut
și trecem prin cicluri de genul descoperirilor de noi tehnologii. Noile inven�ii apar ca entită�i
noi pe pământ, parcă venite din altă lume. O nouă inteligen�ă nea invadat confortul în care
eram  obișnui�i să trăim. Însă! Inven�ia de azi este foarte  diferită de cele din trecut prin
faptul că are puterea de a decide independent de noi, de om. Ne analizează, se lipește de
emo�iile și ac�iunile noastre precum virusul/ insecta/parazitul, se aga�ă de identitatea ta și
te manipulează cum nu sa mai  făcut vreodată.

Viteza evolu�iei a ajuns să depășească capacitatea noastră de în�elegere. 
Imaginativa o viteză a trenului, să întreacă pe cea a sunetului încât doamna  educatoare să
nu mai fie capabilă să ne protejeze și trenul să treacă prin noi, aflândune deja în trecere
printre linii și să ne împrăștie ca pe niște ciuperci. Că no să ajungă  civiliza�ia să ne asigure
protec�ie, tot așa cum nu ajunge să asigure  apă de băut potabilă întregii planete. Asta ca să
nui promovez pe cei  care bat toba că nu mai există întoarcere înapoi. Eu nu accept faptul
că nu putem rămâne  naturali și loaiali crea�iei. Toate descoperirile noi trebuie să fie în
slujba omului nu a fanteziștilor/ideologilor. Pentru prima dată nu mai suntem capabili să
prezicem viitorul, ne spune Yuval, (10 sau 20 de ani în viitor). În trecut puteam prezice ce
meserii vor fi necesare să înve�e copiii noștri pentru ași asigura existen�a familiei. Azi totul
a devenit inpredictibil. Viteza e prea mare, familiile nu mai sunt familii, meseriile nu le
mai cunoaștem, institu�iile conservate sunt atacate etc. Yuval ne propune să facem
schimbările încet pentru că nu în�elegem ce se întâmplă prea bine, iar cât  privește internetul
nu avem tradi�ii pentru ajustare. Internetul ne poate ajuta ca să lucrăm de oriunde pe pământ
pentru o companie  interna�ională, iar �ăranul să rămână �ăran și războinicul războinic.
Meseriile care vor exista în viitor vor fi în Data, Psihologie și Sociologie. Să ai abilitatea
de a ob�ine informa�ii, să le vinzi sau să le analizezi. Oamenii de azi nu în�eleg „încă” cum
func�ionează mintea și, ca atare nu vor fi capabili să ajungă la o IA  (inteligen�ă artificială)
egală cu cea a omului. Și Yuval ne recomandă să nu  renun�ăm la via�a spirituală și la
medita�ii.  Medita�ia ne ajută să ne cunoștem mintea, nu so subjugăm.

Internetul este folosit azi în scopuri ascunse nouă, nu mai servește  cerin�a  omului,
ci își servește scopul propriu. Ne dă informa�ii ca să ne atragă și ne dă puncte pentru adic�ie.
Să ne �ină lipi�i tot timpul de calculator prin butoanele de „Like”, „Hate”, „Delate”, frică
și ură. Dacă îi citești pe Stoici și pe Budiști  vei  fi  mai câștigat și mai fericit, ne spune 
profesorul Jonathan Haidt. Surse de în�elepciune de la Buda și Marcus Aurelius, Titus etc.,
care ne înva�ă să ne  calmăm, să acceptăm oamenii pentru ceea ce sunt, să ne controlăm
reac�iile etc. Pășește prin via�ă în ciuda haosului din jurul tău. Aceasta e adevărata putere:
Cei  șapte ani de acasă. Că dacă Buda și Aurelius nu au reușit să aducă fericirea pe  pământ,
cine te crezi tu că vei reuși? Pășește prin via�ă pozitiv ca so în�elegi și să suprevie�uiești și
nu uita că fericirea stă în deciziile pe care le luăm  zilnic. 

Dacă societatea Capitalistă e în cădere, ce putem face ca să o  salvăm, mă  întreb
și încerc să aflu răspunsul de la cei specializa�i în domeniu. Covidul nea unit pentru prima
oară planetar. Oamenii se adaptează cu mare ușurin�ă în grup. Nu trebuie să renun�ăm la
Na�ionalism și Patriotism. E una din  marile greșeli ale Uniunii Europene. Ignorarea
tradi�iilor și istoriei �ărilor din care se compune. Banul pus înaintea spiritului divin și al
�ării duce la înstrăinare și ură. Na�ionalism înseamnă că î�i pasă de neamul din care te  tragi
și de familia ta. Cooperare cu celelalte na�iuni în prietenie. Iubirea de �ară e un element
esen�ial, apoi a plăti  taxele înseamnă a ajuta aproapele, lucru ignorat de mai marii 
multibilionari ai lumii care mereu au găsit uși�e de a nu contribui la prosperitatea neamului.
Un mare PATRIOT își PLĂTEȘTE TAXELE!

Cum înlocuim Capitalismul dacă nul putem salva? E cam greu, pentru că cere
timp, justi�ie și schimbare. Nu e ușor să treci de la vechi la nou, ci doar de a trece de la
unul vechi la unul progresist cu reguli noi. Cei care conduc lumea iau folosit pe 
multimiliardarii de azi făcu�i prin găurile ilegale construite în sistem ca pioni pentru a
schimba regula jocului în favoarea lor. Au pus în conduceri cheie tot felul de oameni inca
pabili și cu dizabilită�i, netesta�i intelectual și academic. Lucru care nu este de acceptat în
pilotarea avionului cu care  zbori, însă cu mare nepăsare sau neglijen�ă îl accep�i în fruntea
institu�iilor sau a �ării în care trăiești. Acești oameni lipsi�i de empatie, spunea Cosmin Gușă
de la Gold FM au fost aleși ca să joace astfel de roluri precum în cazul „exerci�iul 
pandemiei” condus de Bil Gates care nu numai că a  ac�ionat, dar a făcut și o repeti�ie cu
public și promovează stabilirea unei guvernante mondiale. Sănătatea globală fiind prima
treaptă spre globalizare, următoarele fiind încălzirea globală și criza energetică.

Yanis Varufakis ne spune că, tot ceea ce înseamnă Capitalism nu poate fi reparat
pentru că a expirat. Ce urmează e un alt monstru pe care va trebui săl stăpânim  și cine îl
va stăpâni va fi genera�ia ce urmează. Statul și corpora�iile sunt în  aceeași căru�ă, lucrează
mână în mână. Corup�ie peste tot din cauza alunecării  banului ca instrument de control.
Informa�ia e putere și e peste tot. Câștigătorii financiari au cumpărat puterea politică și o
controlează în favoarea lor. Omenirea are nevoie de un covor etic de a func�iona în mod
sănătos. Problema e că prin revolu�ia economică și de acum și cea digitală sa creat econo
mia de scară și cea de scop care distrug moralul covorului și afacerile micilor lucrători 
(brutari, măcelari, constructori, fermieri etc.) fiind ocupate de corpora�ii și dintrodată teoria
morală și cea a prosperită�ii na�iunii moare, e aruncată pe fereastră și ob�inem în final
tehnofeudalismul. Guvernul nu își poate face datoria când toate partidele sunt cumpărate
de acelaș șef financiar/sponsor.

În marea majoritate, omenirea nu în�elege că se închină banului, care la bază ar
trebui să fie doar un instrument/unealtă ca și miile din tolba  de func�ionare  a  societă�ii.
Banul nu ar trebui să aibă cuvânt în conducerea  și decizia unui guvern. Banul ar trebui să
apar�ină doar băncilor, tot așa cum semin�ele apar�in  agriculturii, notele muzicii și culorile
picturii. Banul nu trebuie săl înlocuiască pe om! Omul trebuie să rămână curat precum
copilul care sa întâlnit cu marea  minune a crea�iei SUNETUL, CULOAREA ȘI TRĂIREA
înainte de trecere  peste calea ferată  ȘI NU MAI  PU�IN  DRAGOSTEA  DE
APROAPELE – AC�IUNEA EDUCATOAREI. Sufletul trebuie săși cunoască crea�ia ca
să poată întra în dialog cu ea.  Vântul și parfumul trebuiesc savurate. Ce folos e să treci
întro viteză nebună printro lume pe care nu o vezi? NU EXIȘTI.

Iaș întreba pe americani: Voi când trăi�i, dacă tot în război sunte�i?
Ben TODICĂ


