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Citeşte Meridianul şi pe net la www.tvv.ro !
Fondat în anul 1996 Singurul Grup de Presă

din judeţul Vaslui

Prof. dr. Dumitru V. MARIN

editorial

m a r i n t v v @ g m a i l . c o m
w w w . m a r i n d u m i t r u . r o

Sebastian Ghiță, parlamentar și mogul de
presă a furat cât a putut din averea țării și „s-a
topit” de la Crăciun încoace. Dat fiind că 1/3 dintre
parlamentari au probleme penale înseamnă că ăștia
fură, nu se încurcă. Noi plătim!

Dar plătim alți mulți hoți pe care-i ajutăm să
trăiască.

De nivel intelectual: „Parfene al meu” îmi
face 5 luni ziarul de față, câștigă aproape 10.000 lei,
mai fură câteva sute de la chiriași, câteva zeci de la
vânzătorii de ziare, plângând de mama focului mă
mai tapează de câteva sute, mă îndatorează la
agenți comerciali și ... ați ghicit: dispare ca măgarul
(ce este!)

Și ca să-și facă bine treaba îmi golește calcu-
latorul, distruge programele, fură elementul
ajutător!

Parșivul de Parfene procedează ca un hoț or-
dinar!

La Bârlad l-am dus pe unul Macovei din
Căpușneni care a apărut în fața mașinii ca să-i dau
de lucru.

Hoț mai profesionist ca ăsta, mai rar.
În vreo 3 luni a furat peste 1000 kg. de

cartofi; un aparat de stropit (2.800 lei), alte unelte,
benzină, motorină.

La Ivănești, un cetățean cu 2 copii a vândut
pe    2 kg de vin, 2 tone de porumb știuleți, 500 de
kg grâu, circa 100 de baloți de lucernă și altele... A
ajuns până acolo încât să dea un sac cu lucernă
cumpărat cu 1800 lei, doar cu 20 lei! Halal afacere
a lui Lucian al nostru. Ca să împlinească a mai vân-
dut vreo 20 de baloți de lucernă cu 30 lei!

Și are 2 copii.
Și are nevastă muncitoare.
Ce-or fi gândind oamenii ăștia?
Până la urmă tragem concluzia că furatul e

sport național în România și că de la parlamentar
la văcar cam toți fură când prind un loc unde ar
trebui să trăiască bine o viață.

Cât de valabilă e deviza Fură și fugi!!!
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Meridianul Cultural
Românesc 
va fi lansat la                 

BIBLIOTECA MUNICIPALĂ
MIHAI RALEA, HUŞI, 

pe data de 25 martie, ora
12.00 şi pe data de 27

martie, ora 13.00, la CASA
CORPULUI DIDACTIC din

Iaşi 

www.tvv.ro
Tel 0744 231380

Sâmbătă, 25 martie, la Biblioteca
Municipala ”Mihai Ralea” Huși va avea
loc un simpozion intitulat ,,Unirea Basara-
biei cu România” menit să marcheze îm-
plinirea a 99 de ani de la acest eveniment
istoric. Simpozionul va începe la ora 12:00
și sunt invitate mai multe personalități pre-
cum: prof. Costin Clit, Ion Hadârcă,
Teodor Candu (Muzeul Național de Etno-
grafie și Istorie Naturală; Institutul de Isto-
rie al Academiei de Științe a Moldovei),
Mariana Țăranu (Institutul Patrimoniului
Cultural al Academiei de Științe a
Moldovei), prof. dr. Dumitru V. Marin,
Col. (r) Andrei Covrig, Col. (r) Mihai
Ștefan Focșa, Vitalie Gărgăun (primar al
orașului Leova), Eufrosinia Grețu (con-
silier raional Leova), Ștefan Plugaru
(Școala Generală din Stănilești).

Basarabia (așa cum fusese
definită în cadrul administrației țariste în
1812 la Tratatul de la București) s-a con-
stituit ca Republică Democrată
Moldovenească în primăvara anului 1917
proclamându-și întâi autonomia, apoi
independența față de Rusia și după câteva
luni unirea cu Regatul României, în cadrul
căruia a constituit o provincie. Această
stare a durat timp de 22 de ani până la 28
iunie 1940 când un ultimatum al guvernu-
lui sovietic conform pactului Hitler-Stalin a
fost adresat României privind cedarea
Basarabiei către Uniunea Sovietică. Româ-
nia a cedat și după 48 de ore Basarabia a
fost ocupată de Armata roșie, administrația
și Armata Română retrăgându-se, într-un
haos dramatic, la est de râul Prut.

Petru DAVID
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Numărul 7-8/2016 al revistei
Meridianul Cultural Românesc,

va fi lansat la BIBLIOTECA
MUNICIPALĂ MIHAI RALEA,
HUŞI, pe data de 25 martie,
ora 12.00 şi pe data de 27
martie, ora 13.00, la CASA

CORPULUI DIDACTIC din Iaşi 

Muzeul "Vasile Pârvan"
organizează o nouă conferință a cărei
invitată este dr. Angela Simalcsik,
antropolog, Cercetător Științific gr.
III, Centrul de Cercetări
Antropologice „Olga Necrasov”
Academia Română-Filiala Iaşi.
Conferința va fi completată de
prezentarea unor cranii care prezintă
deformație intenționată descoperite
în situri arheologice din România.

De-a lungul evoluţiei, omul
a recurs la numeroase practici
culturale fascinante şi, totodată, ieşite
din comun, cu scopul de a-şi indica
sau accentua statutul social, dar şi în
numele frumuseţii. Se pare că acest
aspect al vieţii sociale – de a se
evidenţia din mulţime – este prezent
şi astăzi în unele comunităţi, pe
aproape toate continentele locuite.

Deformaţia craniană
intenţionată (numită şi artificială,
voluntară, etnică, voită, deliberată)
sau deformarea intenţionată a capului
este o procedură invazivă, agresivă,
ireversibilă, executată intra vitam cu
instrumente şi tehnici specifice.

Deformarea oaselor
craniene se obţine prin aplicarea unei
forţe sau presiuni pe craniul nou-
născutului, manevră ce are drept
rezultat remodelarea şi alterarea
formei naturale a craniului, din cauza
denaturării procesului normal de
creştere osoasă.

Chiar dacă extrem de bizar
şi greu de înţeles, mai ales în epoca
modernă, când etaloanele frumuseţii
sunt cu totul altele decât cele de acum
2000 de ani, nu putem să nu
acceptăm latura fascinantă a
obiceiului deformării voite a
craniului. Cu toate că a cunoscut o
răspândire globală de-a lungul

istoriei omenirii, originea şi mai ales
semnificaţia sau rostul acestei
practici încă nu au ajuns să fie pe
deplin înţelese.

Deformarea craniană este o
modalitate de manifestare a omului –
parte componentă a comunităţii – de
a se evidenţia din mulţime, de a-şi

folosi propriul corp ca pe un produs
cultural; este o formă de comporta-
ment, o strategie a schimbului de
informaţie, un semnificativ artefact

cultural care marchează teritorii sau
graniţe sociale şi reafirmă etnicitatea.
Folosirea corpului uman pentru a
crea diferenţe sau asemănări în cadrul
unei societăţi este o concepţie
crucială pentru înţelegerea
deformărilor craniene în preistorie.

Conferința va avea loc sâmbătă, 25
martie 2017, ora 11.00, la sediul
central al muzeului din str. Vasile
Pârvan, nr. 1.

CONFERINŢA „DEFORMAŢIA CRANIANĂ INTENŢIONATĂ”
Sâmbătă 25 martie la ora

20:30, toată omenirea va sărbători în
mod simbolic “Ora Pământului”
(Earth Hour), un eveniment organizat
cu scopul conştientizării globale
despre impactul negativ asupra
mediului înconjurător cauzat de con-
sumul exagerat de resurse energetice.

Ora Pământului se
sărbătoreşte în România din anul
2009, iar la nivel
internaţional din
anul 2007, când
WWF Australia
a organizat
prima ediţie a
acestui eveni-
ment. Se întâm-
pla pe 31 martie
2007, la Sydney,
când 2 milioane
de case şi sedii
de companii
australiene au
stins luminile
timp de o oră. În
2008, 50 de
milioane de
oameni au ales
să celebreze
Earth Hour, iar în 2010 – 4.500 de
oraşe din 128 de ţări. La ediția 2014,
peste 7000 de oraşe din peste 162 de
țări au stins lumina de Earth Hour.

,,Din anul 2013 şi oraşul
Bârlad se alătură acestei
manifestări, prin iniţiativa echipei de
la Observatorul Astronomic al
Muzeului "Vasile Pârvan". Cu
prilejul evenimentului global "Ora
Pământului" organizăm observaţii

astronomice în stradă. Primăria
Municipiului Bârlad ne va susţine în
această activitate, şi va opri ilumi-
natului public în data de 25 martie
2017, intervalul orar 20:30 - 21:30”,
ne-a declarat Dumitru Ciprian
Vîntdevară Muzeograf Planetariu/
Observatorul Astronomic al
Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad

Observaţiile astronomice din
stradă vor avea loc
sâmbătă 25 martie
2017, între orele
20:30 şi 21:30, în
zona parcului
"Victor Ion Popa"
(la strada
principală).

,,În cazul în
care condiţiile
meteo nu vor fi
favorabile, o să
desfăşurăm activi-
tatea la sediul
O b s e r v a t o r u l u i
Astronomic (str.
Republicii nr. 235),
cu o prezentare
despre impactul
activităţilor umane

asupra mediului înconjurător.” a mai
spus Dumitru Ciprian Vîntdevară.

Informaţii actualizate pentru
toate activităţile organizate de
Planetariul şi Observatorul
Astronomic din Bârlad găsiţi pe
site-ul Astro Bârlad:
http://astrobarlad.wordpress.com/
şi pe adresa de facebook: 
www.facebook.com/astrobarlad.
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Polițiști din cadrul Poliției
municipiului Bârlad au reținut doi
bărbați, în vârsta de 28 de ani, din
Bârlad, în sarcina cărora au fost
probate infracțiunile de tulburarea
ordinii și liniștii publice și loviri sau
alte violențe.

Polițiștii Biroului de
Investigații Criminale Bârlad au
probat activitatea infracțională a două
persoane – H. Cosmin, de 28 de ani și
S. Ionuț, de 28 de ani, ambii
domiciliați în municipiul Bârlad,
bănuite de comiterea infracțiunilor de
loviri sau alte violențe și tulburarea
ordinii și liniștii publice.

Polițiștii au stabilit faptul că,
în seara de 18 martie a.c., în timp ce
se aflau în  fața unui local din
municipiul Bârlad, între S. Ionuț și M.
Mihai, de 27 de ani, din aceeași local-
itate, a avut loc un conflict spontan. S.
Ionuț l-a lovit pe M. Mihai și a plecat
din zonă. Ulterior, M. Mihai
împreună cu H. Cosmin au plecat
după S. Ionuț și l-au ajuns din urmă.
Între cei trei bărbați a izbucnit un nou
conflict și s-au lovit reciproc. Fapta s-
a petrecut pe raza municipiului

Bârlad.
S. Ionuț și H. Cosmin au fost

reținuți pentru o perioadă de 24 de
ore. În sarcina lui S. Ionuț au fost
reținute infracțiunile de tulburare a
ordinii și liniștii publice și lovire și
alte violențe iar pe numele lui H.
Cosmin a fost reținută infracțiunea de
tulburare a ordinii și liniștii publice.
Cei doi au fost prezentați la Parchetul
de pe lângă Judecătoria Bârlad cu
propunerea de luare a unei măsuri
preventive.

Polițiștii continuă cercetările
pentru documentarea întregii
activităţi infracţionale a persoanelor
implicate în aceaste fapte, activitate
desfășurată sub coordonarea
procurorului din cadrul Parchetului
de pe lângă Judecătoria Bârlad.

Tineri recalcitranţi reţinuţi pentru violenţă 
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An de an, zilele care promovează solidaritatea cu
persoanele din categorii vulnerabile, ce au şi calitatea de
beneficiari ai serviciilor specializate din cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Vaslui,  sunt aduse în atenția opiniei publice.
Reprezentanţii instituţiei
organizează activităţi tematice,
cu unic scop de valorizare a
potenţialului individual şi a
rolului în societate a acestor
persoane.

Astfel, în data de 21
martie, începând cu orele
10.00, la sediul Școlii
Gimnaziale „Stroe S.
Belloescu” Bârlad,
reprezentanții Centrului de Zi
pentru Copilul cu Sindrom
Down ,,Miracol” Bârlad,
entitate aflată în structura
DGASPC Vaslui,  în
parteneriat cu instituția gazdă
anterior menționată, au marcat
semnificația Zilei Mondiale a
Sindromului Down printr-un
set de activități specifice. La
acțiune au participat copiii
beneficiari ai Centrului de Zi
pentru Copilul cu Sindrom
Down ,,Miracol” Bârlad,
părinții acestora, elevi ai Școlii
Gimnaziale „Stroe S.
Belloescu” Bârlad, respectiv
personalul de specialitate al celor două unități.

Evenimentul se înscrie în registrul socializării de
grup a copiilor diagnosticați cu Sindromul Down, în
sensul stimulării spiritului cooperativ, colaborării pe o
temă predefinită și îmbunătățirii capacităților cognitive

prin experiențe ludice.
Centrul de zi pentru copilul cu sindrom Down

„Miracol” reprezintă un serviciu social comunitar care
răspunde nevoilor acestor copii de a fi asistaţi şi sprijiniţi
în procesul complex de recuperare, reabilitare şi integrare

socială.
Servicii oferite:

-Activităţi de
reabilitare şi învăţare:
kinetoterapie, logoterapie,
ergoterapie, terapii prin
învăţare;

-Activităţi recreative
şi de socializare –
realizează un echilibru
între activităţile de
învăţare şi reabilitare, pe
de o parte şi cele de
relaxare şi joc, pe de altă
parte;

-Activităţi de sprijin
pentru părinţi: asistenţă
socială, informare, consi-
liere psihologică;
-Activităţi direcţionate
către comunitate:
realizarea de ateliere de
lucru cu participarea
specialiştilor pe problem-
atica copilului cu sindrom
Down, activităţi de
instruire, schimburi de
experienţă, diseminarea

informaţiilor.
Grupul ţintă: Copiii cu dizabilităţi din

comunitatea municipiului Bârlad şi familiile acestora.

Biroul de presă al DGASPC Vaslui

21 MARTIE - ZIUA MONDIALĂ A 21 MARTIE - ZIUA MONDIALĂ A 
SINDROMULUI DOWNSINDROMULUI DOWN

Unitatea militară Bârlad, Regimentul 52 Artilerie Mixtă „General
Alexandru Tell”, a organizat la sfarsitul saptamanii trecute, un eveniment
extrem de important în cinstea personalului care a revenit în țară după ce, în
ultimele șase luni (septembrie 2016 – martie 2017), a participat la o misiune
în Teatrul de Operații Afganistan, în cadrul misiunii „Resolute Support”.

Ceremonia de repatriere din teatrul de operaţiuni Afganistan a
echipelor de consiliere şi asistenţă Train Advise and Assist Command – South
(TAAC-S) rotaţia 2 şi Train Advise and Assist Command – North (TAAC-N)
rotaţia 3 a reunit prezenta unor personalităţi militare, reprezentanţi ai
autorităţilor publice locale şi membrii familiilor militarilor echipelor T.A.A.C.

Timona BALMUŞ

S-AU ÎNTORS CU BINE ACASĂ

Cu 2 zile in urma, prefectul
Isabel Bogdan și subprefectul Mircea
Gologan au participat la o dezbatere
pe tema siguranței în unitățile de
învățământ, organizată de
Inspectoratul Școlar Județean (ISJ),
la solicitarea Inspectoratului de
Jandarmi Județean (IJJ) Vaslui, și
găzduită de sala de ședințe a
Centrului Județean de Resurse și
Asistență Educațională (CJRAE).

Inspectorul șef al IJJ,
col.Paul Smîntînă, a prezentat un
plan cu privire la siguranța și
securitatea elevilor, precizând că
violențele săvârșite în incinta
unităților școlare s-au redus în primul
semestru școlar 2016-2017 cu 75 la
sută față de primul semestru al anul
școlar 2015-2016. Și numărul de
fapte antisociale săvârșite în
proximitatea școlilor s-a redus cu 21
la sută. Șeful jandarmilor le-a cerut
directorilor să pună preț pe
importanța elevilor și profesorilor de
serviciu, un alt neajuns fiind legat de
insuficienta colaborare dintre
consilierii educativi și ofițerii
responsabili cu munca educativă,
pentru derularea de activități de pre-
venire.

Cu toate acestea, în primul
semestru școlar au fost organizate
300 de activități de prevenire în
rândul elevilor, alte 80 de acțiuni în
zona adiacentă școlilor, precum și 16
întâlniri profesionale la nivelul facto-
rilor de decizie privind siguranța
elevilor.

Colonelul Paul Smîntînă i-a
avertizat pe directori de pătrunderea

cu ușurință a persoanelor, care nu au
de-a face cu școala. Numai în primul
semestru au fost legitimate peste 500
de persoane străine, care se aflau în
interiorul mediului școlar, iar 61 au
fost sancționate, pentru pătrundere
fără drept în unitățile de învățământ.

”Nu toate școlile dețin semne
distinctive. Doar 65 la sută din
numărul unităților școlare s-au con-
format. De asemenea, doar 45 la sută
din școli au ecusoane pentru
vizitatori, iar acolo unde există per-
sonalul de serviciu nu impune vizita-
torilor purtarea lor la vedere, pentru a
fi mai ușor de identificat. Ne-am dori
o mai bună comunicare, atât cu
privire la regulamentele de ordine
interioară, în care să se regăsească
toate condițiile de acces în școală, cât
și cu privire la anunțarea imediată a
evenimentelor, care se produc în
interiorul instituțiilor școlare”, a spus
Paul Smîntînă.

Grație intensificărilor acțiunilor
preventive și a prezenței patrulelor de
jandarmi în interiorul unităților
școlare, numărul violențelor fizice
ușoare a scăzut considerabil, de la
399 (semestrul I an școlar 2015-
2016) la 95 (semestrul I an școlar
2016-2017). Și în privința distrugerii
bunurilor, scăderea este evidentă, de
la 310 la 25. Amenințările repetate au
scăzut de la 634 la 13, iar instigarea
la violență de la 89 la 9.

La rândul său, prefectul Isabel
Bogdan le-a cerut directorilor de
școli să organizeze cât mai urgent
întâlniri cu părinții, pentru a-i
atenționa cu privire la pericolele la

care se supun copiii lor, atunci când
accesează jocul ”Balena Albastră”, şi
e mai bine să supravegheze
activităţile online pe care le au
aceștia.

”La noi nu e un fenomen, însă au
apărut deja unele cazuri, în care
jocurile accesate în mediul virtual au
făcut victime. Aveţi mereu în atenţie
cu cine interacţionaţi dumneavoastră
sau cei dragi, pe reţele sociale sau pe
alte forme de comunicare pe internet.
Vă recomandăm tuturor celor care
sunteţi timoraţi sau ameninţaţi de
prietenii din mediul virtual, să
căutaţi sprijin la persoanele dragi
sau la autorităţi. Acordaţi-le timp
celor dragi”, a spus prefectul..

Prefectul a ținut să le
amintească celor prezenți că una
dintre problemele ce trebuie
soluționate urgent este cea privind
avizarea școlilor pentru situații de
urgență: ”Din punct de vedere ISU:
atenție că la 30 iunie expiră termenul
din Ordonanța de Urgență cu
autorizarea provizorie. E valabilă
pentru orice instituție și trebuie să ne
facem calculul că n-o să mai
prelungească nimeni provizoriu, mă
refer din punct de vedere al situațiilor
de urgență să intrăm în legalitate cu
tot ce înseamnă avizele PSI. A fost o
întreagă dezbatere pentru că a fost
prelungit cu un an termenul de
intrare în legalitate. Amenzile sunt
destul de mari, cea minimă fiind de
30.000 lei”.

Timona BALMUȘ

SSiigguurraannţţaa  îînn  şşccoollii,,  oo  pprreeooccuuppaarree  aa  aauuttoorriittăăţţiilloorr  llooccaallee

ATENŢIE LA „BALENA ALBASTRĂ”
Poliția Română, alături de

Ministerul Educației și Patriarhia
Română, derulează o campanie
împotriva controversatului joc
rusesc Balena Albastră, care a
început să pună în pericol și viețile
tinerilor români.

Jocul îi încurajează pe copii
să își facă rău, pasul final fiind
sinuciderea. Poliția Română explică
mai pe larg regulile jocului.

„Pe reţele de socializare,
mai ales în ţări care folosesc limbi
slavice, circulă un joc pe calculator,
care are 50 de niveluri şi presupune
îndeplinirea de către participant a
unor sarcini pe care le primeşte de la
un “custode” sau “mentor”. După
intrarea în joc, mentorul distribuie
participantului sarcini, iar ulterior,
acesta trebuie să facă dovada că le-a
îndeplinit prin trimiterea de fotografii
sau filmuleţe. Sarcinile, trasate pe
parcursul a 50 de zile, se referă la
automutilare, ascultarea unor
melodii cu mesaje suicidale, trezirea
în mod sistematic la ora 4:20,
vizionarea de filme sau videoclipuri
de groază, escaladarea unor clădiri
înalte, poduri, izolare de societate.
Cazuistica din alte ţări ne-a indicat
că acest joc nu este promovat doar pe
reţele de socializare, ci şi pe forumuri
private sau diferite canale pe web”,
arată reprezentanţii Poliţiei Române.

Părinții trebuie să fie atenți
la comportamentul copiilor

Polițiștii explică faptul că
atât copiii cât și părinții trebuie să fie
foarte atenți și să nu se lase influențați
de mass-media.

„Nu vă lăsați influențați!
Nicio provocare nu este mai
importantă ca viața!”, este mesajul
transmis de Poliția Română.

Sfaturi:
„Aveți mereu în atenție cu

cine interacționați dumneavoastră
sau cei dragi, pe rețele sociale sau pe
alte forme de comunicare pe internet
(e-mail, messenger, forumuri, jocuri
online!)

Dacă sunteți timorați sau
amenințați de „prietenii” din mediul
virtual, căutați sprijin la persoanele
dragi sau la autorități!

Părinții care observă
schimbări de comportament ale
copilului, ar trebui să ia legătura cu
medicul de familie pentru a-i îndruma
către ajutor de specialitate”

Balena albastră, un joc
sinistru și fatal

Regulile jocului, explică
Libertatea.net, sunt foarte stricte și se
întind pe durata a 50 de zile, ultima zi
fiind cea a sinuciderii .
Odată ce utilizatorul anunţă că vrea să
intre în joc, este contactat de alţi uti-
lizatori, în privat. Unii sunt interesaţi
doar să intre în joc şi caută informaţii,
alţii însă spun că sunt ghizi şi că rolul
lor este să te introducă în joc.

Ghidul îi transmite
jucătorului 50 de sarcini pe care
trebuie să le îndeplinească pe rând,
una pe zi, până la încheierea jocului.
Indicaţiile alternează de la jocuri sim-
ple, cum ar fi desenul unei balene
albastre, până la perversiuni şi acţiuni
automutilante.

În prima zi, jucătorul trebuie
să îşi deseneze pe mână unul din
numeroasele simboluri ale jocului – o
balenă, f58-f57, 4: 20, f57 şi să-i
trimită ghidului său o fotografie nud.

În următoarea zi, jucătorul
trebuie să se trezească la 04.20 să se
uite la filme de groază.

În a treia zi, trebuie să-şi
facă trei tăieturi cu un cuțit, cui sau
lamă, pe mână.

În următoarea zi, jucătorul
trebuie să deseneze o balenă pe un
obiect la îndemână. Îndeplinirea
sarcinilor presupune nu doar
realizarea lor, ci şi demonstrarea lor
prin fotografii sugestive. În acea zi,
dacă ghidul apreciază că jucătorul a
îndeplinit întocmai sarcinile, îl
acceptă în rândul „Balenelor
Albastre“ doar după ce îi arată că    şi-
a „încrestat“ pe un picior cuvântul
„yes“ (n.r. – da).

În zilele următoare, ghidul îi
cere jucătorului să se trezească la
04.20 şi să urce pe acoperiş sau să
meargă în staţiile de tren sau să-şi
însemneze mâna cu cuţitul,
desenându-şi o balenă sau să-şi taie
buzele.

În a 26-a zi de joc, ghidul îl
anunţă pe jucător ziua şi ora la care va
muri.

De la ziua 30 la ziua 49,
jucătorul trebuie să se trezească la
04.20 şi să se uite la filme de groază,
să asculte muzică din aceeaşi
categorie, să vorbească cu alte balene,
să-şi taie zilnic mâna şi să se retragă
complet din mijlocul familiei sau
cunoscuţilor.

În ultima zi, sarcina
jucătorului este să se sinucidă pentru
a învinge jocul.

Fapta de a determina sau
înlesni sinuciderea se pedepsește cu
închisoarea între 3 și 20 de ani.

Sursa http://sibiu100.ro



In cadrul manifestarilor dedicate Zilei
Mondiale a Teatrului, eveniment sărbătorit pe 27
martie, Teatrul „Victor Ion Popa” Bârlad  îi
asteaptă pe bârlădeni la comedia „O noapte
furtunoasă”, de Ion Luca Caragiale. Din distribuție
fac parte: Dan Tudor (Rică Venturiano), Afrodita
Androne (Veta), Dragoș Ionescu (Jupân
Dumitrache), Tudorel Filimon (Nae Ipingescu),
Orodel Olaru (Chiriac), Narcisa Pintea (Zița) și
Florin Dobre (Spiridon). regia piesei este semnata
de Dan Tudor, cunoscut bârlădenilor datorită
spectacolelor „Gaițele” (27 aprilie 2015),
„Haimanaua” (16 octombrie 2015), „Amor în far-
macie” (20 noiembrie 2015), „Taxi Blues” (14
martie 2016), „Omul cu mârțoaga” (24 octombrie
2016), etc. Prețul unui bilet va fi de 75 de lei.  

Poftiţi la teatru!
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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)
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Suntem într-o continuă
schimbare, de la naştere şi

până părăsim această lume. Doar că,
în ceea ce te priveşte, în această
săptămână se pare că a sosit timpul să
iţi reevaluezi propriul sistem de va
lori. Şi să mai schimbi câte ceva, în
bine, pe ici, pe colo... Şi să faci tot
posibilul pentru a-ţi păstra banii în
buzunar. O săptămână în care îţi vei
găsi destule resurse.

De vreme ce Marte şi-a avut
ingresul in semnul tău solar,

poţi considera că a sosit timpul pentru
a da dovadă de empatie şi de compa-
siune (mai mult decat de obicei)
pentru cei din jurul tău. Probabil că
trebuie să cauţi şi să găsesti de unul
singur o metoda pentru a face un
lucru. În ceea ce priveşte relaţia ta de
dragoste, se pare că începi a-ţi reana-
liza propriul ideal. Cumva, trebuie să
faci în aşa fel încât să fie bine.

Daca nu ai învăţat încă să
oferi şi, în acelaşi timp, să

primeşti, o vei face in această
săptămână. Este asemenea unei
reîntoarceri acasă, indiferent ce
înseamnă acest lucru, pentru tine.
Cheia oferită ţie este aceea a
armoniei, a împăcării cu cei din fa-
milie. Indiferent ce se întâmplă, alege
să nu perpetuezi conflictul. Vin veşti
bune şi cu energie favorabilă
dezvoltării tale, pe toate planurile.In-
să, nu uita că Dumnezeu iţi oferă, dar
nu îţi şi pune în traistă ceea ce îţi dă.

Si iata cum, odata cu
primăvara, apare şi dorinţa

de a părăsi locul în care iarna te-a
tinut prizonier, evidentă devenind
dorinţa de a-ţi petrece timpul alături
de prieteni, în văzul lumii. Destul de
narăbdător în ceea ce priveşte
rezolvarea problemelor descoperite în
ultima perioadă, dupa cum se pare.
Probabil că vei face totul pentru a
câştiga o dezbatere, însă limitează-ţi
intensitatea intenţiilor. 

O săptămână în care exube-
ranţa şi jovialitatea pe care

le manifeşti nu te lasă să rămâi în
umbră, ascuns. Îi atragi pe cei care au
câte ceva de învăţat, de la tine, fără a
întâlni obstacole. Pe cât posibil, evită
excesul, mai ales cel alimentar.
Aspectele astrologice nu-ţi dau pace
şi nu te "lasă" până nu îţi manifeşti
potenţialul creator. E timpul să-ţi
reevaluezi şansele. O săptămâna în
care îţi manifeşti generozitatea cu
multă bucurie.

Deşi nu îţi este caracteristic,
de această dată preferi să te

asiguri că poţi controla ceea ce alţii
gândesc sau decid. Sau, cel puţin, să
fii tentat a face acest lucru. Este de
preferat să îi ajuţi pe ceilalţi să îşi
găsească curajul, să le fii sursă de
inspiraţie, nicidecum să îi influenţezi.
Apoi, o veste bună în ceea ce priveşte
finanţele tale - este posibil să culegi
roadele muncii tale de luna trecută,
însă, mai devreme decât te aşteptai şi
chiar mai bine remunerată decât cre-
deai. 

Ziua Internațională a Poeziei
este pe data de 21 martie și este
declarată de UNESCO, începând din
anul 1999, drept o recunoaștere a
faptului că oamenii de litere și de
cultură, poeții și scriitorii din întreaga
lume și-au adus o contribuție
remarcabilă la îmbogățirea culturii și
spiritualității universale. De
asemenea, “Ziua Internațională a
Poeziei” urmărește să susțină creația
poetică, stabilirea unui dialog între

poezie și alte genuri ale creației,
editarea și promovarea poeziei ca artă
deschisă oamenilor.

Primele manifestări dedicate
“Zilei Internaționale a Poeziei”, în
România sunt legate de Fundația
Culturală „Orient Latin” si de
Asociația Culturală ADSUM care
organizează, separat, din anul 2005
respectiv 2008, spectacole pentru mar-
carea acestui moment. 

Spectacolele Asociației
Culturale ADSUM incep la Palatul
Suțu, iar anii următori (până in 2012
inclusiv) manifestările capătă
amploare fiind găzduite de Biblioteca

Națională a României si Palatul
Național al Copiilor După anul 2009
ideea de a organiza manifestări
dedicate “Zilei Internaționale a
Poeziei” este preluată de tot mai multe
asociații culturale, ligi și alte societăți
ale scriitorilor din România.

Miercuri, 15 martie,
începând cu ora 16.00, Biblioteca
Municipală „Stroe S. Belloescu" a
organizat activitatea „Magia versului
clasic”, dedicata Zilei Mondiale a

Poeziei. “Despre poezie și frumuseţea
acesteia a vorbit invitatul nostru,
poetul Petruş Andrei, care ne-a
prezentat și o buna parte din cărtile
dumnealui. Magia poeziei a fost
întreţinută de cinci elevi de la Şcoala
de muzică şi arte plastice „N.N.
Tonitza”. Au interpretat la pian:
Hartanu Andreas, Barbălata Darius,
Cozmîncă Ionuţ, Simionescu Oana și
Căpriţă Maria, coord. de prof. Mihail
Manciu și prof. Cozma Gabriela. Le
mulţumim tuturor inivitaţilor si celor
care au fost alături de noi!” a declarat
Cristina Vizitiu, şefa instituţiei de
cultură.

Ziua Mondială a Poeziei a fost
marcată şi de biblioteca bârlădeană

Ziua Mondială a Teatrului a fost creată de Institutul Internaţional
de Teatru, în cadrul Congresului Mondial de la Viena, în anul 1961 şi a
fost sărbătorită prima oară în 1962, la 27 martie, ziua în care se
deschidea stagiunea Teatrului Naţiunilor din Paris. De atunci, în fiecare
an, la aceeaşi dată, comunitatea teatrală internaţională, artişti şi public
deopotrivă, celebrează Ziua Mondială a Teatrului. Înfiinţat în 1948 la
iniţiativa UNESCO şi a unor personalităţi de seamă din domeniul
teatrului, Institutul Internaţional de Teatru este cea mai importantă
organizaţie internaţională neguvernamentală din domeniul artelor
spectacolului, având relaţii oficiale de consultare şi asociere cu
UNESCO. În fiecare an de Ziua Mondială a Teatrului, o personalitate din
lumea artelor spectacolului sau din alt domeniu al culturii este invitată să-
şi exprime gândurile legate de acest eveniment, într-un mesaj
internaţional, care se difuzează în lumea întreagă, în zeci de limbi.  

DDeesspprree  ZZiiuuaa  MMoonnddiiaallăă  aa  TTeeaattrruulluuii......

La sfârşitul săptămânii tre-
cute, prefectul Isabel Bogdan a parti-
cipat la Simpozionul ”197 de ani de
la nașterea domnitorului Alexandru
Ioan Cuza”, organizat de Casa de
Ajutor Reciproc a Pensionarilor
”Elena Cuza” Bârlad, în parteneriat cu
Asociația Națională Cultul Eroilor
”Regina Maria”.

"Mă bucur că Bârladul, prin
Casa de Ajutor Reciproc a
Pensionarilor, se înscrie în rândul
comunităţilor care îl sărbătoresc pe
domnitorul Alexandru Ioan Cuza.

Spiritul său este prezent şi acum la
197 de ani de la naştere, iar pentru
bârlădeni trebuie să fie motiv de
mândrie, mai ales că mai mulţi
istorici susţin că aici s-a născut cel
care avea să înfăptuiască mica unire.

Deşi locul naşterii lui Cuza
suscită încă anumite discuţii, în isto-
rie s-a impus un lucru cert, Cuza
aparţine Bârladului. Aici există şi o
Casă Memorială Alexandru Ioan
Cuza, unde se spune că aparţinea
unui unchi de-al său şi în care marele
domnitor a văzut lumina zilei.

Personalitatea lui Alexandru
Ioan Cuza, domnul Unirii, impune
respectul şi recunoştinţa generaţiilor
de azi şi de mâine pantru marile sale
fapte, care l-au aşezat definitiv în

familia glorioasă a domnitorilor şi
voievozilor români. Numele său este
legat de ideea de reformă şi moder-
nizare a statului român, iar 24
ianuarie 1859 rămâne una dintre cele
mai importante date din calendarul
nostru istoric. Fără Mica Unire nu
s-ar fi înfăptuit niciodată Marea
Unire de la 1 decembrie 1918. Să-l
cinstim de câte ori avem ocazia şi să
nu uităm să le transmitem generaţiilor
tinere ce personalitate marcantă are
Bârladul", a precizat prefectul Isabel
Bogdan. 

Despre personalitatea și opera refor-
matoare a domnitorului Alexandru
Ioan Cuza au susținut alocuțiuni:
col.(rtg.) Constantin Chiper,
vicepreședintele Asociației Naționale
Cultul Eroilor ”Regina Maria” și
președintele filialei Prahova - ”Viața
lui Alexandru Ioan Cuza - date
biografice”; col.(r.) Pavel Valerian
Timofte, vicepreședinte al Asociației
Naționale Cultul Eroilor ”Regina
Maria” și președintele filialei Bacău -
”Reformele lui Cuza în domeniul
militar” și prof. Maria Marin -
”Reformele lui Cuza în domeniile
învățământului, culturii, administra-
ției și agriculturii (secularizarea și
reforma agrară)”.

Simpozion dedicat lui Alexandru Ioan
Cuza, la CARP "Elena Cuza" Bârlad
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Peşti  (21 feb - 20 mar)
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Nu mai este cazul să te simţi
dat la o parte din grupul tău

sau neînţeles de către cei cu care
interacţionezi, deoarece, de această
dată, se pare că toţi intuiesc ceea ce tu
vrei să spui - parcă îţi citesc gândurile
şi îţi ghicesc doleanţele... O
săptămână în care îţi este foarte clar
ce anume îţi doreşti de la viaţă în ge-
neral şi de la persoana iubită în spe-
cial. 

S-ar putea să îţi lipsească pu-
terea de a merge mai departe,

contrar naturii tale. Însă, te simţi bine
în starea în care te afli şi, se pare, eşti
mulţumit de felul în care viaţa ta
decurge. Deşi puţin cam aglomerat la
locul de muncă, deşi simţi nevoia
să-ţi organizezi pe îndelete habitatul
şi rutina zilnică, undeva, în adâncul
sufletului tău, ar putea să existe
convingerea că nu acesta este drumul
tău.  Încearcă să nu reacţionezi.

Dacă îţi lipseau partene-
rii/partenerele de distracţie,

ai toate şansele să îi/le întâlneşti în
această săptămână, de îndată ce
Mercur va accesa energiile semnului
zodiacal al Berbecului. Însă, dacă ţi se
spune sau ţi se reprosează faptul că ai
exagerat, nu da vina pe exuberanţa pe
care o simţi. Nu uita că deciziile au
fost ale tale... Apoi, aşteaptă-te să
primeşti informaţii care deja îţi sunt
cunoscute. Nu te enerva nici de
această dată, în definitiv, nu este vina
nimănui că tu te afli mereu cu un pas
in faţa celorlalţi. 

De această dată ai puterea de
a soluţiona problemele vechi,

legate de tine şi de fraţii/surorile tale
sau verii şi vecinii tăi. În cazul in care
acest probleme sunt legate de
comunicare şi de felul în care te ma-
nifestai în trecut (poate chiar în
copilărie), vis-a-vis de aceste per-
soane, profita de primele doua zile ale
acestei săptămani pentru a descoperi
soluţia de care ai nevoie. De îndată ce
Mercur va accesa energiile marţiene,
situaţii problematice, legate de
caminul tau vor reveni in atentia ta.

Dacă ai avea un plan pe care
să îl urmezi cu stricteţe, ar fi

mai bine decât daca ai acţiona "liber"
de prejudecăţi, aşa cum îţi place sa
crezi ca eşti. Însă, în cazul în care te
găseşti într-o competiţie (cu sau făra
voia ta) alege să acţionezi din instinct
şi nu după reţete care pana mai
deunăzi au funcţionat. Chiar şi în
acest sens, concentrează-te pe coope-
rare, deşi ai putea avea senzaţia că eşti
forţat să acţionezi izolat. 

Ar fi bine dacă ţi-ai aminti
că eşti singura persoană din

această lume care îţi poate purta de
grijă. Se pare că în această perioadă
trăieşti cu senzaţia că îţi lipseste
controlul şi cauţi să îl descoperi prin
intermediul celor cu care interac-
ţionezi. Deşi s-ar putea să nu îţi fie pe
plac, ar fi bine dacă ai păstra secrete
rezultatele la care ai ajuns, neîmpărtă-
şind cu nimeni informaţiile pe care le
ai, cel putin nu în a doua parte a
săptămânii. 

În perioada 16-17 martie, la
Târgu Mureş, s-a desfăşurat Adunarea
Generală a Prefecţilor şi
Subprefecţilor din România (APSR).
La manifestare a participat şi Isabel
Bogdan, prefectul judeţului Vaslui.
Întâlnirea a avut drept scop strângerea
de propuneri, care să contribuie la la
modificarea Legii nr.188/1999, privind
Statutul Funcţionarilor Publici, şi la
elaborarea noului Cod Administrativ.

La deschiderea oficială a
manifestării au participat dr.Raed
Arafat, secretar de stat în Ministerul
Afacerilor Interne, Teodor Iulian
Gheorghe, directorul general al
Direcţiei Generale pentru Relaţiile cu
Instituţiile Prefectului din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne şi
col.Daniel Marian Dragne, inspectorul
general al Inspectoratului General

pentru Situaţii de Urgenţă, lucrările
adunării fiind coordonate de Petre
Gigi, preşedintele APSR şi prefectul
judeţului Ialomiţa. 

„În urma discuţiilor din
cadrul Adunării Generale a forului au
fost formulate opinii divergente cu
privire la transformarea prefecţilor şi
subprefecţilor din funcţionari publici
în demnitari şi că o decizie finală în
acest sens va fi formulată până în data
de 27 martie. Unii din colegi cred că
este bine să se facă această
transformare, alţii cred că ar trebui
menţinută funcţia apolitică în zona de
prefect şi subprefect”, a precizat pre-
fectul vasluian.

Acesta a mai afirmat că în
cadrul APSR s-a cerut ca în noul Cod
Administrativ să se regăsească şi
propunerea ca la numirea şefilor
deconcentratelor prefecţii să dea un
aviz obligatoriu, iar secretarii
unităţilor administrativ-teritoriale să
fie subordonaţi prefecţilor.

O altă propunere a fost cea de
reînfiinţare a funcţiei de secretar gen-
eral al prefecturilor, astfel încât să
existe o continuitate la nivelul acestei
instituţii, indiferent de schimbările
care se petrec la nivelul funcţiilor de
prefect şi subprefect.

Prefectul Isabel BOGDAN, prezent la
Adunarea APSR de la Târgu Mureş

„Muzica nu este, cum crede
atâta lume, numai visare și distracție.
E muncă, muncă grea. Dar și imens
de binecuvântată” spunea George
Enescu la începuturile carierei sale.

La finele săptămânii trecute,
Muzeul "Vasile Pârvan" a organizat o
nouă întâlnite cu membrii Fundației
Culturale „Remember Enescu”,
colaboratori vechi și statornici ai
instituției de cultură. Distinsa
profesoară Mihaele Tomescu fiind
cea care de mulți ani reușește să
adune, în jurul său și a muzicii, pe cei
mai talentați tineri muzicieni din
România. Și de această dată,
participanţii au avut posibilitatea de a
asculta, în recital, atât tineri aflați la
început de drum, cât și studenți cu o
vastă experiență muzicală obținută în
urma participării la numeroase
concerte, recitaluri și concursuri.

În acest context cultural, au
evoluat tinerii Ştefania Turcu, Eduard
Botez, Darius Zorilă, Mihnea Berilă,
Octavian Mihăilă, Alessia Maria
Banu, Gheorghe Robert Gheorghiu,

Răzvan Pruteanu, Maria Căpriţa,
Vlad Gheorghiu, Silviu Stratula,
Andreea Teodora Gavriluţi.
TRIO  –  Andreea Ududec, Vlad
Lavric, Isabela Hrişca
La pian prof. – Luiza Botez,
Anemona Forţu Niagu, Emilia
Mocanu, Cezara Petrescu

Protagoniștii acestei întâlniri
sunt interpreți de la: COLEGIUL
NAȚIONAL DE ARTE „OCTAV
BĂNCILĂ” IAȘI,
UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ
DE  ARTE „GEORGE ENESCU”
IAȘI, ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE
ARTE „NICOLAE TONITZA” –
BÂRLAD ȘI COLEGIUL
NAȚIONAL DE ARTE „GEORGE
APOSTU” BACĂU.

Programul propus a fost unul
foarte bine și echilibrat ales oferind
auditoriului posibilitatea de a asculta
lucrări de J. S. Bach, W.A.Mozart, L.
van Beethoven, Cl. Debussy, P.
deSarasate, G. Puccini, G. Verdi, A.
Haciaturian, A. Copland.

RREECCIITTAALL  VVOOCCAALL  IINNSSTTRRUUMMEENNTTAALL  „„PPRREELLUUDDIIUULL
GGLLOORRIIEEII””  DDIINN  CCAADDRRUULL  FFEESSTTIIVVAALLUULLUUII

NNAAŢŢIIOONNAALL  „„RREEMMEEMMBBEERR  EENNEESSCCUU””

În urmă cu câteva zile, sub-
prefectul Mircea Gologan a condus
ședința Comisiei de Dialog Social, în
care au fost prezentate prerogativele
Comisariatului Județean pentru Pro-
tecția Consumatorilor (CJPC) Vaslui,
iar la final a fost făcută o sinteză a
activității desfășurate pe parcursul
anului 2016.

Comisarul șef adjunct,
Constantin Vasilache, a precizat că
anul trecut instituția pe care o
coordonează a desfăşurat un număr de
2.564 acţiuni de control pentru
verificarea respectării prevederilor
legale privind protecţia consuma-
torilor, acţiuni tematice de control şi
pentru cercetarea reclamaţiilor şi
sesizărilor primite din partea con-
sumatorilor.

Urmare deficienţelor constatate,
au fost dispuse următoarele măsuri:
oprirea temporară a comercializării
pentru produse alimentare şi neali-
mentare în valoare de 53.801 lei, până
la eliminarea/remedierea deficien-
ţelor constatate; oprirea definitivă a
comercializării şi retragerea din cir-
cuitul comercial pentru produse ali-
mentare și nealimentare în valoare de
6.739 lei. 

Pentru încălcarea prevederilor

legale din domeniul protecţiei consu-
matorilor, au fost sancţionaţi contra-
venţional un număr de 2.002 opera-
tori economici, fiind aplicate un
număr de 1.100  amenzi contraven-
ţionale în valoare totală de 1.751.850
lei şi 902 avertismente.

”În această perioadă au fost
cercetate şi soluţionate un număr de
516 reclamaţii primite din partea
consumatorilor. În urma cercetărilor
efectuate 240 reclamaţii s-au dovedit
a fi întemeiate, 109 reclamaţii au fost
neîntemeiate, 70 reclamaţii au fost
redirecţionate spre cercetare organis-
melor competente, 97 reclamaţii nu
au putut fi soluţionate din cauza lipsei
elementelor necesare cercetării”, a
spus Constantin Vasilache, comisarul
șef adjunct al CJPC Vaslui.

În cadrul întâlnirii, subprefectul
Mircea Gologan s-a arătat interesat de
disponibilizările de la Vastex, după ce
fabrica și-a încetat activitatea, Silviu
Calancia, directorul Agenției Județe-
ne pentru Ocuparea Forței de Muncă
Vaslui, precizând că nu toți foștii
salariați de la fabrica de textile au
solicitat ajutorul de șomaj, iar cei care
au intrat în evidențele agenției
urmează să intre într-un program de
reconversie profesională.

CCoommiissiiaa  ddee  DDiiaalloogg  SSoocciiaall  ss--aa  îînnttrruunniitt
îînn  şşeeddiinnţţăă

Pe 17 martie, la Cercul Militar Bârlad, s-a desfasurat cea de-a XI-a
Ediţie a Concursului istoric "Alexandru Ioan Cuza - fiu al Bârladului", organizat
de Societetea de Istorie, filiala Bârlad şi moderat de prof. Oltea Gramaticu. La
concurs au participat 5 echipe formate din câte doi elevi, de la Şcolile
Gimnaziale nr. 2, 10, 1, 8 şi 5. Juriul a fost format din: m.m.p.r. Lucian Ursu
(Şeful Cercului Militar Bârlad), Alina Butnaru (muzeograf) - preşedintele
juriului - şi Cristina Vizitiu (şef serviciu Biblioteca Municipală Bârlad). 

Câştigătoare a fost echipa Şcolii gimnaziale nr. 8 cu 79 de puncte,
urmată de cei de la Şcoala nr. 1 cu 77 p., Şcoala nr. 10 cu 72,5 p., Şcoala nr. 5 cu
44 de p. şi Şcoala nr. 2 cu 42,5 p. Elevii au primit diplome şi cărţi din partea
Primăriei Bârlad, Bibliotecii Municipale "Stroe S. Belloescu" şi Muzeului
"Vasile Parvan". Concursul s-a desfaşurat în cadrul "Zilelor AL. I. Cuza - 17-20
martie", Editia a XXXVII-a. La concursul pentru licee, locul I a fost adjudecat
de elevii Colegiului Naţional “ Ghe, Roşca Codreanu”.

Rezultate deosebite - Rezultate deosebite - 
elevi merituoşielevi merituoşi

Paginile 4 şi 5 sunt realizate de Timona Balmuş
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Reporter: Stimați prieteni,
Costică Postârnac, primarul de la
Ipatele, este interlocutorul meu de
astăzi. A acceptat cu greu interviul,
știind că presa poate să-l critice. Noi
nu-l criticăm, însă. Bine v-am găsit,
domnule primar.

Primar: Bine ați venit, dom-
nule profesor.

R: V-am văzut cam încruntat,
astăzi. Ce-ați pățit?

P: Vin de pe un șantier co-
munal, am început din nou activi-
tatea, se lucrează la șanțurile de pe
marginea DC71, avem probleme
pentru că zăpada și apa au mai dis-
trus din drum. Am început să
lucrăm la cofrat, la turnat șanțurile
de la postamente. Sunt și alte pro-
bleme cu ploile care au distrus în ul-
tima perioadă, au produs eroziuni,
apa a cărat piatra de pe drum, a
distrus șanțurile. Acum încercăm să
reparăm cu oamenii de la 416.

R: Câte dosare aveți la 416?
P: 56 de dosare, aproape

200 de persoane în total dintre care
cei care au fost obligați să efectueze
orele de muncă sunt folosiți la
munci în folosul comunității,

curățarea zăpezii, întreținerea dru-
murilor...

R: I-am filmat cum lucrează
și cum recuperează nisipul. Chiar mi-
a plăcut că recuperați nisipul. 

P: Mi-au fost chiar folosi-
tori astă iarnă, i-am folosit pentru

ajutorarea persoanelor cu probleme
deosebite, bătrâni, oameni care au
nevoie de sprijin. Am avut reparti-
zat un număr de oameni, pentru
ajutorarea acestor persoane. Oa-
menii respectivi au ajutat la tre-
burile gospodărești, la curățat
zăpada de pe căile de acces spre
locuințe, curățarea șanțurilor, a
ulițelor.

R: Nu v-ați făcut centrale la
școală? Lemne, văd că ați avut.

P: Avem centrale la toate
școlile.

R: Mă întorc la 416. Dom-
nule Postârnac. Sunteți unul dintre cei
mai respectați primari, colegii vă
apreciază. Cei care doresc să învețe,
vor învăța. 416 este o lege în
favoavarea primarului, masă de
manevră a primarului. Este o forță de
muncă impresionantă. Într-o comună,
Dragomirești de exemplu, sunt 366 de

oameni. Dumneavoastră aveți mai
puțini. Sunteți o comună, cu oameni
un pic mai gospodari. Domnule pri-
mar, aveți să le dați de muncă celor de
la 416?

P: Dacă ați observat noi
avem populație mai puțină în
comună. Numărul de dosare nu este
exagerat de mare. Contrar spuselor
unora, eu susțin că legea 416 este
necesară. Din două puncte de
vedere. În primul rând că unitatea
administrativă poate rezolva unele
probleme cu cei activi care
prestează orele de muncă, în al
doilea rând se dă posibilitatea unor
familii care au copii la școală să aibă
o sursă minimă de venit pentru
aceștia. Le este, deci, absolut
necesară această lege. În plus nu am
probleme cu prestarea orelor de
muncă, pentru că noi avem o
regulă: nu ți-ai prestat orele,
următoarea lună ai pierdut ajutorul
social. Motiv pentru care nici nu am
avut probleme cu ajutorul social.
Știu că se spune că cei de la 416 sunt
votanți,  o masă de manevră pentru
primar. Din punctul meu de vedere,
așa ceva, nu este adevărat. Aici de-
pinde de calitatea fiecăruia. Eu vă
spun sigur că cei de la legea 416 au
foarte mult de lucru. Avem foarte
multe drumuri, acolo este nevoie de
șanțuri, avem de cosit iarba pe mar-
ginea drumului,  este foarte multă
treabă de făcut. Avem o suprafață
de 19 hectare de plantație silvică pe
care din 2016 o întreținem cu cei de
la 416.

(Interviul în întregime îl puteti citi în
numărul următor)

A consemnat ca reporter,
Prof. dr. Dumitru V. MARIN 

IPATELE GOSPODAR ECONOM
R: Dragi prieteni suntem la

primăria comunei Moțca, o comună
mare, o comună de „răscruce”, situată la
graniță cu Iași, Suceava, Neamț. Dom-
nule primar să presupunem că nu v-aș
cunoaște și aș fi în situația unui om care
ar vrea să vă cunoască. Cum v-ați
prezenta? Sunteți foarte prezentabil, le
aveți cu vorba, reprezentați cu cinste co-
muna şi ați reușit să obţineţi al doilea
mandat de primar. Domnule Serioja,
bine v-am găsit .

P: Bine aţi venit, domnule pro-
fesor.

R: Abia aștept să-mi
împărtășiți din gândurile dumneavoastră
reactualizate. Noi de fapt ne-am mai în-
tâlnit și altă dată. Acum, în primăvară, v-
aş ruga să ne spuneți câte ceva despre
dumneavoastră.

P: Sunt foarte optimist și plin
de speranță. Ca să fiu în dezacord cu
bugetul de stat care este în întârziere, mă
declar foarte optimist. Am așteptări
foarte mari de la ceea ce am putea să
facem în viitorul apropiat, am proiecte
pentru care am semnat deja contractul de
finanțare, la altele urmează să avem
răspunsuri. Sunt proiecte care au fost de-
clarate eligibile, eu sper să implementez
cât mai multe dintre ele.

R: Gata, deja ați rezumat ceea
ce doream eu. Dar, s-o luam metodic.
Deci, domnule primar, Moțca are... cam
câți locuitori? Și câți din ei au plecat la
muncă în alte țări?

P: Are 5477 de locuitori. Cam
20% sunt plecați .

R: Deci aici aveți cam 4000.
Am văzut că pe o stradă aveți și niște
palate țigănești. Aveți și persoane de
etnie romă?
P: Avem, avem 14% etnie romă. Dar
faptul că dumneavoastră vedeți palatele,
pe noi ca administrație locală ne bucură,
nu apelează la noi să le facem locuințe
sociale.

R: Cam ce populație aveți de
etnie romă? Ați spus 14%..., la 416, cam
câți ați avea?

P: Avem cam 800 de persoane
de etnie roma, în comună. La 416 avem
cam 150 de dosare. La 416 nu toți au
drept de muncă, mai sunt câțiva scutiți. 

R: Vă simțiți primar adevărat?
P: Cred că ar putea să fie și mai

bine. Pentru orice situație există și mai
bine.

R: Domnule primar cam câtă
lume lucrează, este angajată, în co-
mumna Moțca? Repet, este o comună la
răscruce de drumuri, se pot duce spre
Suceava, Fălticeni, se pot duce și către
Pașcani, Bacău, Neamț șamd. Atunci
când erau fabricile alea și pe aici treceau
tot felul de polonezi, era şi un Centru de

afaceri. Acum, nu mai știu ce este.
Spuneți dumneavoastră.

P: Avem echipe de construcții
care în perioada primăvară, vară,
toamnă, când vremea o permite, merg și
lucrează în construcții, ăsta ar fi un ex-
emplu, lucrează prin țară, acest fapt ne
onorează. Nu avem o statistică exactă,
dar avem şi mulți plecați din țară. Noi ne
străduim să creem locuri de muncă dar
nu ne reușește pe cât am dori. 

R: Aveți Siretul aproape. Nu

puteți extrage prundiș?
P: Moldova este mai aproape.

Avem funcționabile 6 balastiere. Erau 7,
dar una și-a schimbat obiectul de activi-
tate și se retrage.

R: De acolo vin niște bani la
primării?

P: Vin, păi este singurul lucru
care ne aduce bani la buget .

R: Dar la pământuri, cum stați,
sunt toate colectivizate?

P: Sunt toate colectivizate la
noi, nu sunt necolectivizate, dar comuna
este cam săracă în pământ. N-am avut
pământ arabil, cum s-ar spune, avem
pământ pe teritoriul altor comune. De
exemplu avem și un litigiu, pentru supra-
punere de teren, cu comuna Balș. Avem
la Cristești, la Ruginoasa,...

R: Știți cât primesc oamenii ca
redevență, ca arendă?

P: Cea mai mică cantitate ar fi
de 600 kg de grâu la hectar, până într-o
mie.

R: Asta înseamnă că aveți
pământuri bune.

P: Acelea de la câmp sunt mult
mai bune decât cele de aici, de la noi.
Până în 2009 nu am avut aici asociații. 

R: Mai toți primarii se
străduiesc să le asigure condiții posi-
bililor investitori. Dumneavoastră, ce
măsuri ați luat în acest sens? Ce condiții
le-ați oferi în plus?

P: Din punctul acesta de
vedere, am și eu idei liberale, încurajarea
antreprenorului, suntem deschiși la orice
idee care le oferă oportunități. Am fi în
stare să-i scutim și de câteva plăți pentru
câțiva ani, dacă Consiliul ar vrea.

R:Le dați terenuri, le asigurați
gaz, apă?

P: În concesiune. Cei care sunt
acum au terenuri în concesiune, numai
una sau două societăți au teren cu atestat

(Interviul în întregime îl puteţi citi în
numărul următor)

A consemnat ca reporter,
Prof. dr. Dumitru V. MARIN .

IPATELE CONSIDERAŢIE PENTRU
TOATĂ LUMEAMOŢCA

Numărul 7-8/2016
al revistei 

Meridianul Cultural
Românesc, va fi

lansat la
BIBLIOTECA
MUNICIPALĂ

MIHAI RALEA,
HUŞI, pe data de

25 martie, ora
12.00 

şi 
pe data de

27 martie, ora
13.00, la

CASA CORPULUI
DIDACTIC
din Iaşi 
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Orice rubrică pe care o
considerăm serioasă (cine ar avea
nesăbuinţa să afirme că o casetă
publicistică dedicată limbii române
nu are maximă seriozitate?) are şi
prelungiri sau, dimpotrivă,
interiorizări. O astfel de anexă are
menirea de a aduna notiţe din
aceeaşi tematică, redactate cu o
exigenţă specială: în câteva rân-
duri trebuie să încapă informaţie
cât într-un articol, iar pentru a fi ab-
solvit de obligaţia umplerii a 1-2
pagini, autorul trebuie să încheie
cu o minimă concluzie/sinteză şi
să deschidă cu un tip de captatio
benevolentiae. Din câte citim în
presa culturală, acest exerciţiu
gazetăresc este des practicat, iar
efectul asupra cititorului este
garantat: acesta recunoaşte că
parcurge înainte de toate astfel de
notiţe şi abia după aceea
conţinutul propriu-zis al publicaţiei.
Faptul aruncă asupra autorului
notaţiilor un plus de responsabili-
tate şi îi amplifică atenţia asupra
zonei lumii investigate.

Am ales ca „puiul” rubricii
din „Meridianul cultural românesc”
să se numească „Cioburi de
oglindă” din două motive, aparent
contradictorii: pe de o parte
„cioburile” respectă natura
secvenţială a informaţiei (în unele
publicaţii se numesc „aşchii”, „frag-
mentarium” sau „cronică
măruntă”), iar pe de altă parte
oglinda, cu atributul esenţial al
reflectării, slujeşte menirea de
căpătâi a mass-mediei: a oferi o
imagine reală, netrucată a

realităţii. Reunite, cele două re-
marci potenţează paradoxul
oglinzii şi îi diversifică manifestările
mitologice: se ştie că un ciob dintr-
o oglindă, oricât ar fi de mărunt,
are capacitatea de a reflecta în-
tregul fără a fi nevoie de căutarea
celorlalte fragmente din întreg. Tot
aşa noi ne vom strădui ca notaţiile
să aibă unitate, conform regulii
pars pro toto (inversul lui totum pro
parte), ceea ce determină o
structură particulară. Va fi mai întâi
„titlul”, cu majuscule, ca pre-text,
apoi textul propriu-zis şi, în final,
comentariul/concluzia, cu funcţie
de post-text. Să ne dorim cât mai
multe întâlniri/oglindiri, care să
evidenţieze, în cazul rubricii noas-
tre, un fapt: ne pasă de soarta lim-
bii române, pe care nicicum nu
dorim să o zărim pe lista roşie
alcătuită de UNESCO – „Limbi de
pe glob ameninţate cu dispariţia”.
(În 2016, Nicolae Manolescu, pri-
mind distincţia de doctor honoris
causa al Universităţii „Vasile Alec-
sandri” din Bacău, a atras atenţia
în alocuţiunea finală că Academia
Română nu-şi face datoria de a
semnala derapajele limbii române
literare şi că ne paşte înscrierea
pe funesta listă roşie. (De
menţionat că N. Manolescu este
secretarul general al Comisiei UN-
ESCO pentru România.)

DOR. Ne e dor de muzica
populară românească difuzată pe
posturile Radio-România
Actualităţi şi Radio-România Cul-
tural. Pe lungimile de undă ale
acestora nu se mai aude de câţiva

ani nici o melodie din folclorul nos-
tru. Nu cumva să mă trimiteţi la
„Antena satelor”, unde într-adevăr
se difuzează numai muzică
populară, pentru că acesta îi este
profilul. Aşa cum era într-o vreme
la RRA, seara, un sfert de oră de
muzică populară, ar putea fi nu
doar reinventată rubrica, dar i s-ar
putea oferi o binemeritată extin-
dere. Dor indiferenţa şi lipsa de re-
spect pentru cultura naţională ale
redactorilor respectivi, dar de fapt
ale coordonatorilor de emisiuni ra-
diofonice, care programează
aproape exclusiv muzică uşoară în
limba engleză.

BRAVO, ŞTEFAN! În „Ra-
muri” (Craiova) nr. 1/2017, Ştefan
Borbély (aşa semnează şi nu in-
vers) publică o bine-venită sinteză
a culturii noastre, începând cu
menţionarea primului text redactat
în limba română – Scrisoarea lui
Neacşu –, cu litere chirilice. S-a
scris astfel până prin 1862, dar
chiar înainte de acest an s-a folosit
alfabetul latin: scriitorii români –
afirmă Şt. B. –, „din voinţă proprie”,
au ţinut să etaleze originea
romană a poporului nostru. Se
apropie cu paşi repezi 2021, când
se împlinesc 600 de ani de at-
estare a limbii române. Să arătăm
că graiul străbun are rădăcini fer-
tile, lipsite de nefericitele angli-
cisme din ziua de azi.
Câmpulung-Muscelul va deveni o
capitală ad-hoc a limbii române;
cel puţin aşa sugerează cărturarul
Ştefan Borbély în revista olteană.

Ioan DĂNILĂ

Cioburi de oglindă
Şi totuşi, o comoară – limba noastră

Polițiștii din cadrul Poliției mu-
nicipiului Bârlad au identificat și au
probat activitatea infracțională a
două persoane, în vârstă de 16 și 21
de ani, bănuite de comiterea a două
infracțiuni de tâhărie.

Polițiștii Biroului de
Investigații Criminale Bârlad au
reținut în ziua de 21 martie a.c., pen-
tru 24 de ore un minor în vârstă de 16
ani, din comuna Tutova, acesta fiind
bănuit de comiterea infracțiunii de
tâlhărie, faptă săvârșită pe raza
localității Bârlad.

Polițiștii au demarat
cercetările urmare a sesizării per-
soanei vătămate - un minor de 15 ani,
din comuna Zorleni.

Din cercetările efectuate de
polițiști a rezultat faptul că în
dimineața de 12 martie a.c., în timp ce
victima se deplasa pe strada Vasile
Milea din municipiul Bârlad, a fost
abordată de tânărul de 16 ani, pentru
a-l ajuta la transportul unui bagaj. 

Ulterior, tânărul de 16 ani a
văzut telefonul mobil al minorului, pe
care i l-a smuls din mână și a fugit.
După comiterea faptei, tânărul de 16
ani a amanetat telefonul. Bunul sus-
tras a fost recuperat de polițiști și
restituit părții vătămate.

De asemenea, polițiștii
Biroului de Investigații Criminale
Bârlad efectuează cercetări sub as-
pectul săvârșirii infracțiunii de
tâlhărie față de un tânăr de 21 de ani,
din municipiul Bârlad.

În fapt, în ziua de 19 martie
a.c., tânărul a sustras  prin violență
suma de 112 lei unui minor în vârstă
de 12 ani. Victima, la momentul
săvârșirii infracțiunii, se afla pe strada
Cpt. Grigore Ignat din municipiul
Bârlad împreună cu un prieten și își
număra banii. Suma de bani a fost
recuperată și restituită persoanei
vătămate.

La data de 21.03.2017,
polițiștii l-au reținut pe tânăr pentru o
perioadă de 24 de ore. 

�

Pentru a reduce riscul de a
deveni victime ale tâlhăriei, Poliția
Română vă recomandă câteva măsuri
de siguranță:

� Încercați să fiți vigilenți și să
aveți grijă la ceea ce se întâmplă în
jurul dumneavoastră, evitând
preocupările care vă distrag atenția:
transmiterea de mesaje sau vorbitul la
telefon, accesarea internetului sau a
rețelelor de socializare pe tablete;

� Nu purtaţi în mod ostentativ bi-
juterii sau alte bunuri de valoare și nu
vă afișați cu sumele de bani pe care le
dețineți.

� Manifestați prudență față de per-
soanele care vă abordează sub diverse
pretexte sau încearcă să vă distragă
atenția; păstrați o distanță care vă dă
siguranță;

� Dacă vă simțiți urmăriți/te, cereți
ajutorul unei persoane de încredere
sau anunțați urgent poliția.

� Cea mai bună armă de apărare în
cazul unui atac este strigătul. Dacă
sunteţi agresaţi, bătuţi sau tâlhăriţi pe
stradă, strigaţi cât mai tare după aju-
tor. Procedând astfel alertaţi per-
soanele din jur, iar agresorii vor fugi;

� Este important să vă păstraţi cal-
mul. Neintrând în panică, veţi putea
sesiza cu multă claritate intenţiile
agresorului, posibilităţile de apărare
sau de acţiune pentru a scăpa de zona
de influenţă a acestuia;

� Dacă sunteţi victima unei agre-
siuni, încercaţi să reţineţi multe sem-
nalmente ale autorului şi anunţaţi de
îndată poliţia; sporiţi astfel şansele de
identificare, prindere şi pedepsire a
agresorului.

DOUĂ PERSOANE REŢINUTE PENTRU
SĂVÂRŞIREA UNOR INFRACŢIUNI DE

TÂLHĂRIE

Poliţişti din cadrul Poliției orașului Negrești au reținut un bărbat în vârstă
de 42 de ani, domiciliat în orașul Negrești care nu a respectat restricțiile
impuse de instanța de judecată. 

Polițiștii orașului Negrești efectuază cercetări față de un bărbat de 42 de ani, din
aceeași localitate, bănuit de comiterea infracțiunilor de nerespectarea hotărârii
judecătorești, amenințare și distrugere, fapte comise asupra soției.
În fapt, în dimineața de 20 martie a.c., bărbatul s-a deplasat la domiciliul soției,
i-a adresat amenințări, iar apoi a distrus un geam și a pătruns în locuință. Fe-
meia a părăsit imobilul și a solicitat intervenția polițiștilor. 
În luna februarie a.c., femeia a obținut în instanță un ordin de protecție prin
care bărbatul nu avea voie să se apropie de membrii familiei.
Pe numele bărbatului a fost emisă ordonanță de reținere pentru o perioadă de
24 de ore. Acesta este cercetat pentru alte două fapte de amenințare și nere-
spectare a hotărârii judecătorești.

BĂRBAT REŢINUT PENTRU NERSPECTAREA
HOTĂRÂRII JUDECĂTOREŞTI

Agenția pentru Protecția
Mediului Vaslui sărbătorește „Luna
Pădurii”, în fiecare an, în perioada
15 martie-15 aprilie, eveniment sil-
vic și ecologic sărbătorit cu scopul
sensibilizării publicului cu privire la
importanța pădurilor și a rolului
esențial pe care îl
au în menținerea
echilibrului eco-
logic. Această
sărbătoare îşi are
începuturile în
anul 1872, când în
Statele Unite ale
Americii a în-
ceput o campanie
de sădire a arbo-
rilor, ca urmare a
despăduririlor tot
mai accentuate. În
România „Luna
Pădurii” a fost
marcată pentru
prima dată în anul
1902, de Spiru
Haret, pe atunci ministru al Cultelor
și Instrucției Publice, manifestare
care la acea vreme, purta denumirea
de „Sărbătoarea sădirii arborelui”. 

Pădurea are o importanță
majoră în producția de lemn și alte
produse forestiere, formarea și

modelarea scoarței terestre, dimin-
uarea fenomenelor climatice ex-
treme și reglarea regimului
hidrologic al zonei.

Biodiversitatea forestieră
din județul Vaslui este reprezentată
prin păduri ponto-sarmatice cu ste-

jar pufos și păduri de silvostepă
eurosiberiană, în care întâlnim
specii precum: stejar (Quercus sp.),
fag (Fagus sylvatica), arțari (Acer
tataricum, Acer campestre), moj-
drean (Fraxinus ornus), etc. Fauna
sălbatică este caracterizată prin nu-

meroase specii de căprior (Capreo-
lus capreolus), mistreț (Sus scrofa),
iepure (Lepus europaens), vulpe
(Vulpes vulpes), viezure (Meles
meles), jder de copac (Martes
martes), dihor (Putoris putoris),
nevăstuică (Mustela nivalis), etc.

P e n t r u
marcarea acestui
eveniment, 
Agenția pentru
Protecția Medi-
ului Vaslui în
parteneriat cu
Direcția Silvică
Vaslui, va orga-
niza o nouă
campanie de
plantare de
puieți cu partici-
parea a 20 vol-
untari din cadrul
APM Vaslui în
data de
24.03.2017, în
șantierul de

împăduriri “Chițoc-Ograda Bis-
ericii”, Ocolul Silvic Brodoc.

Agenţia pentru Protecţia Mediu-
lui Vaslui

COMUNICAT DE PRESĂ
15 martie - 15 aprilie 2017 – Luna Pădurii
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Un motan cam pupăcios,
Cu lipici grozav la fete,
S-a gândit că-i de folos,
Într-o zi de Dragobete,
June blonde să îmbete

Cu un jurământ solemn
De iubire veșnic pură,
Cu dorință și îndemn
De strivit sărut pe gură.
Dragoste de anvergură!

Și-a găsit niște naive,
Care-au acceptat pe dată
Escapade cu motive
De iubire deochiată.
Și să vezi belea îndată!

Căci motanul iubăreț,
Când s-a împlinit sorocul,
Se purta ca un mistreț,
Ocolind cu grijă locul
Unde s-a jucat cu focul.

Geaba alergau de zor
Păcălite demoazele
La motanul furnizor
De iubire-n ghilimele,
Cu urmări pline de jele.

Nuntă nici c-au pomenit
Și-au rămas cu mâțu-n poale,
Săturate de iubit
Și de jurăminte goale - 
Vorbe de două parale.

Ca morală vă spun clar,
Dragi naive bălăioare,
Primul pas e la altar!
Și apoi povestioare
Cu iubiri nemuritoare.
Carmen Antoaneta MARCEAN

Fabula naivelor

ALEŞILOR NOŞTRI
Rotunjiţi în burţi şi-n guşă,
Puşi mereu pe îngrăşat,
Nu încap pe nici o uşă,
Doar pe cea de la Senat!

CONFESIUNE AMICALĂ
De boala care-ai suferit,
Mori sigur sau rămâi tâmpit.
De-ai şti ce mult m-am bucurat
Văzând de moarte c-ai scăpat!...

Dan Teodor DĂNILĂ

DUPLICITATE
Suflatul, dar şi copierea,
Mi-au partajat aprecierea:
Ca utecist ateu - dur le-am respins,
Dar ca elev creştin - grozav mi-au prins!

Mihai STANCU

URMEAZĂ-ŢI CHEMAREA
Urmeaz-o cu orişice riscuri,
Trăi-vei din plin revelaţii:
Chemarea te urcă pe piscuri
Aproape de cei cu relaţii.

Ene VERON

UNUI SOȚ AUTORITAR
Pe merit, laude i-aduc
Acestui soț îndemânatic:
Și-a pus nevasta sub papuc,
Iar mama soacră... pe jeratic!

RUGA UNUI BĂRBAT
Doamne, dacă dintr-o coastă
Zămislitu-mi-ai nevastă,
Mai dau șase din torace
Să-mi faci una care tace!

Aurel BAICAN

LA MEDIC
Doctorul când m-a palpat
La rinichi, stomac, ficat,
Depistă la ascultare
Damf și clichet de pahare.

CONSTATARE TÂRZIE 
Tinerel, în libertate, 
De părinți vrând să ascult, 
Mi-am lual o „jumătate”; 
Azi, și-un „sfert” îmi pare mult. 

Aurel POPESCU

DUPĂ DEGUSTARE
De-aceste vinuri încântaţi,
Am vrea –mai mult ca toate cele–
La guvernanţi să  nu le daţi...
Că dau în gropi şi fără ele.

POETUL ŞI PĂSĂRICA LUI
Văzând ce slabă-i mitica,
Soţia-l ceartă cu asprime
Că-i e flămândă păsărica
Şi-i dă în loc de râmă, rime!

Gheorghe BĂLĂCEANU

CE O SOACRA?
E frumusețea pe  pământ,
Un înger coborât din stele,
Când este vorba-ntr-un cuvânt-
De soacra soțioarei mele!

VENITURI ŞI TAXE
Guvernul nou, ce tura-vura,
A învârtit de-o vreme roata:
Salariu-l dă cu picătura,
În schimb, ia taxe cu găleata.

Mihai HAIVAS

UNUI CHEFLIU 
Intră-n crâșmă pe picioare, 
Vorbăreț, nevoie mare, 
Iar când iese-n patru labe, 
Nu mai știe trei silabe. 

MODURI DE TRAI 
Pot s-afirm , de nu greșesc, 
Viața, eu așa socot: 
Unii-o au cum și-o doresc, 
Alții, însă, doar cum pot! 

Ioan MAFTEI-BBUHĂIEŞTI

REACȚIE LA UN REPROȘ 
Soția, azi mi-a reproșat 
Că am amante peste tot; 
I-am spus că sunt dezordonat 
Și ordine să fac... nu pot! 

CONSILIUL LOCAL 
Conclav ce pare insolit 
Și spun aceasta c-un temei: 
Deși noi știm că nu se-nghit, 
Tot se mănâncă între ei! 

Dumitru IVAS

LOCURI DE MUNCĂ 
Un elev se străduiește 
Să învețe foarte bine, 
Că serviciu-apoi, găsește 
Undeva prin... țări străine. 

DUPĂ SERVICIU 
Soții se întorc în grabă, 
Fiecare cum apucă: 
Ea cu dor imens de treabă, 
El cu dor nestins de ducă. 

Vasile UNGURAŞU

DILEMA UNUI COPIL 
Știe, barza l-a adus, 
Însă greu suportă drama; 
Azi, când cineva i-a spus, 
Că el seamănă cu mama. 

MILĂ PREOȚEASCĂ 
Popa nostru-i om și el, 
Îl apucă-ndată mila 
Când cu Safta-i singurel 
O alină cu feștila. 

Angela PISTOL

„PRIMULUI”  JUCĂTOR
La proteste-i azi imun,
El, un substantiv comun,
Însă postu-i prins în bârnă
Și de-un fir de ață-atârnă.

PUTEREA  ȘI  OPOZIȚIA
Nu se respectă niciun  pic,
Efortul ce-l depun e mic,
Și se tot calcă în picioare,
Căci fiecare se vrea mare.

Sorin COTLARCIUC

COMPARAȚIE 
Eu mă consider într-un fel 
Mult mai păstor ca Păstorel: 
Căci și în vise, bunăoară, 
Aleg să mulg câte-o Mioară! 

PROGNOZĂ LITERARĂ 
Văd în sfera literară - 
Și n-o spun în mod emfatic - 
Un nou gen, ca o comoară, 
Denumit... epigramatic. 

Aurel POPESCU

CCOOPPIILLAAŞŞII......  PPOOZZNNAAŞŞII
--ddeemmiiffaabbuullăă--

Cândva, departe de oraş,
Trăia un pui de iepuraş,
Pufos, frumos şi ... cam poznaş.

Mereu ţi spunea mama lui:
- Iubitul mamei, dragă pui,
Să nu pleci nicidecum hai-hui
C-avem în jur duşmani, destui!

Dar Urechilă a uitat
Şi într-o zi s-a depărtat,
S-a rătăcit şi s-a speriat.

Roiau în jur duşmanii săi,
Flămânzi, cu ochii de văpăi,
Vulpoi şireţi şi lupii răi.

Şi cum plângea stins, subţirel,
Cu inima... un puricel
L-a luat în braţe-un băieţel

Şi către mama-ndurerată
El îl ducea, când deodată,
Copilul strigă tare: - Tată!

Te rog nu trage-n mama lui
Că e şi el ca mine pui
Ce ne-am pierdut umblând hai-hui!

Scurt, vânătorul s-a oprit
Strângându-şi fiul mult iubit...
Şi glonţul negru n-a lovit!

Morala:
Sunt toţi copiii puri şi buni
Doar ei au dreptul să se joace,
Voi, oameni mari, nu fiţi nebuni,
Lăsaţi „butonul roşu”-n pace!

Val ANDREESCU

Umorul e-un sonet,
Un gag sau un rondel,
Un calambur cochet
Sau un catren rebel.

Cu glume fel de fel,
Servite la „banchet”
Umorul e-un sonet,
Un gag sau un rondel.

Pe poante de balet,
Rotind ca-n carusel
Întregul alfabet
Cum cere-un exeget,

Umorul e-un sonet.

Eugen Deutsch

CE E UMORUL? 

Statuia cea din bronz, impunătoare,
Îl reprezintă  pe-un erou de frunte,
Ce n-a murit pe un platou de munte,
Ci a sfârșit - o-n  lupte literare.

Pe-un umorist dorind el să-l înfrunte,
Având hârtie, pix și poante clare,
S-a duelat cât ziua e de mare,
Și noaptea chiar. Nu intru-n amănunte.

La amândoi din strălucirea minții
Săreau scântei, dar cel învins, sărmanul,
A fost Vasile Larco, buceceanul,

Acum e-n Rai, alături de toți sfinții.
Dar este împăcat, nu mai bravează,
Fiindcă-așa-i: Cel mai deștept cedează!

Vasile Larco

SSOONNEETTUULL    EERROOUULLUUII    ŞŞII    AALL    BBUUNNUULLUUII    SSIIMMŢŢ
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Meridianul
Cultural

Românesc

MERIDIANUL ACUM 15 ANI
Cinci persoane din județul

Iași, bănuite de comiterea infrac-
țiunii de tâlhărie  asupra unui
bărbat de 67 de ani, din comuna
Miclești  au fost reținute de polițiști
din cadrul Poliției municipiului
Vaslui. De asemenea, polițiști din
cadrul Poliției municipiului Bârlad
au reținut un tânăr, de 17 ani, din
municipiul Bârlad bănuit de comi-
terea infracțiunilor de tâlhărie,
victime fiind două femeie. Persoa-
nele reținute urmează să fie
prezentate instanței de judecată
pentru dispunerea unei măsuri
preventive.

Polițiștii Secției 2 Poliție
Rurală Vaslui efectuează cercetări
față de patru persoane cu vârste între
19 și 37 de ani, domiciliate în județul
Iași, bănuite de comiterea infracțiunii
de tâlhărie calificată, faptă comisă
asupra unui bărbat de 67 de ani, din
comuna Miclești.

În fapt, în noaptea de 12/13
martie a.c., în baza unei înțelegeri
prealabile cele patru persoane s-au
deplasat în incinta unui lăcaș de cult
din comuna Miclești cu intenția de a
sustrage bani. Bărbații au pătruns în
biserică și într-o chilie a lăcașului de
unde au sustras câteva monede și
cheile de la un autoturism. În chilie
se afla un bărbat, de 67 de ani, care a
fost lovit de una din persoanele
bănuite de comiterea faptei. Ulterior,
cele patru persoane au părăsit incinta
locașului.

În urma investigațiilor
efectuate, polițiștii au identificat cele
patru persoane pe raza județului Iași.
Bărbații au fost conduși la sediul
Poliției municipiului Vaslui pentru
audieri și au fost reținuți pentru 24 de
ore.

Astăzi, cele patru persoane
vor fi prezentate la Parchetul de pe
lângă Judecătoria Vaslui, respectiv
Judecătoria Vaslui cu propunerea de

dispunere a unei măsuri preventive.
�

De asemenea, polițiștii Biroului de
Investigații Criminale Bârlad au
reținut pentru 24 de ore un tânăr de
17 ani, din municipiul Bârlad, bănuit
de comiterea a două infracțiuni de
tâlhărie. Faptele au fost comise în
cursul acestei luni, asupra a două
femei cu vârste de 67, respectiv 70 de
ani, ambele domiciliate în municipiul
Bârlad. Tânărul, prin întrebuințarea
de violențe a sustras de la cele două
femei gențile în care aveau sume de
150, respectiv 230 de lei și bunuri
personale. Astfel, tânărul a fost
prezentat la Parchetul de pe lângă
Judecătoria Bârlad, respectiv
Judecătoria Bârlad cu propunerea de
dispunere a unei măsuri privative. 

Plecând de la acest caz,
polițiștii adresează câteva
recomandări pentru a preveni acest
gen de fapte.

Astfel, în situația în care
sunteți agresați, strigați după ajutor,
ripostați în măsura în care
conștientizați că nu vă puneți viața în
pericol, adoptați o atitudine hotărâtă
astfel încât să descurajați agresorul,
încercați să rețineți cât mai multe
detalii despre agresor/agresori,
anume: vârstă, îmbrăcămintea, statu-
ra, conformație fizică, semne parti-
culare, apoi anunțați imediat orga-
nele de poliție.

În cazul în care sunteți victi-
ma acestui tip de agresiune apelați cu
toata încrederea la instituția
POLIȚIEI.

Timona BALMUŞ

RREEŢŢIINNUUŢŢII  PPEENNTTRRUU  CCOOMMIITTEERREEAA
IINNFFRRAACCŢŢIIUUNNIIII  DDEE  TTÂÂLLHHĂĂRRIIEE



actualitate www.tvv.ro

Meridianul, joi, 23 martie 2017

E . . .  7 - 8 ,  v i n e  n r.  9 / 2 0 1 7
Revista noastră internațională de care suntem tare mândri, a tre-

cut de doi ani de la apariție.
Rezultate și realizări:
- Se difuzează în 4 - patru - continente.
- Cele peste 150 de pagini sunt într-o realizare grafică deosebită.
- Înregistrăm peste 300 de colaboratori.
- Profilul Meridianului  Cultural  RomânescMeridianului  Cultural  Românesc este de departe cel

mai atractiv din Moldova și ocupă „sectorul” dinspre jurnalismul cultural.
- Fie și doar după atât de puțin timp, susținerea noastră este nu-

meric și mai ales valoric EXCEPȚIONALĂ.
D.V.M.

DDaann  TTeeooddoorreessccuu,,  pprreemmiiuu  ppeennttrruu  îînnttrreeaaggaa  ccaarriieerrăă
La Bucureşti, la sediul

COSR: Dan Teodorescu, premiat de
Asociaţia Presei Sportive din Româ-
nia pentru întreaga carieră!

La Comitetul Olimpic şi
Sportiv Român (COSR), Asociaţia
Presei Sportive din România (APSR)
a organizat Gala Laureaţilor din mass-
media naţională pentru activitatea
depusă de jurnaliştii sportivi în 2016.

În ziua de sâmbătă, 18 martie
2017, jurnalistul ieşean Dan
Teodorescu a primit din partea APSR,
prin domnii Dumitru Graur
(preşedintele APSR) şi Emanuel Fân-
tâneanu (membru în conducerea
executivă a Asociaţiei Internaţionale a
Presei Sportive / AIPS) premiul
"Aurel Neagu" pentru întreaga
carieră.

În "Sala Amfiteatru" din
cadrul COSR s-au aflat trei generaţii
din familia Teodorescu (bunicul Dan,
fiul Daniel şi nepotul Silviu). Din cele
10 premii acordate de APSR, numai
două au mers în provincie, unul la Iaşi
şi altul la Cluj-Napoca, celelalte opt
rămânând în Capitală!

Manifestarea a fost deschisă
de preşedintele APS România, bine-
cunoscutul jurnalist Dumitru Graur,
care a spus: "Este a doua oară în man-
datul meu când se acordă premiile
APSR. Am reluat această veche
tradiţie, am pus-o din nou în valoare.

În 2017, APSR împlineşte 90
ani de existenţă, ea a fost înfiinţată în
1927. Vom decerna în continuare cele
10 premii pentru activitatea depusă de
colegii noştri în 2016".

Premiile APSR pentru 2016
au fost următoarele:

- Radio – Premiul “Ion
Ghiţulescu”: Secţia Sport Radio
România Actualităţi pentru transmisi-
ile de la EURO 2016 şi JO Rio 2016.

- Emisiune TV – Premiul
“Emanuel Valeriu”: Dolce Sport,
pentru pachetul de programe realizat
la transmisiile de la EURO 2016 la
fotbal.

- Comentariu TV – Pre-
miul “Cristian Ţopescu”: George
Dobre (Digi Sport).

- Presa scrisă – “Premiul
Ion Cupen”: Andru Nenciu
(Prosport).

- Fotografie – Premiul
“Petru Fuchs”: Cristian Preda
(Gazeta Sporturilor).

- Blog sportiv – Premiul
“Teodora Maftei”: Lucian Oprea,
freelancer, pentru blogul oprealu-
ciansport.wordpress.com .

- Tânăr jurnalist – Premiul
“Grigore Caracostea”: Cristian
Aszalos (Look TV Cluj-Napoca).

- Întreaga activitate – Pre-
miul “Aurel Neagu”: Dan Teodor-
escu (Iaşi).

- Carte sportivă – Premiul
“Ioan Chirilă”: Cătălin Oprişan, pen-
tru volumul “Istoria echipei naţionale
de fotbal”

- Premiu special al APSR:
Cătălin Tolontan, Mirela Neag,
Răzvan Luţac (Gazeta Sporturilor),
pentru anchetele efectuate în serviciul
public.

Premiile APSR au fost înmâ-
nate laureaţilor de Dumitru Graur,

Emanuel Fântâneanu, Gabriel Balica,
Cătălin Cârnu, Emil Grădinescu,
Sandu Enciu.

În momentul festivităţii de
premiere, jurnalistul ieşean Dan
Teodorescu a menţionat: "Vreau să vă
salut pe toţi şi să vă spun că anul
acesta, 2017, se împlinesc 50 ani de
la debutul meu în mass-media
naţională. Cu cenaclul elevilor din
Iaşi, am debutat cu poezie la Radio
Bucureşti, în 1967. Au au trecut anii
şi iată că acum, tot la Bucureşti,
primesc un premiu din partea APSR,
eu fiind membru al acestei organizaţii
de 25 ani. Am dus şi voi duce numele
APSR-ului în Europa, deoarece ca
redactor la Agenţia de Presă Aşii
Români şi la revista Vocea Ta, ambele
cu sediul central la Nürnberg, în Ger-
mania, semnez articolele cu numele
Dan Teodorescu, membru APSR.
Mulţumesc APSR! Acest premiu este o
mare onoare pentru mine!".

Vă mai informăm că, nu
peste mult timp, Dan Teodorescu va
edita şi lansa cea de-a şasea carte
personală - "Paralele Olimpice" (edi-
tura PIM Iaşi - 2017), în care va
prezenta istoria Clubului Sportiv CFR
Iaşi la 15 ani de existenţă (2002-2017)
şi evenimentele culturale la care a par-
ticipat în perioada ianuarie-martie
2017. 

(REDACŢIA Meridianul Iaşi-
Vaslui-Bacău)

Un tânăr, în vârstă de 19
ani, bănuit de comiterea mai multor
infracțiuni de furt a fost reţinut de
către poliţişti. Acesta a fost prezen-
tat instanței de judecată cu pro-
punerea unei măsuri preventive.

Polițiștii Secției 5 Poliție
Rurală Murgeni l-au reţinut pe bază de
ordonanţă pe R. Denis, de 19 ani, din
comuna Șuletea, acesta fiind cercetat
penal pentru săvârşirea a trei
infracţiuni de furt calificat și o
infracțiune de distrugere.

În fapt, în noaptea de 18 spre
19 martie a.c., tânărul a pătruns într-
un imobil nelocuit din satul Șuletea și
a sustras o bicicletă. În aceeași noapte,
a pătruns fără drept, într-un local din

satul Fedești, comuna Șuletea, a dis-
trus sistemul de alarmă și  a sustras
bunuri, creând un prejudiu de aproxi-
mativ 4000 lei.

De asemenea, polițiștii au
stabilit faptul că în cursul lunii ian-
uarie a.c., bărbatul a sustras din
locuința unei
femei din satul
Fedești, comuna
Șuletea, suma de
300 de lei. 

În con-
tinuare, polițiștii
efectuează cerce-
tări pentru sta-
bilirea întregii
a c t i v i t ă ț i
infracționale a

tânărului.
R. Denis a fost prezentat de

către poliţişti la Parchetul de pe lângă
Judecătoria Bârlad, respectiv
Judecătoria Bârlad cu propunere de
luare a unei măsuri preventive.

Timona BALMUȘ

Denis - pericol public reţinut pentru mai multe furturi 

„… Hotine,  Hotine,
Păzește-te bine,
Că muscalul vine,
Cu oaste pe tine!”

(Cântec vechi)

Două trădări au făcut ca
două străvechi provincii românești –
Bucovina și Basarabia - să fie
înstrăinate. Povestea acestor trădări
este astăzi mai puțin cunoscută. Toc-
mai de aceea cred că un articol publi-
cat în “Universul literar” merită să fie
citit chiar și după un secol de la prima
lui apariție:

Pentru o tabacheră de aur
și 5000 de galbeni…

“ La 1775, pentru o
tabacheră de aur și 5000 de galbeni,
generalul rus Rumanzof și-a trădat
țara; a retras trupele ce comanda și a
lăsat ca Bucovina să fie ocupată de
trupele austriace. Trei tratate și
ticăloșia unui domn al Moldovei -
Grigore Ghica Vodă – au întărit
furtișagul Bucovinei, ca fiind vorba
numai de ocuparea unei fâșii înguste
de pământ, unui drum de comunicație
între Ardeal și Pocuția, după cum
fuseseră păcăliți sau după cum se
lăsaseră a fi păcăliți miniștrii turci.
Și astfel istoria a avut să înregistreze
smulgerea de către austriaci din
pământul țărei românești a unui teri-
toriu care întrecea în îmbelșugare și
valoare toată cealaltă parte a
Moldovei, a peste 300 de orașe și sate
care mai toate spuneau câte un fapt
sfânt din istoria Moldovei lui Ștefan
cel Mare și a lui Petru Rareș.”

Trădarea fraților Moruzi
“Cu Ardealul cotropit de

mult, cu Bucovina îngenunchiată
coroanei habsburgice, României îi
mai era păstrată o lovitură.
Despre cele ce s-au petrecut peste
douăzeci de ani, despre urgia ce s-a
revărsat iarăși asupra Moldovei când
cu încheerea unui nou tratat de pace
între ruși și turci la 1812, de astă dată
la București, un istoric povestește pre-
cum urmează:

Împrejurările în care se
încheia tratatul acesta sunt din cele
mai ciudate. În adevăr, Rusia find
amenințată de Napoleon cel Mare cu
un război groaznic, nu mai putea ține
oștiri la Dunăre și prin urmare s’ar fi
mulțumit să încheie pace cu turcii în
orice condițiuni. Napoleon chiar
înștiintă pe sultan să nu primească
pacea cerută de țar, mai puțin încă să
încuviințeze vreo pretențiune a lor,
căci el a declarat război Rusiei.
Din nenorocire, trebile din afară ale
Porții se aflau atunci în mâinile
fraților Moruzi, cari, ca toți grecii
fanarioți, erau vânduți rușilor. Drago-

manul Dimitrie Moruzi fusese
însărcinat cu tratările păcii la
București și lăsase să-i țină locul
fratele său Panaiot. Acesta, cum primi
ștafeta lui Napoleon, în loc să o
traducă și să o dea Sultanului, o trim-
ite grabnic lui Dimitrie, care numai
decât o arată solilor rusești, în loc sa o
dea lui Galip-Effendi, împuternicitul
Porții. Galip-Effendi, în necunoștință
de împrejurări, văzând că solii ruși nu
mai cer amândouă principatele și că
se mulțumesc cu Basarabia, iscăli
pacea.

Puțin după aceea trădarea
Moruzilor se descoperi și, deși târziu,
ei își primesc răsplata bimeritată;
amândoi sunt decapitați, iar pe hârca
lui Panaiot, lăsată în vileag trei zile,
s-a scris:

“Cunoscând toate treburile
politice ale guvernului său și unindu-
se cu frate-său ca să le descopere
vrășmașilor Statutul, trădătorul a
plătit această crimă cu capul său”.
Și astfel la 16 Maiu 1812, se rupe din
pământul Moldovei altă fâșie, ca o
fâșie de carne, de astă dată de ceilalți
prieteni, de ruși. Istoria a înregistrat
faptul așa cum s'a petrecut, în toată
ticăloșia lui.”

Istoria își va spune desigur
cuvântul…

“Au trecut de atunci o sută
de ani (notă: articolul citat a fost pub-
licat în anul 1912). Afacerile
politicești s-au schimbat și au schim-
bat mersul lucrurilor, de-au făcut ca
ticăloșia să rămână ticăloșie, ba încă
să sporească și să se întărească. Istoria
își va spune desigur cuvântul asupra
acestor afaceri politicești, asupra
acestor o sută de ani trecuți și urmașii
urmașilor noștri vor ști, vor trebui să
știe cel puțin: cum de, vreme de o sută
de ani s-au lăsat două milioane de
români pradă celei mai barbare
desnaționalizări; cum de, peste o sută
de ani Rusiei, prietenă a României, îi
vine gust să sărbătorească cucerirea
Basarabiei; cum de, cu tot patrio-
tismul de care se face atâta caz la noi
în Capitala Țării Românești, numai
tineretul s-a asociat la doliul ce este,
ce trebuie să stea pururi în inimile tu-
turor românilor după pământul
moldovenesc de pe malurile Nistrului,
sărutat de ostașii lui Ștefan-cel-Mare
și bătătorit acum de cazacii moscoviți.
Cel puțin atât va trebui să se știe.”

George Anca, după arti-
colul “Cuvântul istoriei” – semnat
A.A.D. – publicat în numărul din 21
mai 1912 al revistei „Universul lit-
erar” –  din colecția Bibliotecii Dig-
itale a Bucureștilor. 
Preluare de pe blogul:

http://bentodica.blogspot.ro

DOUĂ  TRĂDĂRI



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 casă în spatele hotelului vechi Huşi. Telefon 0762.663.026.

* Vând, la preţ negociabil, vilă superbă, construită pe 4 nivele (subsol, parter, etaj, mansardă), în

cartierul Moara de Vânt din municipiul Iaşi. Relaţii la telefon 0751.294.131 (inginer ILIE). 

* Vând casă, nou construită, preţ convenabil, în Huşi, strada Nicolae Bălcescu nr. 18. Tel.: 0755/

077.553.

*   Vând vilă - Strada Donici, nr.20,1200 mp. Preţ negociabil 180.000 euro. Tel.: 0740/ 208950.

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 - NEGOCIA-

BIL. 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 intravilan la ferma 3 Vaslui (în spatele str.

Filaturii), vând  2 ha teren  arabil la Bahnari. Preţuri negociabile. Tel: 0235/ 322 580 (Moşneagu

Costică). 

* Vând rachiu preparat din tescovină, concentraţia circa 50% volum, preţ  negociabil. Telefon:

0755/077.553. 

* Vând amortizoare noi pentru Dacia 1300.   Tel: 0744 231.380
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Vând soia tratată şi orzoaică
Tel. 0744.528441

Televiziunea Vaslui on line 
Tel/fax 0235/ 361.236, 
e-mail: cvintet_tera@yahoo.com

tel: 0235 361 236 (Vaslui), 0235 419 494 (Bârlad)
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

244 locuri de muncă disponibile la 21.03.2017

- S.C. HUȘANA  S.A. ;  200 angajări;

- S.C. ICOMET CONSTRUCȚII SI INSTALATII

SRL; 4 muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sose-

le, poduri, baraje;

- S.C. SPIDEL-FLUX SRL; 2 barman 2 spalator

vehicule 2 ospatar (chelner);

- S.C. CARIOT-COM SRL; 1 bucatar 1 ospatar (chel-

ner);

- S.C. DASCALU VALERICA PFA ;  3 muncitor

necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii

;

-S.C.  ALVALIV SRL;  2 sortator produse;

- S.C.  STEFANY STYLE IFN SRL; 1 casier trezori-

er;

- S.C,  AQUAVAS   SA;  1 electrician de intretinere si

reparatii 1 biolog;

- S.C.  EUROCLEAN SRL ; 1 instalator încalzire cen-

trala si gaze 1 tehnician frigotehnist;

- S.C.  SPEED SRL; 3 muncitor necalificat în agricul-

tura;

- S.C.  ROMOLD SRL; 3 agent de securitate;

- I.I.   GASCĂ ANCUȚA ; 3 vânzător;

- S.C.  TRANMEXTIM SRL; 1 vânzător;

- S.C.  ADISAMCOR SRL 1 dulgher (exclusiv restau-

rator) 1 electrician de întretinere în constructii 1 fierar

betonist 3 muncitor necalificat la spargerea si taierea materi-

alelor de constructii;

- SC ALDELIA SRL; 1 confectioner articole din piele

si înlocuitori ;

- SC AUTOROM-ENERG SRL 1 tinichigiu carosier;

- C.M.I. DR. LITEANU GRATIELA ; 1 medic stom-

atolog;

- SC KAR HUNTER SRL; 2 muncitor necalificat in

industria confectiilor;

- SC LUPUPROD SRL; 1 vanzator;

ÎNCHIRIEM CAMERE IEFTINE
Moara Grecilor
100 lei pe lună

Relaţii la telefon 0744/231380

ÎNCHIRIEM HALĂ INDUSTRIALĂ
DE 206 MP cu utilităţi;

Strada Gh. Doja, nr. 5 (lângă R.A.R.)
Relaţii la telefon 0744/231380

Angajez lucrator fermă legu-
micolă cu experienţă în domeniu. 
Se asigură cazare în apartament.

Relaţii la telefon: 0744.528441
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Revista noastră internațională de care sun-
tem tare mândri, a trecut de doi ani de la apariție.

Rezultate și realizări:
- Se difuzează în 4 - patru - continente.
- Cele peste 150 de pagini sunt într-o realizare

grafică deosebită.
- Înregistrăm peste 300 de colaboratori.
- Profilul Meridianului Cultural Românesc

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

- Fie și doar după atât de puțin timp,
susținerea    noastră este numeric și mai ales valoric
EXCEPȚIONALĂ.

D.V.M.

Născută pe 19 aprilie 2009,
Karla Ursu va împlini 8 ani pe 19
aprilie 2017, atunci când, semnatarul
acestor rânduri va împlini cu 59 ani
mai mult! Karla este un mic
"fenomen" al culturii şi sportului
ieşean, ea având numeroase distincţii
primite până acum pe aceste două
segmente de viaţă, într-un oraş care
este recunoscut, de mulţi ani, ca un
vechi centru spiritual şi cultural al
României.

Elevă în clasa I A la Şcoala
Gimnazială "Titu Maiorescu" din
Iaşi, Karla Ursu este şi o talentată
interpretă de muzică populară, sub
îndrumarea profesoarei Claudia
Martinică, de la Palatul Copiilor din
Iaşi, la cercul "Canto popular". Karla
Ursu a cucerit numeroase premii şi la
gimnastică aerobică, împreună cu
sportivii de la Clubul "Gimnis" Iaşi,
sub conducerea antrenorului Bogdan
Bantă.

Karla a fost de multe ori
invitată la diferite manifestări cultur-
ale, în cadrul lansărilor de carte sau
vernisaje expoziţionale, de Ziua
Unirii de la Gara Mare şi are
numeroase apariţii pe posturile de
televiziune ieşene şi la nivel
naţionale.

Părinţii Karlei Ursu, mama
Mirela şi tatăl Ciprian, sunt mereu
alături de fiica lor, la toate
manifestările. Şi cum tatăl Karlei,
Ciprian Ursu, a jucat mulţi ani rugby
la echipa Politehnica Agronomia Iaşi,
iată că fenomenalul copil din Dealul
Copoului a ajuns şi la meciurile cu
balonul oval ale "Stejarilor" din

naţionala României.
În competiţia "Rugby

Europe Championship 2017",
România a câştigat titlul pus în joc şi
a obţinut calificarea la viitoarea Cupă
Mondială din 2019, din Japonia.
După un prim pas cu stângul (38-41
cu Germania, în deplasare), meciul
România - Spania trebuia să se joace
la Iaşi, pe 18 februarie 2017. Numai
că, datorită condiţiilor meteo nefa-
vorabile (ger, zăpadă, terenul din
Copou a fost îngheţat), meciul s-a
mutat la Bucureşti, pe terenul de la
Arcul de Triumf, acolo unde a ajuns
şi ieşeanca Karla Ursu, invitată de FR
Rugby să cânte Imnul României în
deschiderea confruntării, acolo unde
"Stejarii" s-au impus în final cu
scorul de 13-3 în faţa ibericilor.

Referitor la acest aspect, pe
site-ul www.b1.ro se menţiona la tim-
pul respectiv următoarele: "Naționala
de rugby a României a învins cu 13-3
echipa Spaniei, în cel de-al doilea
meci din Rugby Europe
Championship. Pe lângă bucuria
primei victorii din acest an a echipei
de rugby, un alt moment i-a impre-
sionat până la lacrimi pe fanii veniți
la stadion. Înainte de începerea me-
ciului, ieșeanca Karla Ursu i-a dat pe
spate atât pe jucători, cât și pe fanii

care au ascultat-o. Micuța, în vârstă
de 7 ani, a interpretat imnul
României, “Deșteaptă-te Române”,
înaintea partidei cu Spania. Toți
jucătorii au cântat la unison cu ea, iar
cel mai impresionat de talentul
micuței Karla a fost Florin Surugiu,
cel care nu a putut să-și oprească
lacrimile. Îmbrăcată în costum popu-
lar și cu o voce de aur, Karla Ursu a
fost aplaudată la scenă deschisă la
finalul imnului.

"Am purtat şi eu un mic
noroc pentru România la acest meci,
cu Spania", ne-a spus Karla la timpul

potrivit.
După meciul în care

ieşeanca Karla Ursu şi-a demonstrat
şi în Capitală marele său talent artis-
tic, "Stejarii" au obţinut numai vic-
torii: 30-10 cu Rusia şi 33-17 cu
Belgia (ambele meciuri în deplasare)
şi 8-7 în marele derby cu Georgia, din
19 martie 2017, de la Bucureşti.
Înaintea debutului din meciul
România - Georgia, Karla Ursu s-a
aflat din nou pe Stadionul Naţional de
rugby "Arcul de Triumf", inter-
pretând "Imnul României", iar în
pauza disputei a cântat mai multe
melodii din repertoriul său vast de
muzică populară!

După marea victorie
împotriva Georgiei, România şi-a
adjudecat cele două trofee puse în
joc, cel de campioană a ediţiei 2017 a
Rugby Europe Championship şi
"Cupa Antim Ivireanu".

Imediat după acest meci în
care fenomenul Karla Ursu a purtat
din nou mult NOROC purtătorilor
frunzei de stejar, "Americanul" Florin
Vlaicu a declarat, pentru site-ul FR
Rugby, următoarele: "A fost un meci
greu, în prima repriză am avut mai
multe ocazii de a marca, le-am ratat
însă. Este important că am reuşit
această victorie, este o victorie de
moral care înseamnă foarte mult pen-
tru noi. Cred că astăzi diferenţa a
făcut-o dăruirea noastră, ne-am dorit
foarte mult această victorie pentru că
am avut nişte coşmaruri cu cei din
Georgia, pentru că de fiecare dată ne-
au bătut. Cred că am câştigat cu
inima şi cu sufletul acest meci.
Ultima impresie contează, am început
mai greu această competiţie, însă mă
bucur că am reuşit să o terminăm cu
o victorie pe care o aşteptam de foarte
mult timp. Sunt fericit!".

La finalul disputei de la
Bucureşti, jucătorii români au luat în
braţe pe Karla Ursu şi i-au oferit tro-
feul pus în joc, mica ieşeancă având
pe umeri steagul României!

Dan TEODORESCU

Fenomenul Karla Ursu!Fenomenul Karla Ursu!
Momentul în care Arhanghelul Gavriil i-a vestit Sfintei

Fecioare că a fost aleasă să devină Mama Mântuitorului Iisus este
cunoscut în tradiția religioasă drept Buna Vestire. Buna Vestire se
sărbătoreşte în fiecare an pe 25 martie şi e sărbătoare mare. 

Sărbătoarea se mai numeşte și Blagoviștenia, după numele vechi
slavon. Are dată fixă, cu exact 9 luni înaintea venirii pe lume a Pruncului
Iisus. Potrivit Evangheliei după Luca, Sfânta Fecioară, crescută la Templu și
aflată sub tutela Dreptului Iosif, a fost aleasă de Dumnezeu și înștiințată de
Arhanghelul Gavriil: „Bucură-te, cea plină de har! Domnul este cu tine.
Binecuvântată ești tu între femei. Și vei lua în pântece, și vei naște fiu, și vei
chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare și Fiul Celui Preaînalt se va
chema.” Arhanghelul i s-a arătat în vis și lui Iosif, vestindu-i: „Ce s-a zămislit
într-însa este de la Duhul Sfânt”. Așa se face că acest moment a rămas să fie
sărbătorit, an de an, sub numele de Buna Vestire.

Ziua cucului
În popor, departe de sensul ritualului creștin, există tradiția

sărbătoririi cucului. În preajma echinocțiului de primăvară, moment de
răscruce al naturii, când se întorc păsările călătoare, se pot face predicții cu
privire la starea vremii. Pe la ţară, este obligatoriu să ai bani în buzunar în
această zi. Căci orice cântat al cucului trebuie plătit, ca să aducă noroc,
sănătate și belșug. Prin urmare, dacă auzi cucul, aruncă un bănuț în direcția
din care se aude. Dacă pasărea îți cântă drept în față, e semn bun.

Buna Vestire este sărbătorită în fiecare an în perioadă Postului Mare,
fiind una dintre sărbătorile pentru care Biserică acordă dezlegare la peşte,
indiferent în ce zi ar cădea această. 

Buna Vestire, cea mai veche
sărbătoare a Maicii Domnului


