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Pe 5 decembrie 2016 ora 10:00, s-au împlinit 26
de ani de la înfiinţarea televiziunii Vaslui, prima din
Moldova şi a treia din ţară. Acest mijloc mass-media a
primit Licenţa 001 TV/1993 deci prima licenţă “Din
ţară!“Din amărâtul acesta de Vaslui, despre care toată
lumea, nu numai toată ţara, ştie că e plin de violatori,
beţivi, hoţi, curve, politicieni hoţi şi alte jigodii. Din
judeţul acesta de unde rareori mai scot minţi agere care
să impresioneze lumea. De aici de unde e o sărăcie lucie,
unde şi bătrânii se omoară între ei, iar femeile nici nu ştiu
când greşesc faţă de familie şi societate. De aici unde un
Porumboiu a înfiinţat o echipă de fotbal legendară! Poate
Adrian va reuşi să revină! De aici s-a ridicat TvV-ul  care
a colindat Europa şi alte continente.

Corneliu Porumboiu de pe aici a confirmat  va-
loarea universală de regizor de curând (de 2 ani) a mai
zburat pe 4 continente, peste 20 de capitale  şi alte sute
de locuri, prima revistă internaţionalăMeridianul Cultural
Românesc alintată de vânturile anilor 1990 „in-
teprinderea” celor 12 întemeietori-semnatari, a prins
aripi şi s-a afirmat în context naţional şi nu numai, aripile
democraţiei au fost favorabile, mirabile, roditoare. În
condiţiile în care acum la 26 de ani, posturile TV  au dis-
părut, când ideea de cultură este alta, cănd globalismul
este prezent  şi când limba română este supusă unui asalt
pernicios criminal care s-o ducă la dispariţie, cine va mai
reuşi vreodată să poarte aşa de sus flamura inteligenţei
locale, odinioară purtată la poli de Emil Racoviţă, în lume
de Gheorghe Vrânceanu, Motaş, Guguianu, Pamfile şi
mulţi alţii, ideea de valoare impusă naţional, aproape nu
mai există, decât dacă ţinem la olimpicii noştri de toate
specialităţile.

În cultură, în jurnalism, în învăţământ putem vorbi
de vârfuri proiemintente în România, ridicate de aici, îm-
prejurul Televiziunii Vaslui.

Dacă D.V. Marin a transmis din 32 de ţări, are
record mondial cu cele 9 interviuri cu şefi de stat,
Theodor Codreanu e un eminescolog adevărat şi apreciat,
cine n-aude acum de Lucian Pârvoiu corespondent la
Bruxelles, de  Cătălin Striblea om de radio şi televiziune?!
Nasc şi la Vaslui mari valori.

Să fie aşa a pus şi Televiziunea Vaslui, Unison
Radio, ziarul Meridianul şi revista Meridianul Cultural
Românesc, câte o cărămidă. Nu-i aşa, Lucian Pârvoiu? 
Nu-i aşa, Val Andreescu (astăzi mare poet, romancier, epi-
gramist) nu-i aşa creatorilor vasluieni de pe toate merid-
ianele?

Bilanţul după 26 de ani nu poate fi decât străluci-
tor, chiar dacă ne întâlnim cu mari greutăţi!!! Mai este
radio local, mai este televiziune în eter? Nu mai este un
Marin, nu mai sunt nici ele.

Iată cum numele unui om se leagă de realizări
unice. Pe acelaşi fir, cine va mai reuşi vreodată un aseme-
nea grup de presă şi o operă culturală şi de istorie cul-
turală cum am reuşit noi? Afirm că niciodată şi nimeni,
pentru că se schimbă condiţiile sociale, se schimbă isto-
ria însăşi.

Televiziunea Vaslui, Radio Vaslui şi Bârlad , ziarul
Meridianul, revista Meridianul Cultural Românesc, va
reprezenta pururi în istoria locului, ba şi în cea naţională
(vezi istoria jurnalismului) marca momentului lipită de
plicul Timpului. Al acelui mediu şi moment de la graniţa
unor ani, secole şi milenii. Din păcate un drum fără în-
toarcere, deşi este destul de luminos în Istoria culturală!
Când ne întoarcem(dar ne mai întoarcem?) către ŢARĂ,

către familie, către ai noştri care mai gândesc, simt şi
năzuiesc, printre care, descoperi firul roşu sau dâra de lu-
mină, lăsată de cei dedicaţi, adică de cei care, puţini fiind
au făcut atât de mult pentru semenii lor!

Televiziunea Vaslui a fost un început şi rămâne em-
blemă pentru o epocă.

Slujitorii ei şi-au făcut datoria, către ei, către
români, către umanitatea în schimbare, care, poate să le
înghită orice urmă!

Ca şi crucile în cimitir, cărţile noastre mai pot ve-
ghea o vreme la valoare reprezentativă!

IAŞI - VASLUI - BACĂU

Singurul Grup de Presă 
din județul Vaslui

marintvv@gmail.com
marintv@rdslink.ro

editorial
www.marindumitru.ro

De 26 de ani TVV

Prof. dr. Dumitru V. MARIN       0744 231 380

În semn de omagiere a
scriitorului Mihai Ursachi,
Casa de Cultură a municipiului
Iaşi care poartă numele poetu-
lui, organizează un eveniment
editorial, 
joi 8 decembrie, de la ora 13. 

Astfel, vor fi lansate
volumele: 
„O conştiinţă literară –
Mihai Ursachi 
în Dosarele Securităţii”
- de Ioana Diaconescu,
colecţia „Memoria Clep-
sidrei” a Editurii Junimea,
2016, 
„Mihai Ursache- 
Marea Înfăţişare”
- poeme alese de Lucian
Vasiliu - editura Cartier de
colecţie, Chişinău 2016, şi 
„Mihai Ursachi- 
Instauratio Noctis”
- antologie şi studiu – de Bog-
dan Creţu, colecţia „Efigii” a
Editurii Junimea, 2016.

La evenimentul literar
participă prof. univ. dr. Ana
Cojan, soţia scriitorului,
Ioanan Diaconescu – scriitor,
Elvira Sorohan- critic literar,
Alexandru Călinescu- critic li-
terar, Bogdan Creţu- critic li-
terar, Emilian Galaicu Păun-
scriitor. 

Amfitrioni şi modera-
tori ai evenimentului literar şi
editorial vor fi poeţii Adi Cristi
şi Lucian Vasiliu.

COMUNICAT DE PRESĂ

Mihai Ursachi, 75

T V V - De 26 de ani împreună. . . 

CLIPE DE

SĂRBĂTOARE

Iarna cuprinde adesea
nu numai ulițele pe care le umple
cu zăpadă ci și sufletele multora
dintre noi, troieniți de grija zilei
de mâine - și, totuși, plini de spe-
ranțe! Sărbătorile din decem-
brie-ianuarie, atât cele religioase
ale Crăciunului, cât și cele pro-
fane ale Anului Nou,  mai tot-
deauna împreună, sunt pline de
gândurile și de năzuințile către
mai bine; ele revigorează spiri-
tual ființa umană, conferindu-i o
reală – din păcate, fulgurantă-
sclipire de divinitate....   Este
apanajul și efemeritatea sărbăto-
rilor sufletești, care transced
materia.

Toate acestea mi s-au
cuibărit în imaginație când  s-a
întâmplat să-mi amintesc, răs-
foindu-mi timpul și amintirile,
că acum 26 de ani, la Vaslui, se
ivea (din munca și inteligența
profesorului dr. Dumitru Marin)
primul post de televiziune post-
decembrist (TVV) al țării.  Poate
nimic epocal...  și totuși... De  mic
am fost captivat de drumul de
costiște din ținutul celor care,
alături de Peneș Curcanul, au
făurit Independența României și
de atunci aștept ca acest județ să
dea oamenii care să reînvie aura
eroismului, a performanței și a
neînfricării de odinioară.
Asemenea oameni au existat,
sunt încă prezenți...  mereu prea
puțini pentru a-și repune con-
cetățenii pe drumurile fruntașe
ale țăriii... Gândul nădejdii mă
duce  la  copiii  școlilor  pe  care 
i-am cunoscut la Vaslui, la țăranii
pe care i-am întâlnit la ei acasă,
la numele de intelectuali din
jurul apelor vii ale Zeletinului și
ale   Budei, ale Crasnei, Vasluiu-
lui, Tutovei și Horaiței, mulți din-
tre ei adăpostiți acum de
bibloteci și păstrați, ici-colo, în
inima unor localnici ... Și mă în-

torc din nou la Televiziunea unde
vasluienii  au văzut, în premieră
națională,  șefi de Stat și mulți
dintre oamenii valoroși ai Pla-
netei. Aniversarea ei este o săr-
bătoare pentru minte și suflet,
poate punctul de plecare spre re-
virimentul dorit...   Un Vaslui
după imaginea eroilor din cimi-
tirul orașului,  peste care plutește
spiritul anului 1877, trebuie să
strălucească, din nou! Este
nevoie să fie urmată pilda unor
personalități, pe care le
cunoașteți mai bine și din care eu
știu doar familiile Bichineților,
ale lui Dumitru Marin, Porum-
boiu, Val Andreescu și ale prof.
Petruș Andrei,  sau Constantin
Clit, pe universitarii și aleșii din
Bârlad, pe  ascultătorii fideli ai
radioului Unison, pe cei din jurul
revistelor Onyx și Meridianul
Cultural Românesc...   Este vital,
pentru zilele de astăzi  să apărăm
adevărul și  cinstea, să fim  in-
transigenți  în  fața  răului ve-
netic sau autohton; este nevoie de
multă muncă și de dârzenie!  Să
ne sprijinim oamenii destoinici
și realizările de preț, să alegem –
pentru a ne conduce - pe cei din
stirpea lui Ștefan cel Mare și
Sfânt, ai lui Kogălniceanu și
Cuza... iar pentru suflet, pe cei ai
lui Alecsandri și Eminescu.

Amintirea  înfiițării unei Tele-
viziuni a devenit, pentru o clipă,
o sărbătoare pe  care mi-a oferi-
t-o Vasluiul  și pe care vreau s-o
împărtășesc cu el. O clipă de lu-
mină care să se alăture șuvoiului
de clipe ale Sârbătorilor de
iarnă,  parte din istoria și din
neamul nostru.   Celor ce-și
iubesc țara și lucrează pentru ea
le urez, în această străfulgerare
de sărbătoare,  La mulți ani!

Prof. univ.dr.Alexandru Ionescu,
laureat al Premiului Academiei 

Însemnări

La 5 decembrie 1990, s-a înființat Televiziunea Vaslui.
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Arestați 
pentru tâlhărie

Poliţiştii au identificat doi
tineri, din comuna Rebricea, care
în seara de 22 noiembrie a.c. ar fi
tâlhărit un bărbat, în trenul care
circula pe ruta Tecuci – Iaşi. Pe
numele celor doi, instanţa a emis
mandate de arestare preventivă pe
o perioadă de 30 zile. 

În seara de 22 noiembrie
a.c., un tânăr, în vârstă de 22 de
ani, din municipiul Bârlad a
sesizat faptul că în timp ce călă-
torea cu trenul pe ruta Tecuci -
Iaşi, între staţia Buhăieşti şi halta
Rebricea a fost lovit de doi tineri
necunoscuţi, care i-au sustras cea-
sul de la mână şi i-au distrus tele-
fonul mobil. Prejudiciul total
cauzat prin comiterea faptei a fost
de 550 lei.

În urma investigaţiilor
efectuate de către poliţiştii Secţiei
Regionale de Poliţie Transporturi
Iaşi şi Biroului Judeţean de Poliţie
Transporturi Vaslui au fost identi-
ficaţi M. Florin, de 21 de ani şi I.
Nicu, de 20 de ani, ambii din
comuna Rebricea, persoane bănu-
ite de comiterea infracţiunii de tâl-
hărie. După comiterea faptei, cei
doi tineri au sărit din tren, în zona
haltei Rateşu Cuzei, fără a suferi
leziuni care să necesite internarea
într-o unitate spitalicească. 

În baza probatoriului
administrat, tinerii au fost reţinuţi
de poliţiştii și ulterior prezentați la
Parchetul de pe lângă Judecătoria
Vaslui, respectiv Judecătoria
Vaslui cu propunerea de arestare
preventivă. Instanţa a admis pro-
punerea formulată de Parchetul de
pe lângă Judecătoria Vaslui şi a
emis pe numele acestora mandate
de arestare preventivă pe o
perioadă de 30 zile, pentru
săvârşirea infracţiunii de tâlhărie
calificată.

Timona BALMU{
redactor 
UNISON RADIO

B+RLAD
103,

3 fm
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Pe 3 decembrie în jurul
orei 23.25 ISU Vaslui a fost
solicitat prin apelul unic de
urgenţă 112 să intervină la un

incendiu de locuinţă, cu victimă,
în satul Beneşti comuna Tanacu.
La faţa locului s-au deplasat o
autospecială de stingere cu apă
şi spumă şi ambulanţa TIM
încadrate de 8 subofiţeri. Forţele
de intervenţie au constatat că
incendiul se manifesta general-
izat la intreaga locuinţă, un imo-
bil de aproximativ 30 mp.
În incendiu şi-a pierdut viaţa un
bărbat de 90 de ani.

Intervenţia a durat
aproximativ două ore şi 45 de
minute, cauza incendiului fiind
jarul căzut din mijloacele de
încălzire.

*     *
*

Având în vedere numărul
mare de incendii înregistrate
în ultima perioadă,  pompierii
vasluieni recomandă cetăţe-
nilor respectarea urmă-
toarelor reguli care le pot salva
viaţa şi bunurile:

- verificaţi şi efectuaţi
curăţarea mijloacele de
încălzire înainte de exploatare;
verificaţi şi curăţaţi coşurile de
fum (etanşeitate, treceri prin
acoperiş şi planşee la distanţă
de siguranţă faţă de materiale
combustibile);

- nu depozitaţi în
apropierea sobelor materiale
uşor inflamabile;
nu folosiţi pentru aprinderea
focului lichide inflamabile;
nu exploataţi sobele cu uşiţa
pentru alimentare deschisă;

- nu supraalimentaţi
sobele cu lemne sau alte mate-
riale combustibile;

- nu folosiţi mijloace de
încălzire electrice improvizate;
nu amplasaţi mijloacele de
încălzit electrice în apropierea
materialelor combustibile;
nu suprasolicitaţi instalaţiile
electrice, prin amplasarea mai
multor consumatori pe aceeaşi
reţea; 

- nu folosiţi siguranţele
electrice improvizate; orice
intervenţie la instalaţiile elec-
trice se va efectua de către per-
sonal specializat.

Incendiu 
cu victimă 
la Tanacu

Pagină realizată de Timona Balmuș

Poliţiştii au reţinut un
bărbat în vârstă de 59 de ani,
din comuna Muntenii de Sus,
acesta fiind cercetat pentru
comiterea mai multor infracţiu-
ni contra siguranţei circulației
pe drumurile publice.

În ziua de 29 noiembrie
a.c., poliţişti din cadrul Biroului
Rutier Vaslui l-au identificat pe I.
Pavel, în vârstă de 59 de ani,
domiciliat în comuna Muntenii de
Sus. Acesta conducea o autoutili-
tară pe D.J. 244 K, pe raza loca-
lităţii de domiciliu, având număr
de înmatriculare provizoriu.
Bărbatul a fost testat cu aparatul
alcooltest, rezultând valoarea de
0,52 mg/l alcool pur în aerul expi-
rat. Conducătorul auto a fost con-
dus la spital unde i-au fost

recoltate mostre biologice în ved-
erea stabilirii alcoolemiei. De
asemenea, în urma verificărilor
efectuate, poliţiştii au stabilit fap-
tul că perioada de valabilitate a
autorizației provizorii de circulație
era expirată, iar bărbatul avea per-
misul de conducere reţinut fiind
cercetat pentru comiterea mai
multor infracţiuni la regimul cir-
culaţiei rutiere.

Pe numele acestuia a fost
întocmit dosar penal sub aspectul
săvârșirii infracțiunilor de condu-
cere pe drumurile publice a unui
vehicul pentru care legea prevede
obligativitatea deţinerii permisului
de conducere, de către o persoană
care, la momentul prelevării
mostrelor biologice, are o
îmbibaţie alcoolică de peste 0,80

g/l alcool pur în sânge, conducerea
unui vehicul neînmatriculat şi con-
ducerea unui vehicul pe drumurile
publice de către o persoană căreia
exercitarea dreptului de a conduce
i-a fost suspendată.

Bărbatul a fost reținut de
polițiștii Biroului Rutier Vaslui
pentru o perioadă de 24 ore şi a
fost prezentat la Parchetul de pe
lângă Judecătoria Vaslui, respectiv
Judecătoria Vaslui cu propunerea
de arestare preventivă. Instanţa a
admis propunerea formulată de
Parchetul de pe lângă Judecătoria
Vaslui şi a emis pe numele acestu-
ia mandat de arestare preventivă
pe o perioadă de 30 zile.

Pavel a mai fost reţinut de
poliţiştii Biroului Rutier Vaslui în
luna mai a.c., pentru săvârșirea a
două infracțiuni de refuzul
prelevării de mostre biologice şi a
unei infracţiuni de conducere a
unui vehicul pe drumurile publice
de către o persoană căreia
exercitarea dreptului de a conduce
i-a fost suspendată. În acest an, pe
numele acestuia, polițiștii Biroului
Rutier Vaslui, Poliției orașului
Negrești și Postului de Poliție
Muntenii de Sus au întocmit
dosare penale pentru săvârșirea
mai multor infracțiuni contra sigu-
ranţei circulației pe drumurile
publice. 

Arestat preventiv pentru infracțiuni rutiere

Poliţiştii Serviciului de
Investigaţii Criminale şi Biroului
de Investigaţii Criminale Bârlad
au efectuat cercetări privind
nou-născutul găsit decedat într-
un container de gunoi din
municipiul Bârlad, în dimineaţa
de 26 noiembrie a.c.. 

Astfel, poliţiştii de investigaţii criminale au identificat pe raza
municipiului Bucureşti o femeie, în vârstă de 34 ani, domiciliată în
municipiul Bârlad care în luna octombrie a.c. a născut la domiciliu un
băieţel, iar imediat după naştere i-ar fi provocat decesul. În dimineaţa de
26 noiembrie a.c., femeia a aruncat corpul copilului într-un container de
gunoi, unde a fost găsit de un bărbat, de 39 ani, din municipiul Bârlad,
acesta sesizând  poliţiştii la numărul de urgenţă 112.

Femeia a fost condusă pentru audieri la Parchetul de pe lângă
Judecătoria Bârlad, faţă de aceasta fiind efectuate cercetări sub aspectul
săvârşirii infracţiunii prevăzute de art. 200 Cod Penal, respectiv
uciderea sau vătămarea nou-născutului săvârşită de către mamă. 

Datele rezultate în urma investigaţiilor urmează a fi coroborate
cu rezultatele expertizei medico-legale ce a fost dispusă în acest caz.

Mama 
criminală 
a fost 
indentificată
și arestată
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Brazii de Crăciun au fost
puşi la vânzare în piața centrală
bârlădeană , preţurile acestora
fiind cuprinse între 59 de lei pen-
tru unul de apartament şi 300 de
lei pentru un pom de până la 12
metri.

„Noi aducem brazi din
Danemarca, din Germania, din
Austria şi din Ungaria, în funcţie
de categoria de calitate şi de
înălţime de care avem nevoie.
Găsim brazi de la 1 metru
înălţime până la 12 metri, brăduţi
de apartament de la 59 de lei
până spre 300 de lei. Mai avem şi
brazi cu ghivechi, brazi crescuţi
în ghiveci, acesta fiind modul
ideal de a-i creşte şi de a-i replan-
ta. La 59 de lei intrevalul de
înălţime este de la 1,30 metri
până la doi metri. La 79 de lei
avem de 1,75-2,50 metri.”, a
declarat Ovidiu Neacşu, reprezen-
tant al unei firme care comercial-
izează brazi.

Pentru un brad în ghiveci
preţul pleacă de la 149 de lei pen-
tru unul cu înălţimea de 50-60 cm,
299 de lei la înălţimea de 1-1,25
metri şi poate ajunge la 599 de lei
pentru un brad argintiu, de 1,5
metri, cu rădăcină.

Comercianţii susţin că
oamenii au început deja să
cumpere, brazii fiind căutaţi în
special, în această perioadă, pentru
spaţiile de birouri, hoteluri, restau-
rante.

„Bârlădeanul caută
bradul mediu de apartament,
care are undeva la puţin peste
doi metri, stufos, nu foarte
scump, 120-150 de lei, un suport
din metal, pe care să-l ţină mai
mult timp, şi din fericire vedem
şi un trend crescător spre
pomişorii cu ghiveci. (…) Nu
reducem şi nu creştem preţurile
substanţial înainte de Crăciun,
indiferent de condiţiile din piaţă.
Promoţia noastră este 59 de lei.
Se încheie pe data de 10 decem-
brie, începe o promoţie la care
brazii sunt 69 de lei până pe 15
decembrie, apoi 79 de lei. Încer-
căm să încurajăm cumpărarea
din vreme a brazilor de
Crăciun.(…)În mod încurajator,
oamenii au început să vină să
cumpere. Devreme se cumpără
brăduţii pentru cei care vor să
amplaseze cadourile de Sfântul
Nicolae sub brad şi destul de
mult pentru sedii de firmă,
restaurante, hoteluri”, a mai
adăugat comerciantul.

Marile centre comerciale
se întrec de pe acum şi în oferte la
brazii artificiali, ale căror preţuri
pornesc de la 49 de lei. Un astfel
de brad, la 1,80 metri, poate fi
cumpărat cu 69 de lei, în timp ce
unul de trei metri costă peste 1.100
de lei.

Timona Balmuș

Au apărut 
brazii de Crăciun

De curând, Colegiul
Naţional “Emil Racoviţă” Iaşi a
organizat  Concursul Regional de
Dans “Ritm şi Armonie”, ediţia
aV-a.

Într-o companie
selectă, ansamblul coregrafic
“Speranţa” de la Palatul
Copiilor Vaslui, a obţinut
locul I la dans popular stilizat,
iar  ansamblul coregrafic
“Prietenia” a obţinut locul
III la dans  modern. 

Felicitări organizatorilor,
în mod special doamnei pro-
fesoare Mihaela Bogdan, pen-
tru "cadourile" oferite (diplome,
medalii, cupă) !

Felicitări copiilor pentru
modul exemplar în care s-au
mobilizat şi au concurat!

Mulţumiri şi recunoştinţă
părinţilor şi tuturor celor care au
avut încredere în noi şi ne-au
susţinut participarea la acest fru-
mos si valoros concurs!

Prof. Anuşca-Doglan Elena

“SPERANŢA”
LOCUL  I !

La numai 6 ani, un băiețel
dintr-o localitate vasluiană și-a sal-
vat surorile, una de 3 luni și cealaltă
de 1 an, din flăcări, după ce casa
bunicilor a luat foc.

Părinții copiilor din comu-
na Vutcani sunt plecați la muncă în
străinătate, iar cei mici au rămas în
grija bunicilor. Aceștia din urmă
erau plecați de acasă, când casa a
fost cuprinsă de foc.

Copilul cel mare, în vârstă
de 6 ani, a fost un adevărat erou și
și-a salvat surioarele mai mici. 

Într-o apariție televizată,
băiețelul a declarat că de Moș
Nicolae și-ar dori o casă, dat fiind că
locuința bunicilor a fost transfor-
mată în cenușă.

Într-o intervenție telefonică
la România TV, omul de afaceri
Gigi Becali a declarat că îi va
cumpăra o casă  micuțului. „Mâine
îi cumpărăm o casă. Voi i-o căutați,
iar eu o plătesc. Gata, s-a rezol-
vat!”, a precizat latifundiarul din
Pipera.

Eugen Dinu

Anunț de ultimă oră
Cadoul lui Gigi Becali pentru copilul de 6 ani 
care și-a salvat surorile

Ramona, 
VOTAŢI-O pe RAMONA!

Un fel de Miţa biciclista de pe
meleaguri vasluiene, un cap de
lemn perfect pentru Muzeul
Judeţean, îşi flutură pletele-n vânt
să iasă deputată!

Ambiţioasa  madamă s-a
lipit  de  un mare  partid căruia
vrea să-i  dea  din învăţătura sa, ca
Ana Pauker din cea a regimului
sovietic.

Periculoasa cucoană şi
preoteasă ar putea ajunge parla-
mentar chiar daca-n capu-i gol nu
are nici grăuntele cu care-şi
creştea puiii la Oşeşti.

Păcat de popa ei că era om
de treabă. Dar asistenta medicală,
moaşa comunală a prins gustul
puterii şI... a ajuns profesoară,

apoi... directoare. Pe ce bază? Că
nu e de specialitate (istoric), n-are
aplecare spre conducere (întreba-
ţi-i pe salariaţii care o urăsc păti-
maş) n-are nimic publicat să-şi
apere onoarea de... doctor.

Reamintim că  Murariu
Ramona a depus la Catedra de
litere o lucrare de peste 200 de
pagini  care are cel puţin 4 trimi-
teri pe pagină, adică îi trimite pe
cititori să se lumineze la alţii.

Că ea descoperă o şcoală
literară târgovoșteană, vorbind de
un huşean, Costache Olăreanu, e
un fel de problemă; că nu-i poţi
recunoaşte paternitatea pentru că
nu ai termene de comparaţie, că
politiciana-mamă pe post de
cloşcă cu pui de aur (e trezorier,
nu e veninoasă şi rea... dar sunt
probleme diferite.

Cel mai spectaculos în

viaţa ei de director, e că pe la ser-
viciu calcă rar, rar, foarte rar.
Acum cică bate pe la porţi în cam-
panie electorală! Ca şi ţiganii cor-
turari care vând ceaune  şi tigăi. 

Spun gurile rele că are un
antEmergător cu sarică,mustață și
ghioagă cu scăfârlie. Deh, per-
soană fixă!

Peste câteva zile,
matroana muzeu cu 2-3 spectatori
pe zi (cei care-i aduc ziarul sau
cafeaua).  Că e tare pricepută la
conducerea instituţiei  pe care a
luat-o în proprietate.

După alegeri vor veni
mustăcioşii  ca la Maglavit să vadă
papeşa locală, mai ceva ca la
Arsenie Boca şi minunile lui.

Că prin minuni, Ramona,
-ica, ajunge deputăţica!

Hai, copii, votaţi-o! Repede! 
DVM
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Vremea rece aduce viroze și pneumonii
Multe și mărunte se vor
petrece în plan financiar
toată săptămâna. Ecoul

celor discutate și petrecute va
răsuna multă vreme de acum
încolo. Ar fi bine să faci ordine în
tot ce ține de acte, înscrisuri
privitoare la bani, bunuri patri-
moniale și facturi. Ești animat de
gânduri mărețe, nobile, astfel că
sunt șanse de materializare a
unor planuri personale ticluite
mai demult. Ziua de 07
Octombrie îți poate aduce tot
soiul de controverse, dar nu le
lua în seamă. Colegii de serviciu
te solicită mult în a doua parte a
săptămânii, în special șefii.

Berbec (21 mar - 20 apr)

Rela ț i i le  par tener ia le
sunt provocatoare, atât
în plan personal, cât ș i

în plan profesional. Aparent
există oportunităț i  de colabo-
rare cu cei la l ț i ,  dar  sunt
numai aparențe. Există hibe
ascunse care îț i  pot dăuna în
v i i tor,  dacă acum accep ț i
sarcini profesionale noi. De
asemenea ș i  o f ic ia l izarea
unei relaț i i  matrimoniale este
de evitat, deocamdată. Apar
cheltuiel i  legate de factur i ,
taxe, impozite, însă poate f i
vorba ș i  despre penalizăr i .  Se
recomandă pruden ță pe 7
Octombrie în mod special la

Este multă forfotă la ser-
viciu, dar și în plan per-
sonal ai planificate

demult tot soiul de activități
domestice. Raționalizându-ți efi-
cient timpul și resursele, mai ales
energia vitală vei putea finaliza
totul cu succes. Sănătatea
fluctuează, astfel că este bine să
te plimbi în aer liber, să te odih-
nești lecturând o carte și să te ali-
mentezi corect. Intervalul 5 – 7
Octombrie aduce răscoliri în
relațiile parteneriale. Merele dis-
cordiei sunt banii și bunurile
comune cu partenerul de viață
sau colaboratorii din segmentul
profesional.   

O săptămână foarte intere-
santă vizavi de relațiile cu
anturajul apropiat. Se

întrezăresc discuții, întâlniri cu
multă lume, dar și călătorii pentru
a rezolva chestiuni personale
sau profesionale. Vorbește puțin
despre tine și ascultă mai mult la
ce spun alții. Vei fi foarte surprins
de câte vei afla spre folosul tău.
Acasă se animă atmosfera prin
reuniuni cu persoane dragi, pe
care nu le-ai mai văzut demult.
Totuși ai grijă pe cine aduci în
spațiul tău personal, deoarece
unii nu privesc cu ochi buni real-
izările tale. Aventuri la finalul
săptămânii.

Săptămâna debutează cu
treburi gospodărești și cu
discuții familiale.

Predomină gustul dulce-amar
acasă, dar cu puțin efort și
bunăvoință vei depăși totul cu bine.
Intervalul 5 – 7 Octombrie animă
segmentul amoros, răscolindu-ți
amnitirile și dorul de o persoană
iubită, undeva, cândva. Ține-ți
firea și nu te lăsa luat de valul
emoțiilor. Sănătatea este vulnera-
bilă, astfel că ar fi bine să-ți dozezi
eforturile și să îți alegi, cu pru-
dență, felul în care răspunzi la
provocări. Lasă-i pe ceilalți să se
bucure de strălucirea și căldura ta
sufletească!

Taur (21 apr - 21 mai)

Gemeni (22 mai - 21 iun)

Rac (22 iun - 22 iul)

Leu (23 iul - 22 aug)

Fecioar\ (23 aug - 22 sept)

Horoscop
08 dec. 2016 - 14 dec. 2016

Eșt i  dornic de afecț i -
unea celor dragi, de
compania lor ș i  de a

te ocupa de un hobby drag
sufletului tău. Cumva există o
ruptură între t ine ș i  cei dragi.
Deja te af l i  pe o a l tă
frecvență față de cei apropi-
aț i  până nu de mult, astfel că
simț i  foarte bine diferențele
dintre voi. Îndatorir i le profe-
sionale îț i  oferă posibil i tatea
de a te detașa de neplăceri le
amoroase ș i  de a obț ine suc-
cese remarcabi le .  Lasă - te
purtat de valuri le vieț i i  ș i  îț i
va f i  mult mai bine din toate
puncte le de vedere.  Este
nevoie să fac i  fa ță
provocăr i lor parteneriale.  

Pagină realizată de Timona Balmuș

(urmare din numărul trecut)

În general, organismul se
adaptează mediului în care trăiește.
Poluarea, terapiile și tulpinile bacteriene
sunt altele decât cele de acum 50 de ani,
iar problema cea mai mare este că abuzul
de antibiotice făcut în ultimii ani a generat
viruși tot mai rezistenți la tratament.
Important este să nu ne tratăm după ureche
și înainte de a lua antibiotice să cerem sfat-
ul specialistului. 

„Dacă în maximum trei zile
temperatura nu cedează la tratament, tre-
buie să ne prezentăm la medic. Nu se iau
antibiotice fără recomandarea medicului.
Orice viroză netratată cores-punzător, la
un alt impact cu un val de germeni
infecțioși se poate suprainfecta și pot să
apară complicații“, a atras atenția dr.
Daniela Rusu.

„Pneumonia trebuie tratată cu multă
responsabilitate“

Pneumonia poate să fie o boală
fatală dacă nu este tratată corespunzător.
Aceasta este o infecţie acută la nivelul
plămânilor cauzată de anumiţi germeni.
Primele simptome sunt frisoanele, junghi-
ul intercostal și febra mare. În cadrul
Spitalului Clinic de Boli Infecţioase
„Victor Babeş“ Craiova au apărut primele
cazuri din această toamnă. „Fiind o boală
infecțioasă, este bine ca pacientul să fie
izolat în spital pentru că prima compli-
cație ar putea să fie moartea subită.
Bacteriile, fiind foarte agresive, descarcă
toxine și produc decesul prin șoc toxi-
coseptic. Pe de altă parte, se pot produce
embolii septice, adică bacteriile se local-
izează la creier, și apar meningite, sau în

alt organ. Au apărut deja cazuri, chiar la
studenți tineri, pe care i-am internat.
Pneumonia trebuie foarte bine conștien-
tizată și tratată cu multă responsabilitate,
pentru că există riscul să rămână sechele
de care tragi toată viața. În general, dacă
tratamentul merge bine, cam 14 zile tre-
buie să stea internat pacientul. Iarna tre-
cută au fost forme extrem de severe și
rebele la tratament“, a conchis medicul
primar  pneumolog.

Fundația World Vision
România și Inspectoratul de
Poliție al Județului Vaslui des-
fășoară în această perioadă, cam-
pania de prevenire adresată
părinților „Tu ce fel de părinte
ești ?”. 

„Tu ce fel de părinte
ești?“ este o campanie de infor-
mare adresată părinților, cu scopul
de a-i conștientiza cu privire la
efectele pe care le are violența
asupra mediului familial și relați-
ilor din cadrul familiei. 

Pentru a transmite mesajul
campaniei, polițiști din cadrul
Compartimentului de Analiză și
Prevenire a Criminalității și
reprezentanții Fundației World
Vision, cu sprijinul reprezen-
tanților primăriilor au organizat
mai multe întâlniri în mediul rural
din județul Vaslui. 

Astfel, de la începutul
lunii noiembrie polițiștii s-au
întâlnit cu părinți din localitățile
Rateșu Cuzei, Crăciunești,
Draxeni, Buda, Oșești, Rafaila și
Dumești. 

În cadrul acestor întâlniri
părinții au fost informați cu privire
la importanța disciplinării pozitive
a copilului, la tipurile de violență
și urmările acestora, precum și
care sunt instituțiile cărora se pot
adresa atunci când există situații
de violență în cadrul familiei. În
contextul discuțiilor, au fost
dezbătute, printr-un dialog interac-
tiv, aspecte privind diferențele din-
tre disciplină și pedeapsă precum
și efectele violenței asupra dez-
voltării copiilor.

Poliţia îţi recomandă  să
ai în vedere:

NIMENI, NICIODATA,
NU ARE DREPTUL să te descon-
sidere, să-ți rănească sufletul, să te
lovească fizic sau să-ţi limiteze
libertatea și drepturile.

TU ŞI COPIII TĂI, întrea-
ga familie, aveţi dreptul să trăiţi în
armonie, siguranţă și linişte în pro-
pria locuinţă.

AI DREPTUL să soliciţi,
să primeşti protecţie și sprijin
atunci când cineva apropiat (soț,
partener, părinte, copil) te loveşte,
te ameninţă și îţi produce teamă.

EXISTĂ PERSOANE
CARE TE VOR AJUTA, oferin-
du-ți sprijinul practic și emoţional,
pentru ca tu să poţi schimba situ-
aţia în care eşti acum.

Timona Balmuș

TU, CE FEL
DE PĂRINTE EȘTI?

Pentru a preveni furturile de bagaje şi din buzunare,
în staţiile de cale ferată, când vă aflaţi la ghişeele caselor
de bilete ori în alte puncte aglomerate, asiguraţi-vă banii,
bagajele sau alte valori.

- Nu încredinţaţi bunurile personale şi bagajele unor per-
soane necunoscute!

- Nu expuneţi bunurile de valoare pe care le aveţi asupra
dumneavoastră şi observaţi reacţia persoanelor din jur când
manipulaţi valori.

- Nu lăsaţi gențile și bagajele nesupravegheate, pe scaun,
în compartiment, pe culoarul vagonului ori în sălile de aşteptare
ale gărilor! Evitaţi să adormiți în tren ori în sălile de aşteptare,
dacă nu sunteţi în compania altor persoane cunoscute!

- Nu achiziţionaţi bunuri de la vânzătorii ambulanţi!
- Nu dați detalii despre bunurile de valoare pe care le aveţi

asupra dumneavoastră persoanelor cunoscute de puțin timp, în
timpul călătoriei ori cât aşteptați în gări şi aerogări.

În  cazul în care aţi  fost martorul ori victima unei infracţi-
uni comise în trenurile de călători sau în staţii, adresaţi-vă imediat
celei mai apropiate unităţi de poliţie transporturi sau sunați gratu-
it la 112!

Recomandări ale poliţiştilor 
pentru o călătorie cu trenul 

în siguranţă:

În ultimele zile, pompierii
militari din cadrul  Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă “Podul
Înalt” al judeţului Vaslui şi
Serviciile Voluntare pentru Situații
de Urgență au intervenit pentru
localizarea şi lichidarea a două
incendii, astfel: 

Intr-una din zile,
Detaşamentul de Pompieri Vaslui  a
intervenit pentru lichidarea unui
incendiu produs la o casă, din locali-
tatea Văleni, comuna Văleni. Pentru
localizarea şi lichidarea acestuia s-au
deplasat la faţa locului două echipaje
de stingere, care au acționat în coop-
erare cu Serviciul Voluntar pentru
Situații de Urgență din comună. La
sosirea la faţa locului, incendiul se
manifesta în înteriorul casei,  cu posi-
bilitate de propagare la întreaga
locuință. În urma incendiului a ars un
metru pătrat din planşeul din lemn al
locuinței şi s-a degradat alți doi metri

pătrați de planşeu, reuşindu-se sal-
varea locuinței cu toate bunurile din
interior. Din primele cercetări, se pare
că împrejurarea determinantă ce a
condus la producerea acestui incendiu
a fost un mijloc de încălzire neizolat
corespunzător față de materialele
combustibile din apropiere. 

De asemenea, un alt  apel
primit prin în dispeceratul comun
I.S.U. – S.A.J.,  anunţa producerea
unui incendiu la un depozit de furaje
şi un adăpost de animale,  aparținând
cantonului silvic de pe raza localității
Epureni, comuna Duda-Epureni. La
locul intervenţiei s-a deplasat un
echipaj de stingere cu  o autospecială
de intervenţie, din cadrul Secției de
Pompieri  Huşi, care a acţionat în
cooperare cu Serviciul Voluntar pen-
tru Situaţii de Urgenţă din comună. În
urma incendiului, au ars aproximativ
trei  tone furaje, două tone coceni,
circa 30 m.l. gard din scândură, 3 m.c.
material lemnons şi 150 kg cereale.
Împrejurarea determinantă care a con-
dus la generarea acestui incendiu a
fost fumatul în locuri nepermise. 

INCENDII

în rafturile magazinelor au
apărut deja 

beteala și globulețele!

Inspiraţi de primii fulgi de
nea care au căzut peste România,
mulţi dintre comercianţi şi-au
umplut deja rafturile cu ornamentele
specifice Crăciunului. În Barlad,
spre exemplu, peste tot găseşti
instalații de brad, beteală, globulețe
sau stikere cu Moș Crăciun. Clienţii
spun însă că este prea devreme pen-
tru astfel de cumpărături şi că mai
aşteaptă până să înceapă să pună în
coş decoraţiuni pentru
sărbători.Deși suntem abia la
inceputul lunii decembrie, bar-
ladenii pot cumpăra deja beteală,
căciuli cu reni, steluțe decorative
sau brazi artificiali. E drept că cei
mici sunt atrasi și de aceste orna-
mente, dar adulții consideră însă că
este mult prea devreme să facă ast-
fel de cumpărături.

Alți bârlădeni în schimb
cred că decorațiunile specifice săr-
bătorilor de iarnă înfrumusețează
magazinele. În plus, spun că au
posibilitatea să își aleagă din timp
tot ce au nevoie pentru sărbători.
Psihologii consideră că această
strategie de marketing îi determinâ
pe clienți să cheltuiască mai mult.
Din păcate acesta nu este singurul
efect.

"În funcție de afinitatea
fiecărui client față de Crăciun
poate spori anxietatea pe care anu-
miți oameni o pot avea pentru săr-
bătoarea de Crăciun, pentru că în
general Crăciunul înseamnă fami-
lie, cu toții dorim să avem senti-
mentul de apartenență la un grup
și poate spori anxietatea", a
declarat psihologul Mihaela Lupu.

Pregătiri de Crăciun 
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ANTIBIOTICE
LA ÎNTÂMPLARE 

Ţara are nevoie de tine. Iată
o cale simplă să arăţi că o iubeşti.
Poate că nu ai privit niciodată
lucrurile în felul ăsta, dar a cumpăra
ceva fabricat în România este un gest
patriotic care denotă încredere,
responsabilitate şi respect. Pentru
rudele, prietenii şi cunoştinţele tale
care lucrează într-o fabrică şi care ast-
fel îşi păstrează locurile de muncă.

Pentru meşterul popular care
trăieşte din ceea ce produce în ate-
lierul lui.
Pentru antreprenorul român care a
cheltuit banii familiei ca să-şi dez-
volte afacerea.

Pentru o companie multi-
naţională care a ales România pentru
a investi într-o unitate nouă de pro-
ducţie.
Te rog să faci un gest simplu, care în
timp poate deveni un reflex. Când ai
nevoie de ceva, uită-te prima dată
dacă este fabricat în România, şi dacă
îţi place şi crezi că preţul este potriv-
it, cumpără.

Generezi o reacţie în lanţ ale
cărei efecte nu se văd imediat, dar fii
sigur că ea marchează schimbări dura-
bile în timp.

Nu se vor mai închide fabri-
ci, mai mult ca sigur se vor deschide
altele noi.

Banii rămân în România şi
vor fi folosiţi pentru educaţie, sănă-
tate, cultură.

Sunt şanse mai bune ca
lucrurile Fabricate în România să fie
exportate, devenind cel mai bun
ambasador de ţară.

Citește mai mult pe
RTV.NET: 
http://www.romaniatv.net/cumpara-
f a b r i c a t - i n -
romania_327118.html#ixzz4R6exU5
vx

 CUMPĂRĂ

FABRICAT ÎN ROMÂNIA

În primele zile ale săp-
tămânii apar cheltuieli, însă
îți cresc și veniturile. Pe dea-

supra te poți bucura și de favoruri sau
cadouri din partea celor dragi. Fii pru-
dent la cumpărături, pentru că există
riscul să apară pierderi de orice fel.
Perioada 5 – 7 Octombrie răscolește
relațiile cu anturajul apropiat, astfel că
de la un obișnuit și banal salut poate
ieși un scandal cu acte în regulă.
Cumva gândirea și comunicarea sunt
viciate, astfel că fiecare vorbește pe
limba lui și nimeni nu înțelege nimic.
Prudență, detașare și fii cât mai
scump la vorbă!

Este o săptămână controver-
sată, pentru că stările de spir-

it și situațiile cărora va trebui să le spui
prezent sunt fluctuante, stresante și
chiar de neînțeles pe alocuri.
Amintește-ți că viața este un film în
care joci diverse roluri, din când în
când. Universul are grijă de toate
nevoile tale, doar că trebuie să-i per-
miți acest lucru și să ai încredere și în
tine și în El. Zilele de 5 și 6 Octombrie
aduc îmbunătățiri financiare prin
diferite variante. Una ar fi primirea
salariului, alta ar fi primirea unor
cadouri sau favoruri. Evită ziua de 7
Oct. pentru cheltuieli de orice fel!

Ainevoie
de odihnă și meditații inte-
rioare în prima parte a săp-

tămânii. Ține cont de nevoile organis-
mului tău și îngrijește-te pe îndelete.
Urmează o perioadă dificilă în privința
sănătății, astfel căar fi bine săurmărești
atent semnalele organismului și să iei
deja măsurile necesare. Chiar dacă în
zilele de 5 și 6 Octombrie te vei simți
mai bine și dornic de a te implica în
multe și mărunte, nu forța nota. A doua
parte a săptămânii aduce cheltuieli, dar
și posibile creșteri salariale. Este bine
să achiziționezi numai ceea ce-ți este
strict necesar acum.

Ești foarte solicitat în plan
profesional, mai ales de

către șefi sau de oficialități din diverse
instituții. Ferește-te să vorbești prea
mult despre tine și despre subiecte
pe care le cunoști prea puțin sau
deloc. De mare folos îți vor fi discuți-
ile cu prietenii în zilele de 5 și 6
Octombrie, mai ales dacă aceștia
sunt mai în vârstă decât tine sau mai
tineri, după caz. Însă a doua parte a
săptămânii aduce dorință și putință
de retragere din forfota cotidiană. Fii
prudent atât în privința sănătății, cât
și în plan profesional, la locul de
muncă.

Balan]\ (23 sept - 22 oct)

Scorpion (23 oct - 21 nov)

S\get\tor (22 nov - 20 dec)

Capricorn (21 dec - 20 ian)

Vărsător (21 ian - 20 feb)

Pe[ti (21 feb - 20 mar)

Horoscop
08 dec.2016 - 14 dec. 2016

Foarte interesante sunt relațiile
cu prietenii care te înconjoară
încă de la începutul săptămânii.

Cu toate că multe aspecte discutate cu
aceste persoane te pot necăji profund,
undeva în adâncul sufletului tău vei
recunoaște că sunt adevărate. Ai nevoie
de un duș rece privitor la viața ta, iar
Universul considerăcă tocmai de la și prin
prieteni este potrivit să-l primești. Totuși ar fi
bine să renunți la persoanele prea insis-
tente sau la cele care doar profită de pe
urma ta. În a doua parte a săptămânii,
sănătatea este vulnerabilă, astfel că va fi
nevoie să te odihnești.

Mentalul îți este răscolit la
începutul săptămânii, astfel
că ar fi bine să eviți discur-

surile publice, deciziile majore și
semnarea unor documente cu impli-
care pe termen lung. Posibile călă-
torii, demersuri în acest sens și dis-
cuții cu persoane aflate în alte țări.
Pe 5 și pe 6 Octombrie apar
provocări profesionale și de imagine
publică. Vei avea nevoie de forță în
cuvinte și de o prezentare logică și
coerentă asupra activității tale
depuse în câmpul muncii. Unii vor
ticlui să-ți găsească nod în papură la
orice. Răbdare și toleranță!

O campanie a Ministerului
Sănătăţii îşi propune să îi educe pe
români în ceea ce priveşte con-
sumul de antibiotice, deşi folosite
în exces, antibioticele nu ne ajută în
cazuri de răceală şi gripă pentru o
mai mare eficienţă a antibioticelor,
înainte de prescrierea unui trata-
ment, medicul ar trebui să reco-
mande o antibiogramă

Ministerul Sănătăţii (MS)
şi-a luat în serios rolul în ceea ce
priveşte sănătatea publică. Zilele
acestea Ministerul Sănătăţii este
oficial în campanie... de informare
publică. Mesajul campaniei demar-
cate de MS, "Nu antibiotice la
întâmplare", se adresează
medicilor şi pacienţilor deopotrivă
şi doreşte să tragă un semnal de
alarmă asupra uzului de medica-
mente. “Utilizate atunci când nu
este nevoie de ele, antibioticele
selectează germenii rezistenţi şi
favorizează apariţia infecţiilor cu
Clostridium difficile”, avertizează
Ministerul Sănătăţii. Campania
include spotul TV pentru folosirea
prudentă a antibioticelor, postere şi
cutii pseudomedicament “NU-
ANTIBIOTICE LA
ÎNTÂMPLARE”, care în loc de
pastile conţin mesaje de informare
pentru pacienţi, medicii de familie
şi medicii prescriptori din spitale.

- Antibioticele pot avea efecte
devastatoare pe termen lung
Antibioticele nu reprezintă răspun-
sul la orice! Ne-am obişnuit ca la
cel mai mic semn de răceală sau
atunci când ne doare capul să dăm
fuga la sertarul cu antibiotice şi ne
tratăm după ureche. Sau, în cazul
fericit în care trecem pe la medic ne
aşteptăm ca reţeta prescrisă să
cuprindă cele mai puternice
medicamente, care să facă vinde-
carea cat mai rapidă. În general,
tratamentul cu antibiotice este
administrat cu scopul distrugerii
bacteriilor nocive care atacă corpul
însă, din cauza modului în care
acţionează, acestea afectează întreg
spectrul de bacterii prezente în
organism, inclusiv cele benefice de
la nivelul florei intestinale. Potrivit
specialiştilor, antibioticele reprez-
intă medicamentele cu cel mai mare
impact pe termen lung asupra sis-
temului imunitar, a celui digestiv şi
la nivelul întregului organism, iar
administrate în mod recurent
sporesc rezistenţa corpului la
infecţii şi scad în timp eficienţa
altor tratamente. Lupta cu bacteriile
devine din ce în ce mai anevoioasă
deoarece antibioticele creează un

mediu propice dezvoltării de noi
tulpini care nu mai pot fi îndepăr-
tate cu medicaţia existenţă.  Aşadar,
când nu sunt administrate aşa cum
ar trebui, atibioticele fac mai mult
rău decât bine. 

- Antibioticele sunt ineficiente în
răceală şi gripă

În Romania, dar nu numai,
tot mai multe infecţii nu mai pot fi
tratate cu antibiotice pentru că bac-
teriile au căpătat rezistenţă la ele.
Bacteriile devin rezistente la antibi-
otice când aceste medicamente sunt
folosite în exces. Acelaşi lucru se
întamplă şi atunci când trata-
mentele nu sunt urmate corect. Nu
de puţine ori pacienţii, la primele
semne de ameliorare a bolii “uită”
să ducă tratamentul pană la capăt.
Foarte important de ştiut este faptul
că antibioticele nu tratează orice
boală. Astfel, deşi folosite în exces
în aceste cazuri, antibioticele nu
sunt utile în caz de răceală, gripă,
tuse sau durere în gat, deoarece
aceste boli sunt cauzate de virusuri,
iar antibioticele tratează doar
infecţiile provocate de bacterii, ciu-
perci şi anumiţi paraziţi. Tusea şi
bronşita sunt provocate aproape
întotdeauna de virusuri care impun
tratamentul cu antibiotice. Este
greşit să luaţi antibiotice pentru o
banală durere în gât, dar dacă du-
rerea este acută şi revine des, poate
fi vorba de o infecţie cu un strepto-
coc. Şi infecţii alte tractului urinar
se tratează cu antibiotiotice, însă nu
de orice fel. De aceea este bine să
vă adresaţi întotdeuna unui medic,
singurul care vă poate indica un
tratament adecvat.

- Antibiograma este obligatorie
însă prea puţini medici o solicită

Deoarece exită mai multe
clase de antibiotice, „specializate”
în anumite infecţii, înainte de
administarea unui antibiotic este
necesară o antibiogramă, o metodă
care stabileşte pe o cultură bacteri-
ană de laborator sensibilitatea sau
rezistenţa unei bacterii faţă de un
antibiotic, care este preconizat de a
fi folosit în tratamenul bolii,
cauzate de bacterie. De această
antibiogramă depinde cel mai ade-
sea eficienţa unui tratament cu
antibiotic. Dacă medicul vă pre-
scrie un tratament cu antibiotice,
este indicat să luaţi toate pastilele,
chiar dacă vă simţiţi mai bine după
cateva zile. Durata tratamentului ne
asigură că bacteriile au fost elimi-
nate în totalitate şi nu dezvoltă
rezistenţă la medicamente. După un
tratament cu antibiotice, flora bac-
teriană de la nivelul stomacului este
distrusă, şi în consecinţă organis-
mul este incapabil să lupte împotri-
va infecţiilor. De aceea, întotdeuna
cand luaţi antibiotice este bine să le
asociaţi cu o protecţie pentru stom-
ac, iar pentru refacerea echilibrului,
să consumaţi iaurturi probiotice,
care refac flora intestinală. 

N U
În scopul promovării

integrității și adoptarea unui
comportament responsabil în
societate, în perioada 5-9
Decembrie a.c., cu ocazia
aniversării Zilei Internaționale
Anticorupție, Direcția
Generală Anticorupție din
Ministerul Afacerilor Interne,
organizează o serie de acti-
vități de informare anti-
corupție.

Astfel, Direcția Generală
Anticorupție în parteneriat cu
Centrul Național Anticorupție al
Republicii Moldova şi Serviciul
de Stat al Poliţiei de Frontieră din
Ucraina cu sprijinul In-spectorat-
ului General al Poliţiei de
Frontieră organizează în perioa-
da 5-9 decembrie o amplă cam-
panie de conștientizare a cetățe-
nilor din cele trei state intitulată
„Săptămâna anticorupţie la
frontiere” sub deviza „Pe aici
corupţia nu trece!”.

Scopul campaniei tripar-
tite este conștientizarea cetățe-
nilor cu privire la riscurile
implicării în fapte de corupție și
informarea în legătură cu modal-
itățile de sesizare ale acestora,
dezvoltarea unui climat de sigu-
ranță publică și crearea unui
cadru de cooperare transfrontal-
ieră.

Pe parcursul campaniei,
vor fi distribuite pliante şi afişe în
14 puncte de trecere a frontierei
comune dintre România,
Republica Moldova și Ucraina. 

În România, reprezentanții
Direcției Generale Anticorupție,
împreună cu Inspectoratul
General al Poliţiei de Frontieră şi
cu voluntari vor distribui în
punctele de trecere a frontierei
Galaţi, Oancea, Albiţa, Sculeni,
Siret, Sighetul Marmaţiei,
Halmeu şi în Aeroportul Otopeni,
pe sensul de intrare în ţară,
materialele informative însoțite
de recomandări referitoare la
adoptarea unui comportament
integru și a unei atitudini pro
active cu privire la sesizarea
faptelor de corupție. 

Lansarea campaniei la
nivel național s-a făcut luni, 5
decembrie a.c., ora 10.00, în
Aeroportul Internațional
București-Otopeni, în prezența
reprezentanților diplomatici ai
statelor partenere și ai condu-
cerii D.G.A. și a I.G.P.F., precum
și în punctele de frontieră tere-
stre menționate.

Campania a fost lansată
simultan în aeroporturile inter-
naționale din capitalele celor
două state partenere și va fi
derulată, pe parcursul întregii
săptămâni, și în 11 puncte de
frontieră terestre – 4 puncte
comune Moldova – Ucraina, 4
puncte comune, România -
Moldova și 3 puncte comune
România – Ucraina.

Campania a fost realiza-
tă cu sprijinul Fundaţiei Hanns
Seidel.

Săptămâna anticorupţiei la frontiere 

“PE AICI
CORUPȚIA
NU TRECE”
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Într-una din zilele săp-
tămânii botezate european ,,Școala
Altfel” colectivul unei clase a XII –
a dintr-un colegiu economic
vasluian a vizionat spectacolul cu
piesa ,,Jocul de-a vacanța” de Mi-
hail Sebastian, pus în scenă de
Teatrul ,,Victor Ion Popa” din Bâr-
lad, singura instituție profesionistă
de spectacole în aria județeană. In-
tenția dirigintelui, profesor de filo-
zofie, a fost aceea de a ieși din
automatismele didactice, iar un
spectacol teatral s-a dovedit cum nu
se poate mai nimerit. Cu o zi
înainte elevii au făcut o excursie la
Iași, în urbea vechilor zidiri mol-
dave, așezare remarcabilă prin
monumente arhitectonice cu sem-
nificație laică și religioasă pe care
tradiția le-a conservat și le oferă cu
generozitate ochilor călătorilor in-
teresați. După vizionarea teatrală a
fost lansată ideea unei lecții – dez-
batere pe marginea spectacolului,
pornind de la premisa că simpla
prezență în sală este insuficientă
pentru adolescenții de astăzi, con-
fiscați de atâtea provocări cen-
trifuge. Pentru ca discuția să aibă
un plus de coerență, moderatorul a
propus un plan orientativ, prelimi-
nar, apt să acopere timpul alocat: o
oră și jumătate. Un triumvirat a
prezidat colocviul ad-hoc: dirigin-
tele, semnatarul acestor rânduri ca
profesor de limba și literatura
română și regizorul de teatru Dorin
Mihăilescu. Acesta din urmă nu
este autorul punerii în scenă, dar a
fost invitat ca specialist în dome-
niu. Planul dezbaterii : date bibli-
ografice despre Mihail Sebastian
(1907-1945), componenta literară a
spectacolului ( textul dramatic, sce-
nariul, adaptarea, dramatizarea –ca
variante posibile), viziunea regizo-
rală, viziunea scenografică (
decoruri, costume, ecleraj, muzică,
ambianța plastică), jocul echipei
actoricești, reacția estetică a spec-
tatorilor. Cei din urmă sunt, în fond,
beneficiarii esențiali ai faptului
teatral și prin prezența lor dau le-
gitimitate oricărui act artistic. Doar
pe alocuri închegată, adesea dezlâ-
nată , din varii motive, dezbaterea
a fixat câteva repere privind per-
sonalitatea scriitorului și proble-
matica piesei. Mihail Sebastian a
fost un intelectual subtil, inteligent
și de o acuitate analitică remarca-
bilă. Romanele, teatrul și jurnalul
intim atestă cu prisosință calitățile
cărturarului polivalent, neliniștit,
iscoditor, lucid, câteodată demiti-
zant. El a impus în teatrul interbelic
specia comediei
sentimentale/dramei sentimentale
și două sunt titlurile de referință:
Steaua fără nume și Jocul de-a va-
canța. Cea de-a doua adună person-
ajele într-un cerc limitat ( o
pensiune la munte) unde timp de o

lună acestea se dedau , cu mai
multă sau mai puțină implicare,
unui ,, joc” existențial de-a vacanța.
Semantica titlului este  străvezie :
viața ca joc exact atunci când fan-
tezia poate fi eliberată din chingile
automatismelor cotidiene.  Mircea
Ghițulescu vedea aici un reflex gid-
ian : ,, Jocul de-a vacanța aduce
fronda împotriva existenței ruti-
niere la modă printre literații
epocii, pe care avea s-o radicalizeze
doi ani mai târziu ( în1940, n.n.)
George Ciprian în ,, Capul de
rățoi”. Este aceeași intenție de re-
formare a unei existențe amorfe
prin comice acțiuni ,, huliganice ”
puse la cale de Ștefan Valeriu,
junele prim al piesei și teoretician
al reformei. El aplică teoria exis-
tenței fără scop ( împrumutată
poate de la Andrei Gide, filosoful
actului gratuit ) la un spațiu exper-
imental restrâns…”( Mircea
Ghițulescu – Istoria literaturii
române-Dramaturgia, Editura
Academiei Române, București,
2007, p.282). 

Considerațiile inițiale ale
regizorului Dorin Mihăilescu au
avut darul să limpezească pentru
elevi cele trei axe ale faptului
teatral : textul dramatic, o compo-
nentă esențială, spectacolul ca atare
construit pe baza unei viziuni per-
sonalizate a regizorului în conso-
nanță cu aceea scenografică și , în
fine, spectatorul ca entitate sine qua
non. Teatrul ca spectacol nu există
în afara publicului. Adolescenții au
aflat cu acest prilej care este rostul
caietului de regie, instrument de
lucru indispensabil pentru directorii
de scenă serioși și creativi și ce
înseamnă contemporaneizarea
montării, adică aducerea acesteia în
orizontul de semnificație al vieții
actuale, dincolo de timpul acțiunii,
de epocă, de contextul socio-is-
toric. A fost invocată Cătălina Bu-
zoianu, actriță reputată și
profesoară la Institutul de teatru,
care afirmase cândva că ,,regizorul
și actorii scriu un eseu în imagini
despre piesa de teatru”. În fine, au
fost reamintite materialele pe care
se întemeiază artele: literatura –cu-
vântul, sculptura –formele în relief,
dansul – mișcarea armonioasă a
corpului, cinematografia – imag-
inea în mișcare, teatrul – acțiunea
umană în timp și spațiu.

Considerațiile critice ale
elevilor au avut partea lor intere-
santă dar și multă substanță impre-
sionistă, înscrisă între doi parametri
ai gustului subiectiv : ,, Mi-a plă-
cut!”, ,,Nu mi-a plăcut!”. O elevă
semnala dezechilibrul montării : ,,
În prima parte spectacolul a fost
static și plictisitor, dar în partea a
doua a devenit viu și interesant.”

Câțiva au
subliniat
verbia jul
sâcâitor al
C o r i n e i ,
partenera ,, jocu-
lui” potențat de protagonistul Ște-
fan Valeriu. Un grup de eleve s-a
plâns de un neajuns major : în fața
noastră se aflau câțiva băieți înalți
și n-am putut vedea mai nimic!”
Altele, în simetrie : ,, am avut în
spate câțiva băieți care au vorbit tot
timpul!”. Acustica sălii ( Casa de
cultură a Sindicatelor) a fost defici-
tară și am auzit replicile fragmen-
tar! Sau : ,, N-am înțeles mare
lucru!”. Ori: ,, După prima parte am
plecat, crezând că s-a terminat
spectacolul!”. Precizările ado-
lescenților privind concepția regi-
zorală și viziunea scenografică n-au
depășit nivelul naivităților în-
duioșătoare. Cei cu antene recep-
toare mai sensibile au sesizat
frumusețea replicilor, umorul de
bună calitate, vibrația sentimentală
a personajelor din cele mai reușite
momente. 

Cei trei adulți au reușit să
realizeze un exercițiu didactic de
inițiere în arta spectacolului, știind
că liceenii au carențe obiective în
acest domeniu: unii nu au fost la
teatru niciodată ( sic!), alții nu avut
ocazia să discute cu nimeni despre
spectacole, interpretare, efecte
scenice, rolul regizorului, al
scenografului ori al echipei tehnice.
După toate semnele, elevii claselor
liceale terminale au alte griji mai
presante: 1. Bacalaureatul; 2.ad-
miterea la facultate; 3. Căutarea
unui loc de muncă pentru cei fără
aspirații universitare; 4. Marcați de
sărăcie, unii își pun problema dacă
vor avea banii necesari fie pentru
studii superioare, fie pentru ple-
carea în vest; 5. Nu puțini liceeni au
angajamente sentimentale, ceea ce
le complică existența, dincolo de
frumusețea iubirii, care exprimă es-
ența vieții și este o formă ad-
mirabilă de cunoaștere. Participând
la un dialog pe alocuri însuflețit, pe
alocuri tern, despre teatru, conflict,
replică, personaje, reacții psiholog-
ice , propensiunea către visarea cu
ochii deschiși , întoarcerea la ar-
monia naturii, dragostea adoles-
centină –teme sugerate de comedia
lui Sebastian – liceenii s-au simțit
probabil mai bine decât încorsetați
de rigorile unei lecții clasice. Exer-
cițiul final a completat demon-
strația asumată:elevii au încercat să
exprime plastic, prin desene, ideile,
chipurile, eroii și trăirile acestora.
Si poate că toate cele 90 de minute
le-au folosit la ceva.

Teodor Pracsiu

Un exercițiu de inițiere

Poezii de suflet...

Ansamblul Folcloric ,,Priv-
ighetorile Zeletinului” , în urma Festi-
valului Concurs -Internațional, având
ca președinte al juriului Maestro
Theodore Coresi, unde au participat
ansambluri din Japonia, Venezuela,
Egipt, Anglia, Austria, Cehia, Franța și
din alte state europene, având în pro-
gram muzica cultă, momente core-
grafice, ansambluri folclorice și
instrumentiști, pianiști, au interpretat
arii din opere celebre.

S-au obținut următoarele
premii: 
- Ansamblul Folcloric- 
premiul I
- Orchestra – premiul I și Tro-
feul Festivalului
- Grupul vocal – premiul I și Trofeul Festivalului
- Dirijorul – Trofeul festivalului
- Ioana Evelina Dimitriu-solist vocal și instrumentist- 
Tofeul Festivalului
- Mădălina Sogor- instrumentist vioară – premiul II
- Bianca Vrabie- premiul I ca solist vocal și instrumentist
- Laura Vrabie – premiul I ca solist vocal și instrumentist

Juriul din Anglia, Austria, Cehia, Franta,etc.

Ansamblul a primit Diploma de Onoare a Societătii ,,Românca din
Londra” și alte dinstincții în afară de premii din partea membrilor juriului.

Membii juriului au scris în Cartea de Onoare și vom cita doar ce a
scris președintele Festivalului Concurs –Internațional –
Maestro Theodore Coresi:

<<,,Dacă nu am fi avut suflet, atunci Muzica l-ar fi creat”.
Respect, admirație și aleasă prețuire domnului profesor Nicolae Popa, mi-
nunatei Orchestre de la Bacău- Vivat Muzica, Vivat România, cu prețioasa
aducere aminte- bariton prof. univ. dr. Theodore Coresi, Opernsangher
Studio Wien 26 nov. 2016>>.

Dirijor: Prof. Nicolae Popa

Festivalul International Competition 
Festivalul concurs Internațional

Viena, Austria 26-27 nov. 2016
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O nouă floare în diadema literară...

În evantaiul deosebit de mănos al publi-

cațiilor literare, presărate într-o grădină mirifică,

cu remarcabilă fertilitate, și-a făcut loc de curând

(2016) o nouă revistă ARENA LITERARĂ. Este

copilul răsfățat al unui grup inimos de scriitori

bucureșteni, personalități de mare prestigiu pe al-

tarul creației literare: R.N. Carpen, Nicolae
Georgescu, Aureliu Goci, Emil Lungeanu, Flo-
rentin Popescu. Sunt persoane deosebite care, la

ceas de gând înălțător, au știut să încânte și să co-

aguleze un număr însemnat de mânuitori ai con-

deiului, care visează frumos, în blândă taină a cu-

vintelor scrise.
Încă de la debut, publicația-copil s-a impus
printr-un evident  spirit  de  originalitate  și  prin-
tr-un sumar, pe cât de bogat, pe atât de interesant,
care îi multiplică valoarea și gradul de atractivi-
tate. S-au conturat ușor jalonările orizonturilor de
așteptare, care să direcționeze clar preocupările
arenaliștilor.

Așa cum era de așteptat, s-a deschis o
fereastră largă spre spațiul mărinimos al șantieru-
lui literar. Au pătruns în paginile numărului doi al
acestei reviste, unele personalități care și-au făcut
din etalarea sentimentelor în versuri admirabile
un crez sfânt: Mihai Antonescu. Florin Costi-
nescu, Nicolae Dan Fruntelată, Boris Marian și
Liviu Ioan Stoi-ciu. Ei s-au duelat cu măiestrie în
potrivire de rime și în libertăți de nerime, spre
deliciul consumatorilor de stihuri dichisite.
Destul de bogat este și altarul șantierului proza-
torilor. În acest spațiu binecuvântat se întâlnesc
fie nume deja consacrate, fie unele care vin în
forță spre intrarea principală a acestui culoar
beletristic: Gabriela Banu, Ștefan Dimitriu, Mi-
hail Grămescu, Vasi-lica Ilie, Elisabeta Iosif,
Catia Maxim, Corneliu Zeană, fiecare dintre
aceștia dorind să se impună prin pagini de o
aleasă valoare literară.

Pentru întregirea interesantului proiect

de creație, și-au făcut loc și paginile sfielnice ale

teatrului (Constantin Turturică) printr-o ,,dedi-

cație muzicală”.
Nu lipsesc nici trimiterile bine docu-

mentate și convingătoare, de profesionalism ex-
celent, al capitolului istorie literară. Aici, nume
prestigioase (Nicolae Georgescu și Emil
Lungeanu) se prezintă cu o multitudine de clari-
ficări captivante, referitoare la unele momente
încă insuficient de luminate, din trecuturile liter-
are.

Un spațiu deosebit de generos este
atribuit tărâmului de mare interes al aniversărilor.
Au venit cu gânduri bune, pentru a-și întâmpina
cititorii, unii scriitori intrați încă din vremuri tre-
cute în alaiul preamărit al condeierilor: Ion Brad,
Nicolae Dragoș, Nicolae Labiș, Valentin Hossu–
Longin, Toma George Maiorescu, Nicolae Gri-
gore Mărășanu și Gheorghe Păun. Împreună cu
dânșii au pătruns, ca decoruri spectaculoase și
unele reviste literare care, în această perioadă, își
rotunjesc timpurile existenței: Armonia, Bu-
cureștiul literar și artistic, Cetatea lui Bucur, Sud.

Din loc în loc, este prezentă câte o ele-
gantă floare de colț care deschide poteci limpezi
și spre alte jaloane marcante: Eveniment (Victo-
ria Milescu și R.N. Carpen), Cronică (Eliza Roha
și Aureliu Goci), Interviuri (R.N. Carpen și Lil-
iana Popa), Eseuri (Dumitru Matală și Luminița
Zaharia), Traduceri (Gabriela Banu, Elisabeta
Bogățan, Paula Romanescu); Cronichete (Flo-
rentin Popescu). 

Avem certitudinea că un asemenea

boboc blagoslovit cu dăruire va tot înflori și se
va metamorfoza într-un tablou admirabil, cu
imortele trainice, într-un fel de ,,viață fără de
moarte” deoarece ,,…există forța centripetă a
principiilor convergente, a idealurilor morale,
filosofice și estetice care asociază conștiințe și
talente, reunite sub cupola creativității estetice,
dar și empatia subtilă, neevidentă dintre membrii
acestor comunități estetice.” 
(Aureliu Goci, Arena literară, nr. 2, 2016).

Nică D. Lupu, Ilfov 

Nu pleci niciodată din țara ta cu inima
ușoară. 

Vă mai amintiți ce ați simțit prima
dată când ați trecut granița, poate cu auto-
carul, poate la aeroport, când ați prezentat
pașaportul? A simțit cineva vreo eliberare, o
imensă bucurie? Sau, după aceea, când te
duci în scurta vacanță să-ți vezi familia și
locurile natale și, apoi, te întorci precum un
soldat la garnizoană după o scurtă permisie!
Am ținut să amintesc aceste momente pentru
că mulți politicieni îi văd pe imigranții
români ca pe niște dezertori care au fugit și
au abandonat câmpul de luptă de acasă. Dar
cu cine să te lupți? Cu sărăcia, cu politicienii
care au devenit atât de legați de minciună
încât alăturarea celor două cuvinte devine
automat un pleonasm? Unde este lupta și
unde este diferența dintre eroism și re-
semnarea sinucigașului? Pentru că în țara
noastră dragă nu există nicio luptă. Totul este
pierdut din start.

Vedeți știrile rele și știrile bune:
politicieni anchetați, judecați, condamnați și

elevi români premiați la olimpiadele inter-
naționale. Dar nu vedeți continuarea:
politicienii își continuă cariera, iar
olimpicii sunt preluați pe bandă rulantă de

universitățile din străinătate. În urmă nu
rămâne nimic, decât o
masă de manevră, votanți
credincioși care
ștampilează din reflex pavlovian pentru o
pereche de ciubote și o pungă de făină. Este
poporul român, sau ceea ce a mai rămas din
el, o caricatură schimonosită, ambalată fru-
mos cu ocazia alegerilor și, apoi,  mototolită
și aruncată la coș, imediat după. Ambalajul
nu contează, conținutul este prea ieftin. Peste
patru ani, găsim un nou ambalaj, o nouă
minciună sclipitoare. În democrația noastră
balcanică, minciuna nu are picioare scurte.
Are tentacule și cozi de șopârlă! Sunt mai
multe decât prevede legea și natura și, dacă
le tai, acestea renasc cu și mai multă vigoare.

Și, totuși, noi suntem români! Noi
suntem stăpâni pe acest pâmânt! Ce frumos
sună, ce patriotic, ce emoționant…și ce fals!
Mai fals decât în Cântarea României, mai
fals decât în știrile socialiste de la Telejur-
nal. Se anunțau atunci producții record da-
torate sfaturilor neprecupețite ale liderului
suprem. Acum sunt mai mulți lideri și cul-
mea este că toți sunt supremi! Am scăpat de
dracu fără să realizăm faptul că acesta are o
groază de tați. Evident, am dat de ei!

Și apoi am plecat. Ne-am luat
câmpii dar am păstrat în noi speranța unei
reîntoarceri. Și atunci când stăteam cu tâm-

pla lipită de geamul autocarului, ne gândeam
că tot așa vom vedea și la întoarcere, locurile
natale, lanurile de porumb, munții, mici
orașe liniștite… Doar că în sens invers și
mult mai fericiți! Pentru noi pământul făgă-

duinței nu a fost la capătul călă-
toriei, ci la începutul ei!
Dumnezeul nostru ne-a promis

fericirea acolo unde ne-am născut, acolo
unde am fost crescuți și hrăniți cu laptele
proaspăt muls de la vaca bunicilor. Iar
bunicii noștri nu au fost amendați de Uni-
unea Europeană și nici noi nu ne-am îmbol-
năvit cu E-coli din brânza cu smântână și
mămăliguță a bunicii!

Dar între timp știința și politica a
evoluat. Știința a des-coperit că nu mai
putem mânca brânză și smântână de la
bunici iar politica a descoperit că bunicii
noștri morți și înmormântați creștinește ar
putea vota de câte ori este nevoie, cu cine
trebuie. Pentru că așa e în democrație: cei
mulți decid, iar cei puțini se supun și res-
pectă de-
cizia!Iar noi,
care, de fapt,
eram așa
mulți am de-
venit o mi-
noritate, un
amănunt atât
de neglijabil
într-o ecuație
cu o groază de
necunoscute,
toate foarte
importante!

Și acum, mulți dintre noi ne gândim
că avem o țară, un ultim refugiu. Avem un
loc în care să ne întoarcem! Așa am fost
crescuți. Atunci când ne supără cineva, ne
luăm jucăriile și ne ducem acasă! Am crescut
mari și ne-a supărat toată lumea. Politicienii
noștri ne supără, politicienii lor ne supără!
Așa că am pleca acasă. Dar unde?

Gelu Irimia
Editor Londonezul.co.uk
apărut la 1 Decembrie 2016, la Londra.

A N U N Ț
Membrii Cena-

clului “Poesis Mol-
daviae” din Vaslui, sunt
așteptați la următoarea în-
tâlnire, joi, 8 decembrie
a.c., ora 17:00, în același
sală a Bibliotecii Județene
“Nicolae Milescu Spă-
tarul”
(Citiți și în pagina 12)

FOTO arhivă: 
Instantaneu de la ședința

din 2 decembrie 2014.

ȚARA MEA
Biblioteci și bibliotecari

În perioada 14-19 noiembrie au fost sărbătorite
Zilele Școlii “Ștefan cel Mare” Vaslui, la care au partici-
pat  elevi, cadre didactice, părinți și autorități locale.

Cu această ocazie  într-un decor mirific de
toamnă au avut loc mai multe activițăți desfăşurate în
spaţiul bibliotecii, proaspăt amenajat, modern şi cu multe
cărţi noi. Bibliotecara şcolii, Cecilia Vasilescu, a motivat
de ce trebuia “reinventată” biblioteca… şi implicit spaţiul
ei.

“Împreună cu conducerea şcolii am încercat să
creem un spaţiu colorat (atractiv), cu mese modulare pe
care elevii le pot reaşeza după bunul lor plac, unde să
desfaşoare diferite activităţi: ateliere de lucru, de lectură,
de creativitate, jocuri de interior, de vacanţă etc. 

Referitor la carte, anul 2015 a fost un an foarte
bun: am achiziţionat 230 de titluri de carte noi şi 180 de
titluri de carte obţinute prin donaţie de la cadrele didac-
tice ale şcolii”.

Pragul bibliotecii este trecut atât de elevii
claselor primare cât și de  cei de la ciclu gimnazial, astfel
făcându-se  transferul de informații între generații.
S-a creeat un ambient deosebit cu scopul de a atrage la
bibliotecă cât mai mulți utilizatori.

Momentul inaugurării bibliotecii a coincis cu o
serată de muzică şi poezie de înaltă ţinută, la care au par-
ticipat bibliotecari şcolari din Vaslui, conducerea Bib-
liotecii Judeţene „N.Milescu Spătarul”, reprezentanţi ai
Casei Corpului Didactic Vaslui, profesori şi alţi iubitori de
literatură.

Activități deosebite s-au desfășurat și se des-
fășoară și în alte biblioteci ale școlilor din Vaslui. Astfel,
la Biblioteca Școlii Gimnaziale ”Dimitrie Cantemir” – bib-
liotecar Mariana Vâlciu , la Biblioteca Școlii Gimnaziale
”Constantin Parfene” – bibliotecar Olga Valeria Grijincu,
la Biblioteca Școlii Gimnaziale ”Mihai Eminescu” – bib-
liotecar Elena Alexa au avut loc seri literare, lansări de
carte, concursuri :”Cel mai bun povestitor”, ”Cine știe
câștigă”, ”Amintiri din Dumbravă”, etc.

Bibliotecar, Liviu Munteanu
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Pagină realizată de Ioan Parfeni

••• Fustă mini: a fi sau a nu fi?
••• De când are insomnie, îi e frică şi de somnul… veşnic.
••• Beţivul conchise: toamna nu se numără bobocii… ci
paharele.
••• Culmea zgârceniei: să ofere cadouri şi să-i fie tare
groază că le va primi.
••• Prostul se deosebeşte de deştept: primul este mereu
sătul, iar celălalt este mereu flămând… de cultură.
••• Moda ultimului val rupe pantalonii în ultimul hal.
••• Decât un succes răsuflat, prefer un răsunător eşec.
••• Până ce anunţă pompierii, arde casa… bâlbâitului.
••• Când ai altceva de făcut, faci ce nu trebuie.
••• Chiar, cine a pus cârciuma în drum?
••• Leul? Unul de doi bani în jungla lirei şi a dolarului.
••• Nu trebuie să te refugiezi în pădure ca să trăieşti ca-n
junglă, e suficient să ieşi pe stradă.
••• Culmea vederii: să fii gură-cască şi să-ţi intre musca…
în ochi.N
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Printre frânturi de timp...

Deunăzi aveam să aflu mai multe lucruri interesante din
țara lui Don Quijote. Profesoara Daniela D. de la o școală din
Vaslui, abia sosise din Spania unde participase la o
întâlnire cu alți profesori din Europa în cadrul
derulării unui program școlar internațional.
Relatările ei mă făceau să fiu din ce în ce mai
atent... Era chiar interesant, până când...

La un moment dat, nu știam dacă urechile
mele erau de vină sau cele auzite, cert era că
glasul profesoarei îl auzeam din ce în ce mai
estompat... Pereții laboratorului de chimie trans-
formau vorbele ei în ecouri ce nu puteau fi
deslușite... Întâmplarea povestită mă frapase pur și
simplu, intrând pe neobservate în interiorul povestirii.

Din localitatea Sitges unde se derula întregul program, în-
tr-una din zile s-a făcut o excursie în Barelona, unul din cele mai
vizitate orașe ale Spaniei. Profesoara noastră, împreună cu alți
colegi se afla la un moment dat într-o piață din centrul orașului, un
adevărat furnicar de turiști. Unii admirau frumusețile locului, alții
imortalizau cele văzute, filmând sau fotografiind. La un moment
dat, vasluianca noastră, se trezește bătută pe umăr de cine credeți?
Ați ghicit..., de un vasluian, dar nu unul oarecare, ci chiar un fost
elev de-al ei: „-Bună ziua doamna profesoară, mă mai
cunoașteți?”-se adresă acesta cu fața-i radiindu-i de bucurie și cu
un oarecare aer de superioritate. Avea să recunoască în el un fost
elev, care în școală nu prea strălucea la carte sau mai mult, făcea
parte din „elita de jos” a școlii. Din scurtul dialog în care acesta
lăsă să se înțeleagă că îi face un favor că totuși discută respectuos
cu ea pentru că o cunoaște, a reieșit că se ocupa pur și simplu
cu…furatul. La plecare l-a urmărit, rămasă câteva clipe pe gânduri,
văzându-l intrând în grupul celor care erau de aceeași teapă cu el,
dându-și seama, cu tristețe, că fostul ei elev reintrase de fapt în
atmosfera în care se simțea cel mai bine... Cuvintele vulgare și ges-
turile obscene ale celor din grup, o lăsase înmărmurită… 

Profesoara noastră uitase pe moment chiar și unde se afla.
În câteva fracțiuni de secundă i se derulase prin fața ochilor filmul
anilor petrecuți la catedră, în care avea impresia că dea lungul
anilor a dat tot ce a putut din priceperea și experiența sa de până
atunci și a contribuit, împreună cu ceilalți colegi, la viitorul elevilor
săi. Dar iată că nu avea să fie chiar așa! Existența rebuturilor
umane stârnindu-i o amărăciune puternică ce îi cuprinsese toată
ființa. S-a trezit în fața unui fapt împlinit, dar nedorit, simțindu-se
vinovată de soarta acestui copil. „Oare aș fi putut face ceva să nu
se fi ajuns aici…?!”-îi sună și acum în ureche, dureros de sâcâitor,
această întrebare…

Intenția mea fusese de a scrie ceva plăcut cititorilor despre un
program școlar desfășurat în țara lui Cervantes..., însă acest subiect
va rămâne pentru o altă dată. Pe profesoara mea o mai văd și acum
înmărmurită în acea piață îndepărtată, întrebarea ei auzindu-se
obsedant ca de pe o placă zgâriată a unui gramofon de pe vremea
bunicilor: “De ce așa?! Cu ce am greșit...?! De ce așa...?! De ce
așa...”

Ioan Parfeni
În medalion: portret IP realizat în creion de prof. Gheorghe Alupoaie - 2016

Amărăciunea unui profesor...

Nostalgie la votare
Vremurile s-au stricat,
Bine mai era odată
Că primeai, dac-ai votat
O tigaie... o găleată...

epigramă de 
Gabriela Genţiana Groza

Votul uninominal
Ce mi-e Manda, ce mi-e Tanda!
Doar să fie mai cu moţ,
Nu se mai votează banda,
Se alege... hoţ cu hoţ.

epigramă de Sorin Olariu

Î n c r e d e r e
totală
La vot aveam încredere în mine,
Mi s-a promis că voi trăi mai bine,
Acum... e clar că nu m-am înşelat:
Trăiesc (mai bine nu aş fi votat)!

epigramă de Gheorghe Gurău

Post electorală
"Votaţi cu inima! Cu capul!"
Câte-un afiş ne îndruma,
Dar cum arată rezultatul,
Zău c-am votat... cu altceva.

epigramă de Gheorghe Bâlici

La vot
Împiedicându-mă de-o treaptă,
Mi-am pus în ipsos mâna dreaptă
Şi, neslujindu-mă, nătânga,
În turul doi, votai cu… stânga.

epigramă de Nichi Ursei

Dacă ar durea prostia...
Dacă ar durea prostia,
Ar fi jale-n România,
Şi-ar fi jalea cea mai mare
În cabina de votare!...

epigramă de George Budoi

Unor politicieni
Colo, sus, în Parlament,
S-a votat o lege nouă:
Deputatul somnolent
Va fi numărat la ouă.

Prima oară la vot
Cu ochii ei de peruzea
S-a prezentat la vot copila,
C-o fustă ce-i acoperea
Doar locul unde pui...
ştampila.

epigramă de 
Stelian Ionescu-Astralus

În Parlament
Sunt mulţi acei 

ce folosesc -
Sau, tehnic spus, gesticulează -

O mână-atuncea când vorbesc 
Şi pe-amândouă când votează.

epigramă de Alexandru Gecse 

Votantul zelos
Mă duc la vot în goana mare,
Gândind cu mult discernământ:
"Băga-mi-aş votu-n urna-n care
Toţi sunt o apă si-un pământ!"

epigramă de Alexandru Truţă

Legile se votează "sus"
Veşnic o să se menţină
Şi la legi aceeaşi boală;
Le fac cei cu "burta plină",
Pentru cei cu "burta goală".

epigramă de Vasile Larco 

Şi morţii au votat
După cum vedeţi şi voi
Este "viaţa de apoi".
După ale nopţii porţi
Nu sunt nicidecum timpi morţi.

epigramă de Mircea Constanda

Îndoială
Deşi nu-ţi dau un vot de blam,
Mă-ncearcă-o îndoială vastă:
Refaci tu mitul lui Adam
Dar fără să jertfeşti o coastă?

epigramă de 
Constantin Iuraşcu-Tataia

Din gândirea norodului
Votul urnei nu-mi dă tremur,
Nici numirile-n guverne.
Nu de moarte mă cutremur
Ci de... "sforile" eterne!

epigramă de Grigore Vasile

Sistem de vot
Pe la noi, prin Parlament,
Joacă şi divertisment:
Niciun vot nu-i pentru "Da",
Legea trece şiaşa.
Doar cu "Contra" s-a votat,
Dar Legea s-a aprobat.

hexagramă de Victor Becheanu

Nelămuritul
Când din sondaje afli totul,
Chiar şi atunci când mare-i miza
Te întrebi: Ce rost mai are votul
Şi mai ales, unde-i surpriza?

epigramă de Vasile Ciubotăraşu

Toamna electorală
Aleşilor de peste nat,
Un anotimp – cel mai bogat:
Recolta lor, pe patru ani,
E votul convertit în… bani!

epigramă de Ioan Şiman

Nechita DANILOV
DESPRE QUADRIGĂ ȘI CAII APOCALIPTICI 

DIN VREMEA LUI NOE ȘI A LUI IO(A)N ENACHE...deSpre votare

PROVERBE
Proverbul zilei
Munca învinge tot.

Proverbe scoţiene
Niciodată nu te încrede prea mult
într-un prieten nou sau într-un
duşman vechi.

Despre proverbe
Este un proverb comun şi în gura
tuturor, 
că viaţa nu este decât un sejur.

citat clasic din Platon

Proverb recent votat
Voturile ajută şi la creşterea ca-
lităţii site-ului. Mulţumim tuturor
celor care votează!

La Crăciun se vede dacă-i bună
nuca.

proverbe româneşti
Chiar dac-o sui pe-un tron de aur,
broasca sare înapoi în baltă.

Fiecare oraș de provincie, oricât de prăfuit ar fi el, al nu prea
întinsei, dar atât de frumoasei noastre patrii, își are un Bacovia al său.

(...) Și la Vaslui, trebuie să spunem că orașul își are un poet al său
și care întâmplător sau nu se numește Ion Enache.

Și tot întâmplător sau nu, Ion Enache nu are nimic de-a face cu
poetul Plumbului, ci prin felul său de a scrie versuri și mai ales a fi, ne
amintește de Serghei Esenin, din spița căruia considerăm că s-ar trage și
domnia sa.

E drept că Ion Enache este un Esenin ceva mai întârziat, care nici
nu s-a sinucis la treizeci de ani, nici n-a prins Marea Revoluție din
Octombrie și nici n-a fost peste graniță să viziteze America, mulțumindu-
se doar cu Vasluiul și cu frații săi de la Chișinău, pe care îi vede de obicei
toamna, când via e culeasă și deja vinul așezat în butoi.(va urma)

MOMENT                (INEDIT versuri nepublicate)

De ce-aș veni suav ca în trecut
cu mâinile bolnave de atingeri,
pe Trupul tău, opincile sărutului să rup...

De ce-aș veni mereu spre-aceiași muguri
care nu poartă încă gând 
de fruct...?!

De ce-aș veni...?! Rămân
mai bine-n ponosiții sâmburi
ce așteaptă primăvara
în pământ...

Ion Enache
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Scriitor al multor cărți de
largă întindere științifică dar și
politico-socială, profesorul univer-
sitar Alexandru Ionescu ne atrage
din nou atenția cu recentul său
volum prin care ne întreabă și se
întreabă: A venit timpul să fim și
eurosceptici?

Autorul cărții doar pune
întrebarea. Asta nu înseamnă că nu
mai avem încredere în nimic ci
numai că există destule motive să ne
îndoim de cele ce se întâmplă în țară
și pe mapamond. Aceste motive de
îndoială (sau de prudență?) îl deter-
mină pe profesorul Alexandru
Ionescu să monitorizeze în detaliu,
curajos și dinamic, toate subiectele
încrâncenărilor politico-sociale ce
se manifestă pentru conducerea țării
și pentru ca promovarea valorilor
etice, în relațiile noastre cu Uniunea
Europeană, să fie permanent pline
de corectitudine, respect și amiciție.

În cartea lansată la 15
noiembrie ni se prezintă o lume
văzută ca o imensă scenă pe care se
joacă, în mod  periculos, nu numai
destinul României ci și al Europei și
chiar al întregii lumi, cu actori
politici contemporani cărora nu le
pasă de viața spectatorilor din sală
(poporul/popoarele) ci de cum ar
putea fi înșelați spectatorii ,doar, cu
savoarea gogoșilor lor electorale.

Pe scena de care vorbim se
joacă piese-subiecte  clasice:  se
joacă hoția, corupția.  Impostura,
șantajul, minciuna, abuzul și traficul
de influență (și nu numai de influ-
ență!), se joacă ignoranța, sfidarea
legilor și toate flagelurile pentru
care mulțimea spectatorilor  din sală
și-a pierdut imunitatea, nu mai
poate rezista la acțiunea microbilor
patogeni care dau  să se transforme
într-un cancer social.  Mulți oameni
se tem azi că le vor lipsi mijloacele
de a-și mai asigura supraviețuirea!

Cât îl privește pe cercetă-
torul acestor microbi sociali  –  prof.
univ. Alexandru Ionescu - doar
moralitatea sa exemplară îi este sin-
gurul scut care-l apără de adver-
sităţile provocate de   ideile bazate
pe adevăr, din cărțile sale.

Volumul actual este com-
pus, în principal, din texte publicate
în Meridianul Cultural Românesc,
în Căminul Românesc din Elveția și
în Jurnalul literar; el face o exa-

minare severă,, fără ezitare, a scenei
politice  și a instituțiilor statului,
menționând faptele bune și rele ale
persoanelor cu putere decizională.
Nu este iertat nici un ins căruia i se
cunoaște vreo abatere de la normă.
Sunt investigate, scriitoricește, toate
sectoarele vieții sociale: guvern,
parlament, academie, președenție,
învățământ, presă, cultură, justiție,
sănătate, revoluționari...   în dorința
ca evoluția omului și a societății să
se desfășoare în condiții de morali-
tate, în spiritul adevărului și al drep-
tății.

Profesorul Alexandru
Ionescu ne amintește de Codul de
legi, vechi de patru milenii, al
regelui babilonian Hammurabi care,
alături de Decalog și cărțile reli-
gioase primordiale, au structurat
orânduiri sociale, dovedite în
geneza umană noi și dificile dru-
muri de parcurs.  Dar pentru că dis-
tinsul autor nu este, probabil, adept
al pedepsei extreme, a evitat să ne
amintească măcar una din legile
vechiului Babilon, referituare la
magistratul care  dacă nu avea ca-
litățile necesare funcției i se preleva
pielea, se tăbăcea și se tapisa cu ea
fotoliul tribunalului...  dar cel puțin
ca o idee pentru cei ce judecă azi, cu
nedreaptă măsură, mi-am permis s-o
spun eu.

Autorul cărții deschide
cortina evoluției omenirii cu câteva
informații din biologia preexistenței
hominizilor. Trece prin stadiile
acestora de culegători, vânători,
nomazi – apoi stabiliți în așezări,
migranți din nou...   cu tot bagajul
lor genetic, sprijinit pe un puternic
instinct de  conservare al indivizilor.
Acest periplu prin universul genetic
ne ajută să înțelegem ușor unele din-
tre cauzele pentru care, după
evoluții și selecții accelerate și după
ce neamuri întregi au fost extermi-
nate în lupta pentru existență, în cru-
ciade, în războaie întinse până în
secolul al XX-lea, ba chiar și în cel
în care trăim astăzi – când crizele de
tot felul, distrugătoare, își fac
apariția spontan, sau provocat, sau
doar invocate de către cei interesați!
Aceste fapte ne ajută, așadar, să
înțelegem de ce apucăturile instinc-
tuale ale lui Homo sapiens amenință
să ne întoarcă în vechea familie a
primatelor, din care ne-am desprins,

cândva.
Ca stil de comunicare, pro-

fesorul academician Alexandru
Ionescu atribuie o valoare literară
cuvântului scris, folosindu-se de
toate posibilitățile substanțiale ale
acestuia, pentru a-l face accesibil
oricărui cititor. Astfel pot fi
recunoscuți subiecți ai plagiatului,
ai tâlharocrației, ai mitomaniei și
lenei, ai afacerismului oneros, bazat
pe tot felul de inginerii financiare
dubioase, cât și ai altor îndeletniciri
și imposturi care sugrumă plusvalo-
rile.

În cercurile sale științifice,
în cadrul societății ecologice
Ecomondia, în dialogurile sale
socratice cu elevii, studenții și cu
oamenii pe care-i întâlnește, profe-
sorul Alexandru Ionescu mizează pe
omul – cetățean responsabil al țării-
amintind, cu orice prilej, cuvintele
Regelui Carol I, care spunea că “Nu
există drepturi fără obligații ono-
rate și că libertatea presupune
ordine socială și cetățeni  de carac-
ter, selectați de timp, dar mai ales
conducători pe măsură.” În cuvinte
puține, conform înțelepciunii secu-
lare a românilor, asta ar însemna să
punem omul potrivit la locul potri-
vit. 

În ciuda pericolelor prin
care omenirea trece, autorul crede
că nu trebuie să ne pierdem nă-
dejdea.  Vom găsi, totuși, prin
muncă, răbdare și inteligență înțele-
sul marilor taine care ne baricadează
înaintarea spre viitor și le vom înlă-
tura. Și asta fără a accepta drumurile
greșite ce par a ne fi trasate, presta-
bilite, de forțe exterioare. Dar pen-
tru a reuși, întăresc și eu, trebuie să
risipim neliniștile și să trezim în noi
speranța de continuitate a națiunii
noastre și a lumii, de susținere a
umanității, a omului ca element
esențial al Terrei.

Vorbind despre euroscepti-
cismul, pe care autorul l-a pus chiar
în titlul cărții, eu l-am identificat ca
un îndemn la prudență și răbdare.
Marile opere se făuresc în timp,
treaptă cu treaptă. Avem nevoie de
adevăr, muncă și jertfe (nu de
promisiuni lipsite de sinceritate),
pentru a realiza  însușirile   omului
ideal. Uniunea Europeană trebuie să
păstreze esența fiecărei națiuni com-
ponente, care nu trebuie sufocată de
decizii aberante sau de valuri
nefericite de migrație. Oamenii de
pretutindeni, aflați în nevoi, trebuie
sprijiniți cu generozitate și sacri-
ficii,  la ei acasă, pentru dezvoltarea
tuturor țărilor, a umanității!                                          

Încrederea se cucerește și
se menține prin dreptate, prin
muncă, prin prețuirea strămoșilor și
a  patriei fiecăruia dintre noi. Numai
astfel națiunile pot fi folositoare
Uniunii Europene și omenirii.

Toate  lucrurile  de  care 
v-am vorbit până acum - le găsiți în
cartea profesorului Alexandru
Ionescu, cărei îi doresc succes
deplin

Prof. Ion VIȘAN - Moreni

Motto: “Nimeni nu este mai orb decât cel ce nu vrea să vadă”

O CARTE CARE EXPLICĂ (aproape) TOTUL

Proiectul Festivalul Cărţii
şi Lecturii pentru elevi „Copilul
căzut din poveste” a ajuns la a
treia ediţie. Alegerile din anul
acesta ne-au încurcat socotelile.
El trebuia să se desfăşoare în
lunile de vară. Acum se va finaliza
pe 08.12.2016. Sperăm ca anul
viitor să intrăm în normalitate. 

Scopul festivalului
De a-i îndemna pe elevii

din cele trei comune, prezente la
fiecare ediţie a Festivalului, să
citească mai mult, ceea ce şi fac,
fapt constatat după desfăşurarea
celor  două  ediţii,  după  care elevii
s-au înscris mai mulţi

la bibliotecile din
şcoli şi comunale, au
o nerăbdare justificată
în aşteptarea celei de a
treia ediţie. Totodată,
eleviii devin prieteni,
se cunosc mai bine
unii pe alţii, au un tre-
cut al lor pentru viitor,
pentru că ei vor fi
viitorul comunelor
implicate în proiect.

Ofertă
În prima ediţie cartea oferită

gratis de către un cunoscut scriitor
din Iaşi a fost: „Povestea
Căpcăunului  care  dintr-o  jucărie
s-a crezut un Căpcăun adevărat”

autor: Aurel Andrei, membru al
Uniunii Scriitorilor din România,
Filiala Iaşi. 

Juriu și premii
Juriul format din scriitorii

Casian Maria Spiridon, preşedin-
tele Filialei Scriitorilor din Iaşi şi
vicepreşedinte al Uniunii
Scriitorilor din România, poetul Adi
Cristi, director al Casei de Cultură a
Municipiului Iaşi „Mihai Ursache”
au acordat premii unui număr de 60
de copii din cei 150 care s-au înscris
în concurs. 

Participanți
Eleviii au fost  din trei

comune participante şi anume:
Comuna Lungani ca iniţiatoare a
proiectului, comuna Brăeşti şi
Pârcovaci, sat care aparţine de
oraşul Hârlău.

Ediția a II-a
A doua ediţie, cartea oferită

gratis eleviilor din comunele
Lungani, Bălţaţi şi Sineşti a fost
„Martinelşi Vârtejul de Zăpadă”.
Autor: Aurel Andrei. Juriul a acordat
de astă dată 45 de premii aleşi din
cei 120 de copii care s-au înscris în
Festival.

Ediția a III-a
A treia ediţie a început în luna

noiembrie şi se va încheia cu
decernarea premiilor în ziua de
08.12.2016, când vor fi decernate
premiile elevilor jurizaţi.

Creațiile au fost tipărite
Menţionăm că toate creaţi-

ile elevilor din cele cinci comune
participante la cele două ediţii au
fost tipărite în două volume, volume
care se află şi la Biblioteca
Naţională a României. La fel se va
proceda şi cu premianţii celei de a
treia ediţie din acest an.

Mulțumiri
Se cuvine să aducem mulţumi-

rile noastre Consiliului Judeţean Iaşi
care a sprijinit, de fiecare dată finan-
ciar, Festivalul de până acum.

Implicarea primarului
De asemenea trebuie menţionat

deschiderea primarului comunei
Lungani, Domnul Gheorghe Pricop,
care a aderat din prima clipă la ideea
desfăşurării unui astfel de festival în
comuna Lungani implicându-se
totalmente în buna desfăşurare a lui.

Iniţiator proiect, 
Aurel Andrei

Festivalul 
Cărții și Lecturii pentru Elevi

“Copilul căzut din poveste”

Comuna Lungani, județul Iași
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PTF Albița
Substanțe interzise nedeclarate în vamă !

Echipa comunã de control formatã din lucrãtori vamali și polițiști
de frontierã au descoperit pe  românii George T., în vârstă de 30 de ani,
și Răzvan N., în vârstă de 35 de ani, care urmăreau să introducă în țară
17.475 comprimate de Stanover, Methandienone, Napobim, Chlordehy-
dromethyltestosterone și 11 fiole deTestosteronă, substanțe incluse în lieta
substanțelor interzise. .. Conform prevederilor legale, a fost luatã mãsura
reținerii substanțelor anabolizante descoperite și sancționarea contra-
vențională a persoanelor în cauzã cu amenzi în valoare totalã de 66.000
lei.

Satul Hurduci, comuna Dimitrie Cantemir 
Hușenii sunt solidari, când află de cazuri dificile !

O tânără de 21 de ani, din satul Hurduci, comuna Dimitrie Can-
temir, a născut acasă, o fetiță sănătoasă. La sosirea Ambulanței, copila
nu avea cordonul ombilical tăiat.Tânăra mămică și bebelușul au fost
transportați la maternitatea din Huși. Asistentele de pe Ambulanță au se-
sizat că familia trăiește într-o casă sărăcăcioasă. Nu s-a găsit măcar o pă-
turică cu care să fie înfășurat noul născut când va fi externat. În familie
mai sunt două fetițe, una de 2 ani și respectiv 3 ani. Asistentele de pe am-
bulanță au mai observat că în locuință nu se afla nici măcar o jucărie. 

Aflându-se de această situație mulți hușeni oameni de bine au
venit la spital cu hăinuțe și alimente, „Au venit mulți sã întrebe, să
încerce, să ajute. Existã oameni cu suflet extraordinar, care chiar nu
pot rãmâne indiferenți”, au spus cadrele medicale de la Spitalul Huși. În-
duioșați de situația surioarelor lãsate acasã, la Hurdugi, reprezentanții
unei Asociații Sportive din Huși au anunțat cã îl vor duce negresit si ei pe
Moș Crãciun la Adelina, Maria si Victoria Andreea acasã . Vom ajunge la
ele în jurul datei de 18 decembrie. Asistentele de pe Ambulanță au promis
că și ele vor veni cu daruri la fetițele de la Hurduci, în cursul zilei de
miercuri 7 decembrie.

Petru David

Suntem la Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului (DGASPC) și
îl avem în faţă pe domnul direc-
tor, Ionel Ştefănică Armeanu.

Reporter: Bună ziua, dom-
nule director! 

Director: Bună ziua!
R: Domnule director,

vreau să vă întreb..., dacă ar fi să
faceţi o evaluare a anului 2016,
care ar fi realizările? Dar pro-
blemele cu care v-aţi confruntat
anul acesta?

D: Încă nu am făcut o
eva-luare a întregului an 2016, cu
ce am realizat şi ce nu am realizat,
dar avem  lucruri pe care le-am
realizat, de care suntem bucuroşi,
în sensul că am reuşit să
menţinem numărul de copii din
acestă instituţie foarte mic, în jur
de 200 de copii şi restul copiilor au
fost transferaţi în familii, fie prin
familii de origine, familie extinsă
sau familie de asistenţi maternali,
pentru că altfel se dezvoltă copilul
într-o familie şi altfel într-o insti-
tuţie. Cei 200 sunt copii care nu
pot merge într-o familie, bineînţe-
les sunt studenţi, sunt elevi la
liceu sau sunt copii cu handicap
grav, care necesită o îngrijire mai
deosebită. Deci asta ar fi una din
marile noastre realizări. 
O altă realizare ţine de formarea
personalului, faptul că am avut
reprezentări la mai multe mani-
festări ştiinţifice, unde au partici-
pat colegii noştri, care s-au
desfăşurat atât în ţară cât şi în
străinătate. De asemenea am şi or-
ganizat astfel de manifestări în
Vaslui şi Bârlad, unde am avut
participare atât din ţară cât şi din
străinătate şi am avut şi o pre-
mieră în astfel de manifestări, în
cursul Simpozionului care s-a
desfăşurat în luna octombrie la
Bârlad. Am intrat într-o legătură
directă cu reprezentanţii Asis-
tenţei Sociale din Australia şi pe
Skype am reuşit să avem o inter-
venţie de acolo cu prezentarea
unui material şi a unor comentarii
asupra managementului de caz,
aşa cum îl văd cei din Australia.

Vă spuneam de realizări,
astea sunt câteva dintre realizările

pe care le avem în comun cu Asis-
tenţa Socială. 

De asemenea, o altă re-
alizare, de data aceasta în dome-
niul persoanelor adulte cu
handicap, este, că şi aici a fost un
transfer de la instituţiile mari,
spre instituţiile mici, spre locuinţe
protejate, spre centre în care ei să
poată trăi tot aşa ca într-o familie. 

Ca nerealizare, ne pro-
punem de câţiva ani să închidem
centrul de la Huşi, unde avem 200
de persoane cu handicap neuro-
psihic şi neuromotor şi am dori ca
acest centru să nu mai fie în
judeţul nostru şi toţi beneficiarii
de acolo să fie transferaţi prin
centre mai mici, deşi am luat o
parte din ei, i-am dus şi în alte
centre care sunt mici, cu câte 10-
15 persoane.

Încercăm în continuare
cu autorităţile locale,  să preluăm
din spaţiile pe care le au făcute ei
pe diferite proiecte şi să le dăm
utilitatea necesară şi în felul
acesta să putem transfera per-
soanele din acest centru care este
aglomerat, spre centre cu un
număr mult mai mic de benefi-
ciari. Este o dorinţă a noastră care
sperăm să se realizeze în cursul
anului viitor. 

Tot în cursul anului viitor
ne propunem, să mai deschidem
centre, dar tot din acestea sub
forma unor locuinţe protejate şi
pentru persoane vârstnice, pentru
că avem o presiune foarte mare pe

cele două centre pe care le avem
în momentul de faţă, să putem sa-
tisface toate nevoile care sunt la
nivelul judeţului, mai ales pe pe-
rioada de iarnă pentru persoanele
vârstnice care sunt singure, nu au
pe nimeni şi în locuinţa pe care o
au, comunităţile locale au mari
probleme de a le asigura confor-
tul necesar în perioada de iarnă.

R: Vreau să vă mai întreb,
care sunt condiţiile ca un copil să
fie reintegrat într-o familie?

D: Condiţiile care sunt,
ţin foarte mult de familie, în
primul  rând  trebuie  ca  familia 
să-şi dorească acest lucru, copilul
trebuie să-şi dorească şi el şi să
putem să rezolvăm toate lucrurile
acestea în aşa fel încât copilul să
nu aibă de suferit atunci când se
întoarce în familie.

R: Cam câte cazuri de
acest gen aţi avut? Dacă ne puteţi
spune...

D: În ultimii 2 ani avem
în jur de 250 de reintegrări în
familii.

R: Şi alte  dorinţe pe care
le aveţi pentru anul 2017, pe lângă
cele amintite, care ar mai fi?

D: Dorinţa noastră pentru
anul 2017 este să avem oamenii,
mijloacele şi să îndeplinim toate
condiţiile pentru a face bine celor
care au nevoie de noi.

R: Mulţumesc foarte mult!
D: Cu plăcere!

A consemnat,
Diana Neculau

La DGASPC Vaslui

Asistența socială și Protecția Copilului, 
pe mâini bune...

Șitiri
din zona Huși

Borderline Art Space
Belvedere 18, Iași (RO)
www.borderlinespace.com

Universitatea din Johannes-
burg, împreună cu Asociația Cultur-
ală AltIași prin Borderline Art Space,
Centrul de Fotografie Contemporană
din Iași și Centrul de Cercetare Es-
tetică și Creație Artistică din cadrul
Universității de Arte ”George

Enescu”din Iași, prezintă pentru
prima dată în România două expoz-
iții de fotografie contemporană din
Africa de Sud. Lucrările de fo-
tografie africane sunt puse în dialog
cu practici artistice locale, care uti-
lizează mediul fotografic pentru ain-
vestiga procese de transformare
socială ce au avut loc în cele două
țări în ultimii 25 de ani. Cele două
expoziții, găzduite de Borderline Art

Space și deGaleriaAparte (din cadrul
UAGE Iași), sunt finanțate prin in-
termediul Fondului Național de
Cercetare din Africa de Sud și vor fi
deschise vineri, 25 noiembrie 2016,
în prezența curatorilor, Cristian Nae
și Judy Peter. 

Expozițiile vor fi formate
din o selecție de lucrări ai următo-
rilor artiști din Africa de Sud:

Prima expoziție de fotografie contemporană 
din Africa de Sud și Romania, la Iași

Omar Badsha, Tanisha Bhana,
Reshma Chibba, Paul Emmanuel,
Lebohang Kganye, Cedric Nunn,
Jannette Unite, respectiv din Româ-
nia: Matei Bejenaru, Claudiu Cobi-
lanschi, Iosif Kiraly, Andrei Nacu,
Dumitru Oboroc. Vernisajul celor
două expoziții va avea loc vineri, 25
noiembrie 2016, începând cu ora
18.00 (la Galeria Aparte, str. Sărăriei
nr. 189) respectiv ora 19.00 (la Bor-
derline Art Space, str. Belvedere nr.
18). Prima dintre acestea, intitulată
„In Plain Sight. Social Life in Con-
temporary Photography from South
Africa and Romania/La vedere.
Viața socială în fotografia contem-
porană din Africa de Sud și Roma-
nia”, va fi instalată la Galeria
Apartedin cadrul Facultății de Arte
Vizuale și Design, iar cea de a doua,
intitulată „Paradox of Plenty/Para-
doxul abundenței” va fi instalată la
Galeria Bordeline Art Space.

Dacă artiștii africani sunt
angajați critic în contestarea segre-
gațiilor de rasă, gen și clasă, artiștii
români explorează în manieră poet-
ică facturi în politicile memoriei,
forme precare de economie și de
marginalizare socială. Plecând de la
persistența pe scară globală a inegal-
ităților și segregării sociale, cele
două expoziții pun în relație practici
artistice diferite ca modalitate de uti-
lizare a mediului fotografic, dar
complementare prin interesul acor-

dat practicilor rememorării și istoriei
violenței, precum și prin investigarea
și relevarea discrepanțelor și con-
tradicțiilor prezentului. Proiectul cu-
ratorial asumă astfel un interes
comun în studiul istoriei artei în
manieră cartografică și „orizontală”,
ce pun sub semnul întrebării relația
centru-periferie din perspectiva unui
al treia spațiu din interiorul căruia
modernități alternative pot fi imagi-
nate.

Judy Petereste profesor la
Facultatea de Artă, Design și Arhi-
tectură de la Universitatea din Jo-
hannesburg, iar Cristian Naeeste
profesor de istoria și teoria artei la
Universitatea de Arte „George
Enescu” din Iași.Cercetările lor se
intersectează în câmpul examinării
politicilor reprezentării și al istoriei
artei contemporane din perspectivă
comparată. 

Borderline Art Space pro-
movează arta contemporană produsă
în diverse situații sociale, politice și
existențiale de graniță și dezvoltă
discurs critic legat de problematici și
poetici actuale. Borderline Art Space
este interesat să expună atât artiști
emergenți, cât și artiști cu o practică
deja recunoscută și, în timp ce con-
tribuie la dezvoltarea structurii insti-
tuționale artistice, își asumă, de
asemenea, angajamentul pentru un
rol educațional.



IMOBILIARE
* Vând loc de casă în satul Bălteni Vale. Intravilan,
cca. 700 metri pătrați. Gache Ion, telefon: 0763/
753.557.
* Vând apartament 3 camere cu centrală termică
în loc. Huși. Modernizat,  zona centru (Romarta)
Telefon: 0785/698.299.
* Vând apartament cu 2 camere, str. Filaturii, etaj
2, gresie, faianță, termopan, sau schimb cu gar-
sonieră + diferență. Tel.: 0335/ 407.707 sau 0770/
342.720. 
* Vând casă zona Corni - Huși, str. Salcâmilor.
Relații 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 Huși, în spatele         stadionului. Tel:
0755/ 077.553
* Vând casă în spatele hotelului vechi Huși.
Telefon 0762.663.026.
* Vând, la preț negociabil, vilă superbă, construită
pe 4 nivele (subsol, parter, etaj, mansardă), în
cartierul Moara de Vânt din municipiul Iași. Relații
la telefon 0751.294.131 (inginer ILIE). 
* Vând casă, nou construită, preț         convenabil,
în Huși, strada Nicolae Bălcescu nr. 18. Tel.: 0755/
077.553.
*   Vând vilă - Strada Donici, nr.20,1200 mp. Preț
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, Huși. Suprafața de 813
mp, priveli[te superbă, 25 euro/mp - NEGOCIA-
BIL. Telefon: 0235/482.670
* Vând două combine agricole C.P. 12 și mase
Ferguson, în perfectă stare de func]ionare. Tel.:
0751 096 377.
* Vând fostul atelier mecanic de la CFS Vaslui.
Informa]ii la tel.: 0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Vând hală la Moara Grecilor. Informații la tel.:
0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Închiriez garaje la Moara Grecilor. Informații la
tel.: 0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Cursuri foto - 100 de lei: Studio Foto Fuji Iași,
strada Cuza Vodă, nr. 5, Iași; 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. Prețuri nego-
ciabile. Tel: 0235/ 322 580 (Moșneagu Costică). 
* Vând rachiu preparat din tescovină, concentrația
circa 50% volum, preț  negociabil. Telefon: 0755/
077.553. 
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UNISON RADIO Bârlad
103,3 fm şi online

tel: 0235 361 236 (Vaslui), 

tel./fax. 0235 361 236 - Str. Frunzelor nr. 2, Vaslui cod 730158

rechizite

manuale

cărți de specialitate

vizavi de Liceul
“Mihail Kogălniceanu”

Librăria 
“CASA CĂRŢII”

Televiziunea Vaslui
TVV o n l i n e

Tel/fax 0235/ 361.236, 
e-mail: cvintet_tera@yahoo.com

Închiriez casă cu două camere locuibile, pe str. Delea, nr. 71, Vaslui, jud. Vaslui. 
100 lei/ lună. Relaţii la telefon: 0744 231 380. 

“Meridianul” a împlinit 20 de ani...

Director general: 
prof. dr. Dumitru V. MARIN

0744/ 231.380
web: www.tvv.ro  -  mail: marintvv@gmail.com

Carol Codreanu și Florea Tabița, cu Donute
Marian, fondatorii Asoc. I.E.D.I.D.I.A., cu sediul în
Pușcași (tel. 0743/999447), vă roagă să fiți alături de ei
ca membri simpatizanți, în desfășurarea activităților
de binefacere.

Vă mulțumim anticipat pentru susținere !

Vând casă în Vaslui, str. Călugăreni (aproape de Primărie)

ULTRACENTRAL - Preț 150 euro/mp-negociabil

URGENT - Relații la telefon 0771/ 255193

Meridianul 50(1676), joi, 8 decembrie 2016

VÂND CASĂ în Moara Domnească
(pe deal), cu teren în surafață de 1.500mp.

Preț 50.000 lei, negociabil
Relații la telefon 0752/652194

Închiriez camere ieftine, pe str. Gheorghe Doja, Moara Grecilor, 
Vaslui, jud. Vaslui. Relaţii la telefon: 0744 231 380. 

VÂND TEREN CENTRU
400mp - 120e/mp

0758/869 024

J   O   C   U   R   I

Locuri de muncă în mun. Huși
AGENȚIA LOCALÃ HUȘI, str. A.I. Cuza, bl. H5,

sc. A, telefon 0371/ 073989, 0235/481720

LOCURI DE MUNCĂ VACANTE în municipiul HUŞI

38 Locuri de muncã disponibile la 28.11.2016

- SC ENACHE MORARIT SRL HUȘI: 1 paznic;
- SC SAVDECOM SRL; 2 muncitori necalificați în industria con-
fecțiilor ;
- SC CONTAM SRL, 3 confecţioneri articole din piele şi
înlocuitori, 2 muncitori necalificați în industria confecțiilor;
- SC PETAL SA, 2 ingineri mecanici, 2 paznici 2 strungari uni-
versali 1 femeie de serviciu 2 șoferi autocamion/mașinã de mare
tonaj;
- SC ROMILARICIP SRL: 2 vânzători;
- SC ROMILARICIP SRL; 1 inginer industria alimentarã 2
șoferi autocamion/mașinã de mare tonaj;
- SC CIBLIM SRL; 8 cusãtori piese din piele și înlocuitori;
- SC CHIRUXEL SRL; 3 confecționer-asamblor articole din tex-
tile ;
- SC EDIMIMVAL SRL; 3 muncitori necalificați în industria con-
fecțiilor;
- SC LINUX SRL, 2 spălători autovehicole;

{

A r a n j a ţ i
numerele 1, 1,
2, 2, 3, 3, 4, 4,
5, 5, 6, 6, 7, 7,
8, 8 în pătră-
ţelele pătratului
magic astfel,
încât suma în
fiecare rând şi
coloană să fie
egală cu 18.

Mutaţi unul din beţişoare,
astfel încât, egalitatea să
fie adevărată:
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NeVe

De curând,colegul nostru
Mihai Apostu, a avut o confruntare
națională la București, în cadrul
Campionatului Național de
Poezie, 2016.

Câteva amănunte în legătură cu
acest Campionat literar:

Este organizat de Editura
“Art Creativ” și “Cenaclul de
Urgență“ București.

Din cele patru etape orga-
nizate, s-a calificat câte un câștigă-
tor. La etapa desfășurată la Bârlad
la Biblioteca “Stroe Beloescu” s-a
calificat poetul Mihai Apostu din
Vaslui, membru al Uniunii
Scriitorilor.

La această finală, după o
luptă “pe viață și pe carte”, s-au
calificat următorii:
1) Silvana Andrada Tcacenco -

câştigător etapă Bucureşti;
2) Mihai Apostu - câştigător etapă
Bârlad;
3) Andrada Ingrid Maran - câştigă-
tor etapă Sighişoara;
4) Teodor Constantin Craifăleanu -
câştigător etapă Piteşti.

Confruntarea finală între
cei patru protagoniști s-a desfășurat
în locația “Bingo Chez Gabi” din
București.

Poetul Mihai Apostu a
ocupat poziția a IV-a dar, să nu
uităm greutatea participării.
Amintim un fapt nu prea corect al
organizatorilor, că în jurizare,

punctele cele mai multe
s-au dat prin numărul de
voturi ale spectatorilor.
Cei din apropiere având
posibilitatea de a-și
aduce mai mulți simpa-
tizanți. Mihai a fost singur... NO
COMENT!

La întâlnirea din 8 decem-
brie, ora 17:00, se vor aborda şi
câteva probleme organizatorice. 

Vă aşteptăm cu drag!
Cenaclul “Poesis Moldaviae”,
trăieşte!      

Ioan Parfeni

C E N A C L U L
“Poesis Moldaviae”

VASLUI

Având drept obiective
cercetarea, cunoașterea și pro-
movarea specificului etnografic al
zonei noastre, Centrul Județean
pentru Conservarea și Promo-
varea Culturii Tradiționale
Vaslui, organizează prima ediție a
Concursului județean de
fotografie Ipostaze etnografice –
Datini și obiceiuri de iarnă în
județul Vaslui, cu prilejul celei de
a XXXV-a ediții a festivalului
Datini și obiceiuri de iarnă de la
Vaslui. 

Concursul se va desfășura
pe o singură secțiune, cu fotografii
executate doar în cadrul festivalului
menționat, care se va desfășura în
data de 18 decembrie a.c., după
următorul program:
- Orele 9.00 – 10.00: întrunirea for-
mațiilor în Parcul Copou.
- Orele 10.00 ¬– 11.00: parada for-
mațiilor pe traseul Parcul Copou –
Str. Mihail Kogălniceanu – Str.
Nicolae Iorga – Str. Victoriei – Str.
Ștefan cel Mare – Centrul Civic. 
- Orele 11:00 – 19:00: desfășurarea
festivalului.

Fiecare autor va trimite cel
mult 10 lucrări, numerotate de la 1
la 10, alb-negru sau color la alegere,
pe adresa de e-mail a Centrului: cul-
tura@cjcpctvs.ro sau pe suport elec-
tronic la sediul instituției, Str. Ștefan
cel Mare, Nr. 79, cam. 517, Vaslui,
cod 730168 până la data de 21
decembrie 2016, ora 15:00.
Fotografiile trimise trebuie să aibă
minimum 8 MP. Fotografiile pot fi
editate/procesate astfel: contrast,
luminozitate, saturație, nivele de
culoare și crop. Orice altă inter-
venție în afara celor enumerate duce
la descalificarea lucrării. Nu sunt
acceptate imaginile care conțin pub-
licitate, materiale promo, sigle sau
branduri și watermark. O fotografie
poate concura la toate secțiunile
concursului, dar nu poate fi premi-
ată decât pentru una dintre acestea,
cea cu valoarea cea mai mare din
punct de vedere financiar. Având în

vedere că un concurent participă cu
zece lucrări, acesta poate avea mai
multe fotografii premiate. 

Ierarhia în cadrul concursu-
lui va fi realizată de un juriu de spe-
cialitate.

Lucrările primite vor
rămâne în patrimoniul Centrului
Culturii Tradiționale Vaslui. Fiecare
expozant trebuie să dețină drepturile
de autor asupra fotografiilor trimise,
cedând organizatorului dreptul de a
le utiliza în scopul promovării în
cadrul unor expoziții, albume și pe
contul de facebook al instituției,
precizând întotdeauna numele auto-
rilor fotografiei, fără vreo pretenție
de ordin financiar din partea acesto-
ra.

Organizatorii concursului
nu răspund pentru eventualele încăl-
cări ale Legii Nr.8 din 1996, privind
drepturile de autor de către partici-
panți.

În cazul în care concurentul
are vârsta sub 18 ani, participarea la
concurs este condiționată de acordul
părintelui sau a ocrotitorului legal
conform legislației. Astfel, răspun-
derea pentru fotografiile trimise pre-
cum și pentru orice consecință ce ar
putea decurge din participarea la
acest concurs va reveni părintelui
sau ocrotitorului legal. 

Se vor acorda premii în
bani și diplome de participare din
partea instituției organizatoare, fon-
dul de premiere fiind de 5500 de lei.
Premii:

Locul I – 1200 lei
Locul II – 800 lei
Locul III – 400 lei

Se vor acorda trei mențiuni a câte
100 de lei.
Premii speciale:
Cea mai bună fotografie alb-negru:

Locul I – 500 lei
Locul II – 300 lei
Locul III – 200 lei

- Cel mai bun portret – 600 lei
- Cea mai expresivă fotografie– 600
lei
- Cea mai bună fotografie din punct

de vedere tehnic – 600 lei
Juriul poate decide dacă acordă sau
nu toate premiile.

Premierea lucrărilor
câștigătoare va avea loc în data de
23 decembrie 2016, ora 13:00, în
sala Ștefan cel Mare din cadrul
Consiliului Județean Vaslui. 

Informații suplimentare se
pot obține la Centrul Județean pen-
tru Conservarea și Promovarea
Culturii Tradiționale Vaslui, str.
Ștefan cel Mare, nr. 79, cam. 517,
tel. 0335/401167, e-mail: cul-
tura@cjcpctvs.ro, persoană de con-
tact: Lucian-Valeriu Lefter.

Trimiterea lucrărilor pre-
supune acceptarea tuturor condiți-
ilor din regulament. Lucrările pre-
miate vor face parte dintr-o expoz-
iție care va fi organizată ulterior.

Înscrierea se va face în
intervalul 1 decembrie - 15
decembrie printr-un formular de
înscriere online, pe mailul indicat
sau pe adresa de facebook a insti-
tuției:
http://www.facebook.com/centrul-
culturiitraditionale.vaslui
Nu se percepe taxă de înscriere. 
Programul concursului:
-  19 decembrie, ora 10.00 
- 21 decembrie 2016, ora 15:00,
primirea lucrărilor;
- 22 decembrie 2016, jurizarea
lucrărilor;
- 23 decembrie 2016, premierea
lucrărilor.

Concurs județean de fotografie - REGULAMENT


