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24 � ZI DE
SĂRBĂTOARE

Istoria nu va ști niciodată și nici nu va avea prea multă

nevoie, cum sau desfășurat evenimentele legate de „Mica

Unire” care a devenit de fapt Unirea adevărată (cea mare)

pentru că sa realizat în 1859. Mai întâi la Iași, apoi la

București, cred un efort special pentru toată boierimea 

timpului și mai ales intelectualitatea momentului din ambele

provincii. Protagoniști au fost poetul=regeal poeziei Vasile

Alecsandri, istoricul și promotorul Daciei literare (1840),

marele patriot Mihail Kogălniceanu și, evident colonelul

Alexandru Ioan Cuza, ales domn prin întâmplarea că nimeni

nui putea împăca pe cei 5 pretenden�i. 

Al.I. Cuza a marcat istoria na�ională deși a domnit doar

până în 1866.

Luna ianuarie  este importantă mai ales pentru acest

unic moment na�ional UNIREA celor două principate de

atunci Moldova și Muntenia, care au trebuit să aștepte mai

bine de ½ secol până la întregirea cu Ardealul, din 1918.

Rog cititorii să nu uite că în 1475, pe 10 ianuarie, sub

zidurile Vasluiului, în mlaștina pâraielor care se intâlnesc pe

aproape, Ștefan și oastea lui iau înfrânt pe turci. Când iam

revăzut sabia în Muzeul Topkapî, ca o importantă mărturie

istorică turcească, am realizat și eu uriașa contribu�ie

moldoveană la triumful Ortodoxiei și a creștinătă�ii, pe care

nici noi no valorificăm cum trebuie, nici al�ii.

Urmează, îndeosebi sărbătorirea lu I.L. Caragiale, pe 30

ianuarie 1852, iată iar un număr ceva mai rotund de ani.

E destul să afirmăm că ne aflăm astăzi sub zodia lui

Caragiale?

ANUN� IMPORTANT:ANUN� IMPORTANT:
FUNC�IONEAZĂ BLOGUL 
VASLUIANUL DE SERVICIU, 
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https://marintvv.blogspot.com/
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„Un om care șia depășit prin valoare timpul
său, prin operă pe contemporani, prin revistă grani�ele
�ării, prin muncă mereu sa depășit pe sine însuși.

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

Dan TEODORESCU 
Președintele LSR  Filiala Iași  Nord Est, membru

UZPR, APSR și AJRP 
Iași, Romania  20 decembrie 2021
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24 IANUARIE – EVENIMENT CU O DEOSEBITĂ SEMNIFICAŢIE ISTORICĂ

24 Ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Române

Anul acesta sărbătorim 163 de ani de la Unirea Principatelor Române, în contextul
continuării acţiunilor instructiveducative dedicate Centenarului Marii Uniri.

Conştiinţa poporului român despre unitatea sa etnică este străveche. Când românii
din Ardeal coborau la iernat cu turmele lor în Câmpia Dunării sau dincolo de Dunăre, pe
ţărmul Mării Negre,  auzeau pretutindeni aceeaşi limbă şi vedeau aceleaşi obiceiuri. Tot
aşa, când pescarii de la „baltă” treceau cu carele lor de peşte peste munţi, spre Braşov,
Făgăraş, Sibiu, Bistriţa şi mai departe, întâlneau aceeaşi limbă şi îşi dădeau seama că
reprezentau unul şi acelaşi popor.

Cărturarii moldoveni Grigore Ureche şi Miron Costin au stăruit încă din secolul
al XVIIlea asupra unităţii românilor, arătând că moldovenii cu muntenii, oltenii şi cu
transilvănenii una sunt şi „de la RÂM ne tragem”, din nobila obârşie a Romei.

Dar, dacă exista o conştiinţă populară şi una cărturărească asupra unităţii etnice
româneşti, nu era şi o unitate politică, economică şi culturală, existând concomitent trei
state: unul la miazăzi de Carpaţi, numit Ţara Românească, altul la răsărit, numit Moldova,
şi un al treilea în interiorul lanţului Carpatic, numit Transilvania. 

Mihai Viteazul a fost primul domn român care a reuşit să unească sub sceptrul său
cele trei ţări româneşti, în anii 15991600 (acum 422 de ani). Această unire nu a durat decât
până în 1601, dar amintirea faptei sale nu sa mai stins niciodată, rămânând îndreptar lu
minos pentru urmaşi. Primii care au reluat ideea de unitate naţională au fost reprezentanţii
şcolii ardelene: Petru Maior, Gheorghe Şincai, Inocenţiu MicuClain şi Ion Budai Deleanu.

Încă din anul 1772, întrun memoriu personal semnat de mai mulţi înalţi dregători
şi adresat Austriei, marele ban muntean, Mihai Cantacuzino, arăta avantajele ce ar decurge
pentru Principatele Române, dar şi pentru pacea europeană, dacă Ţara Românească şi
Moldova sar uni şi dacă noul stat sar bucura de protecţia comună a Austriei şi Rusiei.

Odată cu veacul al XIXlea, ideea unirii politice a românilor de pretutindeni a de
venit tot mai puternică şi a ajuns să se impună ca o necesitate obiectivă. Răpirea Moldovei
dintre Prut şi Nistru de către Imperiul Ţarist, la data de 16/28 mai 1812, a trezit şi mai mult
conştiinţele pentru intensificarea eforturilor în scopul făuririi statului naţional român.

Adresânduse boierilor, întro scrisoare din 5/17 aprilie 1821, Tudor Vladimirescu
le spunea să ia legătura „cu dumnealor boierii moldoveni, ca unii ce suntem de un neam,
de o lege şi supt aceeaşi stăpânire şi ocrotiţi de aceeaşi putere”. Tudor adăuga: „urmează
să ştim cele ce se fac acolo, să le vestim acestea de aici ca fiind la un gând şi întrun glas
cu Moldova, să putem câştiga, deopotrivă, dreptăţile acestor principate, ajutândune unii
pe alţii”.

Cărturarii români doreau atunci, din adâncul fiinţei lor, unirea celor trei ţări
româneşti. Imaginea Daciei vechi, a ţării lui Burebista şi Decebal, ce se întindea pe ambele
laturi ale Carpaţilor, domina spiritele. În anul 1818 învăţatul Dionisie Fotino a publicat 
„Istoria vechii Dacii”. Mihail Kogălniceanu a scos la Iaşi, în 1840, publicaţia „Dacia
literară”. Transilvăneanul August Treboniu Laurian, împreună cu munteanul Nicolae
Bălcescu, au început să dea la iveală, din 1845, la Bucureşti, „Magazinul istoric pentru
Dacia”, editat în cinci volume.

Locuitorii Ţării Româneşti, întrun memoriu, cereau domnului Gheorghe Bibescu
să lupte pentru înfiinţarea „regatului dacic”. Numele strămoşilor ajungea să aibă
semnificaţia unui adevărat program politic: înfăptuirea statului românesc unitar, care
răspundea unei necesităţi politice, economice, sociale şi culturale. Astfel, se instituia unirea
vamală dintre Ţara Românească şi Moldova, aplicată de la 1 ianuarie 1848, precedată de
convenţia de comerţ din anul 1835.

În anul 1842 tinerii din Ţara Românească au oferit tronul acestei ţări lui Mihai
Sturdza, domnul Moldovei, care însă a refuzat săl primească, de teama intervenţiei 
Imperiului ţarist.

Unul dintre dezideratele partidei naţionale din Moldova, publicate de Mihail
Kogălniceanu în august 1848, la Cernăuţi (Bucovina), era Unirea Principatelor.

În timpul domnilor pământeni Barbu Ştirbei în Ţara Românească şi Grigore Al.
Ghica în Moldova, în anii 18491856, ideea unirii a pătruns adânc în spiritele românilor.
Astfel, domnul muntean Barbu Ştirbei, întrun memoriu din 1855, trimis marelui vizir,
spunea: „Pentru a fi… interpretul credincios al opiniei publice, trebuie să adăugăm că
dorinţele unanime ale valahomoldovenilor cheamă la unirea celor două principate sub un

singur cap, chiar dacă acesta ar trebui să fie luat de la una din familiile princiare din
străinătate, ceea ce ar cruţa cu adevărat o ţară ce a suferit de încercările alegerilor şi 
prefacerilor”.

Întrun memoriu trimis Conferinţei de pace de la Paris, la sfârşitul războiul Crimeii
(1856), Grigore Al. Ghica cerea, de asemenea, în chip hotărât, unirea Principatelor Române.
Mulţumindui pentru acest gest, divanul Moldovei declara: „Măriata ai pregătit calea către
mântuirea ţării noastre, căci ai sprijinit şi ai pledat înaintea areopagului european întrunirea
Principatelor, principiu de mărire, de glorie şi de temeinică aşezare a acestei ţări”.

Noile divanuri adhoc din Principatele Române, alese în septembrie 1857, după
înţelegerile de la Osborne dintre împăratul francez Napoleon al IIIlea şi regina Victoria a
Angliei, cereau Porţii Otomane şi Puterilor garante:

– respectarea drepturilor Principatelor şi îndeosebi a autonomiei lor în cuprinderea
vechilor lor capitulaţii încheiate cu Înalta Poartă în anii 1393, 1460, 1511 şi 1634;

– unirea Principatelor întrun singur stat, cu numele România;
– prinţ străin, ales dintro dinastie domnitoare a Europei, cu moştenirea tronului

şi ai cărui moştenitori să fie crescuţi în religia ţării noastre;
– neutralitatea Principatelor Române;
– putere legiuitoare încredinţată unei Obşteşti Adunări, în care să fie reprezentate

toate interesele naţiei.
Prin Convenţia prevăzută de Tratatul încheiat la Paris, în ziua de 7/19 august 1858,

sau hotărât următoarele:
– Ţara Românească şi Moldova vor purta numele de Principatele Unite;
– la Focşani va exista o Comisie Centrală care va pregăti legile;
– tot la Focşani va exista o Curte de Casaţie comună şi armatele vor primi o orga

nizare identică spre a forma, la nevoie, una singură;
– fiecare ţară va avea domnul său, care va cârmui şi administra cu ajutorul

miniştrilor şi va exista o adunare legislativă.
În acest fel, Convenţia devenea noua Constituţie a Principatelor Ţara Românească

şi Moldova.
Conform noii Constituţii, moldovenii au ales ca domn al Moldovei, la 5/17 

ianuarie 1859, pe colonelul AlexandruIoan Cuza.
În Ţara Românească se vorbea la început de Gheorghe Bibescu şi de Barbu Ştirbei,

foşti domni pământeni. Învingând elementele conservatoare, reprezentanţii partidei
naţionale au reuşit să aleagă ca domn, la 24 ianuarie / 5 februarie 1859, tot pe colonelul
AlexandruIoan Cuza. Un ziarist al epocii, George Valentineanu, scria: „Tot Bucureştiul
era în picioare, de la Filaret şi Dealul Mitropoliei până la Băneasa, mişcat de această veste
salvatoare şi strigând din rărunchii inimii: Trăiască Unirea! Trăiască Cuza Vodă! Trăiască
Roşii şi Albii! Trăiască boierii şi poporul! Bucuria era în culme. Toţi îşi deteră mâna şi se
sărutară ca nişte fraţi. Nu mai erau resimţite sentimente separatiste, nu mai erau partide
(...). Lacrimi de bucurie ieşeau din ochii tuturor”. A fost unul din rarele momente de con
cordie naţională pe care leau trăit românii în istoria lor.

Prin dubla alegere a colonelului AlexandruIoan Cuza, care a provocat o mare
însufleţire în Moldova, Ţara Românească şi Transilvania, înaintaşii noştri au ştiut să împace
textul Convenţiei de la Paris (din 7/19 august 1858), cu dorinţa ţării întregi. Astfel, lupta
pentru unirea Principatelor Române  a înregistrat un succes răsunător, dubla alegere 
însemnând începutul procesului de construire, pe baze moderne, a statului naţional român.

Referinduse la atmosfera în care sa votat Unirea Principatelor Române, H.
Churchil, consulul britanic de la Iaşi, nota, la 6 februarie 1859: „Alegerea lui Alexandru
Ioan Cuza în Ţara Românească a creat un mare entuziasm aici. Se consideră că sa efectuat
un mare pas spre Unirea care va fi înfăptuită, dacă nu i se vor opune măsuri puternice. În
jurnalele din Moldova sa declarat clar că dacă Poarta va îndrăzni să refuze investitura,
românii îi vor respinge autoritatea şi, de la primul până la ultimul, îşi vor apăra drepturile
până la capăt”.

Evenimentul a avut un mare ecou şi peste hotare, stârnind comentarii elogioase în
Franţa, Marea Britanie şi statele italiene. Cunoscutul revoluţionar maghiar Ludwig Kossuth
scria că „un astfel de spirit e necesar ca un popor să întemeieze o patrie, dacă a pierduto,
să şio recâştige”. 

Sugestivă pentru entuziasmul populaţiei româneşti de pretutindeni, după dubla
alegere a lui AlexandruIoan Cuza, este telegrama trimisă domnului de locuitorii judeţului
Fălciu: „Fapta pe care MăriaVoastră aţi isprăvit, slobozind neamul românesc din boieresc,
munca silită… este atât de mare cât nu o poate scrie niminia. Dumnezeul părinţilor noştri
păstreze zilele Măriei Tale ferice. Îl rugăm să ia din zilele noastre şi a copiilor noştri şi să
adaoge la ale Măriei Tale, să ne pui la cale până la sfârşit. Rugămute, dăne voie ca de
acum înainte să te numim Părintele cel bine Voitor şi slobozitorul neamului ţărănesc”.

În anii domniei sale (18591866), AlexandruIoan Cuza a reuşit să desăvârşească
Unirea Principatelor şi să dea noului stat, România, o organizare modernă. Rămânea
generaţiilor viitoare să acţioneze pentru obţinerea independenţei de stat (18771878) şi
înfăptuirea Unirii din anul 1918. 

NOTE:
1. Colectiv de autori, Istoria militară a poporului român, volumul IV, Editura

Militară, Bucureşti, 1987
2. I. Boicu, Gh. Platon, Al. Zub, Cuza Vodă, In memoriam, Editura Junimea, Iaşi,

1973
3. Constantin C. Giurescu, Alexandru Ioan Cuza, Editura Militară, Bucureşti, 1973
4. Istoria românilor, volumul VII, Constituirea României moderne (18211878),

Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003.
colonel (rtr.) Constantin CHIPER
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Cultural 

Românesc

CU  FUGA… PE DRUMURI
Ca să fii ziarist cam trebuie să alergi pe drumuri, uneori de nebun. Asta ca să vezi,

cam ce știai dinainte, dar dacă ai profesia în sânge nu se poate decât cu vederea. Nu po
i
scrie că primarul de Arsura stă prin Iași, dacă nai constatat direct, ca la poli
ie, cu propriile
sim
uri. Neapărat să vezi, apoi să scrii. 

O fugă, deci prin diverse comune, mar
i, 18 ianuarie, chiar prin primării și bib
lioteci, prin Huși și prin niște sate. 

ALBEȘTI.  Bate vântul zdravăn pe vârful de deal unde e amplasată primăria.

La panoul public totul e zdren
uit, deslipit, nelizibil. Brădu
ii (molizii) din fa
a primăriei
mai îndulcesc privirile, primarul Romeo Iftene e „în interes de serviciu”,  ne între
inem
plăcut cu viceprimarul Ionică Stoleru. Mai mișcă vreo 23 func
ionare, e cald în clădire,
bate vântul a mare jale pe afară, mai ales când vedem că încă nu a fost inaugurată clădirea
dispensarului. Și, cu cât entuziasm am scris noi despre asta !!!

Ne luăm grija săntâlnim pe edilul șef.
Ne „luăm drumul” prin furtuna care sa abătut mar
i și asupra altor localită
i, ob

servând că sunt arate câmpurile  dintre Crasna și Albești. 
Dacă tot bate vântul pe afară, cam bate vântul și prin primărie, primarul Constantin

Galeriu ocupânduse de un proiect, schimbăm vorbe prietenenști și amintiri cu simpaticul
viceprimar mustăcios și plăcut la vorbă. Am rememorat momentele în care regretatul pro
fesor și sportiv Gheorghe Mogâldea planta plopii care astăzi înconjoară terenul sportiv pe
care lam trasat împreună atunci lângă halta de la Târzii. Chiar era un teren gol, era un fel
de entuziasm pentru sport și Ghi
ă șia făcut Recolta Târzii, echipă de fotbal cu care sa
aflat la por
ile promovării, mare performan
ă atunci. După aceea sau lansat cei de la
Zăpodeni. 

Miaș dori să scriu laudativ despre Biblioteca acestei comune, unde activează o
doamnă sufletistă, dar cam peste tot lipsesc cititorii. Cum bibliotecile comunale au devenit
depozite de căr
i nefolosite și mul
i bibliotecari nu intreprind nimicnimic, tare mă tem că
viitorul lor e tare negru.

Pe primarul Galeriu îl găsim noi curând.
COSTEȘTI.
Un așa val de ninsoare ca la Costești, ca intensitate, frumuse
e și violen
ă am văzut

rar și împreună cu primarul Petrică Lascăr am meditat asupra unor realită
i locale, am evocat
oameni ai locului, am visat la viitor. Bineîn
eles de la căldură, din biroul primarului.

Costeștii acestor zile ar avea două personalită
i cu prezen
ă publică, am zis eu și
profesorul Lascăr nu ma contrazis. Neam întors pre
uire cătrea ing. apicultor Vasile  Puf
și epigramistul Ion Toderașcu, oameni la locul lor, buni cetă
eni, care mai colaborează și
cu primăria, dar și poartă faima loclitaă
ii în 
ară. Puf este unul dintre cei mai cunoscu
i
apicultori din România iar Todirașcu tot câștigă concursuri de epigrame, ceea ce
demonstrează că poartă o permanentă bătălie cu cuvântul deși stă retras întro căsu
ă de la

ară (cum se spune).

Nu lam uitat nici pe inginerul agronom, doctor în știin
e Hurduc, un tip deosebit
de deștept care conduce o firmă de prestigiu EvelH cu bune rezultate.

Așa, pentru impresie, e plăcut  când stai de vorbă cu oameni de calitate.
HUȘI.
CASA DE CULTURĂ.
Arată bine, mai ales că nu am vizitato de câ
iva ani. Are o directoare nouă, o

doamnă foarte simpatică, amabilă și preocupată de institu
ie. Chiar am fost încântat când
am văzut un pliant „în 3 foi” consacrat poetului na
ional Mihai Eminescu, și am observat
ușor că această sărbătorire la Casa de Cultură Huși este printre foarte pu
inele din tot jude
ul.
Doar Biblioteca Municipală din Bârlad, prin Geta Modiga de la Centrul Mihai Eminescu a
mai realizat ceva notabil. Din păcate nu avem cunoștin
ă de multe alte ac
iuni.

Revenind la Casa de Cultură, unde am stat „la un pahar de vorbă” cu directoarea,
iam spus că lam cunoscut pe Alexandru Giugaru, că fostul director Emil Pascal a fost o
personalitate iar  dumneaei știa de activitatea lui Ion Alexandru Angheluș, profesor și mare
poet, cu care am întemeiat primul cenaclu jude
ean când eram inspector cultural,  din cercul
său literar ieșind poeta și omul de cultură   dar, azi, din NOUA ZEELANDĂ – Valentina
Teclici, o excelentă creatoare încă de atunci.

Am în
eles cât de greu se între
ine vestita forma
ie instrumentală Trandafir de la
Moldova condusă de Valerică Petraru și Virgil Solomon,  de pe lângă această reînnoită
Casă de Cultură, cât de greu se mai pot face acele cercuri de crea
ie pentru elevi. Culmea
situa
iei: asemenea muncă pare inutilă, astăzi !

BIBLIOTECA MUNICIPALĂ  Mihai Ralea, Huși.
În întregimea lui colectivul acestei unită
i de cultură era în activitate, în sensul că

toate doamnele erau prezente la serviciu. Nu erau și cititori, cum nu prea mai sunt nicăieri,
dar se lucra la unele activită
i specifice. Cândva eu am fost printre cei care am pus umărul
la reorganizarea  acesteia, întro clădire mai veche, atunci când am introdus cataloagele
alfabetice și sistematice.

Nu știu cum au făcut primarii hușeni, dar parcă au respectat institu
ia culturală
numită bibliotecă, fără să se omoare cu firea niciunul. Dar Hușul cultural își are autoritatea
și prin prestigiul acestei institu
ii și acestui colectiv demn de tot respectul.

Nu mam ab
inut și am mai făcut o dona
ie de căr
i, cerând însă, ca să existe un
sector de carte cu scriitori din jude
ul Vaslui.

Am parcurs mar
i o zi de iarnă vântoasă cu scurte dar intense rafale de zăpadă
care au alternat că ieșirea soarelui în perioade scurte de timp. Gerul na fost prea intens,
dar alternan
a cu zăpada sa consitituit întrun spectacol memorabil.

Primăria ALBEȘTI



O săptămână controversată
vizavi de rela
iile cu prietenii

și sus
inătorii din segmentul profe
sional. Cumva ar fi nevoie să
i re
modelezi unele concep
ii și planuri
de via
ă, pentru că acum sunt mul
i
cei care, mai mult sau mai pu
in dis
cret, î
i reproșează rigiditate mentală,
conservatorism nefondat sau anco
rare în rela
ii și situa
ii perimate. Te
vei sim
i mai bine la finalul
săptămâni, însă nu for
a nota.

Este o săptămână în care ar
fi bine să ai ceva mai multă

grijă de sănătatea ta. Ești destul de
obosit, sim
ind nevoia de a fi mai
mult tu cu tine. Implicăte numai în
activită
i ușoare și la nevoie cere
sprijinul cuiva de încredere pentru a
duce la bun sfârșit ceea ce nu suportă
amânare. Chiar dacă unele afec
iuni
par că se accentuează, ai încredere în
tine și îngrijeștete cum știi și sim
i
tu mai bine. 

La începutul săptămânii ai
multă energie, chef de a te

implica în mai multe ac
iuni, dar mai
ales de a te implica în treburile al
tora. De aceea unii sar putea supăra
că intervii neinvitat în via
a lor.
Ocupăte numai de tine și lasăi în
pace pe ceilal
i! Oferă
i sprijinul
numai la cerere expresă. A doua
parte a săptămânii eviden
iază
situa
ia financiară în care te afli. Sunt
posibile cheltuieli majore.

Cheltuieli majore la în
ceputul perioadei, dar î
i

cresc veniturile întrun anumit fel.
Poate fi vorba despre primirea 
salariului, a unui bonus substan
ial
sau primești favoruri și cadouri de
osebite. Fii prudent, deoarece există
riscul să pierzi bani, bunuri sau să
apară nereguli în documentele finan
ciare. În a doua parte a perioadei, se
întrezăresc călătorii pe distan
e
scurte și activită
i intelectuale.

Începutul săptămânii î
i
aduce în preajmă o mul
ime

de persoane apropiate, care au nevoie
de sprijinul tău moral. Cu unii nu te
ai mai văzut demult și acum este mo
mentul regăsirilor, al poveștilor spuse
la un pahar de vorbă și al destăinurilor
serioase. Ascultăi pe ceilal
i, dar
vorbește pu
in despre tine și
slăbiciunile tale. Există și profitori în
preajma ta, care abia așteaptă să faci
sau să zici ceva, care 
iar dăuna.
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20 ian. 2022 – 26 ian. 2022

Taur   (21  apr  -  21  m a i )

Gemeni  (22  mai  -  21  iun)

Rac (22 iun - 22 iul)

Leu (23 iul - 22 aug)

Fecioară (23 aug - 22 sept)

La începutul săptămânii ai
succes în treburile

gospodărești și în dialogurile cu
membrii familiei. Este rost de reuni
uni familiale, de vizitare a locurilor
natale sau de a sta la povești
împreună cu prietenii, cunoștin
ele,
vecinii din copilărie. Evită să te aluneci în
emo
ii mari și detașeazăte de trecut!
Privește via
a ca pe o experien
ă, ca
pe un film, pe parcursul căruia po
i
lua, din când în când, premii.

Berbec (21 mar - 20 apr)

APEL 
UMANITAR

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

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

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

Telefon 0757875522.
05.11.2021

Șuiu Constan�a

ANUN�ANUN�
Ziarul Meridianul de Iași

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

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

PAVAL ȘI… AI  LUI,
BLESTEMUL TÂRGULUI

Fonduri pentru cultură: 2020 = 2 miliarde lei, 2021 = 2 miliarde lei, NEACORDATE din
motive de „orientare” a primarului V. Pavăl. Erau proiecte, erau tare bune aceste miliarde pentru
încurajarea culturii locale.

Am scris – responsabil – că în domeniul culturii avem un primar de paie cu func�ionari, o
droaie, care ac�ionează împotriva luminării oamenilor cu voia,cu neștiin�a, cu frica lor. Cel de la
cap contează… cum îi orientează. 

ALEXANDRU	IOAN CUZA 
ÎN CONŞTIINŢA ROMÂNILOR

Părinţii lui  Ioan Cuza, vornicul Ioan Cuza şi Soltana Cozadini, de obârşie grecoitaliană, iau asigurat o copilărie fericită la moşia lor
din localitatea Bărboşi, judeţul Fălciu (care nu trebuie confundată cu localitatea Barboşi din judeţul Galaţi). Şia făcut studiile gimnaziale în
Iaşi, în cadrul pensionului lui Victor Cuenin, desăvârşinduşi instruirea la Paris, unde a  urmat liceul şi apoi cursuri de medicină şi de drept.

În perioada 18371840, AlexandruIoan Cuza a fost cadet în armată (aspirant la gradul de ofiţer), la arma cavalerie. Apoi a lucrat în
calitate de membru al Judecătoriei Covurlui, însă în octombrie 1845 şia dat demisia, participând alături de tinerii revoluţionari români la
pregătirea revoluţiei burghezodemocrate din martie 1848, în Moldova. A fost arestat împreună cu tatăl său, Ioan Cuza, cu Costache Negri, cu
Vasile Alecsandri, precum şi cu alţi nouă revoluţionari socotiţi periculoşi de către domnul Mihail Sturdza. Toţi au fost transportaţi în câteva
căruţe, la Galaţi, şi îmbarcaţi pe o corabie, pentru a fi trimişi la Constantinopol. 

Intervenţia hotărâtă a Elenei RosettiCuza, fiica postelnicului (membru al sfatului domnesc) Iordache RosettiSolescu şi a Ecaterinei (născută Sturdza,
la Miclăuşeni, pe Siret, aproape de  Roman) cu care,  Ioan Cuza se căsătorise la data de 30 aprilie 1844, la conacul Rosetti din Soleşti, judeţul Vaslui, şi a consului
englez, Cumingam, a reuşit să devieze corabia spre Brăila, evitând portul Măcin şi ajutândui să scape cu viaţă.

În luna mai 1848 AlexandruIoan Cuza a participat la adunarea de pe Câmpia Libertăţii, de la Blaj, alături de alţi revoluţionari
moldoveni, munteni, bănăţeni şi transilvăneni.

După un autoexil, la Paris şi Constantinopol, Cuza a revenit în Moldova, însoţindul pe noul domn al Moldovei, Grigore Alexandru
Ghica (18491856), adept al unirii Principatelor Române.

În timpul domniei lui Grigore Ghica, AlexandruIoan Cuza a fost numit Preşedinte al Judecătoriei Covurlui, lucrând în Galaţi până în
anul 1851, apoi Director al Ministerului de Interne, la Iaşi, până în 1853 şi agă (şef al poliţiei), în anii 18531856, în Iaşi. La data de 6 iunie
1855, Grigore Ghica ia acordat titlul de vornic (reprezentant al domniei) cu drepturi depline în administrarea oraşului Galaţi şi, de la data de
7 iulie 1856, pârcălab (administrator) al portului şi oraşului Galaţi.  

(VA URMA)
col. (rtr.) Constantin CHIPER



Săptămâna debutează cu
multe sarcini de lucru la ser

viciu, însă vei fi încântat. Cum ești
dornic în permanen
ă de ac
iune, te
vei pune rapid pe treabă. Ar fi bine
să alcătuiești o listă de priorită
i și să
nu te pierzi în amănunte neimpor
tante. Există riscul să obosești și
chiar să apară neplăceri serioase pe
segmentul sănătă
ii. Ai încredere că
vei rezolva totul la timp și foarte
bine. 

Răscolirile sentimentale 
deschid săptămâna, fie că

este vorba despre persoana iubită, fie
despre copii. Sunt momente impor
tante, deoarece se finalizează etape
de via
ă. Cei dragi au nevoie de spri
jinul tău moral în chestiunile lor per
sonale, vor mai multă aten
ie și
afec
iune din partea ta și, nu în ul
timul rând, î
i vor propune să te im
plici alături de ei în activită
i
recreative.

Începutul săptămânii î
i
aduce câștiguri financiare

dintro colaborare, de la și prin al
ii
sau pur și simplu, făcând ordine prin
hârtii, descoperi o mică avere uitată
întrun plic. Alcătuiește o listă de
priorită
i și evită cheltuielile nefon
date. Primează facturile, taxele și
nevoile celor dragi. Implicarea în
activită
i intelectuale sau demersuri
privitoare la călătorii sau studii te
obosește mult. 

Rela
iile parteneriale necesită
aten
ie și eforturi conside

rabile pentru a pune la punct
discu
iile sau activită
ile comune
restante. Sunt șanse să fii obiectiv în
orice tip de parteneriat și de a re
zolva lucrurile în favoarea ta. Totuși,

ine cont de sugestiile celorlal
i, pen
tru că sunt de bun augur. A doua
parte a săpătmânii eviden
iază
chestiuni financiare, de tipul cheltu
ieli comune cu al
ii.

Sunt zile interesante pentru
rela
iile cu străinătatea. Au

succes demersurile privitoare la o
călătorie îndepărtată, pentru studii
sau pentru a lucra în 
ări străine.
Segmentul profesional se va
eviden
ia în a doua parte a
săptămânii, mai ales rela
iile cu șefii
și persoanele oficiale din diverse
institu
ii. Sunt multe aspecte bizare
în ceea ce privește sus
inerea ta
profesională și imaginea publică.

Săptămâna debutează în
for
ă cu multe aspecte pro

fesionale. În mod special se vor
eviden
ia dialogurile cu șefii și re
uniunile oficiale. Fii pregătit cât po
i
tu de bine, pentru că sunt șanse să
oferi explica
ii vizavi de felul în care
î
i îndeplinești sarcinile de lucru. Pe
de altă parte, va apărea tenta
ia să te
sfătuiești cu prietenii vizavi de pla
nurile tale personale. Se conturează
neplăceri legate de sănătate.
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Balanţă  (23 sept - 22 oct)

Scorpion (23 oct - 21 nov)

Capr icorn (21  dec -  20  ian)

Vărsător (21 ian - 20 feb)

Peşti  (21 feb - 20 mar)
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20 ian. 2022 – 26 ian. 2022 Locuri de muncă

în Vaslui
– SC PRISCOM SRL 1 șofer dubă, 2 manipulan
i
– I.I. SPIRIDON MARA 1 bufetier
– SC UNGUREANU TRANS SRL 20 muncitori

necalifica
i, 3 zugravi, 3 zidari rosari
– SC ZUGRADEC SRL 2 zugravi, ipsosari, tapetari, vop

sitori, 1 dulgher, 2 zidari rosari, 1 muncitor necalificat construc
ii
– SC BICO INDUSTRIES SA 5 mecanici, 1 inginer

mecanic, 1 inginer textilist, 2 manipulan
i marfă
– SC KRISTODENT SRL 1 tehnician dentar
– SC CONFECII SA 10 confec
ioneri, 10 muncitori necalifica
i
– SC FABRICA DE CARNE MORANDI 2 manipulan
i, 1

electrician, 1 mecanic între
inere, 1 inginer tehnolog, 30 operatori abatorizare
– DMB GRUP CONSTRUCT 15 fierari betoniști, 15 dul

gheri, 15 muncitori necalifica
i
– SC BYA KATY CONSTRUCT SRL 3 muncitori

necalifica
i în construc
ii, 3 zidari, 1 betonist
– SC ISTENTAL OFFICE ART SRL 1 asistent medical 

generalist, 1 medic generalist
– SC RAFFIOLAND SRL 5 muncitori constructori, 2 dulgheri
– SC EUROLUX SRL 1 bucătar
– SC SHERIFF GUARD PROTECTION SRL 5 agen
i securitate
– Departamentul pentru situatii de urgenta Vaslui – PODUL

INALT 20 solda
i profesioniști (servan
i)
– SC  DUPLICOM GRUP SRL 1 consultant management
– SC BUTNARU PREMIUM CONSTRUCTORS SRL 2

zidari, 2 faian
ari, 4 muncitori necalifica
i construc
ii
– SC AXXA EXPEDITII SRL 1 declarant vamal
– SC RIMMINIMOB SRL 1 tâmplar universal
– SC BELMI TRADE SRL 1 ajutor bucătar
– SC C&A CONSULTING SRL 5 muncitori necalifica
i, 2

ingineri constructori, 2 ingineri mecanici, 5 instalatori sanitari
– SC VASCAR SRL 2 manipulan
i, 1 vânzător, 2 șoferi, 1 facturist
– SC MOPAN  SUCEAVA SRL 6 brutari
– SC HEY TAXI SRL 1 dispecer
– SC FLEISCHPARTY SRL 5 ambalatori manual
– SC DALSOR COMPANY SRL 1 vânzător
– SC BEAUTY TOP SECRET SRL 2 muncitori necalifica
i,

2 preparatori la prepararea produselor cosmetice și de parfumerie, 2
operatori fabricare săpunuri, 1 electrician între
inere  repara
ii, 1
lăcătuș mecanic

– SC SAFIR  S.R.L. 6 ambalatori manual, 1 operator mașini
etichetat, 9 sortatori produse, 2 operatori sortare carcase păsări, 1 o
perator mașini unelte automate și semiautomate, 2 incarcatori 
descarcatori, 3 manipulan
i mărfuri, 2 electricieni
între
inere/repara
ii, 1 sudor, 1 asistent manager Marketing, 2
reprezentan
i comercial, 1 operator mașini unelte automate și semi
automate, 1 instalator instala
ii tehnico  sanitare, 1 operator tratare
și epurare, 1 șef formatie, 2 conducători auto transport mărfuri, 2 
operatori cură
itori chimic

Locuri de muncă
în Bârlad

– AQUASERV SRL 2 muncitori necalifica
i, 1 sudor elec
tric, 1 instalator gaze, 1 electrician

– AQUAVAS SA 2 șoferi autoturisme, 2 săpători manual, 1
laborant chimist

– CONFECTII SA BARLAD 20 operatori confec
ioneri in
dustrial, 5 muncitori necalifica
i în confec
ii, 1 electrician

– DENTAL RADIOLOGY SRL 1 tehnician dentar
– EURODEEP SRL 3 ingrijitori clădiri
– KREDIANIS SRL 2 facturiști, 6 manipulan
i marfă, 

1 lucrător comercial , 1 gestionar depozit
– MOPAN SUCEAVA 10 brutari, 2 cofetari, 2 electro

mecanici între
inere și repara
ii
– PRIMARIA BARLAD 1 șef serviciu, 4 inspectori, 1 re

ferent , 2 consilieri
– PRISCOM SRL 3 manipulan
i marfă
– RULMENTI SA 4 electricieni de între
inere și repara
ii, 1

inginer mecanic, 1 rectificator universal, 1 contabil
– SIANMI AUTO SRL 2 mecanici auto, 1 vopsitor auto, 1

electrician auto, 1 tinichigiu auto, 1 muncitor necalificat, 1 inginer
autovehicule rutiere

– SPITALUL MUNICPAL DE URGENTA „ELENA
BELDIMAN” 4 asisten
i medicali șefi, 1 tehnician aparatură medicală

– TIVICO IMPEX 1 șef sta
ie de betoane
– TOTAL SOFT SRL 1 tehnician mecanic
– VOP PRODUSE TRADITIONALE SRL 1 patiser, 1 bru

tar

Săgetător  (22 nov - 20 dec)

A APĂRUT:A APĂRUT:

EXPOZI�IA 
„PE URMELE LUI 

EMINESCU”
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DE CITIT:

Dumitru V. MARIN
Darul pictorului Gheorghe LETEANU

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

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

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

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

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

D.V.M.

STRIGĂTUL DE LUPTĂ
La ceasul când vipia se mai ascunde pe sub pietre gonită de umbrele înserării, domnul Picu 

Melesteu îşi târa existenţa prin praful drumului motivat de un singur scop: să hăpăie o haraşpincă înainte de
a muri. Intelectual, pensionat din învăţământ, gândea cu referire la acest scop, vital pentru viitorul imediat,
că era cumva angoasat de neconcordanţa sfidătoare dintre mijloacele materiale disponibile şi obiectivul pro
pus. Asta şi pentru că, peştele pescuit în cele aproape două zile de stat pe baltă, nu prea avea tăria unui ar
gument forte în faţa bestiei de cârciumar, un nemernic, precum toţi cârciumarii din literatură, indiferent de
meridianul pe careşi practică ignobila, dar şi indispensabila, meserie. Prin urmare, disperarea îl făcu să caute
strategii de rezolvare prin metoda recursului la istorie. Constată cu destulă surprindere că, în ciuda anilor de
practică pescărească, cevaceva îşi mai aducea aminte. De exemplu, că înaintea luptelor cu grad mare de risc
asumat, trupele răcneau cu toată convingerea un fel de slogan care îi supramotiva şi băga groaza în inamici, 
adjudecânduşi astfel victoria. Păi, nu cuceriseră romanii o lume cu strigăte şi bătăi în scut, iar ienicerii turci
cu al lor iallaaa, iallaaa, nu băgaseră groaza în toată creştinătatea, samuraii care strigau „banzai, banzai”, sau
ruşii care îşi vărsau plămânii răcnind ura prelung, la vremea când, drogaţi cu votcă din cartofi, îi sminteau în
bătaie pe mai sobrii nemţi?

– Hai, că mam scos, trecu ultimul gând prin capul lui Picu, înainte de a repezi un picior în uşa 
cârciumii. Intră cu un aer triumfător şi dădu un răget de mai mare dragul:

– Băi, nea Titi, bagă una maren nafura ei dă viaţă!
Numitul nea Titi, patronul cârciumii, pe numele lui de familie Cataroiu zis şi Fleaşcă, un om cu

nebănuite resurse de psiholog, nu se lăsă intimidat de strigătul de luptă al profesorului, mai ales că acesta 
trecea, cu destulă indulgenţă, de cinci zeci de kilograme. Îşi suflă liniştit mucii în cârpa cu care ştergea 
paharele, se uită destul de critic la sacoşa de plastic din mâna solicitantului şi, aparent lămurit, turnă întrun
pahar incasabil din cauza jegului de pe el, o sută de lichid tulbure. Luă la schimb punga şi îşi ascunse din nou
căutătura de vultur hoitar în pungile de grăsime de sub ochi ca să nu se observe cât de mulţumit era...  Făcea
deja calcule pentru cele zece porţii de saramură pe care le va vinde în zilele următoare. 

Fericit de izbândă, domnul Picu îşi aruncă privirea victorioasă asupra unei asistenţe mai mult iluzorii
şi sorbi din lichidul cu gust de prună scoasă din petrol lampant. La urma urmei, avea de ce să fie mândru!
Iată, cultura se dovedea a fi cât se poate de folositoare în planul atât de spinos al problematicii zilnice. Nici
nu mai conta că va sări iarăşi peste masa de seară, devenită, de la o vreme, singura.  

Mihai BATOGBUJENI�Ă
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FRATILOR DE PESTE PRUT
Cu noul post de Radio Chişinău  
(Considerat de mulţi drept o bravură),
Veşti poţi afla şi despre  neamul tău,
De nui va pune rusul pumnun gură!

BUGET DE AUSTERITATE 
Bugetul sa votat şii cunoscut;
Cu optimism, românul face faţă
Căci pensii şi salarii nu îngheaţă
Ci cresc, constant, cu… zero absolut!

Mihai STANCU

JUDECATA DE APOI
„Dincolo" când spânzuratul
Poposi, fu scos "la bară"
Şiacuzat de Prea Înaltul,
Viaţa că şia tras... pe sfoară.

VINUL ŞI ADEVĂRUL
Golim butoaie de milenii,
De iam albit lui Bachus părul
Găsim ciroze sumedenii,
Dar nu aflăm şi adevărul.

CONSERVATORISM
Destrăbălândusen plăceri,
Sa remarcat frumoasa Gină...
Azi, nu mai e cum fosta ieri,
La minte însăi tot virgină.

PUNCT DE VEDERE
Vederea de no ai prea bună,
Nu duci o viaţă oportună
Şi totuşi, te descurci uşor,
Atunci când ai norocul chior.

Dan CĂPRUCIU

VALUL CRIZEI
Spuse fărăun gând ascuns
Un bărbat lovit de val:
Criza, iată, a ajuns
Chiar şin patul conjugal!

I.V. MAFTEIBUHĂIEŞTI

NEUROLOGUL 
Pacienţi cu fel de fel
De probleme neuro
Vin cu sutele la el...
De dolari sau euro.

Sorin OLARIU

MESAJ PRECAUT
Vaş trimiteo epigramă
Chiar de sunt un pic năuc,
Căci, cu dânsa, îmi e teamă
Co să intru în "booklook".

Ioan FÂRTE

DACĂ NU CUNOŞTI IADUL
NU POŢI APRECIA RAIUL
Deatunci când mam căsătorit
Mă face soaţa fericit!
Cămi umple noaptea de plăcere:
Când doarmei, în sfârşit, tăcere!

Georgeta Paula DIMITRIU

ELIXIR
Infernalul său destin
Este dirijat deo fată:
Când eai spune simplu:”vin!”
El şi simte că sembată…

Florina DINESCU


Popa la căpătâiul mortului:
– A fost un om bun, dar nu prea a venit pe la Biserica cat a trait.
Rudele:
– Nici acum nu ar fi venit, dar lam adus noi.



Se întâlnește un optimist cu un pesimist pe timp de criză.
Optimistul:
– Bă, o să ajungem să cerșim cu to
ii.
Pesimistul:
– De la cine?


– Ce mai face barbatul tau?
– Cei spun eu.

REŞEDINŢA MÈ CANDRIE
(Unei poete prietene care a fugit de viaţa agitată 

din Bucureşti autoexilânduse la ţară...) 

Reşedinţa mè candrie
En pustie,
Acolo îmi plâng de milă
Peo cămilă
Şimi şterg ochii co pisică,
Că mie frică
De reptile!
De trei zile
Plâng întruna şi suspin
De necaz, deatâta chin!
Ştiu că este în zadar
Săntorc viaţa, sajung iar
Ca şiacum treizeci de ani
Când iubeam pe sub castani
La şosea în Bucureşti,
Eu frumoasa din poveşti,
Şii ţineam pe toţi, spun drept,
La respect,
Doar odat' pe săptămână
Un pupic micuţ pe mână,
Să nu sencreadă, vezibine,
Şi să poftească la mine.
Dar acum, ceaţi vrea să fac?
Cozonac?
Am parte de pâineamară
Chiar dei vară
Şi căldurăngrozitoare,
Rău mă doare

Colon piept la inimioară.
Uiteo cioară,
Ce pe cer îmi dă târcol...
Of ce viaţă, ce pârjol!
Nu mă duc pe nicăieri
Sincer, 
Nu mai am puteri
Să îndur singurătate
Cât se poate.
Împart casa cu Monel,
Un căţel cu ochelari,
Bineînţeles de soare,
Ce dogoare!
Şi cu Miţi, o felină.
Sunt de vină
Cam fugit de un bărbat
Şi mam autoexilat…
Sihăstrie
În pustie!

Dăoncolo de iubire...
Îmi ies din fire
Numai când îmi amintesc!
Şapte zile o să postesc
Şi am săl rog pe Dumnezeu
Săi dea lui şi ce am eu.

George ROCA

RONDELUL 
DE LA GURA SOBEI

Stau la gura sobei trist...
Nici dobânzi, nici dividende,
Nici lichidităţi curente 
Doar un pui de colecist.

Terapii de şoc demente
Mau lăsat ca la dentist.
Între două tratamente
Stau la gura sobei trist.

 Scrii rondeluri excelente!
Mă flateazăun analist.
 Mulţumesc de complimente,
Îi răspund, şi egoist

Stau la gura sobei trist.
Petre BRUMĂ
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„EMINESCU SĂ NE JUDECE!”
Printre grele și triste pă
anii ale lumii mondiale, iată a

venit și necesara relaxare a celor mul
i, a noastră, a celor care
nul așezăm în debara pe cel mai mare poet al Neamului Româ
nesc.

În multe orașe din 
ara Eminului, în preajma zilei de
naștere a genialului poet, a părintelui limbii române, de ziua
Culturii Na
ionale, se fac mari adunări populare întru aducere
aminte de cel care a fost, Mihai Eminescu. De peste 32 de ani,
în orașul de pe malul Dunării, Drobeta Turnu Severin, au loc
întâlniri în cadrul Festivalului Na
ional de Literatură, Mihai
Eminescu. În perioada 1314 inuarie  anul acesta a avut loc
edi
ia cu numărul XXXII.

Sub egida Consiliul Jude
ean Mehedin
i/ Centrul Cul
tural ,,Nichita Stănescu”, Primăria Municipiului Drobeta Turnu
Severin/ Palatul Culturii ,,Teodor Costescu”, Primăria Orașului
Băile Herculane /Consiliul Local Băile Herculane, Episcopia
Severinului și Strehaiei / Mânăstirea ,,Sf. Ana” Orșova, unde
și doarme somnul de veci părintele ziaristicii românești, Pamfil
Șeicaru, ctitorul acestui sfânt locaș de cult, sau desfășurat

lucrările Festivalului Eminescian.
Sufletul ACESTEI mișcări deacum și din totdeauna, este dnul Florian Copcea, „omul institu
ie”,

cel care de peste 30 de ani se ocupă de acest Festival de pe malul Dunării. Oameni de cultură de pe cuprinsul
patriei au venit și acum la măre
ul eveniment, Eminescu. Un juriu format din: Academicianul Mihai Cimpoi
(președinte), Academicianul Gheorghe Păun, Prof. dr.  Vasile Bahnaru, prof. dr. Florian Copcea, prof. dr.
Marius Arbănași, prof. dr. Cornel Boteanu, prof. Emanuela Bușoi, prof. univ. Gheorghe Vidican, Dumitru
Drinceanu, au decis cine să fie premiat la acest Festival interna
ional la care au perticipat (datorită restric
iilor
pandemice): Dumitru Mălin (Alba), Gheorghe Rancu, Mihai Vlădia,  Ilie Conceatu, Pavel Panduru 
(CarasSeverin), Mihaela Albu, Mihai Vicol (Bucuresti), Andrușa Vătuiu (Orsova), Tudor Nedelcea (Craiova),
Daniela Vrînceanu (Dolj), Nicolae Calitoiu (Gj), Eugen Dulbaba, Irina Drăghiea, Gabriela Pogaci  (Drobeta),
Puiu Răducan (Vâlcea), Mihaela Iovan (Craiova), Dan Șalapa (Mh), etc. Cu semnul întrebării, datorita 
restrictiilor COVID la frontieră:  Mihai Cimpoi, Vasile Bahnaru, Nina Corcinschi + sofer (Basarabia), Vasile
Barbu + 3 persoane  (Serbia).

Juriul a decis să acorde premiile EMINESCU următorilor: Gheorghe Rancu, Mihaela Albu, Mihaela
Iovan, Tudor Nedelcea, Mihai Vicol, Puiu Gheorghe Raducan.

Jurizare:
Mihai Cimpoi, Vasile Bahnaru.
Diplome de excelen
ă: Primar Cristian Miclău, Dorin Bălteanu, Dan Buru, Mihai Vlădia,  Ilie 

Conceatu, Pavel Panduru ș.a.
Făcând săpături în multimilenara istorie, am descoperit că între cele două orașe, cel de pe malul

Oltului undeși doarme somnul de veci, Mircea cel Bătrân, și cel de pe malul Dunării, poarta de intrare în

ară a Împăratului Traian, precum și a regelui, există o emo
ionantă legătură. Astfel, sfântul Nicodim, cel care
„se odihnește” la mânăstirea Tismana, de fel din Prilep – Macedonia sârbească, după ce a construit în Serbia
mânăstirile Vratna și Mânăstiri
a, a trecut Dunărea și a revigorat via
a monahală, în special în zona Oltenia,
dar a și construit câteva mânăstiri cum ar fi Vodi
a Mehedin
iului, prima mânăstire atestată documentar în
ara Românească. Ulterior a participat la slujba de sfin
ire a mânăstirii Cozia, care a fost ridicată între anii
13871391, unde a lăsat ca prim stare
 un supus al domniei sale.

Apoi, după câteva sute de ani, datorită prigoanei maghiare, arhiepiscopia Severinului a fost mutată
la Strehaia, mai târziu, la Râmnicu Vâlcea, unde, mult timp, i sa spus „Episcopia Râmnicului, noul Severin”.

De peste 50 de ani îmi răsar urme pe această bătătorită cărare a Istoriei străbune. De ce iubesc 
Severinul? Îl iubesc pentru că aici am început șirul de peste 44 de ani de producător și distribuitor de energie
electrică. De peste 20 de ani revin în orașul dunărean cu o plăcere și bucurie nemărginită participând alături
de oamenii de cultură mehedin
eni la multe evenimente culturale. Am adus la Severin multe personalită
i
vâlcene, precum și multe personalită
i mehedin
ene au venit dea lungul timpului în orașul de sub Sprânceana
Coziei, „orașul Domniei Mele” cum îi plăcea lui Mircea cel Bătrân săi spună Râmnicului, la diverse 
evenimente culturale. Iatămă și acum la Festivalul Eminescu, edi
ia a XXXIIa.

Men
ionez că cele de mai sus leam rostit în sala Palatulu Culturii din Severin în ziua a doua a 
Festivalului, unde am adus un salut din partea scriitorimii vâlcene și nu numai.

În prima zi, la Băile Herculane, la statuia marelui poet Na
ional, sau depus flori, sau rostit alocu
iuni
și sau oferit premii. Aici am primit din partea organizatorilor frumosul trofeu Eminescu, o diplomă și, normal,
căr
i, reviste.

Lucrările acestui măre
 eveniment au continuat apoi la mânăstirea Sfânta Ana, ctitorie a ilustrului
om de presă, Pamfil Șeicaru, sfântul locaș undeși doarme somnul de veci. Aici sa făcut o slujbă de pomenire
de un sobor de preoti conduși de Nicolae Jinca si Mihai Zorilă precum și măicu
ele mânăstirii.

Din partea Radiotv Unirea Viena și a Revistei UnireaViena, conduse de minunatul om de cultură,
Ioan Godja, dar și a editurii Mircea cel Bătrân pe care o conduc, am premiat cu diplome și medalii pe măicu
a
stare
ă a mânăstirii, Iustina Popovici, pe părintele Mihai Zorilă, vicar al episcopiei Severinului și Strehaiei,
dar și pe părintele episcop, Nicodim.

Aceleasi premii, diplome și medalii leam oferit și în ziua a doua la Palatul Culturii următorilor:
Prof. dr. Florian Copcea, sufletul și inima Festivalului, prof. univ. dr. Mihaela Albu, prof. univ. dr.

Tudor Nedelcea și distinsul scriitor, om politic, prof. Gheorghe Florescu.
Și aici sau rostit alocu
iuni, sa recitat, dar au fost și momente înăl
ătoare; Corul ,,Kinonia” al 

Episcopiei Severinului și Strehaiei, interpre
i de muzică populară și ușoară, cântece ale Ansamblului Folcloric
„Flori de dor” neau delectat cu minună
iile lor.

Cum toate au un sfârșit, și Festivalul Eminescu de pe malul Dunării, de la Drobeta Turnu Severin 
sa terminat.

Am plecat la casele noastre cu Eminescun suflet, în gând și cu rugăciunea, Doamne, Emineștene!
Nu pot decât să semnez:

Puiu RĂDUCAN

EMINESCU…
TRIMISUL DIN CER.

așa a vrut eternul Dumnezeu :
să ni se nască pe acest pământ
un OM cu har Divin, un semizeu :
băietul EMINESCU – pruncul sfânt.

aici – în flăcările mari de ger,
între degerături de timp rănit,
a nins la Ipotești…din leruiler,
un pui de Dumnezeu  adeverit.

adeverit prin poezia sa,
prin limba sfântă…ciuturi de iubiri
rostite spre a binecuvînta
statornicia noastrăn împliniri.

părin
i îi suntem lui MIHAI și fra
i.
noi suntem din POET pogorîtori.
români frumoși  uitării să nul da
i
pe cel ce nea slăvit deatâtea ori…

…niște iudei nau vrere săl iubim.
ei nu doresc pe lume sfin
i creștini,
dar noi strigăm spre slavă – AFERIM!
zidind pe cer luceferi de lumini.

românii blânzi, cu doinele în glas,
peaceste guri de rai au poposit
șiaici  pentru vecie au rămas,
cu neamul lor de DACI  adeverit.

poetul EMINESCU – pruncul sfânt,
Omul cu har Divin – un semizeu,
a fost trimis din cer peacest pământ;
AȘA A VRUT ETERNUL DUMNEZEU !

George FILIP – MONTREAL, Canada

EL
În iarnă,’n miez de ianuar,
Când totui alb sub grea ninsoare
Şi gerul lacom muşcă iar,
Spre EL deschidem toţi cărare...

Şiatunci, cu sufletul vibrând,
Uitând de grijile lumeşti,
Purtând poezia LUI în gând,
Ne îndreptăm spre Ipoteşti.

Aici, în Templul Poeziei,
Păşim uşor, tiptil, discret
Şi toaten jur parcă nembie
Să ne pătrundem de POET.

Aici e locul drag şi sfânt
Al efigiei unui neam,
Aici aflăm tainic pământ,
Cea zămislit şi râu şi ram.

Aici sunt doine şi eresuri,
Aici mai e un singur dor,
Aici, ca nouri lungi pe şesuri,
EL stă deasupra tuturor.

Cua sa gândire dezinvoltă,
Cu suflet viu şi cuget teafăr,
Sa înălţat mereu spre boltă, 
Fiind Lumină de Luceafăr.

Trudind şi izvodind cuvinte
La toate câte sunt fireşti,
EL esteadevărat Părinte
Al limbii noastre româneşti !

EL, însuşi, este viaţa noastră
Cual ei bogat şi grav registru,
Din munţi şi pân’ la mareaalbastră
Şi de la Tisa pân’ la Nistru!

În EL găsim oricând puterea
Orice impas al depăşi,
Prin EL ne spunem mereu vrerea
Şi conjugăm verbul „a fi”!

Cu operai dumnezeiască
Dă seama deun întreg popor
Menit aici să veşnicească:
TRECUT, PREZENT şi VIITOR!

Iar dacă săvârşim păcatul
De aI rosti un singur vers,
Acesta nii Certificatul
De nemuriren Univers !

Deaceean miezul lui Gerar,
Can sfântă zi de sărbătoare,
Spre EL pornivom iar şi iar,
Spre aI aduce închinare! 

Mihai CABA – IAȘI



actualitate      www.tvv.ro

Meridianul, joi, 20 ianuarie 2022

AA   aa pp ăă rr uu tt   

nn rr..

22 88 // 22 00 22 11

aa ll   

rr ee vv ii ss tt ee ii   

Meridianul

Cultural

Românesc

MMEERRIIDDIIAANNUULL.. .. ..
acum 18 ani

CUM NE REVENIM
DUPĂ SĂRBĂTORI?

Ca de obicei, și anul acesta neam bucurat pînă la extrem de
mîncărurile de sărbători. Frigiderele neau fost pline și pu
ini am rezistat
tenta
iei atunci cînd aceasta sa aflat chiar în fa
a noastră. Nu am mai

inut cont de nicio dietă și nici nu nea păsat ca neam mîncat greutatea
în prăjituri, ci neam bucurat ca neam strans toata familia la masă, caci
doar o dată e Crăciunul, nu? 

Este de în
eles că ai decis să te bucuri de sărbători fără să te
îngrijorezi cu privire la orice lucru pe care îl mănînci, însă acum
sărbătorile au trecut și trebuie să revenim la un stil de via
ă mai sănătos.
Este timpul să renun
i la alimentele de sărbătoare și să î
i detoxifici 
organismul pentru al men
ine sănătos. Nu este nevoie să apelezi la
shakeurile comercializate de detoxifiere, care sînt destul de scumpe
sau de diverse suplimente pe care le găsești la farmacie. Optează în
schimb pentru modalită
i mai naturale prin care să î
i cure
i corpul și să
î
i crești rezervele de energie! 

Relaxeazăte! Dexoxifierea nu se referă exclusiv la mîncare,
trebuie să î
i aju
i corpul și prin alte modalită
i! O noapte bună de somn
face minuni cînd vine vorba de repararea celulelor corpului, așa că
asigurăte ca ai un somn de calitate. 

Fă mișcare! O auzi mereu, dar sportul este foarte important
pentru un stil de via
ă sănătos. Nu e nevoie să te abonezi la sală
neapărat, însă mergi în plimbări, urcă scări, fă cîteva genoflexiuni zilnic.
Sportul face mai mult decît să te ajute la pierderea în greutate: î
i crește
nivelurile de energie, î
i conferă bunadispozi
ie, te ajută la gîndire și
previne nenumărate boli. După o perioadă de letargie precum sărbătorile
de iarnă, exerci
iile fizice sînt cea mai bună idee. Mănîncă sănătos.
Alege produse integrale, proaspete, organice, naturale. Umple frigiderul
cu fructe și legume, leguminoase, nuci și semin
e, proteine naturale.
Asigurăte că farfuria ta este divers colorată atunci cînd mănînci: cu cît
mănînci produse mai divers colorate, cu atît te asiguri că î
i iei din hrana
zilnică vitaminele, antioxidan
ii și mineralele de care ai nevoie.
Hidrateazăte. Baza oricarei detoxifieri este consumarea unei cantită
i
mari de apă. Apa î
i trezește sistemul digestiv și ficatul, care sunt 
responsabile cu eliminarea toxinelor și deșeurilor din corp.

– Lăsaţivă maşinile acasă în această perioadă şi mergeţi cât
mai mult pe jos.

– Renuntati la lift si urcati pe scari.
– Schimbaţi programul de stat în faţa unui televizor cu un 

castron de popcorn sau orice altceva de ciugulit în faţă cu mersul la
patinoar sau la o sala de fitnes.

Îngrăşatul nu este, sau cel puţin nar trebui să fie o dramă, este
un proces uşor reversibil dacă se abordează cu atenţie, răbdare şi
conştient. Desigur, pentru cazurile cronice, când slăbirea este dificil de
realizat, sfatul unui nutriţionist, o dietă şi un regim de mişcare perso
nalizate pot fi de un real folos.



www.tvv.ro aannuunn��uurr ii

Meridianul, joi, 20 ianuarie 2022

Angajez lucrător la fermă
legumicolă, cu experienţă în domeniu. 

Se asigură cazare în apartament.
Relaţii la telefon: 0744.528441
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IMOBILIARE
* Vând loc de casă în satul Bălteni Vale. Intravilan,

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

753.557.

* Vând apartament 3 camere cu centrală termică în

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

fon: 0785/698.299.

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

gresie, faianţă, termopan, sau schimb cu garsonieră

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

* Vând casă zona Corni  Huşi, str. Salcâmilor.

Relaţii la tel:  0724/ 074.009.

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

039.

* Vând apartament 2 camere cu centrală termică pe

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

077.553

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

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

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

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

Relaţii puteţi obţine la telefon
0744.231380

R e d a c t o r  Ş e f :  
Art director:Cătălin Sîmpetrutel. 0758 361.236
Redactor: 
Secretar: Elena Bîrlădianu

Conducerea ziarului nuşi asumă răspunderea pentru 
articolele semnate de redactori.

Redacţia Huşi:  David Petru  0755 077.553
Redac�ia Iași: Dan Teodorescu 

Tipărit la                                        Abonamentele se pot face la sediile 

TIPOART IDEA STUDIO S.R.L.                     redacţiilor din Vaslui şi Bârlad   

Iaşi         

rechizite

manuale

cărţi de specialitate

vizavi de Liceul 
„M. Kogălniceanu”

Librăria 
CASA CĂRŢII

Săptămânal editat de grupul de presă CVINTET TERA Vaslui

Str. Frunzelor nr.2 Vaslui. Cod 730158 – Tel. 0235.361.236

Televiziunea Vaslui online
Tel. 0235.361.236
email: cvintet_tera@yahoo.com
Director general: prof. dr. Dumitru V. MARIN–0744.231.380 (email: marintvv@gmail.com)

Locuri de muncă în mun.
Huşi

AGENŢIA LOCALĂ HUŞI, str. A.I. Cuza, bl.
H5, sc A, telefon 0371/ 073989, 0235/481720
46 locuri de muncă disponibile la 19.01.2022

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

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

– SC ENACHE MORARIT SRL 1 femeie de
serviciu

– SCMAURIN COMPANY SRL 1 ajutor
bucătar

– SC LIVELONG FOREST SRL 1 muncitor
necalificat confec�ii

– SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL 1
lucrător salubrizare căi publice

– AQUAVAS SRL 5 operatori re�ele
– SC GARTEK SRL 6 muncitori necalifica�i

confec�ii încăl�ăminte
– SC CLIMA TEXTEIS 4 muncitori

necalifica�i confec�ii îmbrăcăminte, 11 confec�ioneri
îmbrăcăminte

– SC CRINEXPORT SRL 1 vânzător
– SC FINISH EXPORT SRL 1 șofer  categoria

B
– SC MAURIN COMPANY SRL 1 manipilant

mărfuri
– SC CATANA CONSTRUCTII SRL 1 munci

tor necalificat construc�ii
– SC GABCIB CONSTRUCT SRL 1 muncitor

necalificat
– SC NIKIPANHUSI SRL 1 șofer  categoria B
– SC PROD CYP IMPEX SRL 2 carmangieri,

1 măcelar, 1 operator fabricare mezeluri, 1 tranșator,
1 ciontolitor tranșator carne

– SC LINUX SRL 1 spălător vehicule
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VIZIUNEA EMINESCIANĂ 
ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE �I

„Aşa că înainte de a introduce forme noi ale 
civilizaţiei ar trebui dat un atac eroic asupra cauzelor 
care produc degenerarea şi diminuarea populaţiei”. 

M. Eminescu – Fântâna Blanduziei, dec. 1888
Vasta abordare socialpolitică din opera eminesciană nu putea să ocolească 

problema sănătăţii populaţiei oraşelor şi satelor noastre. Între cele peste nouzeci de domenii
şi subdomenii, pe care Eminescu le abordează în scrierile sale politice, chiar dacă sănătatea
ocupă un spaţiu relativ restrâns − de multe ori referirile fiind tangenţiale întrun context
sociopolitic mai larg − sănătatea publică se regăseşte, cu note cât se poate de critice şi 
puternic ancorate în realităţile timpurilor sale.

Trebuie făcută, chiar de la început observaţia că, referirile la acest domeniu, chiar
aşa reduse cum sunt, îmbracă stilul eminescian inconfundabil, pe carel subliniam întrun
capitol anterior (Eminescu între arta poetică şi gândirea socialpolitică), cu privire la modul
de abordare al oricărui subiect legat de viaţa poporului său. Încadrarea problemei în 
contextul social naţional şi după caz şi internaţional, ample referiri istorice prin incursiuni
documentate în trecut şi proiecţia în viitor cu remedii posibile, se regăsesc şi aici, ca în 
oricare alt domeniu luat în discuţie. În abordarea acestui domeniu, atât de delicat cum este
sănătatea, Eminescu pleacă de la realităţile momentului, insistând mai ales asupra cauzelor
care determină degradarea continuă a stării de sănătate, îndeosebi a ţăranului român, cu
impactul său direct asupra mortalităţii şi indirect asupra sporului natural al acestei categorii
sociale net majoritare în structura demografică a ţării.

Sănătatea publică – scurt istoric
Înainte însă de a pătrunde în miezul chestiunii o privire generală asupra asistenţei

medicale şi sănătăţii publice, din acele vremuri, este absolut necesară pentru a înţelege
poziţia eminesciană. În acele vremuri, medicina se afla încă în etapa descriptivă, în care
patologia se contura ca o sumă de entităţi abordate empiric. Noţiunea de cauzalitate abia
se înfiripa, etiologia bolilor era cvasinecunoscută, noţiunea de epidemiologie era
cvasiinexistentă, de aici şi modul de abordare a sănătăţii publice, care nu devenise încă o
problemă publică, cu atât mai puţin o problemă de stat.  

Primele spitale pe teritoriul principatelor apar în secolul al XVIIIlea, sub formă de
eforii finanţate şi susţinute de fundaţii, prin donaţii şi colectă publică. După instituirea 
Regulamentului organic şi, mai cu seamă după revoluţia de la 1848, oraşele încep săşi
construiască aşezăminte spitaliceşti, deservite de medici cu pregătire în universităţile din
Viena, Paris şi Berlin. Pentru Moldova, această reţea de spitale era dublată de spitalele
izraelite ce deserveau comunităţile evreieşti, din ce în ce mai bine reprezentate, mai ales în
structura demografică a oraşelor.

În această perioadă aveau să se pună primele baze ale organizării sanitare la nivel
naţional, sub coordonarea generalului Carol Davila (nemuritorul) şi profesorului Iacob
Felix (medicul poporului şi amicul copiilor) părintele epidemiologiei şi demografiei
româneşti. În perioada premergătoare unirii principatelor se pun bazele învăţământului
medical românesc, la Iaşi şi Bucureşti, prin Anastasie Fătu, Carol Davila şi Ştefan 
Kretzulescu. Pregătirea autohtonă va asigura nevoia crescândă de cadre calificate pentru
reţeaua sanitară şi spitalicească ce se infiripa, după modelul militar pe care Carol Davila,
în calitatea sa de director general al spitalelor, îl va extinde apoi la nivel naţional. Sub 
domnia lui Carol I – „îngăduitorul” – cum îl numea Eminescu, reţeaua spitalicească se va
extinde şi în mediul rural după un model tip, care se mai poate vedea şi astăzi, unităţi care
au funcţionat până acum câţiva ani, din nefericire astăzi desfiinţate.

Însăşi ştiinţa medicală, după un mileniu şi jumătate de evoluţie lentă începe să se
dezvolte trecând de la forma empiric descriptivă, la medicina cauzală, bazată pe dovezi
clinice, iar mai apoi biologice. Descoperirea primului vaccin de către Jener, în 1826 şi in
troducerea vaccinării antivariolice în masă (1831), epocalele descoperiri ale lui Pasteur în
domeniul etiologiei şi profilaxiei bolilor infecţioase, sistematizarea cunoaşterii medicale
în funcţie de etiologie (cauze) magistral realizată de Lancereaux şi Paulescu, sistematizarea
oraşelor şi introducerea măsurilor sanitaroantiepidemice, au revoluţionat sănătatea publică,
cu rezultate care aveau să prindă contur în secolul al XXlea.

Desigur, în perioada în care a trăit Eminescu, organizarea asistenţei medicale abia
se înfiripa şi apărea ca o necesitate, având în vedere impactul bolilor endemice şi izbucnirile
epidemice care decimau populaţii întregi. Precaritatea stării de sănătate se simţea cel mai
dramatic în mediul rural, care nuşi schimbase stilul de viaţă de mai bine de cinci sute de ani.

Primele consideraţii pe care Eminescu le face sunt publicate în articolul „Revista
Statistică” publicat în ”Curierul de Iaşi” din august (nr. 90, 91, 92, 93) 1876, pe marginea
dării de seamă a doctorului V.I. Agape despre starea de sănătate a poporului, pe care 
Eminescu o consideră dea dreptul înspăimântătoare. Pieirea continuă a poporului românesc
se realizează prin cauze fiziologice. „Aceste cauze – spune poetul – nu sunt decât efectele
altor cauze mai generale” între care se opreşte asupra a două dintre ele pe care le consideră
mai importante:presiunea socială: prin lipsa de cruţare şi barbaria cu care „plebs scribax”
(alias aparatul birocratic funcţionăresc) trata la noi poporul,presiunea economică: asupra
poporului de la ţară, care reprezenta de fapt talpa ţării strivită de dările progresiv crescânde,
cărora nu le putea face faţă.

Este una dintre primele analize care stabileşte relaţia directă între starea de sănătate
şi contextul social întro populaţie dată, relaţie dezvoltată mai târziu de Ştefan Stâncă, în
celebra sa lucrare întitulată Factorul social  factor patologic. Când vorbea despre popor,
Eminescu avea în vedere omul da la sat, încadrat comunităţilor rurale, care reprezenta 
8085% din populaţia regatului, asupra căruia se revărsau cele două forme de presiune.
Prima − însemna de fapt o desconsiderare totală a truditorilor pământului, pentru care 

numele de ţăran avea un înţeles pejorativ − înjositor şi degradant − în ochii autorităţilor şi
păturii superpuse, iar a doua − decurgea din statutul de ţară agrară careşi trăgea resursele
bugetare, aproape exclusiv, din agricultură, de fapt prin supraîncărcarea ţăranilor cu dări
progresiv crescânde, care trebuiau să alimenteze bugetul din ce în ce mai costisitor.

Starea de sănătate şi impactul ei asupra populaţiei rurale
De altfel în „Mizeria vieţii noastre publice” (”Timpul”, 23 iunie, 1879), Eminescu

va descrie chipul ţăranului român: supt şi lipsit de vlagă pentru că „se alimentează cu
mămăligă cu oţet şi zarzavaturi, bea spirt amestecat cu apă, carne şi vin foarte rar, a ajuns
la un grad de anemie şi slăbiciune morală încât seamănă cu chipul uvrierului stors de putere
la umbra fabricii, cu copii slabi, galbeni, lihniţi de foame şi chinuiţi de friguri”. Şi nu era
de mirare pentru că în sarcina omului de la sat cădeau deopotrivă; munca în folosul
comunităţii, serviciul militar, mobilizarea şi rechiziţiile în caz de război. Viaţa devenise
atât de apăsătoare, încât expresia cristalizată a acestei epidemii spirituale şi fizice vor fi
„Temniţa şi spitalul” ca rezultat a acestor presiuni. „Temniţa pentru caracterele degenerate
datorită presiunii sociale în care vezi lipsa de religie, lipsa conştiinţei de drept născute din
subminarea bisericii, iar spitalul pentru organismele degenerate prin degradare ca jertfe ale
presiunii economice” (Timpul).

Intrigat de efectele presiunii economice şi sociale asupra plătitorilor de dări, 
Eminescu face o incursiune în trecutul istoric al ţării comparândul cu prezentul, încercând
astfel să descifreze cauza relelor timpului său. Întrun articol polemic „Trecutul şi prezentul”
(”Timpul”  10 ianuarie, 1881), Eminescu pune în antiteză modul cum se gospodărea ţara
în timpul domniilor pământene în care boierii, deşi aveau privilegii, prestau îndatoriri 
administrativ obşteşti fără retribuţie, prin urmare, fără să afecteze bugetul ţării. Aşa se face
că, în vremea lui Ştirbei Vodă, excedentul bugetar era de aproape 5 milioane franci, iar
excedentul din administrarea averii publice era de 28 milioane franci şi conchide că, aşa
cum se cuvine unui stat sărac, se administra eficient cu mijloace minime, fără ca tagma
boierească săşi asigure retribuţii de la buget. 

Că starea de sănătate a poporului era incomparabil mai bună, vine de la sine, 
pentru că: 1. populaţia era în creştere – astăzi descreşte; 2. ţăranul se hrănea mai bine şi
muncea mai puţin – astăzi munceşte mai mult şi se hrăneşte mai prost şi; 3. frigurile 
palustre, pelagra, angina difterică şi alte epidemii necunoscute pe atunci − astăzi sunt
prezente şi fac ravagii (Adevărata aristocraţie − ”Timpul”, 26 aprilie, 1881). În aceste
condiţii, sporul natural al populaţiei era în creştere, fapt exemplificat cifric prin situaţia din
Ţara Românească: 3,5 milioane în 1844; 4 milioane în 1854 şi 4,5 milioane în 1859. Aşa
încât, sub oblănduirea adevăratei aristocraţii − pe care Eminescu o considera istorică şi
puţin numeroasă − cu avere imobiliară suficient de mare pentru a putea fi independentă şi
în felul acesta puţin costisitoare, cheltuielile administrative erau chiar ieftine din punctul
de vedere al statului.

Sărăcirea populaţiei rurale, considerată pe drept cuvânt de Eminescu ca principala
cauză a degradării fizice a poporului, avea să se accentueze odată cu unirea principatelor
care, brusc, a creat un stat şi o administraţie deosebit de costisitoare, cu o birocraţie rapace
ce avea să accentueze sărăcirea şi scăderea populaţiei. Situaţia creată a favorizat imigrarea
masivă din nord şi din est, ca şi din sud a unor etnii − îndeosebi evrei, greci, bulgari şi sârbi
− care au acaparat repede meşteşugurile şi comerţul, formânduşi structuri proprii, ce 
leau permis o dezvoltare din ce în ce mai favorabilă, realizând un contrast economic izbitor
faţă de populaţia autohtonă, cu tendinţă evidentă de izolare a acesteia.

Cifrele statistice ale acelor vremuri sunt extrem de evocatoare şi sunt analizate de
Eminescu în „Progresul mortalităţii poporului român” (”Timpul”, din 15, 16 şi 19 iunie
1881). Datele statistice furnizate de     dr. Flaisten, în numele Consiliului de igienă a oraşului
Iaşi şi cele furnizate de A. Alexandrini, secretarul Consiliului judeţean Iaşi, sunt 
devastatoare şi arată fără echivoc degenerescenţa autohtonilor, atât ca natalitate, cât şi ca
mortalitate, faţă de populaţia izraelită de pildă, net excedentară, cu tendinţa evidentă de a
deveni majoritară, îndeosebi la nivelul oraşelor.

Contemporan acestor realităţi şi sensibil la suferinţele poporului său, Eminescu
nu putea să nu reacţioneze în stilul său caracteristic, atunci când vedea că mortalitatea la
alogeni era de 2,6 ori mai mică, concomitent cu o creştere vertginoasă a excedentului natural
în favoarea lor, chiar şi în mediul rural. Degenerarea fizică, mizeria artificială şi
supraîncărcarea cu dări a poporului, sunt principalele cauze ale acestei derive populaţionale:
„Ce abis de lipsă şi de mizerie trebuie să fi ascunzând aceste cifre îşi poate imagina numai
acela care cunoaşte valoarea cifrelor statistice, care ştie că o asemenea descreştere a unui
popor, pe un teritoriu fertil şi mare cată a se atribui degenerării fizice şi unei mizerii 
artificiale produse prin supraîncărcarea poporului cu greutăţi pe care nu e’n stare a le duce”
şi constată cu amărăciune „E un popor care moare de fericirea de a fi guvernat de dema
gogie. Fără îndoială că regatul bizantinoiudaic C.A. RosettiHerşcu Goldner poate să aibă
un mare viitor la gurile Dunării, dar acel viitor nu este al poporului românesc”.

(Va urma)
Valeriu LUPU

Înfiinţarea reţelei de spitale rurale era rezultatul unei necesităţi imperioase pentru a stăvili


