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„D.V. Marin reprezintă astăzi, peste ½
secol de istorie trăită – vorbită – scrisă, de după
1968 (când sa înfiin�at jude�ul). Mereu a fost
întrun plan prezent, martor și actant la tot ce
sa înfăptuit în municipiul, jude�ul Vaslui sau
chiar în Moldova românească. El însuși nea
lăsat multe volume de istorie culturală, lucrări
știin�ifice sau de înaltă jurnalistică. În peste 6
decenii, prezen�a lui a fost mereu
remarcabilă… Omul și opera sunt déjà intra�i
întrun patrimoniu.

Mărturiile sale sunt unice și, acum, 
imposibil de cuantificat exact.” 

Al. IONESCU – 
Laureat al Academiei Române

(15 iulie, 2018)
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CUM VA FI ANUL?
Tare mult ne dorim să fie mai bun și mai ales fără Covidul

care nea răvășit vie�ile, nea îndepărtat unul de altul, ne produce
pagube materiale considerabile.

Mai sunt concetă�eni care nu se vor vaccina, zic ei. Înseamnă
că încă nu ia lovit moartea… și nici nu le dorim. Dar nu cred că
vor scăpa fără vaccin, pentru că ar însemna să dăuneze tuturor și
nu numai familiilor lor. E moartea cât capra și noi facem nazuri…?Dacă și
cei mai de seamă oameni în stat au în�eles rostul vaccinării, noi, cei
simpli și foarte simpli, de ce să nu în�elegem că trebuie?

Eu abia aștept să mă vaccinez.
Vă mai spun că imediat după al doilea Război Mondial și

după seceta din 1946 a fost o perioadă de boliște na�ională cu tifos
exantematic (ini�ial fără tratament și cu mor�i mul�i), înso�it de alte
maladii generate de invazii necunoscute (coriul=rujeola era cunos
cut dar tot cu frecatul cu rachiu și cârpă roșie se trata), gripele, fri
gurile nu lipseau și… săptămânal era o îngropăciune cu victime de
toate vârstele. Cine a în�eles să �ină o cură�enie desăvârșită în
locuin�e, să scape de păduchi (atunci a apărut vestitul DDT) a avut
și mai pu�in de suferit. Tot cură�enia era la bază.

Astăzi, nu tot așa e? Că se cere mască, deja e foarte pu�in. Iată,
toată lumea e bine să se supună acestei reguli… binefăcătoare în
cazul gerurilor ienii.

Poate scăpăm ne molimă.
Anul abia început va fi foarte greu, pentru că economia a

slăbit, cheltuielile au crescut, dihonia între români sa accentuat.
Statul va avea și mai mare nevoie de bani așa că vor fi taxe și im
pozite noi care să acopere și nevoile reale și infla�ia. Din „competi�ie
politică” apar proteste de stradă pentru măriri de salariu, spre 
exemplu poli�iștii care au dintre cele mai bune salarii din 
România… protestează. Guvernan�ii nau curajul să taie salariile
nesim�ite, opozi�ia se vrea mai „cuceritoare” că le trebuie voturi,
sărăcimea nu poate zice nimic, că acestai rolul prostimii. Mam tot
întrebat ce mama dracului a făcut acela care are aproape 8 miliarde
de lei vechi pe lună, când un crescător de animale e nevoit săși
vândă un animal cu 800 – 1800 lei noi, porci aproape nu mai sunt,
păsările sunt greu de între�inut, iar cultivatorii de cereale primesc
63 de bani pe kg de grâu. Am auzit că nu mai e programul tomata,
deci mâncăm și anul acesta porcării din import. Efectivul din
zootehnie nu e mai mult de 10% din cât a fost acum 30 de ani… și
va tot scădea. Vom trăi numai cu importuri?

O ultimă idee: așa slabi politicieni în parlament nam crezut
că vor fi vreodată.

ÎNDRĂZNEALĂ
ȘI

COMPETEN�Ă

REBRICEA
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24 IANUARIE – EVENIMENT CU O DEOSEBITĂ

SEMNIFICAŢIE ISTORICĂ
24 Ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Române

Anul acesta sărbătorim 162 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 420 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 principaturi, 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 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 Im
periului 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 pref
acerilor”.

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;
– 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 ian

uarie 1859, pe colonelul AlecsandruIoan 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
AlecsandruIoan 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 concordie naţională
pe care leau trăit românii în istoria lor.

Prin dubla alegere a colonelului AlecsandruIoan 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 însem
nând 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 Alecsandru
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 el
ogioase 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 AlecsandruIoan 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), AlecsandruIoan 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 Marii Uniri (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 (1821

1878), Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003.

colonel (rtr.) Constantin CHIPER
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Bacău primește abonamente pentru
anul 2021. Noi vă oferim cele mai rele
vante știri despre via�a comunelor
Moldovei și din via�a culturală a
jude�ului, știri din întreaga zonă a
Moldovei. Suntem alături de
dumneavoastră de 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 nu
merele 0744.231.380, 0758.361.236 sau
0235.361.236, de luni până vineri între
orele 09.00 – 16.00.

SITUA�IA COVID 19
ÎN JUDE�UL VASLUI

Situat	ia epidemiologică la nivelul judet	ului Vaslui astăzi, 20
ianuarie 2021, conform informat	iilor oferite de Direct	ia de Sănătate
Publică Vaslui, se prezintă astfel – 11.563 de cazuri confirmate cu noul
coronavirus:

179 de persoane internate în spital – 2 persoane internate fiind
din alte judet	e: 161 pe sect	ii (asimptomatici 3, forme us	oare 13, forme
medii 69, forme severe 76) s	i 18 în ATI;

306 persoane decedate;
10.445 de persoane vindecate;
633 de persoane pozitive la domiciliu.
Polit	is	tii continuă să act	ioneze integrat, împreună cu celelalte

structuri cu atribut	ii în domeniul ordinii s	i sigurant	ei publice, în con
textul prevenirii s	i combaterii răspândirii COVID19.

În cursul zilei de ieri, 19 ianuarie 2021, peste 80 de polit	is	ti
din cadrul Inspectoratului de Polit	ie Judet	ean Vaslui s	i 47 de polit	is	ti
locali au desfăs	urat 8 act	iuni s	i misiuni specifice.

Sau legitimat peste 370 de persoane cu privire la modul de
respectare a măsurilor s	i interdict	iilor impuse. 

De asemenea, peste 15 societăt	i comerciale / PFA au fost ver
ificate cu privire la respectarea interdict	iilor pe timpul Stării de alertă.

Polit	is	tii vasluieni act	ionează, în principal, pentru informarea
cetăt	enilor cu privire la noile reguli.

Efective ale Inspectoratului de Jandarmi Judet	ean Vaslui
act	ionează în sistem integrat alături de celelalte structuri din cadrul Min
isterului Afacerilor Interne, sub coordonarea Institut	iei Prefectului –
judet	ul Vaslui pentru verificarea respectării măsurilor de protect	ie
împotriva răspândirii noului coronavirus.

Inspectoratul de Jandarmi Judet	ean Vaslui recomandă
cetăt	enilor să poarte masca de protect	ie în locurile aglomerate, maga
zine, piet	e, mijloacele de transport în comun, etc. precum s	i în toate
spat	iile publice din localităt	ile unde, prin hotărârile adoptate la nivelul
Comitetului Judet	ean pentru Situat	ii de Urgent	ă Vaslui, sa instituit
această măsură obligatorie. 

Apelat	i pentru recomandări s	i alte informat	ii linia TELVERDE
– 0.800.800.358. Numărul TELVERDE nu este un număr de urgent	ă,
este o linie telefonică alocată strict pentru informarea cetăt	enilor.
Apelat	i 112 doar în caz de urgent	ă!

Informat	ii legate de COVID 19 putet	i primi s	i la numărul de
telefon – serviciu de permanent	ă al Direct	iei de Sănătate Publică Vaslui
– 0770.379.448.

Vă reamintim de asemenea s	i linia telefonică TELVERDE –
0.800.800.165, număr la care puteţi sesiza nereguli privind respectarea
măsurilor stabilite în contextul COVID  19.

„SĂNIUŢA”

„Săniua fuge”, un cântec animat pentru copii  şi poezia „Săniua“, de George Coşbuc, sunt în această
perioadă a iernii în actualitate…

Tot în actualitate sunt și competiiile  sportive la nivel mondial, în perioada decembrie 2020 – 
ianuarie 2021.

Vorbim despre Cupa Mondială la Sanie (feminin și masculin) de la Koenigssee din Bavaria – în
grania cu Austria.

Așadar, în zilele de 30 si 31 decembrie 2020, au avut loc antrenamentele oficiale. 
Multe  delegaii naionale fiind prezente, între care România și Rep. Moldova.
În prima zi din noul an – deci pe 1 ianuarie 2021, sa  desfășurat competiia Cupa Naiunilor.
Competiie prin care, sportivi și sportive care nu au încă acces la Cupa Mondială, se pot califica și

ei, având așadar drept la startul prestigioasei competiii din ziele de 2 și 3 ianuarie 2021.  Dar iată că, sportiva
din România și cea din Rep. Moldova, sau  clasat pe ultimele locuri în proba individuală feminin din Cupa
Naiunilor (21 si 22), astfel că, nefiind în primele 16 locuri, au ratat și startul în Cupa Mondială…

Au luat startul însă, în Cupa Mondială, cele două echipaje calificate din proba de dublu masculin
ale Rep. Moldova și România. Rezultatul final: ultimele două locuri (iarăsi 21 și 22)!

La proba masculină – individual – sportivul din România, a obinut locul 28 din 31 de participani…
În final, sa disputat proba pe echipe mixte, de fapt ștafetă.
Rezultatul: echipa României pe ultimul loc: 11!
Să mai notăm faptul că, tot la Koenigssee, se va disputa la finele acestei luni și competiia numită

Campionatele Mondiale la Sanie. Peste  patru  săptămâni vom cunoaște campionii mondiali…
Dar să ne mutăm pe meleagurile Bucovinei, unde în fiecare an se desfășoară la Vatra Dornei, Cupa

Mondială la Sanie, pe pistă naturală, devenită deja tradiie în fiecare an, în luna februarie.
Dar iată că, din nou o surpriză: în calendarul internaional oficial, competiia de la Vatra Dornei nu

mai apare!
Iar sportivi sau sportive din România, nu au fost la startul  altor etape din decembrie 2020, deja  dis

putate, din cadrul calendarului competiional…
La final de articol, să ne reamintim poezia Săniua, de George Coşbuc

Neaua peste tot sa pus,
A venit iarna drăgua,
Hai copii, pe deal în sus
Să ne dăm cu săniua.
Câte unul, câte doi,
Ne suim în sănioară;
Fără cai și fără boi
Săniua fuge, zboară.
Toi sunt rumeni la obraz,
Muli coboară și muli suie,
Unii râd, fac mare haz,
Alii capătă cucuie.

Georg BARTH
Germania, 04. ianuarie  2021



Săptămâna debutează cu as
pecte legate de bani. Sunt zile

bune pentru aţi achita taxele, fac
turile sau datoriile de orice fel. În
funcţie de caz, băncile şi ofertele lor
tear putea interesa. Tentaţia
cumpărăturilor sau a investiţiilor este
la cote înalte, de aceea fii foarte pru
dent. Există riscul unor achiziţii
proaste sau a investiţiilor fără o fi
nalitate profitabilă. Totodată apar și
informaii importante.

Veştile legate de străinătate
abundă încă de la începutul

săptămânii. Demersurile legate de
călătorii pot avea succes, chiar dacă
mai există din când în când şi ceva
piedici. Cei implicaţi în diverse
forme de şcolarizare vor avea dea
face cu examene, probe sau dialoguri
aprinse cu profesorii sau mentorii
lor.  Se întrezăresc altercaţii cu o
persoană cu autoritate. Este multă
forfotă în segmentul profesional.

La începutul săptămânii ve
avea dea face cu şefii și

autorităile. Vei fi chemat la raport şi
va trebui să dai socoteală pentru
modul în care îţi desfăşori activitatea
la serviciu. Eforturile tale sunt în
dreptate mai mult către familie, de
aceea este posibil să neglijezi înda
toririle profesionale. De reţinut ce
informaţii afli în aceste zile, întrucât
ţi se pot deschide oportunităţi de co
laborare pentru tot restul vieţii,

La începutul săptămânii
sunt zile bune pentru a te

întâlni cu prietenii. Sunt posibile
mici altercaţii, divergenţe de opinii,
însă vor merita atât întâlnirile, cât şi
disputele. Un protector important îţi
poate oferi sfaturi utile legate de
viaţa sentimentală şi de relaţiile cu
copiii. Vizavi de cei dragi este posi
bil să ai un comportament exagerat,
respectiv să te implici prea mult în
treburile lor sau sau îi sufoci.

Prima parte a săptămânii ar
trebui să o petreci mai mult

în singurătate. Sufletul tău are nevoie
de odihnă, introspecţie, dar mai ales
de o reorientare a planurilor de viaţă.
La serviciu ai multe de făcut, dar fii
prudent pentru că excesul de zel îl vei
plăti prin oboseală, accentuarea prob
lemelor de sănătate şi neplata muncii
depuse. Există varianta deschiderii
unor culoare profesionale bune, pe o
perioadă lungă de timp
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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)

Tu ar trebui să te simţi bine
încă din primele zile ale

săptămânii şi să te ocupi numai de
sufletul şi trupul tău. Bine ar fi să
mergi la un salon de cosmetică,
masaj sau la o sală de gimnastică. Pe
de altă parte, vei fi tentat să te im
plici în mai multe activităţi simultan.
Rezumăte doar la cele strict nece
sare ţie în aceste momente. Apar
cheltuieli diverse pentru casă sau cei
dragi. 

Berbec (21 mar - 20 apr)
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ÎNDRĂZNEALĂ ȘI COMPETEN�Ă
REBRICEA

Am aflat cu adevărată încântare că primarul Valerică Radu
a îndrăznit să organizeze online vizionarea Datinelor și obiceiurilor

din comuna pe care o păstorește de câteva mandate. Și nu e prima
surpriză foarte plăcută pe care primarul Radu neo face nouă și mai
ales concetăenilor săi. A avut alături cu pasiunea și competena sa pe
directoarea de Cămin Cultural, doamna Mariana Agheorghiesei și pe
ali împătimii de frumuseea, semnificaiile și complexitatea acestor
manifestări.

Înainte de a descrie succint această unică realizare în judeul
Vaslui, să adăugăm că în toi anii de când este primar, primarul a fost
mereu în frunte ca organizator, finanator, interpret și… compozitor,
ziarul nostru fiind invitat la aceste ample manifestări locale indiferent
în ce sat al comunei a fost organizat prin rotaie.

A fost mai întâi anunul pe siteul Comunitatea Rebricea
după ce, doar 3 formaii printre care și Rebricea, au fost invitate pe
2223 decembrie 2020 în faa palatului administrativ pentru o evoluie
publică, după care Prefectul Gologan a interzis astfel de manifestări
din cauza pandemiei.

Destul de repede tinerii și recunoscuii interprei din comună
sau organizat, sau înscris și apoi au fost jurizai, a doua zi de
Crăciun, de un juriu aflat tot online (Mariana Agheorghiesei, direc
toarea de Cămin, Gavriluă Irina bibliotecară, prof. R. Guralivu). De
sigur că destui au rămas fără putina de a se înscrie, sau de a recepiona
programele, dar faptul că întro comună vasluiană sa înregistrat o
asemenea iniiativă este de tot interesul.

1. Iniiativa primarului de a face un Festival al obiceiurilor
online ni se pare și de toată lauda, tocmai pentru că înseamnă o con
tinuitate după decenii de manifestare în teren, un mod de educaie și
de respect pentru locuitorii comunei și… adaptare fericită la condiiile
impuse de pandemie.

2. Mobilizarea unor fore artistice active mai întotdeauna în
cursul anului.

3. Stimularea multor „artiști de o zi” aproape toi elevi la
diferite școli, are destulă importană ca să fie remarcată.

4. Primăria a găsit fonduri pentru această stimulare și dacă
acestea sunt cam de 5300 lei tot e o mare realizare.

5. Și aum, premiile acestui Festival online, subliniem cu par
ticiparea interpreilor din sate, prezeni și pe platformă și pe facebook,
deci cu evoluii urmărite de multă lume din ară și nu mai știm de pe
unde (că toi șiau înștiinat rudele din străinătate):

Marele premiu și Premiul de popularitate (pe baza likeurilor
primite) a fost obinut de Ansamblul/Alaiul mare/ de la Crăciunești
mobilizat de un mare împătimit interpret Daniel Dumitru Amăriuei,

Peremiul II   Haiducii de la Rebricea;
Premiul III – Ursul de la Draxeni.
O meniune specială merită Corul „Arhanghelii” filmat chiar

în biserica satului, deci cu efecte cu totul particulare și emoii de neui
tat, dar directoarea Căminului a insistat să pomenim și de surorile
Baciu – Cristina și Maria – din satul Tufești. In aceste condiii
meniunile în bani nau fost prea consistente, dar au fost detul de multe
și stimulatorii.

„Cele 13 numere din concurs au fost de calitate, la un nivel
spactacular bun și mult gustate de spectatorii online” a precizat Mar
iana Agheorghiesei. 

Întrebat de ce a mai făcut o astfel de manifestare, în aceste
condiii grele, Valerică Radu, primarul nea răspuns:

– Ce dacă suntem la ară, noi nu ne putem considera
neputincioși, decât dacă vrem să fim. Dacă avem artiști, șii avem,
dacă avem oameni de calitate, șii avem, dacă avem persoane cu
ambiie și competenă…cum să nui stimulăm pe toi aceștia. De cul
tura neamului vom avea nevoie și în viitor, cum so neglijăm? 

Dumitru V. MARIN



Călătoriile pe distanţe scurte
şi dialogurile cu neamurile

sunt frecvente în prima parte a
săptămânii. Bine ar fi să eviţi impli
carea în problemele celor apropiaţi
şi să selectezi veştile primite. Cei
implicaţi în diverse forme de instru
ire vor avea dea face cu examene,
probe sau vor fi nevoiţi să studieze
mai atent unele discipline. Sunt mo
mente favorabile curăţeniilor și
reamenajărilor interioare.

Capitolul financiar îţi 
deschide această săptămâ

nă. Sunt zile bune pentru verificarea
bugetului de venituri şi cheltuieli şi
pentru cumpărăturile necesare traiu
lui zilnic. Pe de altă parte, cadourile
şi recompensele pot fi frecvente,
chiar dacă mărunte, dar suficiente
cât să îţi încânte sufletul și săi re
zolvi cele necesare traiului cotidian.
Fereştete de afaceri, investiţii sau
asocieri cu persoane.

Săptămâna debutează pen
tru tine cu veselie şi chef

de aventuri. Sunt posibile mici con
flicte cu persoana iubită sau cu
copiii, dar cu un strop de bunăvoinţă
şi înţelegere faţă de stările celorlalţi
te vei descurca excelent. Există un
soi de nemulumire profundă pe seg
mentul amoros, însă numai tu îi poi
alina durerea, înelegând și accep
tând și alte faete ale oamenilor
dragi. 

Treburile gospodăreşti îţi
sunt favorizate de către astre

în primele zile ale săptămânii. Bine
ar fi să faci curăţenii generale,
reparaţii curente sau cumpărături
necesare casei. Se pot isca dialoguri
aprinse cu membrii familiei. Sunt
probabile neplăceri în relaiile cu
membrii familiei sau cu neamurile
pe teme sentimentale sau pe seama
copiilor. Se întrezăresc petreceri, dar
şi altercaţii între părinţi şi copii. 

Locul de muncă şi tot ce
ţine de el sunt preocupările

tale din prima parte a săptămânii. Ai
multe şi mărunte de făcut, însă te vei
descurca cu brio, mai ales că ai şi su
portul şefilor de partea ta. Totuşi,
dozeazăţi eforturile pentru că ener
gia vitală este scăzută șise pot
evidenșia afeciuni mai vechi sau
mai noi. Foloseşte doar remedii na
turiste şi evită tratamentele alopate.
Partenerul te poate provoca.

Relaţiile parteneriale sunt
temele primelor zile ale

săptămânii. Eşti destul de combativ
faţă de ceilalţi, poate chiar exagerat.
Recomandabil este săţi ţii firea şi să
fii mai atent la propriaţi persoană.
Sunt zile bune de asemenea, și pen
tru bilanţuri financiare. Banii nu par
să fie o problemă în această
perioadă, de aceea achităţi toate da
toriile şi bucurăte şi de niscai
cumpărături pentru sufletul tău.
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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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21 ian. 2021 – 27 ian. 2021 Locuri de muncă

în Vaslui
– Fabrica de carne MORANDI 28 operatori abatorizare

păsări
– SC SHERIFF GUARD PROTECTION SRL 2 dispeceri,

4 șefi obiective, 1 bucătar, 4 ageni securitate
– SC DARIESEM SRL 2 manipulani marfă, 1 șofer – mare

tonaj
– SC ZUGRADEC SRL 2 dulgheri, 3 fierari betoniști, 3 zi

dari/rosari tencuitori, 2 zugravi/ipsosari/tapetair/vopsitori, 2 faianari
– SC DALSOR FOOTBALL SRL 1 antrenor
– SC RECUMED SRL 3 asisteni medicali generaliști, 3 in

firmier
– STUDIO FOTOVIDEOGRAFIC “MIREANUL” SRL 1

fotograf
– SC CONFECTII SA 5 confecioneri, 5 muncitori

necalificai
– SC MOBINAL CODRIANU SRL 1 tâmplar
– SC SAIDEL ENGINEERING SRL 6 muncitori

necalificai în construcii
– S.C. SPADESDOU 10 confecioneri, 2 muncitori

necalificai în confecii
– S.C. DC COMERCIAL 1 manipulant marfă, 1 șofer, 1

agent comercial
– S.C.  CEREAL BIO GRANULE 1 muncitor manipulare i

și pregătire furaje
– Directia de Asistenta Socială 4 asisteni medicali
– S.C. MOB EXPORT 5 confecioneri, 5 tapieri, 5 tâmplari,

5 muncitori necalificai
– S.C. AVA ALFA INVEST 1 inginer construcii
– Centrul de asistenta medico sociala Codaesti 1 consilier

juridic
– S.C. PROFI ROM FOOD 4 casieri, 5 vânzători, 1

recepioner marfă, 1 lucrtor comercial
– S.C. BRC COMPANY 6 tâmplari, 2 muncitori necalificai

în ambalarea produselor, 2 muncitori necalificai asamblarea pieselor,
1 operator CNC, 1 economist

– S.C. BICO INDUSTRIES 15 operatori război esut, 5 o
peratori apretori textile, 1 inginer mecanic, 3 operatori controlul ca
lităii, 2 mecanici, 2 reglori, 5 muncitori necalificai, 2 șefi secie

Locuri de muncă
în Bârlad

– CASIGAZ SERV SRL 1 inginer constructor instalaii, 2
instalatori încălzire centrală și gaze, 1 sudor manual cu flacără de
gaze

– COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SUCUR
SALA IASI 1 agent poștal

– Direcia Administrare piee, parcări, cimitire Bârlad 2
gropari, 1 lucrător pentru salubrizare căi publice

– GAMAELECTROPROD S.R.L. 1 montator subansamble
– GHEORGHE ANDREEAGEORGIANA ÎNTRE

PRINDERE INDIVIDUALĂ 1 cosmetician
– LICEUL TEHNOLOGIC AL.IOAN CUZA 1 pedagog

scolar
– NYC OIL 2017 SRL 1 vânzător
– PROCA ANDREEA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

2 vânzatori
– SC ANA  CORNEL SRL 3 vânzători
– SC ISIS COMPREST SRL 1 agent curăenie clădiri și mi

jloace de transport
– SC REMARDO SRL 1 lucrător comercial
– SC RULMEN�I SA 1 menajeră, 1 prelucrător prin elec

troeroziune
– SC VOP PROD PAN SRL 2 manipulani mărfuri
– SIANMI AUTO SRL 1 electrician auto, 1 inginer autove

hicule rutiere, 2 mecanici auto, 1 muncitor necalificat la asamblarea,
montarea pieselor, 1 tinichigiu carosier, 1 vopsitor auto

– SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA "ELENA
BELDIMAN" BARLAD 2 asisteni medicali generaliști, 1 auditor
intern, 1 cadru tehnic cu atributii în domeniul prevenirii si stingerii
incendiilor, 1 consilier/expert/inspector/referent/economist în
economie generală, 2 electricieni de întreinere și reparaii, 3 infir
mier/infirmiera, 1 instalator instalaii tehnicosanitare și de gaze, 1
referent evidena persoanelor, 1 șef serviciu, 1 specialist în domeniul
calităii

– TOP ONE BEAUTY S.R.L. 1 stilist protezist de unghii

Săgetător  (22 nov - 20 dec)

ANUN�ANUN�
Ziarul Meridianul de Iași

VasluiBacău primește abonamente
pentru anul 2021. Noi vă oferim cele
mai relevante știri despre via�a co
munelor Moldovei și din via�a
culturală a jude�ului, știri din în
treaga zonă a Moldovei. Suntem
alături de dumneavoastră de 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 din
tre numerele 0744.231.380, 0758. 361.236
sau 0235.361.236, de luni până vineri
între orele 09.00 – 16.00.

APELAŢI 112 
DACĂ VEDEŢI

ACEASTĂ PERSOANĂ!

Inspectoratul de Poliie Judeean Vaslui a fost sesizat cu
privire la faptul că, în data de 3 octombrie 2020, DULĂ Silvia
Lenua, în vârstă de 62 de ani, din municipiul Bârlad, judeul Vaslui,
a plecat în mod voluntar din Italia spre România, și nu a mai ajuns la
domiciliu până în prezent.  

Ultima oară aceasta a fost văzută în cursul zilei de 25 noiem
brie 2020, în municipiul București.  

Semnalmente:  Înălime de 1.55 metri, constituie astenică,
greutate de aproximativ 55 kg., păr cărunt şi ochi căprui. 

Persoana suferă de afeciuni de natură psihică.
În prezent, poliţiştii vasluieni desfășoară activităţi specifice,

în vederea depistării persoanei dispărute.
Dacă ai văzut această persoană sau avei informaii despre

ea, anunai cea mai apropiată unitate de poliie sau apelai  112!
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Am urmărit cu strângere de inimă „momentul Eminescu”, adică sărbătoarea limbii române,
pe 15 ianuarie 2021. Asta, pentru că nam observat cine știe ce preocupări, cine știe ce
atenie acordată acestei sărbători, mai nimic la nivel naional, unde televiziunile sunt pre
ocupate de o presupusă demisie a lui Orban (care va fi la sfântul așteaptă) și mai ales de
Trump și neamurile lui. Până la urmă…de orice altceva dar nu de limba română (de ziua
ei).

La nivel de jude Vaslui, nam înregistrat decât un singur caz de grijă pentru limba
naională.

Din această cauză in săl remarc pe colonelul în rezervă Mihai Focșa care și anul
trecut și anul acesta, în numele unei asociaii, dar cu organizare, invitaii și ceva cheltuieli
personale  a patronat acest gest cultural. Depunerea de coroană sa petrecut la bustul lui
M.Eminescu din faa Bibliotecii Judeene Vaslui, unde au participat pe un ger aspru 15
cetăeni după care a mai sosit o persoană tot în vârstă ca ceilali prezenii.Desigur în afara
lui Mihai, 23 din aceeași asociaie, dar toi cei prezenii fiind invitaii speciali ai organiza
torului, inclusiv eu.   Sau rostit foarte scurte alocuiuni (toi eram îngheai de frig) Dan
Ailincăi a recitat „Doina” lui Mihai Eminescu, prof. Chiper a citit o creaie personală, iar
ora aceea consacrată celui mai reprezentativ român nea încălzit inimile, dar a însemnat o
prea mică picătură din oceanul recunoștinei pe care toi trebuie so avem pentru poet,
pentru cultură, pentru românism.

Mihai Focșa nea invitat să ne încălzim cu toii pentru o idee.
Să trăiești, colonele, și să te ină obiceiul.

Dumitru  V MARIN

AC�IUNI DE PREVENIRE ȘI LIMITARE A INFECTĂRII 
CU VIRUSUL SARSCOV2, 

ÎN ZONELE AGLOMERATE DIN JUDE�UL VASLUI

Peste 360 de angajai ai Ministerului Afacerilor Interne au acionat în ultimele 48
de ore, la nivel judeean, pentru verificarea respectării măsurilor de protecie sanitară în
contextul pandemiei Covid19.

În vederea prevenirii răspândirii virusului SARSCoV2, Inspectoratul de Politie
Judeean Vaslui, cu sprijinul Instituiei Prefectului – Judeul Vaslui,  Inspectoratului de Jan
darmi Judeean Vaslui și al Poliiei Locale, au intensificat activităile de verificare a modului
în care se respectă prevederile Legii nr. 55 din 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea
și combaterea efectelor pandemiei de COVID19. 

Au fost derulate 16 misiuni specifice și aciuni punctuale, în sistem integrat, fiind

vizate în mod special centrele comerciale și zonele adiacente, zonele aglomerate, pieele,
târgurile, restaurantele și terasele, precum și mijloacele destinate transportului de persoane.

În cadrul aciunilor de control, au fost verificate peste 77 de mijloace de transport
persoane (dintre care 30 destinate transportului în comun de persoane) și au fost legitimate
peste 795 de persoane. 

Echipele de control au depistat 54 de persoane care nu au respectat măsurile de
protecie individuală, acestea fiind sancionate contravenional conform Legii nr. 55/2020,
cu amenzi în cuantum de 12.350 lei.

Totodată, poliiștii au depistat și 24 de persoane care nu au respectat interdiciile
privind deplasarea sau libera circulaie, pentru acestea fiind aplicate sanciuni în cuantum
de 4.000 lei. 

Reamintim că, în conformitate cu dispoziiile legale în vigoare, în toate localităile
se interzice circulaia persoanelor în afara locuinei/gospodăriei, în intervalul orar 23.00 
05.00, cu următoarele excepii motivate de :

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuină/gospodărie și
locul/locurile de desfășurare a activităii profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asistenă medicală care nu poate fi amânată și nici realizată
de la distană, precum și pentru achiziionarea de medicamente;

c) deplasări în afara localităilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează
călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdiciei, cum ar fi cele efectuate
cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care poate fi
dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoirea copilului, asistena
persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităi ori deces al unui membru de fa milie.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt 
obligate să prezinte, la cererea personalului autorităilor abilitate, legitimaia de serviciu
sau adeverina eliberată de angajator ori o declaraie pe propria răspundere.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate
să prezinte, la cererea personalului autorităilor abilitate, o declaraie pe propria răspundere,
completată în prealabil.

Declaraia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data
nașterii, adresa locuinei/gospodăriei/locului activităii profesionale, motivul deplasării,
data completării și semnătura. 

Vă amintim de TELVERDE – 0800 800 165, numărul de telefon la care puteţi se
siza nereguli privind respectarea măsurilor stabilite în contextul COVID19.

Scopul forţelor de ordine care desfășoară activităi de verificare nu este aplicarea
de sancţiuni. Ne dorim ca toi cetăenii să conștientizeze faptul că sănătatea și viaa per
soanelor sunt cele mai importante, însă nu vom tolera nicio abatere a legii. Suntem şi vom
fi prezenţi permanent la datorie şi aplicăm legea în litera și spiritul ei! 
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E foarte cald și întuneric. Cred că sunt bol
nav. Sar putea să mor? Poi muri oricând. Am intrat
pe furiș în baia apartamentului cu perete de sticlă
glazată prin care se văd umbrele trecătorilor. Caut un
loc unde să mă ușurez. Am și găsit, chiuveta e la o
înălime convenabilă. Jetul se scurge încet, fără a face
zgomot, pe lângă o gâlma mare aranjată în pântecul
ei, învelită întrun prosop de bucătărie alb și moale.
Ușa e întredeschisă și se vede coridorul apartamen
tului cu cele trei intrări ale dormitoarelor. O doamna
de vârstă mijlocie, plinuă la corp dar cu faa
frumoasă, care putea fi distinsă cu premiul întâi însă
nu o pot puncta. Nu mă vede căci sunt în întuneric
dar mă străduiesc să nu se audă nimic și acum mă uit
pe unde se scurge lichidul pe carel elimin și când
mișc sacul se revelează o masă mare de aluat
frământat pus la dospit.

În teatru am învăat să accept ca normal uri
natul în chiuveta din camera de machiaj, veceul era
prea departe iar în turnee pe la căminele culturale de
prin comunele și satele României erau pe undeva prin
curte iar eu trebuia să intru în scenă. Săracul Emi
nescu, câte a avut de îndurat de la mine. Nu puteam
să trec prin mijlocul sălii și să fug repede la WeCeu,
spunând: vai, lăsaimă să fac repede pișu după care
să mă întorc pe scenă în rolul de June prim.

Mă alertez când mă gândesc că voi fi de
scoperit și mă grăbesc să spăl cu apă curată dâra aurie
a urinei care se tot scurgea și mă consolez spălândo
la temperatura cuptorului pentru ca toi covizii și alte
bacterii să fie omorâi. Iese a doua tipă din camera

din stânga. E de o frumusee rară, îmbrăcată și ea
complet în negru, cu o bluză dantelată și părul inele
îi ascunde misterios o faă gingașă. O recunosc. E
prima mea iubire și „păcat” din tineree. Au trecut
vreo 50 de ani de atunci. Eram copii. Tatonam iu
birea. Sărutul și mângâiatul sânilor și a feselor volup
toase, a pulpielor atletice terminate în labe de gâscă,
cam mari însă foarte senzuale. A respiraiei adânci
plină de frică și curiozitate. La 15 ani e ușor să fii
condamnat de părinii acelor vremuri și tradiiile
românești de păcătoșenie și să fii ușor ameninat cu
pușcăria. La această vârstă e ușor să te gândești la sin
ucidere. Nu iam spus niciodată cât o iubesc, cât am
iubito atunci și încă și azi. Părinii sunt conștieni și
amorii de problemele vieii și a luptei pentru
supravieuire, însă săracii sunt proști și spălai zilnic
la creier ca să realizeze prin ce mister trec doi copii
la vârsta pubertăi. Ei luau bătaie și plecau cu vaca la
vârsta mea. Doamne, cât am iubito! O iubire care a
fost strivită ca un muc de igară. Îi admir și azi pe
iganii care își lăsau copiii să se căsătorească la 11
ani. Ies și o întâmpin. E subirică, înaltă și timidă.
Sigur sunt la ea acasă. Cum am ajuns aici, nu știu. Se
grăbește să mă bineprimească frumos cu o strângere
de mână și îmbrăișare, dar privindumă realizează
cine sunt, (așa cred) și devine foarte conștientă de
momentul despăririi noastre și ca o tăietură de cuit
totul se dă trecutului și cu nervozitate și elegană de
gazdă îmi oferă amândoi obrajii și o sărut. Ea
tremurând, dispare.

Ajung în curte unde erau două mese mari
rotunde de câte 12 persoane. Era loc și pentru mine.
Musafirii erau în vervă, toi pe mobile murmurau.
Aici sa ajuns de la invenia televizorului încoace. …
spatele credintei. Unde suntem? Nu se mai intreabă
nimeni. Nu se sinchiseau de prezena mea. Nu cunosc
pe niciunul, însă acum după cum ieșisem de la baie
mă chinuiam să iau cămașa mea neagră de velur reiat
pe mine și nu reușeam. Culoarea cămășii mele se
potrivea cu îmbrăcămintea celor două femei apărute
în poveste. Să mă fi îngrășat în halul ăsta sau o fi in
trat la apa din baie de nu mai ajungeam la mâneca
stângă să o trag pe mine. Nu se mai îneleg? Spatele
dintre mâneci era îngust însă nu simeam strâmtoarea
pe corp, iar dacă nu reușesc să mă aranjez ca toi oa
menii nu mă pot așeza. Voiam so mai văd.

O fi murit careva din familia ei căci altcum
nu îmi dau seama de ce acest vis. Dumnezeu săi
odihnească! Nu iam urât niciodată tot așa cum nu
miam urât părinii și profesorii care mau bătut de
miau ieșit colbii. Adevărul îl simi doar când doare,
când plângi, altcum ești mereu furat de iluzii. Nu o
să știu niciodată dacă ea a rămas cu gustul iubirii sau
teroarea momentului. Mam trezit. Am uitat să
cumpăr pâine.

Ben TODICĂ

ANUN�ANUN�
Ziarul Meridianul de IașiVasluiBacău primește abona

mente pentru anul 2021. Noi vă oferim cele mai relevante știri
despre via�a comunelor Moldovei și din via�a culturală a
jude�ului, știri din întreaga zonă a Moldovei. Suntem alături
de dumneavoastră de 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.
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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 toii.
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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Revista noastră interna�ională de care suntem
tare mândri, are  șase 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 671 de colaboratori.
 Profilul Meridianului  Cultural  RomânescMeridianului  Cultural  Românesc

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

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

ANUL 2020
Ca la fiecare început de an, Teatrul Luceafărul a privit retrospectiv spre ceea ce a reușit să realizeze

în complicatul 2020. Pandemia cu noul Coronavirus a afectat maniera în care arta vie interacionează cu pub
licul, dar instituia ieșeană pentru copii și tineret sa adaptat prin soluii inventive.

Până la declararea stării de urgenă (11 martie), echipa a susinut 59 de reprezentaii în cele două
săli ale sale, reunind aproape 8000 de spectatori de toate vârstele. „TĂRÂMUL FERMECAT”, inspirat de
vechi mituri și povești africane, a fost cea dintâi premieră (8 martie 2020). Este o creaie de mare amploare,
cu 20 de actori utilizând mijloace de expresie variate ce merg de la rostirea nuanată a replicilor, la cântat
live și numere de coregrafie. 

FESTIVALUL „HAI LA TEATRU!”, una dintre primele manifestări de acest tip din România, a
derulat cea dea XIVa ediie (ianuarie – aprilie  2020) în formula care la consacrat: festival concurs al
trupelor din școlile și liceele judeului și orașului Iași. Întrucât au existat restricii de călătorie pentru trupele
de eleviartiști, evenimentul sa finalizat online.

O bogată stagiune online „LA DISTAN�Ă, DAR ÎN CONTINUARE ÎMPREUNĂ” (începând
cu data de17.03.2020 până la 1 iunie 2020 și din 15 noiembrie până pe 31 decembrie) a oferit șansa publicului
larg, chiar și a celui care se află departe de România, de a urmări înregistrate video unele dintre produciile
Teatrului Luceafărul. Difuzarea prin streaming a meninut publicul conectat, chiar dacă mijlocit de mediul
electronic. Feedbackul a fost foarte bun, zeci de mii de vizualizări dovedind încă o dată calitatea estetică a
produciilor noastre și interesul pentru ele. 

O altă idee materializată a mers pe linia educaională: fragmente din producii teatrale după opere
clasice de pe afișul permanent al Teatrului au fost oferite pe post de suport video pentru cursurile online ale
școlilor. Actorii trupei au imaginat și realizat scurte filmulee care leau reafirmat creativitatea și calităile
actoricești, pe care oricine le poate viziona pe YouTube. 

În preajma zilei de 1 Iunie, sub numele „SĂPTĂMÂNA COPIILOR DE TOATE VÂRSTELE”
printrun program special online a fost celebrată Ziua Internaională a Copilului (25 mai  1 iunie 2020):
spectacole online, spoturi video, filmul "Și noi am fost copii". 

Unică în Iași și una dintre cele câteva din România, STAGIUNEA ESTIVALĂ a reunit 30 de
reprezentaii  în aer liber (iunie, iulie, august, septembrie) jucate  în faa Teatrului, în curte la Bojdeuca lui
Ion Creangă, în Amfiteatrul Palas. Ideea a fost păstrarea legăturii apropiate cu spectatorii, cu respectarea
restriciilor sanitare, dar dezvoltând raporturile emoionale prin susinerea reprezentaiilor live sub cerul liber.

SPECTACOLELE LIVE au continuat în spaiile proprii, cu 50% din capacitatea sălilor, respectiv
30%, în conformitate cu normele sanitare (intermitent, în funcie de dispoziiile CJSUI începând cu 1 sep
tembrie 2020 până pe 15 noiembrie), un total de 90 de reprezentaii, cu peste 3000 de participani.

Chiar și în pandemie, proiectul „LUCEAFĂRUL, CENTRU ZONAL DE CULTURĂ
TEATRALĂ” a continuat prin prezentarea la Suceava a  spectacolului “Clovnii” (5 septembrie), la invitaia
Teatrului "Matei Vișniec".

O linie importantă care a profilat în ultimele sezoane Teatrul Luceafărul ca o instituie de nivel
internaional a urmărit extinderea cooperării artistice. În cadrul unui prestigios parteneriat cu Institutul
Cultural Român de la New York, trei dintre spectacolele Teatrului au fost selectate și difuzate peste ocean.
Cu subtitrare în limba engleză, Prinul fericit după Oscar Wilde, Când visăm de Verena Koch și Kajtus
vrăjitorul după Janus Korczak au ajuns de pe "scena digitală" în întreaga lume.

Premiera „FRUMOASA DIN PĂDUREA ADORMITĂ” a avut premiera  pe 30 septembrie. În
condiiile în care bugetul teatrului a fost adus la 0 (zero) prin două rectificări negative operate de finanator
(Consiliul Judeean Iași), noua creaie a fost finalizată prin donaii, materiale existente în magazia Teatrului
și cu colaboratori care au lucrat pro bono.

Cea mai importantă realizare a programului nostru artistic din 2020 este edi�ia a XIIIa a FESTI
VALUL INTERNAŢIONAL DE TEATRU PENTRU PUBLICUL TÂNĂR IAŞI (FITPTI) – 
(27octombrie 2020). Sub genericul „Avarie pandemică”, întrun context dificil, instabil, în care situaia se
modifica la fiecare 14 zile, iar finanarea a fost la cote de subzistenă, în care cele mai multe festivaluri au
fost anulate, am imaginat un program variat, atractiv susinut de artiști din 10 ări: Austria, Germania, Italia,
Islanda, Georgia, Rusia, Japonia, Marea Britanie, Frana și România. Au fost șase zile pline, cu peste 80 de
evenimente. În cadrul Festivalului au avut loc: spectacole live (indoor și outdoor), online, radiofonice (Teatru
în cas(c)ă, în parteneriat cu Radio România Teatrul Naional Radiofonic); expoziii, lecturi performative,
lansări de carte, dezbateri. Toate au fost găzduite în sălile Teatrului Luceafărul (sala mare, sala mică, foyer
parter), în curte la Bojdeuca lui Ion Creangă, la Muzeul Mihail Sadoveanu, la librăria Art+Design și în infinitul
spaiu online. Teatrul Luceafărul a fost singurul din ară care a avut o participare live a unei companii din
străinătate. Printre artiștii români ale căror spectacole au putut fi urmărite în FITPTI se numără Mihai Măniuiu
și Ada Milea (Alcool, Teatrul Nottara București), Silviu Purcărete (Cenușăreasa, Teatrul �ăndărică București),
Alexandru Dabija (Nai tu treabă, Teatrul Act) Radu Nica (Totul e bine când se termină, Reactor de creaie
și experiment cluj Napoca), Florin Piersic Jr. (Frai, Teatrul Naional "Mihai Eminescu" din Timișoara), Bobi
Pricop (Live, Teatrul Naional „Radu Stanca” Sibiu), Bobo Burlăcianu (Orașul, Teatrul Luceafărul Iași) etc.

Prima carte care reflectă analitic relaia complicată dintre artele vii și canonul epidemiologic a fost
lansată în ultima zi a FITPTI. Volumul colectiv Un virus pe scena lumii. Teatru și pandemie 2.0 este co
ordonat de Oltia Cîntec și inserează în sumar studii, articole și interviuri semnate de Maria Ristani (Grecia),
Mirella Patureau (Frana), Irina Wolf (Austria), Oana Cristea Grigorescu, Silvia Dumitrache, Mihaela
Michailov, Radu Nica, Luana Pleșea, Iulia Popovici, Cristina Rusiecki, Oana Stoica. O dezbatere online
despre teatru și pandemie a completat partea analitică a FITPTI.

„Anul 2020 a fost greu, dar Teatrul Luceafărul a rămas prin activitatea sa artistică un punct de interes
pe harta teatrală a momentului pandemic. Ce nea lipsit în plan financiar am înlocuit prin creativitate, cu
eforturi profesioniste. Esenial a fost să avem o abordare constructivă, flexibilă,  să continuăm să lucrăm
chiar în condiii nefavorabile, să rămânem apropiai emoional de public. Ceea ce am și făcut! ", precizează
Oltia Cîntec, directorul artistic al Teatrului Luceafărul. 
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BALADA LUI MIHAI

– fratelui EMINESCU –
Motto:

Mihai, tea pus Dumnezeu
martor lângă gândul meu,
să îmi fii – prin poezii,
Luceafăr… spre veşnicii.

pe la Ipoteşti – Mihai
sa născut peun colţ de rai.
maica, lumii cînd tea dat,
doine blânde ţia cîntat,
dar şi cântece de jale 
ţia cîntat, mărieiTale,
că măicuţa ta ştia
căţi e tristă zodia.

*
plodule cu stea în frunte,
ai umblat pe poteci multe,
codrii iai cutreierat,
paserile ţiau cîntat
şi spre viaţă când teai dus
ursitoarele ţiau pus
în glas – glasul vântului
şi vraja cuvântului.

*
muzele teau alăptat,
codrii iai cutreierat,
şiai dorit să vezi – cu gândul,
universul şi pământul
şiai văzut numai legi strâmbe,
politruci cîntînd la drâmbe
şi prin timpul vechi – stătut,
din vers spadă ţiai făcut.

*
teai perindat prin istorii
şiai cântat a noastre glorii
Şi dureri şi suferinţă,
Duse toate cu credinţă.
şi ai fost Mohai, mai ştii,
la Rovine, în cîmpii
şiai cîntat…o ştiu stăpânii,
toţi oştenii – toţi românii.

*
ca istoric – deseori,
neai pus neamul în Scrisori
şiai dat românilor frumoşi,
limba vorbită de strămoşi.
Ardealul tu lai apărat
şi teai luptat cun împărat
şi pentru toate – drept cununi,
teau dus la casa de nebuni!

*
ai vrut să mori ca marii magi,
pe malul Mării noastre dragi.
deatâtea ori…deatâtea ori
în linişte ai vrut să mori,
pe raclă să îţi punem flori,
să te jelească dragi miori
şin clipa tainicei uimiri
…să bată toacan mănăstiri.

*
româniiai vrut, de peste Prut
saducă ŢĂRII un sărut,
să facem nunţi – ca în poveşti,
cu moldovenii româneşti
şi îngerii – pearipi de vânt,
sfiinţeascăne pământul sfânt,

să sune tulnice – pe deal,
de la Moldova în Ardeal.

*
dar strâmbii politicieni,
din Bucureşti la Fălticeni
şi de aici – în toată ŢARA,
pe umeri ţiau fost pus ocara
şi nai putut să tenţelegi
cu vicleniile din legi
urziten dichisit mister
şi teau hulit, MIHAI, în cer.

*
teai dus cum marii sfinţi se duc,
amară era frunzan nuc.
dădea în bronz frunza prin vii,
pe dealuri sau aprins făclii.
fecioarele sau adunat
şi teau jelit, teau tămîiat
şi flori ţiau pus “ nu mă uita”
poete…ca la nunta ta…

*
luceafărul sa dus în cer
ca un colind din leruiler,
păsălri în stoluri şi mioare
zvîrlitau lacrimi către soare
şi paseri mari…şi paseri mici
plîngeau ca nişte Veronici,
iar Marean maluri se zbătea
jelinduşi cea mai mândră stea…

*
sfinte Mihai, dar prea curând
teai dus la cer, luceafăr blând
şiacolo…tu şi Dumnezeu
faceţi proiecte mari mereu,
sperând – pe terra săndreptaţi
şi proletari şi împăraţi,
dar toate – în limbaj celest
sună…MIHAI MORTUA EST…

*
…prin cimitirul COPOU
curge timpul – vechi şi nou.
Teiul lui Mihai se plînge
deaceste vremuri nătânge.
din cei mari…câteun primar
vine de îl udă – rar,
dar Mihai rămîne rece;
vremea vine – vremea trece…

*
tu –la Ipoteşti, MIHAI
teai născut peun colţ de rai
dar tu frate drag, din cer
ziI luii Dumnezeu căi cer
pe români să nuI mai certe,
de păcate să îi ierte
şiL rogă să nui mai bată
nici acum nici altădată.
sunt de vină timpul, soarta;
să nunchidă spre rai – poarta!

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

Se asigură cazare în apartament.
Relaţii la telefon: 0744.528441
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A  A P Ă R U T  N r.  24 / 2 0 2 0
Revista noastră interna�ională de care suntem tare

mândri, are  șase 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 671 de colaboratori.
– Profilul Meridianului  Cultural  RomânescMeridianului  Cultural  Românesc este de

departe cel mai atractiv din Moldova și ocupă „sectorul” din
spre 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.

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
15 locuri de muncă disponibile la 20.01.2021

– SC DENISECOTEHCON  SRL1 decorator
produse cofetărie

– SC EDICIMMIM SRL 1 muncitor necalificat
în industria confec�iilor

– SC DIGOR TRUCKS TRANS SRL 1 munci
tor manipulant mărfuri, 1 șofer

– I.I. BACIU V. CATALIN 1 muncitor necali
ficat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci
mozaic, faian�ă, gresie, parchet

– SC PRODLUS SRL 1 lucrător comercial
– SC PATISSALINA 1 patiser
– SC ADYIUR CONSTRUCT SRL 3 muncitori

necalifica�i la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie,
plăci mozaic, faian�ă, gresie, parchet, 3 zidari

– SC GRADITRANS SRL 1 șofer autoturism
– SC FLANCO RETAIL SA 1 lucrător comer

cial
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DESPRE EMINESCU…

Sa scris şi se va mai scrie. A apărut în constelaţia marilor valori universale atunci
când forţele naţionale se coagulau, se pregăteau de Marea Unire a neamului, săvârşită cu
sacrificii, cu durere dar şi cu entuziasm pornit dintro imensă bucurie a iubirii. 

Taina operei şi a vieţii sale mia însoţit copilăria, tinereţea şi maturitatea. Citindui poezia,
ma copleşit farmecul melodios al versurilor, ma impresionat  fiecare cuvânt. Oare de ce?
Erau acolo cuvinte obişnuite. Ce aveau ele în plus de stârneau puternice valuri emoţionale
în rezonană cu sufletul meu şi al altora ca mine? Iam înţeles taina versului: dincolo de
migala creatorului profesionist care șlefuia ”tehnic” fiecare vers, fiecare vocabulă,
impresionează vibraţia încărcăturii energetice cu care creatorul său a impregnat fiecare cu
vânt, am simit amprenta energetică eminesciană care poate fi recunoscută în tot ce este
românesc. Ea străluceşte luminând sufletul celui ce se apleacă asupra slovelor sale. De
aceea niciodată românii nu trebuie să se îndepărteze de slova eminesciană, pentru că lea
lăsat lor norocul său. 

Eminescu este sufletul românismului. De aceea detractorii lui Eminescu sunt şi
cei ai neamului. A pângări pe Eminescu, înseamnă a pângări pe români. Este darul lui
Dumnezeu pentru români săi ină unii. Eminescu este binecuvântarea pogorâtă de Dum
nezeu asupra românilor. Pentru că binecuvântarea este inefabilul care trece dincolo de orice
barieră impusă de vremelnice autorităţi şi ţine de spirit şi nu de interese. Pentru români ar
fi fatal să se lipsească de Eminescu, lear slăbi fibra umană, fora spirituală. Lirica
eminesciană este o binecuvântare și sunt convinsă că sa răspândit în românime instantaneu.
În orice casă de român îl găseai pe Eminescu. În cărticele, copiat de mână pe foi volante
ori caiete, în memoria afectivă, cântat cu alean. Atunci când basarabenii au fost deportaţi
în gulagul siberian, au luat cu ei biblia şi cartea cu versurile lui Eminescu. Copiii au învăat
să scrie și să citească românește pe cartea lui Eminescu, fapt ce a împletit ideea de
apartenenă la neamul românesc cu poezia sa. Și ce poezie! Eminescu şia apărat neamul
de ofensiva nimicitoare a nerecunoaşterii identităţii noastre cu preţul vieţii sale pământene,
punânduse vitejeşte în calea năvălitorilor timpului său, dornici de rodul și bogăţiile
pământului românesc. Imensa statură eminesciană a inut piept concepiilor imperiilor in
teresate de divizarea românimii și a pământului său. A știut să dea replică, să le dezvăluie
micimea caracterului. Eminescu a îneles agresivitatea prăduitorilor venii de oriunde,
pretenia lor de suveranitate, de falsă superioritate impusă prin mijloace barbare, primitive,
cât și abile în scopul jafului de orice fel. Și atunci ca și acum. 

Poezia, proza eminesciană înseamnă romantism, reverie, tristeţe, melancolie, 
iubire totală, uniunea firească a omului cu natura, cinstirea neamului și a istoriei sale, dar
şi revoltă în faţa nedreptăţii şi a nimicniciei, mai înseamnă o profundă atotcuprinzătoare

filozofie de viaţă, o poartă deschisă către abisul cosmic, omul fiind parte integrantă. Iată,
astăzi desluşim în poezia sa elemente cuantice, în viitor, generaţiile care ne vor urma vor
descoperi alte şi alte valenţe, în pas cu mersul ştiinţifiic al vremii. Oameni luminai, oameni
de știină, în special fizicieni, de abia astăzi, când mijloacele de cunoaștere permit o viziune
avansată asupra operei sale, deslușesc, în versurile eminesciene, mistere ale naturii și
aciunile unor legi imuabile.  

Eminescu nea lăsat şi opera publicistică, adesea un virulent pamflet politic de
înaltă clasă la adresa impostorilor și răuvoitorilor. Acolo ne regăsim durerile, învăţămintele,
acolo decifrăm duşmanii, cărările pierzaniei dar şi drumul drept. Citindul şi recitindul,
învăţăm, fiecare generaie găsind înelesuri pe măsură.

Publicistica eminesciană înseamnă lecţii de istorie adevărată, de cunoaştere
obiectivă, înţeleasă inteligent şi curajos, cuprinde elemente de economie, sociologie, istorie,
politică, diplomaţie etc. Problemele tratate de Poetul nepereche, indiferent de domeniu,
sunt atât de exact și corect prezentate, de profund și responsabil gândite, atât de convingător,
încât cititorul concluzionează că a cunoscut îndeaproape disciplina respectivă. Știm că nu
a fost specialist în toate aceste domenii, dar cum de le cunoștea atât de bine și spusele sale
sunt valabile inclusiv pentru vremurile noastre? Mintea sa strălucită a îneles mecanismele
obiective ale dezvoltării socioeconomice a umanităii. Ca să nu mai vorbim de intuiiile
sale știinifice, consfinite actualmente de legile fizicii cuantice, ori de aplecarea tandră
asupra frumosului şi artelor, întrun cuvânt, un adevărat univers de gândire şi reflecţii, astfel
încât putem afirma calitatea de spirit renascentist a Poetului nostru naional. O imensă iubire
faţă de neamul căruia îi aparţine, cât și aplecarea către simirile oricărei fiine umane, denotă
caracterul umanist al operei sale. Eminescu simte fiina umană, cu bune şi cu rele, o
analizează, elaborând lecţii de pedagogie la nivel de mase.

Desigur, este un fenomen, un mister care ne depășește, fiind clar pentru mine că
spiritul său superior a fost trimis pe pământ ca spirit universal, întrun tipar omenesc. 
minescu a fost pentru vremurile în care a trăit o personalitate fascinantă, definitorie pentru
aspiraţiile unioniste ale românilor, coagulând în jurul ideii de unitate şi frăţie a românilor
forţele progresiste ale vremii, prin puterea inteligenţei sale superioare.

Eminescu este spiritul tutelar pentru totdeauna al românilor, poetul nepereche a
cărui operă învinge timpul şi poetul nemuririi noastre ca neam.

Să nu uităm că în perioada respectivă provinciile româneşti erau împărţite între
marile imperii învecinate, jefuite de bogăţiile materiale şi subjugate ca simţire identitară a
neamului. Eminescu sa ridicat la luptă ca un titan. Există informaţii cum că, aflat la
Bucureşti, consulul austriac a ameninţat, ori eu ori Eminescu şi dacă nul reduceţi la tăcere,
veţi avea război. Un imperiu se temea de un om… de tăria inteligenţei şi spiritului său.
Eminescul nostru cade victimă nimicniciei efemerilor puternici ai vremii şi nu greşim dacă
afirmăm că a fost un martir ucis de laşitatea contemporanilor. Prin vigoarea eroismului şi
operei sale, Mihai Eminescu a pus o piatră solidă la temelia înfăptuirii Marii Uniri. Aș
atrage atenia că pe 28 iunie 1883, când Eminescu avea 33 de ani a fost îndepărtat brutal
din viaa politică, socială a vremii. Exact peste 33 de ani, în 1916, începea Primul Război
Mondial... 

Mihai Eminescu șia asumat în mod conștient sacrificiul suprem prin nesupunere
la nedrepte vremelnicii și continuarea luptei sale pentru trezirea conștiinei colective a
românilor privind unitatea și identitatea neamului. Și a învins! În această luptă, aparent
inegală. Eminescu a fost omul vremurilor sale, dar şi al numirii noastre în veșnicie.

Eliza ROHA
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