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Neam obișnuit să facem bilan�uri de toate genurile, mai
ales legate de bani, venituri, cuplaje, nenorociri...

Ne gândim prea arar la
câștigurile spirituale, la marile
inven�ii (pe care le uităm imediat
ceam auzit de ele), și neglijăm pe
ai noștri care iau luminat și
îmbogă�it pe ai noștri ca prăpădi�ii
lumii cu câte un giuvaer la
butonieră. Să nu spune�i că vreunul
invocă marea realizare a lui 
P. Poenaru, inventatorul stiloului
care a pătruns în toată lumea și de
unde sau înmul�it inven�iile cele

mai diferite. Să ne facem sărbătoare de ziua vreunui Vasile
care se sărbătorește în prima zi a anului, pare ușor și mai ales
tare folositor.

Ne oprim la ziua limbii
române, deci aproape automat la
ziua de naștere a lui MIHAI 
EMINESCU, în legătură cu care ne
străduim să găsim noută�i; ultima
că a fost asasinat... Măi, să fie, dacă
un nebun ia dat cu piatra în cap, e
chiar asasinat? El nu era de aceeași
categorie? Bolnav era și Eminescu,
dar... conștient asasinat?

Desigur, destui care au auzit,
studiat opera sau mărturiile despre
poetul nostru na�ional, găsesc
„răută�i și mici scandale” spre glo
ria numelor lor, nu a poetului, pen
tru că e foarte profitabil să se

scarpine de monumentul limbii na�ionale. 
(Continuare în pagina 2)

„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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(Continuare din pagina 1)
Dar, pentru că nimeni nu a trăit pe vremea poetului,
tot nimeni nu poate depune mărturie și nimeni nu
poate avea decât oarecari păreri sau presupuneri (se
încadrează în sistemul de manipulare al timpului).
Poezia și întreaga sa crea�ie sunt cele carel constru
iesc pe poet în eternitate.

Ioan Slavici e născut și el în ianuarie, dar...
Mica Unire este faptul socialpolitic determi

nant pentru secolul trecut deci e o mare sărbătoare,
dar nu e o personalitate.

Nicolae Ceaușescu va fi reabilitat în curând,
pentru că este nevoie de eroi de care să ne folosim în
bătălia pentru na�iunea și limba română. A avut
rolul lui negativ, dar dintotdeauna extragem ce
folosește �ării, nu ce a dăunat. Așa că în cel mult 10
ani „dictatorul” va  intra în rândul eroilor români
(prin compara�ie, câte capete a scurtat el, Ștefan cel
Mare... cât a domnit... și iatăl sfânt în calendar). Nu
cred că și Leana, care nu se va putea compara
niciodată cu Regina Maria.

I.L. CARAGIALE,
ca și prietenul său trebuie
sanctificat, pentru că
Eminescu nea lăsat
limba și cultura, 
Caragiale nea lăsat
tiparul social în care ne
vom recunoaște până la
dispari�ia poporului și
limbii sale. Îmi pare rău,
dar vremea aceea e mai
aproape decât o bănuim
datorită videoculturii,
calculatorului, telefonu
lui, care alterează zi de zi
fondul limbii, structura
ei, specificul ei. 
Globalizarea e aproape,
noua cultură existen�ială
și mai aproape. 

Dacă în calendarul ortodox  sunt și sfin�ii
Vasile, Grigore și Ioan despre care circulă legende
imposibil de verificat, despre Mihai și Ion Luca nu
e nevoie de legende, pentru că sunt faptele imposibil
de contestat, opera. Despre Sf. Andrei se spune că 
ia încreștinat pe români, acum multe sute de ani, de
fapt, fără nici o dovadă peremptorie. De ce să nu ne
gândim serios la acești doi corifei, pentru care avem
dovezile, faptele, spiritul și limba noastră? Acum,
pentru că ei, oricum vor intra în rândul sfin�ilor
odată și odată. Așa vor contribui acum mai mult la
educarea întregului neam românesc răspândit deja
în toată lumea. 

IANUARIE... 
LUNA EVOCĂRII MARILOR 

VALORI ROMÂNEȘTI

Ioan SLAVICI
N. 18 ianuarie 1848

Theodor Amman – Proclamarea Unirii (1861)

I.L. CARAGIALE
N. 1/13 februarie 1852
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Bacău primește abonamente pentru se
mestrul unu al anului 2023. 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 nu
merele 0744.231.380, 0758.361.236 sau
0235.361.236, de luni până vineri între
orele 09.00 – 16.00.

AJUTOR PENTRU OPERATORII DIN 
INDUSTRIA DE FABRICARE A 
PRODUSELOR DE MORĂRIT

În temeiul prevederilor O.U.G. nr. 154/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru
sprijinirea operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor și grăsimilor, a produselor
lactate și a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă, la sfârșitul săptămânii trecute, D.A.J. Vaslui a făcut
plă�i în conturile a nouă agen�i economici în valoare totală de 4.655.611 lei.

Aceste sume reprezintă schema de ajutor de stat sub formă de grant acordat operatorilor din industria
de procesare a cerealelor și de fabricare a uleiurilor pentru ob�inerea de făină de grâu, mălai și ulei de floarea
soarelui, operatorilor din industria de fabricare a produselor lactate în scopul prelucrării și procesării laptelui
crud materie primă și operatorilor din industria fabricării preparatelor pentru hrana animalelor de fermă în
scopul ob�inerii de furaje combinate. 

Schema de ajutor de stat sa acordat în vederea compensării par�iale a creșterii costurilor de transport,
depozitare și procesare, precum și cele generate de constituirea stocurilor de materie primă de grâu, porumb,
orz, floareasoarelui, soia și rapi�ă, lapte crud materie primă.

ALEGERI ȘI...
CE�AR MAI FI

Poporul pesedist ales din jude�ul Vaslui a hotărât ca profesorul
Buzatu săi ducă mai departe din victorie în victorie electorală și la
izvorul banilor. Nici o clipă nam crezut că va fi altfel, pentru că
președintele chiar șia numit cei mai apropia�i  colaboratori, nici prea
prea, nici foartefoarte, adică tare potrivi�i pentru posturile lor de astăzi.
Și nus to�i proști.

Dacar fi să sus�in pe cineva dintre cei deja aleși la „Congre
sul” jude�ean, aș alege pe Tudorel (fiul cuplului „preziden�ial”), în al
cărui viitor cred și pe Paula Hultoană (primări�a de la Zorleni). Câte un
argument:

Tudorel Buzatu le știe cu politichia cel mai bine din jude� și a
pășit și prin ceva func�ii mai înalte. Ini�ial credeam să atribui aceste cu
vinte altui Tudor... Polak (despre care am să revin, dar nu laudativ). 

Cu primări�a de la comuna Zorleni nu mă aflu deloc în rela�ii
măcar de comunicare, dar semnalele venite către presă, dezvoltarea co
munei, �in și de priceperea aceste doamne în orientarea echipei din
primărie și a popula�iei. Mai este ceva cu totul important de care noua
președintă trebuie să aibă grijă: răzbunarea Mocancei de la Muzeu. 

Până la urmă schimbarea madamei de la Muzeul jude�ean �ine
de scăderea puterii de seduc�ie a cucoanei moașe care nare nici o val
oare profesională și care na publicat nici un rând, nici înainte, nici după
un doctorat, pe carel pun pe seama altora (deh, portbagajul să
trăiască!). Măcar primări�a Hultoană a dovedit calită�i pe care Mocanu
nu le va avea niciodată (ce binear fi să demisioneze de la Muzeu, să
nu mai audă nimeni de ea). Începutul schimbărilor pe care președintele
Buzatu le schi�ează ar putea prinde contur doar la alcătuirea listelor
electorale. Laș vota pe Tudorel.

În bătălia care urmează cu liberalii nu e nici un pericol:
func�ionează perfect în�elegerea cu doctorul Tătaru, un gropar autorizat
al PNL. Poate, totuși, liberalii vor intra în parlament...

Era un tânăr numit Arcăleanu... o mai fi un pericol?
Cât e Buzatu în frunte, Vasluiul va fi majoritar pesedist!

DVM

DANIELA  GÎFU
De ziua Unirii a trecut pe la noi, întro scurtă vizită,

profesoara universitară cu două doctorate, cercetătoare la Aca
demia Română (filiala Iași), doamna Daniela Gîfu, cu care am
schimbat multe cuvinte despre starea jurnalismului actual, de
spre soarta cercetării, despre năravurile politice, etc. Trebuie să
vă spun că musafira mea are o sprinteneală de cuget, gândire și
faptă cu totul deosebite. Drept care e destul de greu să te men�ii
în plasa gândurilor și vorbelor sale, dar te po�i alege cu destule
învă�ături încât să merite orice fel de efort.

„Daniela noastră” e născută la Bârlad dar activează si
multan pe linie de cercetare și IT, tot simultan la Iași, Cluj, Tg.
Mureș și București, fiind antrenată în multe și variate proiecte,
de la cercetare propriu zisă, la predare la catedră universitară și
până la ziaristica aplicată și emisiuni tv.

Personal, mam bucurat foarte tare, mai ales că avem
o comunicare mereu interesantă și colegială, de mul�i ani.

Neastâmpărul intelectual al cercetătoarei în cauză ia
forme de comunicare inedite, drept urmare e mereu o plăcere
să conversezi cu Domnia sa. Sper să vă înfă�ișez sinteza

discu�iilor în numărul următor.
Dumitru V. MARIN



Contextele astrale de la în
ceputul săptămânii îţi vor

oferi efecte în plan relaţional. Sunt
momente bune în care poţi face o
curăţenie drastică printre relaţiile de
colaborare. Relaţiile mai vechi se pot
reconfigura, dar sunt şanse mari de a
apărea altele mult mai interesante şi
profitabile. Probabil de la banii și
bunurile comune cu al�ii se vor isca
tot felul de controverse și situa�ii
inedite. 

Capitolul financiar se evi
den�iază prin cheltuieli

commune cu al�ii. La începutul
săptămânii este rost de a rela�iona cu
institu�ii financiare, de a achita fac
turi, datorii vechi sau de a discuta cu
membrii familiei și cu neamurile de
spre investi�iile comune. Pe de altă
parte, este rost de câștiguri de la și
prin al�ii. Foarte active vor fi și
rela�iile cu străinătatea. Sunt posibile
dialoguri cu persoane străine.

Începutul săptămânii îţi
aduce evenimente de

osebite în zona relaţiilor cu
străinătatea. Sunt zile bune în care îţi
poţi îmbogăţi bagajul de cunoştinţe
cu informaţii legate de cultura altor
ţări, prin dialoguri cu persoane aflate
departe de granţele ţării sau tu la rân
dul tău poţi pleca întro călătorie.
Demersurile legate de călătorii în
scop turistic, la studii sau la muncă
pot avea succes în această perioadă.

Domeniul profesional este
foarte eviden�iat în primele

zile ale săptămânii. Se întrezăreşte
începutul unei etape profesionale,
final ce îţi poate aduce o imagine
bună, dar şi alte responsabilităţi pe
măsură. Relaţiile cu şefii ar trebui să
fie excelente şi să primeşti din plin
susţinerea lor. Pe de altă parte, vor fi
și persoane care î�i vor critica felul
în care abordezi munca și
implica�iile. 

Evenimentele importante ale
săptămânii încep alături de

prieteni. Unele relaţii se pot încheia
definitiv, dar se face loc pentru altele
mult mai profitabile. Pot apărea în
viaţa ta oameni deosebiţi, interesanţi,
alături de care să desfăşori activităţi cu
scopuri umanitare. Comunicarea va fi
la cote înalte, mai ales cu persoanele
din mediul socioprofesional, per
soane care te pot ajuta să avansezi în
cariera profesională. 
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H O R O S C O P
26 ian 2023 – 1 feb. 2023

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)

Săptămâna aceasta se
recomandă multă atenţie la

capitolul sănătate. Bine ar fi să îţi iei
câteva zile de vacanţă sau măcar să
încerci să te ocupi de treburi uşoare.
Contexetele astrale te obosesc și ast
fel că te vei confrunta cu stări inte
rioare contradictorii. Nu sunt
indicate consultaţiile, analizele me
dicale şi intervenţiile chirurgicale
decât în cazuri ce nu suportă
amânare. 

Berbec (21 mar - 20 apr)

WW WW WW.. TT VV VV.. RR OO

O strofă aparent simplă, dar profund ancorată în spectacolul
naturii la vreme de noapte surprinsă magistral în încărcătura ei
simbolică și îmbrăcată întro dulce medita�ie melancolică întro aură
de mister. Oricât de vastă este opera eminesciană în ansamblul ei,
oricât de aspră și contondentă apare fa�ă de realită�ile vremii, în
toarcerea la natură însemna pentru Eminescu acel refugiu atât de nece
sar sufletului său zbuciumat și sensibilită�ii sale la trecerea implacabilă
a timpului. ”Cu mâine zilele�i adaugi / Cu ieri via�a ta o scazi / Și ai
cu toate acestean fa�ă / Dea pururi ziua cea de azi” 

De aici încântarea sa în fa�a minunilor naturii, de aici  și ar
monia pe care o căuta și o găsea în întocmirea și derularea ei, încântare
pe care Eminescu, cu inocen�a copilului și candoarea îndrăgostitului
o turna în versuri de o gingășie, patos și muzicalitate inegalabilă în
cultura noastră și nu numai. 

Cântarea naturii la Eminescu însă, întotdeauna sa împletit
armonios cu medita�ia filosofică,
iar atunci când sa îngemănat cu
iubirea a căpătat dimensiuni as
trale. Cine este atent la mesajul
eminescian va observa că el
leagă iubirea, în fiecare etapă a ei
de natură care, la rândul ei, va
undui de la descrieri melancolice
la trăiri pline de încântare, de la
aduceri aminte la trăiri nostalgice,
toate întro armonie care induce
acea stare de bine, un adevărat
confort spiritual ce se realizează
prin îmbinarea medita�iei opti
miste cu melancolia nostalgică. 

”A cântat ca nimeni altul
natura și iubirea, pădurea și
izvoarele, păsările și astrele” avea
săși amintească cu admira�ie pri
etenul său de studii și de via�ă,
Ioan Slavici, în amintirile sale de
spre Eminescu. Și Slavici nu era
singurul care aprecia apropierea
de natură a poeziei eminesciene,
pentru că majoritatea contempo
ranilor săi își arătau fără echivoc
pre�uirea și admira�ia de care sa
bucurat Eminescu încă din timpul
vie�ii sale. Nici nu se putea altfel
pentru că, la Eminescu, toate
acestea se contopeau în creuzetul percep�iei și sensibilită�ii sale din
care izvora o lume de basm, în care natura și iubirea se regăseau meta
morfozate întro artă poetică de o rară expresivitate. 

Iată contextual în care apare un nou album tematic sub aus
piciile Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, întitulat ”Anotimpurile
poeziei lui Eminescu la Văratic”, elaborat de un inimos colectiv din
cadrul ”Centrului Cultural Spiritual Văratic”. Acești temerari în frunte
cu Emilia 	u�uianu, Dorin Dospinescu și Victor Roncea, întrun
proiect coordonat de stavrofora Iosefina Giosanu, au fericita inspira�ie
de a alcătui un album omagial la 170 de ani de la nașterea ”Românului
Absolut”, Mihai Eminescu. 

Lucrarea impresionează prin trei aspect majore. Mai întâi de
toate abordează poezia eminesciană în raport cu natura care își găsește
un suport în transpunerea stărilor poetului; primăvara cu explozia ei
de vitalitate și speran�ă; vara cu splendorile ei în împlinirea frumosului
din natură; toamna cu multicolorul și melancolia ei; și iarna cu încre
menirea ei în albul zăpezii și poveștilor la gura sobei visând la reluarea
ciclului naturii. Aici se cuvine apreciată la superlativ ilustra�ia grafică
și fotografică realizată de Constan�a Abalașei, Cristina Nichituș 
Roncea și Dorin Dospinescu.

În al doilea rând, alcătuirea se dovedește a fi extrem de
inspirată pentru că, dincolo de ipostazele sale temporale, leagă natura
de versul eminescian în zona sensibilită�ii, de la percep�ia fantastică a
copilului, la interpretarea filosofică a adultului, fiecare luând natura
ca părtaș al stărilor sale de alean și dor.

Și nu în ultimul rând, faptul că cele patru anotimpuri ale

poeziei eminesciene sunt precedate de un preambul semnat de
personalită�i de referin�ă în eminescologie, dar și din lumea
pre�uitorilor medita�iei sale poetice. Începând cu Ioan Aurel Pop  care
reușește o sugestivă radiografie a miracolului eminescian în raport cu
natura, la Mihai Cimpoi  care subliniază semnifica�ia romantică a
Văraticului prin cele trei personalită�i feminine; Veronica Micle, Olga
Vrabie și Zoe Dumitrescu Bușulenga care lau adulat până la zeificare
pe Eminescu. 

De la sufletul na�ional  ca ”expresie integrală a sufletului
românesc” (Nicolae Iorga), evocat de IPS Ioachim, la realitatea magică
a lui Nicolae Georgescu, de la calda pre�uire a maicii Iosefina Giosanu,
la consacrarea întro manieră doctă a ”Arheului spiritualită�ii
românești” semnată de Theodor Codreanu, în sfârșit, de la ordinea
divină a cuvântului  a lui Gheorghe Simion, la clarviziunea
eminesciană a lui Petruș Andrei, toate sunt adevărate omagieri ale 

spiritului eminescian întro co
muniune permanentă și sugestivă
cu natura, pe care Eminescu șia
făcuto părtaș vremelniciei sale. 

Întrun peisaj mirific,
cum mai potrivit pentru actul
crea�iei poetice și nu numai,
Emilia 	u�uianu descrie lăcașul
de cult al Văraticului dimpreună
cu ”Centrul Cultural Spiritual
Văratic” de curând ctitorit și im
pactul său benefic asupra trupu
lui, care încearcă binefacerile
locului, dar mai ales asupra sufle
tului, care își găsește aici alinarea
întru cele sfinte, dar și nostalgia
versului eminescian în
îngemănarea lui cu natura. 

Cele 12 poeme și poezii
înmănuncheate întrun adevărat
dodecameron eminescian,
reprezintă o veritabilă axă a
gândirii și sensibilită�ii 
eminesciene în raporturile sale cu
natura atotcuprizătoare, începând
cu atmosfera de basm din ”Călin”
(file din poveste) și sfârșind în
ambian�a misticoreligioasă a
poeziei ”Rugăciune”, adevărată
perlă poetică închinată Fecioarei

Maria. 
Urmează apoi o inspirată derulare a anotimpurilor, fiecare cu

specificul propriu, izvorâte din caracteristicile zonei, zugrăvind o
perfectă osmoză între om și natură, surprinsă cu măiestrie de pana
eminesciană undeva între vis, realitate și adevăr, toate însă prefa�ate
de o scurtă și inspirată descriere realizată de Emilia 	u�uianu. Așa
încât, de la speran�a înnoirii și optimismul primăverii (13 poezii), la
împlinirile și nostalgia verii (12 poezii), de la melancolia și elegiacul
toamnei (11 poezii) la medita�ia și atmosfera de basm al iernii la gura
sobei (13 poezii), în tandem cu imagini fotografice sugestive, cititorul
atent parcurge o lume feerică care alină trupul și mângâe sufletul,
acoperind întreaga gamă a sensibilită�ii umane. 

Este o lucrare monumentală, extrem de binevenită în spa�iul
nostru cultural, pentru că este pătrunsă de armonie și frumos, de idilic
și elegiac, de medita�ie și nădejde, de smerenie și credin�ă, puse în val
oare de vocile cele mai autorizate în domeniu, întro atmosferă
dominată de spiritul creștin, atât de apropiat poetului la vremea sa, dar
și celor care reușesc să îi descopere noi semnifica�ii crea�iei sale. 

Pentru că, până la urmă, nu putem ajunge la Eminescu decât
tot prin Eminescu, iar albumul de fa�ă este una din căile deschise spre
Românul Absolut.

Valeriu LUPU

DIN NOU CU EMINESCU 	 
DESPRE EMINESCU

De treci codrii de aramă, de departe vezi albind
Șiauzi dulcea glăsuire a pădurii de argint”

Mihai Eminescu – (Călin   file din poveste)



Capitolul financiar va
cunoaşte o nouă etapă, în

care sar putea să câştigi mai mulţi
bani din munca desfăşurată la un loc
de muncă. Sau condiţiile de muncă
pot cunoaşte îmbunătăţiri. Câştigu
rile îţi sunt susţinute, însă vei fi
nevoit să mucecști mai mult. Poţi
primi cadouri şi recompense
neaşteptate, care îţi vor încânta su
fletul şi de care te vei folosi multă
vreme de acum încolo. 

Sunt zile bune pentru a
te gândi la noi planuri de

viitor și la noi rela�ii. Se
dovedește că ai nevoie de noută�i
și le vei avea, vrei nu vrei. Vino
în întâmpinarea fluxului astral și
operează acele schimbări în
via�a ta de acum, care te ajută să
faci progrese importante, atât în
plan personal, cât și în plan pro
feisonal. Tenta�ia cheltuielilor
este mare și periculaosă.

Începutul săptămânii îţi
aduce succes în treburile

gospodăreşti şi în relaţiile familiale.
Sunt zile bune pentru curăţenii 
generale, reparaţii de anvergură sau
reamenajări interioare plănuite mai
demult. Se poate pune problema
achiziţionării unei locuinţe noi, a
unui teren sau a negocierilor profi
tabile în acest sens. Demersurile
legate de spaţiul locativ îţi vor fi
susţinute bine din astral. 

Relaţiile cu neamurile şi cu
prietenii apropiaţi vor

cunoaşte schimbări majore în
primele zile ale săptămânii. Este un
moment bun de aţi schimba modul
de relaţionare cu aceştia şi de a te
apropia de alţi oameni care până
acum stăteau în fundalul vieţii tale
cotidiene. Totuşi, fii foarte prudent,
pentru că factorul necunoscut îţi
poate crea neplăceri. În plan familial
se conturează finalul unor situa�ii.

Relaţiile sentimentale şi cele
cu copiii capătă influxuri as

trale minunate încă de la începutul
săptămânii. Se poate revigora o
rela�ie sentimentală, se poate înfiripa
o iubire, poţi concepe un copil sau
măcar tot ce ţine de sfera iubirii şi a
plăcerilor fizice va fi la cote înalte.
Pe de altă parte, starea de bine pe
care o vei simţi în aceste zile anunţă
schimbări importante vizavi de
relaţionarea ta cu cei dragi. 

La serviciu se conturează
multă forfotă în primele

zile ale săptămânii. Colegii nu prea
te ajută, așa învât vei fi nevoit să te
ocupi cum po�i și cum știi tum ai
bine, de tot ce este necesar pentru
bunul mers al activită�ii profesion
ale. Pe de altă parte, sănătatea este
vulnerabilă și bine ar fi să�i echili
brezi eforturile și să te ocupi de
priorită�i. Unele afec�iuni ale organ
ismului tău trebuie luate în seamă.
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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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H O R O S C O P
26 ian. 2022 – 1 feb. 2022

Săgetător  (22 nov - 20 dec)

Locuri de muncă
în Vaslui

– S.C.  MORANDICOM S.R.L. 1 medic veterinar, 1 in
giner zootehnist

– S.C. CONFECTII S.A. 10 confec�ioner asamblor articole
textile, 10 muncitori necalifica�i, industria confec�iilor

– S.C. FABRICA DE CARNE MORANDI S.R.L. 1 con
silier/economist, 5 operatori abatorizare păsări, 1 stivuitor, 1 sudor, 1
inginer industria alimentară

– S.C. C&A CONSULTING SRL 2 ingineri de sistem în
informatică, 10 instalatori instala�ii tehnico  sanitare, 20 muncitori
necalifica�i la spargerea și tăierea materialelor de construc�ii, 5 sudori

– S.C. PARAXIAL ZU SRL 2 cosmeticieni
– S.C. APIMUNT SRL 1 operator mașini de multiplicat
– S.C. VASCAR SRL 5 manipulan�i mărfuri
– S.C. EUROLUX SRL 1 barman
– ELECTRON PROIECT S.R.L. 1 operator introducere, va

lidare, prelucrare date
– S.C. BELMI TRADE S.R.L. 1 pizzar
– S.C. AQUAVAS S.A. 1 manager marketing (tarife, contrate,

achizi	ii)
– S.C. DARIENSEM SRL 2 manipulan�i mărfuri
– S.C. BUCATARUL RAC SRL 1 vânzător la domiciliul

clientului
– ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR. 17 1 femeie de ser

viciu
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Locuri de muncă
în Bârlad

– ALL FOODS DISTRIBUTIE SRL MUN. BÂRLAD 1 
operator introducere, validare si prelucrare date

– BELMI TRADE SRL IAŞI 1 pizzar
– BERLIN SRL MUN. BÂRLAD 3 cofetari
– CINTEZA SERVICECOM SRL BÂRLAD 1 ajutor bucătar
– CIPRISNEJ S.R.L. VASLUI 3 lucratori comerciali
– COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A IN

FRASTRUCTURII RUTIERE SA  DRDP IAŞI  SDN BĂRLAD 
PUNCT DE LUCRU BĂRLAD BÂRLAD 1 asfaltator

– CONFECTII BIRLAD SA BÂRLAD 50 operatori
confec�ioneri industrial îmbracaminte din �esături, tricotaje, materiale
sintetice

– EURODEEP SERV SRL FOCŞANI 1 îngrijitor clădiri
– GRUP EXPRES SA 1 consilier/ expert/ inspector/ referent/

economist în comer� și marketing
– KAUFLAND ROMANIA MIERCUREA CIUC 60 lucrători

comercial
– LA CIURESCU A SRL SAT SĂLCENI COM. POCHIDIA

1 vânzător
– SERGAV LOGICTRANS SRL SAT DRUJEŞTI COM.

BĂCANI 1 director economic
– TIVICO IMPEX SRL SĂRĂŢENI 1 conducător auto 

transport rutier de mărfuri, 1 maȘinist la instala	iile de preparat și tur
nat beton și mixturi asfaltice

– VANBET FARMS SRL 1 lucrător comercial
– VANBET SRL SĂLCIOARA 120 manipulan�i mărfuri

SPECTACOL LA
VASLUI DE 

ZIUA UNIRII

A fost un frig umed în toată această zi de 24 ianuarie, când și
la Vaslui, în pia�a civică sa organizat spectacolul festiv consacrat.

Să fi fost ceva mai bine de 200 de persoane, în locul unde
încap peste 20000, care fie din cauza frigului, fie că nu mai apreciază
astfel de manifestări publice, (sau pentru mirosul lor electoral), oricum,
neașteptat au înconjurat scena unde au urcat mari artiști ai �ării cu o
evolu�ie remarcabilă a familiei Nicolae Furdui Iancu.

Singurul fapt care nea atras aten�ia a fost mobilizarea
excep�ională a poli�iei comunitare, cu sarcina cea mai concretă ca ni
meni să nu urce pe piedestalul statuii lui Ștefan cel Mare.

DVM

CURIOZITATE LA
PĂDURENI

Din sumarul ziarului pe anul trecut am văzut că localitatea
unde „împără�ește” cel mai vechi primar din jude�, învă�ătorul 
Temistocle Diaconu, este așa de bine acoperită cu arbori și pomi, încât
am categorisito ca pe o sta�iune, ba, mai mult, o localitate la umbră.

Îmi pare rău că fotografiile pe care leam făcut, la Pădureni,
nu reflectă corect această situa�ie: acum e iarnă și... nu am găsit umbra.

Pentru că ziaristul are oricând ce să vadă aici, trebuie să
revenim.

Dumitru V. MARIN

Primăria PĂDURENI
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PREMIILE ANUALE ALE ZIARULUI NOSTRUPREMIILE ANUALE ALE ZIARULUI NOSTRU
Înștiin�ăm pe to�i cititorii, abona�ii și colaboratorii noștri că și în acest an acordăm PREMIILE ziarului, pentru categoriile anun�ate.
Estimativ premia�ii din anul 2021, au deja unele avantaje în fa�a noilor concuren�i.
Vom publica și clasamentul și premiile ce vor fi oferite în cadrul simpozionului „Omagiu căr�ii și culturii vasluiene” ed. a XIa

ce se va desfășura în luna aprilie 2023.
Rugăm primarii să ne trimită informa�ii care săi situeze cât mai aproape de fruntea clasamentului, iar pe colaboratori să  fie

cât mai constructivi.
Director general,

Prof. dr. Dumitru V. MARIN

LA BUNEȘTI�AVEREȘTI, PRIMARUL
VASILE TĂRĂGAN... VISEAZĂ!

După o perioadă mai lungă de timp am ajuns și în această localitate împrejurul căreia sunt amplasate cele mai orga
nizate planta�ii de vie, și, evident singurul loc din jude� unde se mai produce vin de calitate, de cea mai bună calitate.

Mărturisesc direct faptul că aici am avut pe unul dintre cei mai buni prieteni și coleg de facultate, Neculai Pădineanu,
dispărut de câ�iva ani buni, dar, cu afec�iunea necesară mam bucurat săi găsesc pe fiul său și pe nora sa, azi secretara
primăriei, respectiv, comunei BuneștiAverești. Primarul Tărăgan a avut amabilitatea sămi prezinte aproape pe to�i
func�ionarii primăriei, pentru că, zice el, sunt adevăra�i profesioniști, corec�i și muncitori. Nu am decât săi felicit pe to�i și
să le urez un an cu sănătate și spor.  

Din interviul realizat cu edilul, am tras concluzia că e un mare visător, careși închipuie comuna cu mult mai multe
realizări și cât mai repede. Îl urmări�i în nr. următor.

Dumitru V. MARIN

Vasile TĂRĂGAN primarul comunei BUNEȘTIAVEREȘTI Primăria comunei BUNEȘTIAVEREȘTI
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Dumitru V. MARIN
Darul pictorului Gheorghe LETEANU

A  a p ă r u t  n r.  3 2 / 2 0 2 2
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 900 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.

APARI�II 2023:APARI�II 2023:
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CONJUGALĂ                 
Soţul, după cum se ştie,
Foc mocnit en căsnicie,
Dar soţia, în tot locul,
Este cea ceaţâţă focul.

CARACTERIZARE
MASCULINĂ                                      
Bărbatui fire curajoasă,
Mai mult sau mai pu�in dotat,
Ca so� dă și cu pumniin masă…
Atunci când iese de sub pat.

MĂRUL  LUI ADAM                            
În faţa scumpei lui consoarte,
Adam, sa fâstâcit, încât,
Când săi dea frunza la o parte
I sa oprit un …nod în gât.

SO
UL CĂTRE SO
IA
GELOSĂ                              
Degeaba sunt învinuit,
În dragoste, mereu, �iam spus,
Că nus un Crai din Răsărit,
Cis, mai degrabă,… spre apus!

Vasile  LARCO

LA PLECAREA AMANTEI...
Dei păcat şi dei ruşine
Moi ruga la Dumnezeu...
Tot păcatul iau doar eu 
Dacă poţi veni şi mâine...

POST MORTEM...
Când va pleca din lumencet
Ea poateşi aminteşten somn
Ca fost nevasta unui „domn”
Şiamanta unui „domn”...poet.

Ioan GLIGOR STOPIŢA 

GRIJA PENTRU ANIMALE
La sateaşa a fost mereu
Şi chiar de nu le prea convine,
Ţăranii toţi muncesc din greu,
Dar... animaleleo duc bine.

LA CULES ÎN EUROPA
Din sate pleacă mulţi, dar fapt e
Căs preferaţi mai mult băieţi
La poame foarte bine coapte,
Iar fete... doar la castraveţi.

MOMENTUL CULMINANT
E chiar momentul vieţii tale când
O jună blondăn pat ţi se strecoară
Şi a plăcerii sursă, tremurând, 
Să simţi căţi dă speranţe şi... să moară

SALVAŢI
Din cîte viteau fost în sat, 
În ultimul moment, se ştie
Că doar trei boi sau mai salvat
Şio duc chiar binen Primărie.

Gheorghe BĂLĂCEANU

LIVRESCĂ
Altfel decât în alte părţi la noi e:
Eroi de Molière nau fost zăriţi.
De pildă nui vreun critic fărdevoie
Şi nici epigramişti – închipuiţi!

PREVIZIUNE
Mulţi suntem. U.S. ne spune:
„Gen minor”. Să nu fim trişti!
Văd giganto Uniune
Numai de – epigramişti. 

Margareta FAIFER



UMOR 
Un algerian cu o barbă mare este asezat alături de un francez, întrun avion ParisAlger.
După decolare, stewardesa începe să servească băuturi pasagerilor.
Francezul cere o cupă de sampanie.
După ce la servit, stewardesa îl întreabă pe musulman dacă vrea si el una.
Răspunsul acestuia, foarte ofensat:
– Prefer sa fiu răpit si violat cu sălbăticie de zece prostituate de la Babilon decât să las o singură

picatură de alcool să atingă buzele mele!
Francezul, înecânduse, dă repede înapoi cupa lui de sampanie stewardesei, spunândui :
– Si eu prefer, nu stiam că se poate alege!


So�ia:
– Ies în oraș pentru vreo 2 ore. Vrei ceva?
So�ul:
– Nu, e suficient.

RONDELUL GRADELOR 
DE LIBERTATE

(drepturile omului)
Sus se poate, jos se poate:
Urci din iad, cobori din rai,
Faci oricedoar bani să ai...
Nui aşa căi libertate?

Stânga, dreaptas deputate
Şi se ceartă mai dihai
Ca ţigăncilen tramvai...
E, sau nu e libertate?

– Astea da, sunt rezolvate,
Ziceun oponent bălai,
– Dar problema faţăspate?
– Vrei acces prin dos? Nui bai:

Şi aici e libertate…
Petre BRUMĂ 

FABULA UNEI UNIUNI RATATE
Să domine balta, făcutau prinsoare
Un rac cu o știucă și o lipitoare,
Semnând pe o frunză de nufăr, se știe,
Un pact de fră�ie și pacen vecie.

Crezânduseaproape stăpâni peste baltă,
Purcesau în for�ă și fără vreo haltă
Săi taie pe to�i care vor săi înfrunte,
Schimbând de la vârf pânăn posturi mărunte.

Orbi�i de putere și credem, prea iute,
Ieșitau prin baltă ca să se sărute,
Dar fie din grabă sau chiar din greșeală
Iscatusan ape o învălmășeală:

Când știuca �intește sănghităntâi racul,
El, roșu, zbătândusencearcă săracul
Să scape urgent de a știucii strânsoare
Și foarfecăn grabă peacea lipitoare.

Făcută bucă�i, lipitoarea năucă
Șinfinge ventuza în apriga știucă.
Urmarea, prieteni, ușor se observă:
Tratatul de pace, cu greu se conservă!

MORALA : 
Povestea din baltă, cei doar ontâmplare,
Nam vrea ca sapară și în guvernare!
Căci �arai sătulă de alte noi crize,

Mihai HAIVAS
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EMISIUNEA FOLCLORICĂ ,,PETRECE�I CU NOI”, 
LA BÂRLAD

Întro atmosferă prietenească şi încărcată de emo�ii, duminică 15 ianuarie 2023,
între orele 11.0016.00, a avut loc un important eveniment culturalartistic în care sa
sărbătorit ,,Ziua Culturii” și împlinirea a 173 de ani de la nașterea marelui poet na�ional
Mihai Eminescu, urmat de lansarea de carte a volumului de poezie ,,Condeiul iubirii” și
filmările pentru Emisiunea de folclor ,,Petreceţi cu noi” de la postul Emi.tv.hd.                                

Cu un pumn de vise, cu optimism și cu multe speran�e, marea familie Asocia�ia
,,Artă, Tradi�iei, Cultură” Bârlad, (A ,,ATC”) a păşit în noul an, cu un eveniment pe placul
tuturor, ca o rază de soare ce lumineză via�a culturală locală şi a petrecut momente frumoase
și de neuitat, întrun loc minunat, plăcut și spaţios al restaurantului Ro&Mario, unde emo�ia,
cântecul și voia bună, tot acest buchet de armonii a încântat şi a umplut sufletul de bucurie,
tuturor persoanelor prezente la această întânlire de suflet.    

La acest frumos eveniment au venit tocmai de la Bistriţa Năsăud, poeta Maria
Blaga, solistă de muzică populară, realizatoarea Emisiunii de folclor ,,Petreceţi cu noi” de
la postul Emi.tv.hd și membră a Uniunii Ziariştilor din România, înso�ită de solista de
muzică populară Victoria Maria Colţa, şi regizorul Dan Pânzaru, membri activi în A ,,ATC”,
oaspe�i speciali care au fost întâmpinaţi cu braţele deschise şi primitoare de moldovenii os
pitalieri.  

Poeta Maria Blaga a fost felicitată din toată inima pentru că a ales ca în această
mare zi de sărbătoare, ,,Ziua Culturii”, săşi promoveze la Bârlad, volumul de poezie 
,,Condeiul iubirii” care a văzut lumina tiparului la Editura ,,Armonii Culturale”,
manageriată de poetul și scriitorul Gheorghe Stroia și fiului sau George şi şia împlini visul
de a realiza emisiunea ,,Petrece�i cu noi” cu folclor autentic de pe plaiuri moldovene, cu
artiștii din A ,,ATC” Bârlad.

Lansarea de carte a început cu cuvintele frumoase de mul�umire și apreciere ale
poetei Maria Blaga care, împreună cu echipa sa au fost plăcut impresionaţi de ospitalitatea
şi prietenia cu care au fost primiţi pentru prima dată în orașul Bârlad și plină de emo�ie 
șia prezentat volmul de poezii ,,Condeiul iubirii” dedicat unui tânăr de 18 ani, plecat prea
devreme dintre noi, pe drumul fără întoarcere, întrun loc de verde�ă, pace și liniște profundă 

În cuvântul său președinta A ,,ATC” Viorica Ghenghea, a vorbit despre Bârlad,
oraș moldav cultural plin de istorie care a dat �ării mari personalită�i și doi conducători de
�ară iar apoi a făcut cunoscută înfiin�area asocia�iei în anul 2011 care are un impact major
în via�a culturală, tradiţională şi artistică la nivel local, jude�ean, na�ional și interna�ional.           

Simplu și concis a descris creaţia lirică a poetei Maria Blaga, ca fiind o frântură
de via�ă scrisă în versuri întrun volum de poezii de excep�ie, care are calitatea de a
emoţiona şi surprinde plăcut cititorul și ce poate fi mai minunat atunci când poetul plânge
și râde printre cuvinte iar în faţa iubirii îşi deschide inima, pentru a scrie cu raza sufletului
său ca să dea o aură de lumină cuvântului care se armonizează firesc cu truda sa creatoare. 

Cu admira�ie și respect a eviden�iat munca, efortul și capacitatea de concentrare
în creativitatea artistică și cumulul de reușite răsplătit de zeci de premii obţinute la concur
surile na�ionale și interna�ionale de artiștii populari, membri ai A ,,ATC” prezenţi la acest
eveniment: Valentin Bogdan Neagu, Mariana Popa, Geta Călin şi Mariana Balan, care 
şiau expus minunatele și valoroasele lucrări de artă populară tradiţională, realizate manual.

Președinta A ,,ATC”, Viorica Ghenghea, a încheiat cu un mic elogiu adus geniului
poeziei românești Mihai Eminescu, iar surpriza plăcută a fost când ia înmânat poetei Maria
Blaga diploma cu premiul I ob�inut la Concursul interna�ional ,,Învingător prin artă” în
anul 2022.

Cuvinte frumoase și de laudă a avut și prof. Nelu Bu�a, care a scos în eviden�ă
emoţia strecurată în cuvinte de poeziile din acest volum, dovedind că autoarea are curaj și
încredere în condeiul său şi libertatea de a scrie în numele artei, astfel poeta deschide un
labirint magic în care pășeşte cu încredere din întuneric spre lumină.      

Cu mari emo�ii în glas, ing. Daniela Catalina Manuela Tudor a descris rela�ia de
prietenie cu poeta Maria Blaga, înfiripată acum 10 ani întrun spital din Cluj, iar cu trecerea
timpului această prietenie sa sudat tot mai puternică și mai trainică. 

Cu multă admira�ie a spus câteva cuvinte despre cele 3 volume de poezie ale 
autoarei apărute cu ceva timp în urmă și despre lnsarea acestui volum amintind că lirica
poetei este o expresie spirituală nativă, pentru că trăieşte şi dărueşte multă iubire, suferă,
cugetă şi visează alături de oameni. 

Cu respect au fost felicita�i din tot sufletul profesorii de canto popular și muzică
folk: Cornel Constantin Pleșu, profesor de educa�ie muzicală la Colegiul Naţional ,,Roşca
Codreanu” și Şcoala Gimnazială nr 8 Bârlad,  Nelu Bu�a, profesor şi consilier educativ la
Şcoala Gimnazială ,,Emil Juvara” Sără�eni și Ioan Bâgea profesor de canto la Academia
de Muzică din Bârlad, pentru implicarea, răbdarea, pasiunea, dăruirea şi profesionalismul
de care dau dovadă în formarea și pregătirea tinerei generaţii în crea�ia muzicală. 

În cadrul emisiunii ,,Petrece�i cu noi” deliciul muzical al programului artistic a
fost sus�inut de copiii din Ansamblul folcloric ,,Cununi�a” de la Școala Gimnazială ,,Emil
Juvara” Sără�eni coordonat de prof. Nelu Bu�a, de Grupul folk ,,Ecou”, coordonator prof.
Cornel Constantin Pleșu,  de elevii de la Academia de Muzică condusă de prof. de canto
Ioan Bâgea, care iau surprins plăcut pe cei prezen�i, cu talentul nativ și cu inocen�a lor
transparentă.  

Acești minuna�i copii, plini de energie şi bucurie, care au evoluat în acestă emi
siune şiau demonstrat talenul vocal şi au oglindit cum se poate mai bine frumuse�ea, cân
tecul și portul popular moldovenesc purtat cu cinste și mândrie de aceste tinere speran�e
ale folclorului și tradi�iei românești. 

Este de apreciat și frumoasa familie muzicală a Grupului vocal folcloric ,,Mândrii
bârlădeni” coordonat de prof. Viorica Ghenghea, care increzatori și stăpâni pe talentul lor
au cântat cu foc și dor ,,Așai bârlădeanu” fiind răsplăti�i cu ropote de aplauze, pentru care
merită toate felicitările.

Emisiunea sa încheiat cu microrecitalul sus�inut de solistele de muzică populară
de la Bistri�a, Maria Blaga și Victoria Col�ea care au încântat publicul şi sau adus mul�umiri
și felicitări tuturor elevilor, părin�ilor, profesorilor, organizatorilor, membrilor A ,,ATC”,
distinșilor invita�i prezen�i la acest eveniment culturalartistc și restaurantului Ro&Mario,
administrator Andrei Grigore şi întregii sale echipe pentru gazduire și ospitalitatea de care
au dat dovadă.

To�i au fost mul�umi�i și încânta�i de reușita acestui eveniment la Bârlad, care sa
desfășurat în condi�ii optime, plăcute şi de prietenie cu: lansare de carte, deliciu muzical
sus�inut de copiii talenta�i, atât solo cât și grupuri vocale, microrecitalul solistelelor de
muzică populară din Bistri�a și filmările pentru emisiunea folclorică ,,Petrece�i cu noi”.

Chiar dacă sa sim�it efortul depus în organizarea și desfășurarea acestui frumos
act cultural, sa meritat din plin, totul fiind frumos, plăcut, util și constructiv pentru ambele
zone geografice.

Viorica GHENGHEA



Cobor dintreale patriei destine
iar voi aţi vrut saveţi un VodăCuza
şi mam săltat semeţ, cum se cuvine,
din Iaşi, prin şes, spre Sarmisegetuza.

Sunt CuzaVodă, uns printre altare
şi prin istorii, ştiţi, nam hodinit;
eu vam adus prin târg okauamare,
iar pe Alah şiai lui  iam prigonit.

Nu datam semne eu, de neputere.
cu hoţiin târguri nam stat la ospăţ
şi pentru Ţara, smulsă de avere,
Io, multora leam pus pe gât  juvăţ.

Noi nu ştiam că timpul lacom curge.
UNIREA  că va fi doar foi de dor.
nu bănuiam ca hoţii ne vor smulge
acest sfinţit şi psalm de viitor.

Dar vai...ce monstruasă ipoteză !
sperjurii zvârleau zarul măsluit,
iar noi, zideam UNURII  metereză
şi pentru neam... un vis de împlinit.

...Acum, citind legendele de glorii,
voi văntrebaţi ceau fost şi cine sunt
înaintaşii voştri  din istorii,
ce sau topit cu sângelen pământ?..

Voi, mahări, naveţi dâră de ruşine,
când glia poartă lacrimi pe obraz ?
sculaţi bărbaţi !, prin tristele destine
săi puneţi tristei molime  pricaz !

Voi creşteţi pruncii şi sunt prunci frumoşi,
ceau devenit martiri din sângen sânge;
vampirii au trişat  si, veninoşi
ne muşcă neamul care plânge...plânge...
Grăiesc : alegeţi Domni de Ţară, fără patimi

şiafurisiţi blestemul cea căzut.
secaţi, români, fântânile de lacrimi ;
Domnul ne dă puteri de necrezut.
...Dacă maţi fost ales ca Domn de Ţară,
măreţ în fapte  drept intru cuvânt,

peleagra de pe voi o să dispară
şi pulberea sar risipi în vânt.
Vo spune CuzaDomnul  o UNIRE,
e numele cel port, să vamintiţi :
luptaţi cu Ţara , pânăn devenire

şi numele ei sfânt... să nul ştirbiţi.
În testamentul meu, deo bunăoară,
nimic despre trădare naş vorbi;
când neamul meu...destinul şil omoară,
şi visele de veci sor prăbuşi...

Vă cer, eu, CuzaDomn, saveţi putere !
şi să sorbiţi credinţă, din destin
avem Ceahlăul  încă ne mai are;
să ctitorim o patrie  AMIN !

actualitate      www.tvv.ro

Meridianul, joi, 26 ianuarie 2023

A apărut nr. 32/2022
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 900 colaboratori.
– Profilul Meridianului Cultural Românesc este de 

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

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

D.V.M.

COL�UL CUCOL�UL CU
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24 IANUARIE
ZIUA UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE (II)

(Continuare din numărul anterior)

Abdicarea
Regimul personal instituit de Cuza după 2

mai 1864 a provocat nemul�umirea liberalilor radicali,
care ulterior au făcut cartel cu conservatorii; acest fapt
a slăbit pozi�iile domnitorului și a animat activitatea
monstruoasei coali�ii (denumire promovată în epocă
de presa favorabilă lui Cuza), hotărâtă săl înlăture.

Pe 11 februarie 1866, ora 5 diminea�a, un
grup de ofi�eri cu pistoalele în mâini, pătrunde în
palatul domnesc al lui Al. I Cuza, îl scoală din somn
și îl obligă să semneze actul de abdicare de pe tronul
României. Faptul  era de o gravitate fără precedent,
căci ofi�erii 

respectivi juraseră credin�ă Domnului �ării, parte din ei
fiind chiar din garda palatului. Așadar, 11 februarie
1866 este o zi a infamiei și a trădării.

141 de ofi�eri ai armatei române de la
sublocotenen�i la colonei au scris lui Carol I, tot în 1866,
un memoriu cerând ca trădătorii să fie pedepsi�i.

Cu o arogan�ă câinească specifică unui prusac
primitiv și incult, Carol I ignoră memoriul, pe 
Al. CandianoPopescu șil face aghiotant regal, pe
ceilal�i generali, iar pe Cuza Vodă îl va urmări cu o ură
neagră până la moarte. Nu faptul că Al. I Cuza a fost
detronat e de condamnat, căci însuși Cuza Vodă de
clarase în decembrie 1865 că e gata să părăsească
tronul, ci modul cum sa înfăptuit și de către cine.

Cei șapte ani de domnie a lui Cuza au adus
statul modern în Principatele Unite și au reprezentat o
condi�ie esen�ială în pregătirea și înfăptuirea Marii
Uniri.

Exilul domnitorului
După abdicare, Cuza e �inut prizonier 48 de

ore în locuin�a unui dușman personal,
C. Ciocârlan iar pe 13 februarie 1866 e urcat întro
caleașcă și escortat în Austria.

Înainte de a părăsi �ara declară: „Să de 
Dumnezeu să meargă �ării mai bine fără mine decât
cu mine! Trăiască România!”

Se stabilește la Viena și Floren�a unde își
cumpără două mici proprietă�i.

În 1867 scrie o scrisoare noului domnitor
Carol I, prin care îl roagă săi dea voie să vină în �ară
ca să trăiască la Ruginoasa. Carol I la refuzat.

Impresionat de mesajele din �ară și, mai ales, de argumentele grupului de studen�i
conduşi de Mihai Eminescu, ce lau vizitat la Viena, îi scrie personal lui Carol I și este
ales, în lipsă, deputat de Mehedin�i și de Turnu Severin.

La doar 53 de ani, pe 15 mai 1873, Cuza Vodă moare în Germania, la Hotelul 
Europa din Heildelberg. 

Regele Italiei, Victor Emanuel își exprimă durere și triste�ea pentru moartea mare
lui Domn pe când Carol I na trimis niciun mesaj. Trupul este adus în �ară și înmormântat
ini�ial la Biserica Domnească de lângă Palatul domnesc de la Ruginoasa, sute de mii de
�ărani plângândui moartea cu lacrimi amare și durere adevărată. După cel deal Doilea
Război Mondial, osemintele sale au fost mutate la Biserica Trei Ierarhi din Iași

Al. I Cuza a iubit din toată fiin�a sa România pe care a slujito cu credin�ă, de
votament și loialitate toată via�a, fiind pentru poporul român o adevărată icoană morală,
cât și pildă de urmat întru slujirea Patriei.

În oglinda timpului, regăsim astăzi energii și pasiuni consumate uneori fără miză,
proiecte de �ară eșuate sau insuficient sus�inute, discursuri de conjunctură, o retorică politică
în care sensurile și firele ra�ionale sau pragmatice se risipesc difuz. În aceeași măsură strate
giile și ac�iunile politice nu dovedesc inspira�ie și voin�ă, nici semnul maturită�ii și al
în�elegerii lec�iilor dureroase ale trecutului.

Dincolo de dificultă�i, de întârzieri, de conflicte și presiuni ale marilor puteri, oa
menii politici importan�i ai timpurilor trecute au avut responsabilitatea și curajul marilor
proiecte na�ionale: 

„Pe cât Vei �ine cu tărie stindardul Unirii, al Na�ionalită�ii, al Dreptului și al
Libertă�ii, Românii de peste Milcov ca și cei de aici, Te vor urma ca un singur om și
strigând cu un singur vers: Trăiască România!” (C. A. Rosetti)

Pentru Iași, „orașul celor trei uniri” (1600, 1859, 1918), 24 ianuarie trebuie să
fie un necondi�ionat prilej de sărbătoare, un moment în care cultura, istoria, credin�a și 

spiritualitatea na�iunii se împletesc în această matrice a identită�ii poporului român. Este o
zi complexă, de evocare lucidă și de trăire emo�ională, pentru că orașul nostru a fost deseori
un spa�iu privilegiat în care sau consemnat acte istorice semnificative, iar idealul unirii 
sa împlinit și prin evenimente și personalită�i ieșene.

Cu siguran�ă prezentul este un timp dificil pentru fiecare dintre noi, contextul pan
demic a schimbat decisiv paradigma socială și economică, pruden�a și adaptarea sunt noile
„reguli” sociale, istoria aduce noi confruntări și riscuri, dar toate acestea nu trebuie să
șubrezească semnifica�iile profunde ale istoriei, bucuria și sensul evocărilor istorice și cul
turale, nu trebuie să uităm valen�ele și însemnătatea sărbătorii unită�ii poporului român. 

Unirea este un fapt istoric oferit genera�iilor actuale spre medita�ie, spre învă�ătură
pentru a �ine vie societatea, prin coloanele infinitelor valori și motive care să ne facă mândri
că suntem români.

Alegerea lui Cuza drept domnitor al Moldovei și 	ării Românești, idealurile
unioniștilor, dezvoltarea socială, economică și culturală
la sfârșit de secol XIX, importanţa valorică și culturală
a Junimii, spiritul critic maiorescian, devotamentul și
patriotismul oamenilor de stat sunt repere asociate aces
tei zile simbolice, acestor pagini de istorie și, implicit,
acestui loc  orașul Iași. 

Revenind în prezent, constatăm că în lumea noastră
postmodernă se adună derutant tendin�e și concepte de
tipul globalizării, al interna�ionalizării și persistă
voca�ia demitizării și a relativizărilor valorice ca forme
frecvente de atitudine și discurs. De aceea apare
fireasca și logica întoarcere, prin educa�ie, la
adevăratele modele istorice și politice, la filonul trecu
tului care ne individualizează, la reperele de cultură,
limbă, istorie, tradi�ie, aspecte definitorii pentru ideea
de românism. Capitolul de istorie legat de Unirea 
Principatelor înseamnă lec�ii de patriotism și iubire de
�ară, un adevărat „manual” de ac�iune și demers politic,
cu multe sugestii simbolice, dar și concrete, reale pentru
un traseu corect al prezentului.
Păstrând respectul pentru valorile multiculturalismu

lui, pentru dialogul economic, social sau cultural între
state și comunită�i etnice, în�elegând cu măsură rolul
unei lumi, a comunicării și a interna�ionalizării accen
tuate, nu trebuie nicicum să ignoram „diferen�a noastră
specifică”, matricea identitară na�ională în care se află
rădăcinile fiin�ei.

În fiecare an, 24 ianuarie reprezintă o sărbătoare
încărcată de semnificaţii și emo�ii, ilustrând prima etapă
în constituirea statului român modern, desăvârșit ulte
rior prin întregiri teritoriale legitime și mult visate dea

lungul timpului. De aceea sunt inevitabile rememorările, evocările unui Iași istoric și leg
endar, spaţiu al marilor înfăptuiri, după cum sunt necesare și analizele ra�ionale ale acestui
parcurs istoric sau comparaţiile cu faptele și oamenii politici ai prezentului. Cred că to�i
așteptam respectul, preocuparea autentică și sus�inerea proiectelor Moldovei, ale Iașului.

Le doresc românilor cât mai mulţi CUZA, creator al statului modern
ROMÂNIA!!!

Glorie eternă Marelui Domnitor Cuza Vodă!

La 164 de ani de la Unirea Principatelor Române, vă dorim bucurii autentice,
unitate și succese!  La mul�i ani, şi un gând bun tuturor  ieșenilor și românilor de pre
tutindeni!  

Solo ROTENSTAIN
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SFINŢII TREI IERARHI: 
VASILE CEL MARE, GRIGORIE TEOLOGUL ŞI IOAN GURĂ DE AUR; 

SF. SFINŢIT MC. IPOLIT, EPISCOPUL ROMEI

Pe Sfinţii Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, îi sărbătorim
laolaltă în data de 30 ianuarie, ca pe cei mai mari învăţători şi păstori ai Bisericii. Viaţa lor
sfântă şi învăţăturile lor alcătuiesc dreptarele Ortodoxiei, vrednice de toată lauda şi încre
derea. Este o dovadă limpede că este rătăcire să nu crezi ca ei.

Ei arată la treapta cea mai înaltă „calea cea împărătească” în Biserica Ortodoxă.
Şi pentru că, pe lângă darul tălmăcirii Sfintelor Scripturi, ei sau învrednicit şi de înalta
treaptă a arhieriei, sunt cunoscuţi îndeobşte sub numele de Sfinţii Trei Ierarhi.

Pomenirea aparte a Sfântului Vasile se face la 1 ianuarie, a Sfântului Grigorie 
Teologul la 25 ianuarie, iar a Sfântului Ioan Gură de Aur la 27 
ianuarie şi la 13 noiembrie. Astăzi prăznuim roadele pe care multa lor strădanie lea adus
Bisericii Mântuitorului Iisus Hristos.

Sfinţii Trei Ierarhi au trăit cam în aceeaşi vreme, adică în veacul al patrulea, şi toţi
trei au adus Ortodoxiei chezăşia şi strălucirea sfinţeniei unor oameni cu înaltă ştiinţă de
carte, cunoscând ei atât adâncurile învăţăturii lui Dumnezeu din Sfintele Scripturi, moştenite
de la Sfinţii Apostoli, cât şi preţuind, ceea ce era bun în ştiinţa şi filosofia vremii lor.

Contextul în care au trăit Sfinţii Trei Ierarhi
Sfinţii Trei Ierarhi au trăit în anii când Biserica, abia scăpată din prigonirile

sângeroase ale împăraţilor romani, ajunsese primejduită de erezii, adică de abaterile de la
dreapta credinţă.

Din cauza mulţimii învăţăturilor greşite ce se iviseră, Sfinţii Trei Ierarhi au dus o
luptă grea şi neîncetată pentru adevărata înţelegere, pentru păzirea dreptei credinţe aposto
lice, cu privire, îndeosebi, la dogma Sfintei Treimi, cea mai de seamă taină a credinţei
creştine.

Fiind toţi trei mari Ierarhi ai Bisericii, au folosit amvonul, dar fiecare în felul său.

Sfântul Vasile cel Mare
Sfântul Vasile cel Mare a fost totodată păstor al mirenilor, dar şi mare îndrumător

al călugărilor. Cele mai vestite cuvântări ale lui, din amvon, sunt tâlcuirile la Cartea Facerii
şi tâlcuirile la Cartea Psalmilor. Cât priveşte 
rânduielile date de el călugărilor, acum 16 veacuri, ele dăinuiesc şi astăzi. Vrednic de însem
nat este locul pe care Sfântul Vasile îl dă muncii, alături de rugăciune, în viaţa călugărilor.

Cu adevărat, învăţător al mirenilor, el uneşte cuvântul cu fapta, chemând pe cei
bogaţi să sprijine aşezămintele creştine întemeiate de el pentru ajutorarea săracilor, a bol
navilor, a tuturor celor slabi şi neputincioşi din cetate.

Sfântul Vasile cel Mare şi Sfântul Ioan Gură de Aur sau străduit şi cu
înfrumuseţarea şi desăvârşirea Sfintei Liturghii din timpul lor, lăsând Bisericii Răsăritene
cele două Liturghii care le poartă numele şi care se săvârşesc în Biserica Ortodoxă până
astăzi.

Sfântul Grigorie Teologul
Şi Sfântul Grigorie de Nazianz a folosit puterea cuvântului în chip minunat.
Orator înnăscut, poet şi mare teolog, Sfântul Grigorie şia câştigat renumele de

„Cuvântătorul de Dumnezeu”, adică „Teologul”, tălmăcind pe înţelesul oamenilor din tim
pul său, taina Sfintei Treimi.

Chemat la Constantinopol, cetate care căzuse atât de mult în rătăcirea lui Arie,
încât nu mai rămăsese în ea decât o singură biserică ortodoxă, 
biserica Învierii, după cinci ani de cuvântări în această biserică, starea lucrurilor sa răsturnat
şi în toată capitala nu mai era decât o singură biserică a adepţilor lui Arie, toate celelalte
redevenind ortodoxe. Pentru aceasta a şi fost ales arhiepiscop al Constantinopolului.
Puţini teologi au ajuns la înălţimea şi la adâncimea teologiei lui. Cele mai vestite dintre
cuvântările lui sunt Cele cinci Cuvântări Teologice, ţinute de el în biserica Învierii din 
Constantinopol.

Sfântul Ioan Gură de Aur
În ceea ce priveşte pe Sfântul Ioan Gură de Aur, acesta a folosit amvonul mai ales

pentru învăţarea mirenilor, chemândui pe toţi, de la cei mai smeriţi, până la cei mai semeţi,
la pocăinţă şi la milostenie, îmbărbătândui şi dojenindui, dând ca pildă viaţa sa de
nevoinţă, dar şi de dârză bărbăţie.

A fost socotit cel mai iscusit predicator pe care la avut Biserica. Drept mărturie
a cuvântărilor lui, el a lăsat Bisericii Tâlcuirea Evangheliei după Matei şi Tâlcuirea celor
14 Epistole ale Sfântului Apostol Pavel. Tâlcuirile lui sunt o adevărată Evanghelie practică.

În sfârşit, Sfinţii Trei Ierarhi sau asemănat între ei şi prin slăbiciunea lor trupească.
Toţi trei au avut o sănătate plăpândă, îndurând cu răbdare numeroase neputinţe şi boli. În
slăbiciunea vasului lor trupesc sălăşluia însă tăria cea neasemănată a Duhului şi cuvântul
lor era unit cu fapta.

Împodobiţi cu asemenea daruri, Sfinţii Trei Ierarhi au fost mult cinstiţi în toată
lumea creştină, dar mai ales în Împărăţia dreptcredincioasă de răsărit, atât de mult, încât,
în chip neaşteptat, cinstirea lor a ajuns o pricină de dezbinare între credincioşi, la sfârşitul
veacului al XIlea şi începutul veacului al XIIlea, pe vremea când în Constantinopol câr
muia cucernicul împărat Alexie I Comneanul (10811118).

Cinstirea Sf. Trei Ierarhi – pricină de dezbinare
Erau unii dintre creştini carel socoteau pe Sfântul Vasile mai mare, întrucât a unit,

ca nimeni altul, cuvântul său cu fapta. Alţii, coborândul pe acesta şi pe Sfântul Ioan Gură
de Aur, îl socoteau fruntaş al lor pe Sfântul Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu, atât pentru
frumuseţea cuvintelor lui, cele dulci ca mierea, cât şi pentru puterea şi adâncimea gându
lui.

Alţii dădeau întâietate Sfântului Ioan, cel „cu gura de aur”, mai iscusit la cuvânt
decât toţi şi îndemnător la pocăinţă. Şi neînţelegerea ajunsese atât de mare, încât creştinii
se împărţiseră între ei.

Ajungând cinstirea lor piatră de poticnire, Sfinţii nau răbdat o dezbinare ca
aceasta. De aceea, sau arătat mai întâi câte unul, apoi toţi trei laolaltă, unui arhiereu înţelept,
care păstorea în acea vreme cetatea Evhaitelor, anume Ioan, şi iau grăit aşa:

După cum vezi, noi la Dumnezeu suntem una şi nici o vrajbă nu este între noi.
Fiecare din noi, la timpul său, îndemnaţi de Duhul Sfânt, aşa am învăţat. Nu este între noi
unul întâi şi altul al doilea.

De chemi pe unul, vin şi ceilalţi doi. Drept aceea, sculândute, porunceşte celor
ce se învrăjbesc să nu se mai certe pentru noi.

Că nevoinţa noastră, cât am fost în viaţă şi după moarte, a fost să împăcăm pe oa
meni şi să aducem pace şi unire în lume. Aşadar, făne praznic la toţi trei întro singură zi
şi înştiinţează despre aceasta pe creştini, că noi, în faţa lui Dumnezeu, suntem una.

Ascultând porunca lor, Ioan mitropolitul Evhaitelor, a rânduit pomenirea laolaltă
a Sfinţilor Trei Ierarhi, pe 30 ianuarie, în vremea împăratului Alexie I Comneanul, adunând,
ca întrun singur glas, cele trei chemări ale Ortodoxiei: chemarea călugărească a Sfântului
Vasile cel Mare, înalta teologie a Sfântului Grigorie Teologul şi evanghelia practică a 
Sfântului Ioan Gură de Aur.

Patriarhul Daniel: Sf. Trei Ierarhi au chemat pe oameni la pocăinţă, vieţuire sfântă
şi milostenie

Tot în cinstea Sfinţilor Trei Ierarhi, acum trei veacuri, domnitorul Vasile Lupu al
Moldovei (16341653) a înălţat minunata biserică din Iaşi, care a uimit multă lume prin
frumuseţea podoabelor ei.

Sf. Sfinţit Mc. Ipolit, episcopul Romei
Sfântul Sfin�it Mucenic Ipolit, episcopul Romei a pătimit în timpul împăratului

Claudiu al IIlea (268270). Luând apărarea creştinilor chinuiţi, a fost supus supliciilor în
cele din urmă primind moarte martirică în numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos.


