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NOTĂ:
„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 au intrat deja întrun patrimoniu. Mărturiile sale sunt unice și,
acum, imposibil de cuantificat exact.” 

Prof.Univ.Dr. Al. Ionescu – 
Laureat al Premiului Academiei Române

(15 iulie, 2018)

O isterie  na�ională ca cea în curs nam mai trăit, deși am parcurs
multe perioade demne de isterizare. După 1989 a fost o stare na�ional
patriotică dar și de revărsare către o democra�ie unde nu am avut
acces, de care auziserăm pe la Vocea Americii, Europa liberă. Neam
cam prea umplut de destulă democra�ie în acești ani care au ca
emblemă „să nu respectăm nimic” adică alături de contestarea unor
oameni, valori, reușite să bălăcărim, neapărat, să și împroșcăm cu
noroi în acei care mai reușesc să facă ceva. Norocul e că ce se
vehiculează în presă ori opinia publică nu e justi�iabilă, nu ajunge ni
meni pentru o opinie, în Instan�ă.

Teama aceasta de virusul care aduce moarte prin aer (nu pe
sârmă, nu prin sex, nu prin ceva pipăibil) a dus la întunecarea ori
zonturilor creative și la nesiguran�a unor întreprinderi de orice fel.
„Păi… de ce să fac… dacă tot vine… (acest fel de moarte)”.

O aproape aceeași teamă am avuto înainte de 1989. Atâtea min�i
zburdalnice nu sau putut confrunta cu scânteile altora, din aceeași
lehamite și descurajare: „dacă nu e voie…” Ca unul care am trăit acele
vremuri știu că pe meleaguri vasluiene cea�a era mai deasă pentru că
atâ�ia activiști de partid naveau de ce să se aga�e, drept care își lu
crau la greu vecini, prieteni, colegi, oameni mai activi. Partidul era în
toate, iar slujitorii de credin�ă din orice sector al vie�ii sociale trebuiau
săși justifice salariile. Am dat exemple în nr. trecut.

Vam povestit că am găsit în Bârlad, pe locul vechii librării
Petroff, în gunoaie și sfărâmături, niște scrisori vechi, niște căr�i,
printre care Codul Hamangiu. Nu mam lăudat dar „prin metode
specifice” securiștii au aflat și… sau îngrămădit să mă bată, mi leau
confiscat, leau pierdut.

Coronavirusul în sine, eu cred că a fost inventat de chinezi ca să
șantajeze lumea (au încercat și japonezii cu Sarinul) și au scăpat
produc�ia de sub control. Nu este altceva decât ca o epidemie de ciumă
sau holera, dar la acelea li sa dat de leac. O să le dea și acestor…
chinezării, întrebarea e când? Până li se găsește leacul, toată, toată
omenirea pierde. Cum să nu pierdem și noi?

Cineva îmi spunea că lenea e cel mai de temut… virus, deși eu
cred că prostia. Cuantificarea e simplă… prin foame (și furturi,
tâlhării, violuri, alte nenorociri). 

Preocuparea noastră ar fi SECETA, care ne poate înfometa pe
to�i, în fa�a căreia o gripă mai grea ca asta pălește. Dar, cum neam
cam luat grija de la preocupările existen�iale, nu ne mai interesează asta.

Până la proba contrarie, mi se pare că  un fel de coronavirus local
este grija de ai lucra (politic) pe ceilal�i, cultural, pe cei care ne
depășesc.

(Continuare în pagina 2)
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(Continuare din pagina 1)

Am fost totdeauna de acord că înfruntările cu scântei duc la
progres. Zbaterile noastre, chiar altele decât ale lumii, ar trebui să fie
generatoare de opere în folosul comunită�ii. Cine îndrăznește…aici e
problema.


Au apărut alte două căr�i:
– Jale și eroism românesc la Cotu Donului (Stalingrad)… și

după, edi�ia a IIa, 2020, 320 pag.
– MARILE PRIETENII DE PE VALEA PRUTULUI – Marin –

Mâcnea – Dima – Pricop – Tudosie – un cvintet de mare valoare
socialculturală, ed. Pim, Iași, 2020, 190 de pagini.

Ce vă putem zice: chiar merită să le citi�i.


Scriitori vasluieni și ieșeni, participă vineri, 13 martie, 2020, la

Sărbătorirea Liceului ELADA din Măcărești, raion Florești, Rep.
Moldova. Deja sau stabilit „comandourile” noastre și ale lor, și
elemente de con�inut. DAR:

Dacă sunt amatori să meargă cu noi, îi primim cu toată
pre�uirea.

Nu uita�i: vineri, 13 martie, 2020, în raionul Florești.

C O R O N A V I R U S …  L O C A L � ! �DE LA UNA… LA ALTA
Am scos din arhiva noastră mai multe și mai recente imagini despre

care vrem să realizăm un colaj de știri și păreri legate cu primăvara.
Am trăit anul marii secete din 1946, Tot în luna februarie, pe prispa

casei familiei Marin din Giurgioana ne prăjeam la soare și copiii și orătănii ale
gospodăriei. Parcă văd praful în care se zbăteau și cocoșii și curcile, iar lângă
mine ieșiseră la soare sute de gâze numite vaca domnului. Toată cantitatea de
zăpadă care căzuse în acea iarnă era un pospai gros de o lamă de hârle�
spulberată de vânt în dreptul casei care se afla pe vârf de deal. Seceta pe care
am trecuto cu greu a lăsat urme tare adânci, atunci după război.

Am apelat la amintiri pentru că nu se poate exclude ideea de secetă
în acest an. Mam gândit cum ar reac�iona organele locale din câteva comune:

BĂCEȘTI
Hora�iu Cărăușu e primar de peste 20 de ani. În numerele anterioare

ale ziarului lam tot ispitit cum mai procedează ca edil, mai ales că pot veni
vremuri de concuren�ă. Îmi închipui că satul fiind între dealuri cu păduri și
mul�i sunt pleca�i în străinătate, cei de pe aici vor face fa�ă la cumpăna care ar
putea fi. În comună sunt dotări, infrastructură, apă, poate și rezerve prin
coșare, deci nar fi motive de îngrijorare maximă.

BEREZENI

Toader Dima spune că toată Valea Prutului în dreptul comunei sale
este irigată. Sunt câteva mii de hectare care pot produce și în caz de secetă,
deci ar fi siguran�ă alimentară. Mai știu că sau păstrat fântânile  (cam toate),
au foraje de mare adâncime,oamenii sunt gospodari, putem concluziona că
aici ar fi cel mai bine, deși comuna este așezată lângă Vetrișoaia, unde este
polul secetei în Vaslui. Dacă Prutul are apă… deși tocmai apa lui desparte doi
fra�i de sânge, nădejdile sunt la cotă maximă.

PUNGEȘTI
Deși satele din comună au și dealuri împădurite, deși pârâul Racova

de pe aici izvorăște, cred că ar fi mare jale pe aceste locuri: primar cu  totul
incapabil, și răuvoitor zic concetă�enii, dealuri sărace, sărăcie cât încape…
numai seceta lear lipsi. Nu știu dacă prin ceea ce scriu, bat darabana degea
ba, dar ar putea fi semnal de alarmă pentru toată lumea. E comuna unde sa
născut scriitorul, poetul și epigramistul Ștefan Boboc Pungeșteanul, un mare
prieten al nostru, pensionar la Iași. Ar putea fi luate ceva măsuri, mai din
timp?

POIENEȘTI
Nelu Caraga�ă are mare curaj să înfrunte multe alte necazuri, dar,

cred, că împreună cu echipa sa din Primărie ar putea face fa�ă la un val de
foamete. De fapt nu ei, ci oamenii care au acces la câmpie cu apă curgătoare,
dealuri acoperite cu păduri în exploatare, o re�ea de apă la centru. Dacă apa
nu lipsește, totul pare mai ușor.

COSTULENI – IAȘI

Comuna primarului Mirică Dodan are ceva avantaje în caz de
secetă:câmpia Jijiei (chiar cu debitul ei scăzut), dealurile cu pomi fructiferi
(cireși) care ar produce și pe vremuri secetoase, păduri în apropiere. Probabil,
cu o bună organizare, iarși sar trece cu bine momentul.

Rândurile de fa�ă se vor de încurajare în caz că…
Să sperăm că nu va urma seceta pe care, de fapt nu putem so

prevedem; să sperăm că nu vom intra întro nouă isterie, doar pe o
presupunere.

Dar cum pruden�a este mama în�elepciunii, niște gânduri…nus de
prisos, nu?

Dumitru V. MARIN
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UZINELE DE MIERE LECŢIA (V)

CUM SE CONSTRUIEŞTE O RAMĂ CUM SE CONSTRUIEŞTE O RAMĂ 
INDIFERENT DE FORMA STUPULUIINDIFERENT DE FORMA STUPULUI

Rama trebuie să fie construită din lemn uscat, pentru ca să nu mai scadă sau să nu se deformeze, să nu pre
zinte mai târziu jocuri la încheieturi şi să nu mai poată fi folosită. Lemnul de tei e cel mai bun, întrucât acesta este şi
destul de moale ca să primească cuiele în el fără să se crape, şi destul de dens, ca sârmele să poată păstra forma întinsă.
După tei, vine molidul roşu şi fagul şi apoi, cel mai prost, bradul alb, care are multe neajunsuri. Umeraşele ramelor se
pot rupe uşor când rama este plină cu miere sau cu puiet, se crapă la încheierea lor în cuie, sârmele se slăbesc din
întindere şi fagurii se pot rupe.

Umeraşele ramelor să fie cât mai zdravene dacă ele se taie în leaţul de sus al ramei, trebuie să ţinem seama ca
aceasta să aibă o grosime mai mare, pentru ca să poată asigura greutatea ramei încărcate cu miere

fig.nr. 1

Dimensiunile materialului din care se fac ramele, de orce sistem ar fi ele, sunt date în fig.nr. 1. 
Rama să fie încheiată în cuie subţiri (ţinte)
Diafragma
În ordinea însemnătăţii accesoriilor trebuincioase unui stup, după rame, vine diafragma  şi planşeta de dea

supra. Diafragma este o tablie de scândură ce se introduce în stup, este mişcătoare paralel cu ramele, are rolul de a
micşora sau mări capacitatea cuibului şi de a  păstra căldura normală . În raport cu mărimea coloniei, depărtăm diafrag
ma iar în locul gol punem un  număr mic de rame gata crescute sau rame cu faguri presaţi. Diafragma face deci o
mişcare de armonică a capacităţii stupului micşorândul sau crescândul după nevoile cuibului şi ale recoltei. Când
ramele adăugate nu mai au loc de ea, scoatem diagrama şi în locul ei punem o ramă;  diafragma va fi introdusă din nou
în toamnă atunci când va trebui să micşorăm capacitatea cuibului. Diagrama va fi construită din scânduri groase de 1
centimetru şi va fi mărginită de jur împrejur de o ramă cu nut, în care scândurile se îmbină bine. În partea de sus, va
avea un lăţişor cu umeraş ca şi la rame. Pentru o bună etanşeitate cu pereţii lăzii de stup, marginile diafragmei se
căptuşesc cu fâşii de pânză. Între diafragmă şi fundul stupului trebue să rămână un spa�iu gol de circa 1 centimetru.
Spaţiul este necesar pentru trecerea albinelor când le ataşăm o ramă cu miere sau un hrănitor cu sirop, după diafragmă.           

Petru DAVID
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Prefectul Mircea GOLOGAN, în calitate de președinte al
Comitetului Jude�ean pentru Situa�ii de Urgen�ă (C.J.S.U.), împreună cu sub
prefectul Dumitru CIOMAGA au participat la exerci�iul de comandă și
cooperare organizat de către Inspectoratul pentru Situa�ii de Urgen�ă “Podul
Înalt” – jude�ul Vaslui, având drept temă “Activitatea Comitetului Jude�ean
pentru Situa�ii de Urgen�ă și interven�ia for�elor și mijloacelor specializate
pentru limitarea și înlăturarea urmărilor unui accident chimic produs în
comuna Costești” sat Costești, comuna Costești, pe DE 581 în dreptul
parcării S.C. Plantagro S.R.L.

Exerci�iul la care au fost implicate structurile de interven�ie a constat în:
• analiza situaţiei create la nivelul C.J.S.U. şi C.L.S.U. Costești;
• punerea în aplicare a Planului Roşu de Intervenţie;
• alertarea instituţiilor cu atribuţii în domeniu;
• transmiterea către popula�ie a mesajelor prin sistemul ROAlert;
• deplasarea forţelor şi mijloacelor la locul intervenţiei şi încadrarea

în baremele de timp;
• intervenţia forţelor specializate pentru descarcerarea victimelor;
• salvarea şi evacuarea victimelor în afara zonei de pericol în vederea

acordării primului ajutor medical calificat şi transportul acestora la spital;
• evacuarea cetăţenilor din direcţia norului de vapori toxici;
• executarea triajului medical şi transportul victimelor către

CPU/UPU;
• intervenţia pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de

urgenţă produse în urma accidentului chimic;
• executarea decontaminării tehnicii și personalului;
• evaluarea exerciţiului.

La aplica�ie au participat echipaje ale Inspectoratului pentru Situaţii
de Urgenţă ,,Podul Înalt” al judeţului Vaslui, Inspectoratul pentru Situa�ii de
Urgen�ă “Maior Constantin Ene” Bacău, Comitetul Local pentru Situa�ii de
Urgen�ă (C.L.S.U.) Costești, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui,
Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Vaslui, Centrul Militar Vaslui, Unitatea
Militară 01776 Huși, Direcţia de Sănătate Publică, Serviciul de Ambulanţă
Judeţean Vaslui, UPU/SMURD Vaslui, Agen�ia pentru Protec�ia Mediului
Vaslui, Comisariatul Jude�ean al Gărzii de Mediu Vaslui.

EXERCI�IU DE COMANDĂ ȘI 
COOPERARE CU TEMA: 

INTERVEN�IA FOR�ELOR ȘI MIJLOACELOR
PENTRU LIMITAREA ȘI ÎNLĂTURAREA
URMĂRILOR UNUI ACCIDENT CHIMIC

PRODUS ÎN COMUNA COSTEȘTI”
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Berbec  (21 mar - 20 apr)

Taur   (21 apr -  21 m a i )

Gemeni  (22 mai  -  21 iun)

Rac (22 iun - 22 iul)

Leu (23 iul - 22 aug)

Fecioară (23 aug - 22 sept)

H O R O S C O P
27 feb.  2020 – 4 mart. 2020

Ai nevoie de odihnă în
prima parte a săptămânii.


ine cont de nevoile organsimului tău
și îngrijeștete pe îndelete. Este o
perioadă dificilă în privin�a sănătă�ii,
astfel că ar fi bine să iei măsurile
necesare. Î�i sunt favorizate discu�iile
tăinuite cu persoanele din mediul
profesional. Te vei sim�i mai bine și
dornic de a te implica în multe și
mărunte, nu for�a nota. 

Foarte interesante sunt
rela�iile cu prietenii care te

înconjoară încă de la începutul
săptămânii. Dialogurile și activită�ile
comune cu persoanele din mediul
profesional sunt îngreunate și pot
reveni din trecut unele secven�e. Se
recomandă pruden�ă. Ești tentat să
depui eforturi mari în aceste activită�i
și în aceste rela�ii, dar rezultatele nu
vor fi cele scontate acum. Ai nevoie
de un duș rece privitor la via�a ta.

Mentalul î�i este răscolit la
începutul săptămânii, astfel

că ar fi bine să evi�i discursurile
publice și deciziile majore. Posibile
călătorii, demersuri în acest sens și
discu�ii cu persoane aflate în alte �ări.
Dorin�a sufletească de rafinare poate
fi ușor de îndeplinit prin lecturi spiri
tuale, dialoguri cu persoane erudite
sau prin activită�i culturale. Apar
provocări profesionale și de imagine
publică. Vei avea nevoie de for�ă în
cuvinte și de o prezentare logică și
coerentă asupra activită�ii tale depuse
în câmpul muncii. 

Ești foarte solicitat în plan
profesional, mai ales de

către șefi sau de oficialită�i din
diverse institu�ii. Fereștete să
vorbești prea mult despre tine și
despre subiecte pe care le cunoști
prea pu�in sau deloc. Se pare că ești
ademenit să lucrezi mult prin plă�i
suplimentare la salariu. De mare folos
î�i vor fi discu�iile cu prietenii, mai
ales dacă aceștia sunt mai în vârstă
decât tine sau mai tineri.

Multe și mărunte se vor
petrece în plan financiar în

primele zile ale săptămânii. Ecoul
celor discutate și petrecute va răsuna
multă vreme de acum încolo. Ar fi
bine să faci ordine în tot ce �ine de
acte, înscrisuri privitoare la bani,
bunuri patrimoniale și facturi. Ești
animat de gânduri măre�e, nobile,
astfel că sunt șanse de materializare a
unor planuri personale ticluite mai
demult. Vei avea parte de tot soiul de
controverse, în rela�iile profesionale,
dar mai ales în cele cu șefii.

Rela�iile parteneriale sunt
provocatoare, atât în plan

personal, cât și în plan profesional.
Aparent există oportunită�i de
colaborare cu ceilal�i, dar sunt numai
aparen�e. Există hibe ascunse care î�i
pot dăuna în viitor, dacă acum accep�i
sarcini profesionale noi. De
asemenea, și oficializarea unei rela�ii
matrimoniale este de evitat,
deocamdată. Apar cheltuieli legate de
facturi, taxe, impozite, însă poate fi
vorba și despre penalizări. Se
recomandă pruden�ă în mod special la
banii și bunurile comune cu a�ii. 

IN MEMORIAM:

AVRAM D. TUDOSIE

Articol apărut în Meridianul IașiVasluiBacău de joi 26 noiembrie 2015.

DINTRUN ZIAR ÎNGĂLBENIT DE VREMEDINTRUN ZIAR ÎNGĂLBENIT DE VREME

 Cei mai multi copii sunt crescu�i azi de cupluri de același sex: mama și bunica.
 Când dormi prost toată noaptea, este imposibil să te trezești deștept diminea�a!
 Cerere modernă in casatorie : vrei să fii so�ia mea, până când alta ne va despăr�i?
 Acum câ�iva ani, erai șmecher dacă aveai mașină, acum ești șmecher dacă

găsești un loc de parcare.
 Dacă se unesc Statul de Drept cu Statul Paralel și cu Statul Mafiot, devenim

Statele Unite!?
 Cea mai proastă combina�ie de boli pe care le po�i avea la bătrâne�e este

Alzheimer cu Diareea!Î�i vine să fugi repede, dar nu știi încotro!
 Duminică îi totul bine, până pe la 8 seara… După asta, începe depresia cu gân

dul la luni.
 Oamenii se casatoresc din lipsă de experien�ă, divor�ează din lipsă de răbdare si

se căsătoresc din nou din lipsă de memorie!
 Să mul�umești pe toată lumea e imposibil, dar săi enervezi pe to�i e floare la ureche.
 Nasul este cel mai important organ al corpului!, fiindca dacă nu �il bagi unde nu

trebuie, restul corpului î�i este salvat! 
Primite pe email de la Georg BARTH din Passau, Germania

AA   aa pp ăă rr uu tt   

nn rr..

22 00 // 22 00 11 99

aa ll   

rr ee vv ii ss tt ee ii   

Meridianul

Cultural

Românesc

DIN GÂNDURILE LUI GÂGĂ
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Balanţă  (23 sept - 22 oct)

Scorpion (23 oct - 21 nov)

Săgetător  (22 nov -  20 dec)

Capricorn (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
27 feb. 2020 – 4 mart. 2020

Este multă forfotă la serviciu,
dar și în plan personal ai plani

ficate demult tot soiul de activită�i
domestice. Ra�ionalizându�i eficient
timpul și resursele, mai ales energia vitală
vei putea finaliza totul cu succes.
Sănătatea fluctuează, astfel că este bine să
te plimbi în aer liber, să te odihnești
lecturând o carte și să te alimentezi corect.
Amintiri, situa�ii punctate cu note bizare,
dialoguri neîn�elese. Merele discordiei
sunt cheltuielile comune cu partenerul.

Ești dornic de afec�iunea
celor dragi, de compania lor

și de a te ocupa de un hobby drag
sufletului tău. Există animozită�i
clare între tine și persoana iubită sau
copii, pe care trebuie să le iei în
seamă și să le rezolvi. Te afli pe o
altă frecven�ă fa�ă de cei apropia�i și
predomină nevoia de a te detașa de
neplăcerile amoroase. Dorin�a de
afirmare și succes este firească în
această perioadă.

Săptămâna debutează cu
treburi gospodărești și cu

discu�ii familiale. Predomină gustul
dulceamar acasă, dar cu pu�in efort
și bunăvoin�ă vei depăși totul cu
bine. 
ine�i firea și nu te lăsa luat
de valul emo�iilor. Posibile neplăceri
de la și prin copii. Sănătatea este
vulnerabilă, astfel că ar fi bine să�i
dozezi eforturile și să�i alegi, cu
pruden�ă, felul în care răspunzi la
provocări. Lasăi pe ceilal�i să se
bucure de strălucirea și căldura ta
sufletească! 

O săptămână interesantă
vizavi de rela�iile cu

anturajul apropiat. Se întrezăresc
discu�ii, întâlniri cu multă lume, dar
și călătorii pentru a rezolva chesti
uni personale sau profesionale.
Vorbește pu�in despre tine și ascultă
mai mult la ce spun al�ii. Vei fi foarte
surprins de câte vei afla spre folosul
tău. Totuși ai grijă pe cine aduci în
spa�iul tău personal, deoarece unii
nu privesc cu ochi buni realizările
tale și î�i pot deteriora ambientul cu
energia lor. Aventuri la finalul
săptămânii. 

În primele zile ale
săptămânii apar cheltuieli,

însă î�i cresc și veniturile. Pe
deasupra te po�i bucura și de
favoruri sau cadouri din partea celor
dragi. Fii prudent la cumpărături,
pentru că există riscul să apară
pierderi de orice fel prin situa�ii
ciudate. Gândirea și comunicarea
sunt viciate, iar fiecare vorbește pe
limba lui și nimeni nu în�elege
nimic. Pruden�ă, detașare și fii cât
mai scump la vorbă! La finalul
săptămânii se conturează discu�ii
familiale și treburie domestice.

Este o săptămână controver
sată, pentru că stările de spirit și

situa�iile cărora va trebui să le spui
prezent sunt fluctuante, stresante și chiar
de neîn�eles pe alocuri. Amintește�i că
via�a este un film în care joci diverse
roluri. Universul are grijă de toate nevoile
tale, doar că trebuie săi permi�i acest
lucru și să ai încredere și în tine, și în El.
Apar îmbunătă�iri financiare prin diferite
variante. Una ar fi primirea salariului, alta
ar fi primirea unor cadouri sau favoruri.
Însă, pot apărea și cheltuieli.

Locuri de muncă
în Vaslui

– SC CONFECTII SA 3 confec�ioneri, 1 muncitor necalificat în
confec�ii

– SC MICO SOROCABA SRL 3 lucrători gestionari
– SC BENAVI SRL 2 spălători auto
– SC CRISMONA SRL 1 șef unitate, 1 bucătar, 2 ospătari
– Fabrica de carne MORANDI 5 operatori abator păsări, 1 facturist,

1 inginer industria alimentară, 1 economist, 2 sudori, 2 instalatori
– SC MARDENIMPEX  SRL  5 confec�ioneri
– SC LALA PABITEX SRL 4 confec�ioneri
– SC MID RENT A CAR   SRL  1 mecanic auto, 1 conducător auto,

categoria B, C,E, 1 vulcanizator auto, 1 electromecanic
– SC CARPATHIAN BIOGOURMET SRL 1 bucătar, 1 ajutor

bucatar, 1 tehnolog industria alimentară, 2 muncitori califica�i industria
alimentară, 2 muncitori necalifica�i industria alimentară

– SC WORLD EXPERT SOFT TECHNOLOGY SRL 3 muncitori
necalifica�i construc�ii, 3 muncitori necalifica�i agricultură

– SC LCL ROMANIA SRL 1 îngrijitor clădiri, 2 CTCiști
– SC FANION  SRL 2 tractoriști, 1 șofer, 1 tehnician veterinar, 2

îngrijitori animale
– SC MOBEXPORT SRL 5 confec�ioneri, 5 tapi�eri
– SC TASANDIL SRL 1 reporter, 1 operator imagine
– SC ADRIAN TRANS SRL 1 operator calculator
– SC GOSCOM SA 5 muncitori necalifica�i
– SC AMBIENT SRL 1 bucătar, 1 ospătar
– SC VASVIDRA SRL 1 lucrător comercial
– S.C. ANDREAS COMPLET CONS 2 muncitori necalifica�i
– S.C. PANCARPROD 1 CTCist, 2 confec�ioneri
– S.C. VALEANCA 2 vânzători
– S.C. DARIENSEM 1 tehnician veterinar
– I.I.URSU MARIA NICOLETA 1 mecanic agricol
– S.C. COSMIROM 4 tâmplari
– S.C. AGRORADESTENI 2 tractoriști, 1 mecanic agricol
– S.C. MIXCODTVR 1 bucătar
– S.C. STAR CONSTRUCT S.R.L. 2 șoferimare tonaj, 2 zidari, 2

muncitori necalifica�i, 2 ingineri construc�ii civile, 1 tehnician construc�ii, 1
economist, 1 inspector resurse umane

– S.C. CONBETAS 2 șoferimare tonaj, 2 muncitori necalifica�i
între�inere drumuri, 2 asfaltatori, 2 ingineri drumuri și poduri, 2 mecanici
utilaj terasier

– Asocia�ia de proprietari nr.17 2 femei de serviciu
– S.C. C&A CONSULTING 1 inginer mecanic
– S.C. MOBILI CHIC 2 muncitori necalifica�i construc�ii, 2 tâmplari

universal
– S.C. FANION 1 sudor
– S.C. FLEISCHPARTY 5 ambalatori manual
– I.I. Pargaru Ionut Florin 1 ospătar, 1 femeie serviciu
– S.C. ATOM TRADING 1 mecanic auto, 1 șofer autocamion
– S.C. ROSELA 1 lucrător comercial
– S.C. LIVADA ORANGE 2 manipulan�i marfuri

Locuri de muncă
în Bârlad

– AMINTIRI FEROVIARE SRL 1 lăcătuș mecanică fină
– AQUAVAS SA 1 agent contractări și achizi�ii (broker marfuri), 1

încasator și cititor contoare de energie electrică, gaze, apă, 1 instalator apă,
canal

– AUSTRAL NEO S.R.L. 2 operatori confec�ioneri industrial
îmbrăcăminte din �esături, tricotaje, materiale sintetice

– BUBSERVCON SRL 1 sudor, 2 zidari restauratori
– BUBTELLSERV S.R.L. 2 tehnicieni re�ele de telecomunica�ii
– CONFECTII BIRLAD SA 5 muncitori necalifica�i în industria

confec�iilor, 15 operatori confec�ioneri industrial îmbrăcăminte din �esături,
tricotaje, materiale sintetice

– HEMDCONF SRL 4 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor, 4 operatori confec�ioneri industrial îmbrăcăminte din �esături, tri
cotaje, materiale sintetice

– LCSERVCONT SRL 1 contabil
– LEBADA SRL 2 barmani, 2 bucătari, 2 ospătari (chelneri)
– LEOSLO SRL 1 patiser
– MALVINA SRL 2 mecanici auto
– METAL SUPER LASER SRL 1 operator la mașiniunelte cu

comandă numerică
– MOBIFER INVEST SRL 2 dulgheri restauratori, 2 fierari

betoniști, 4 muncitori necalifica�i la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie,
plăci mozaic, faian�ă, gresie, parchet

– PRIMARIA MUNICIPIULUI BIRLAD 1 consilier administra�ia
publică

– PRISCOM SRL 1 manipulant mărfuri
– SC CLEOPATRA CENTER SRL 1 manipulant mărfuri, 1 șofer de

autoturisme și camionete
– SC ENERGOCONSTRUCT SRL 1 muncitor necalificat la

demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faian�ă, gresie, parchet
– SC MARALCOM SRL 1 vânzător
– SC NOMPELET SRL 1 sudor
– SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA "ELENA BELDIMAN"

BARLAD 1 asistent medical generalist, 1 electrician de între�inere și
repara�ii, 2 fochiști la cazane de apă caldă și cazane de abur de joasă presiune,
2 îngrijitoare la unită�i de ocrotire socială și sanitară, 1 instalator instala�ii
tehnicosanitare și de gaze

– TEATRUL  VICTOR  ION  POPA 1 mânuitor, montator decor
– TEVELU S.R.L. 1 vânzător
– URBANA SA 10 lucrători operativi pentru autocompactoare

BĂRBAT RE�INUT DUPĂ CE
A SĂVÂRȘIT 

MAI MULTE FURTURI

Un bărbat din Drânceni a fost re�inut de către poliţiştii din cadrul
Sec�iei 4 Poli�ie Rurală Huși, pentru săvârșirea mai multor infrac�iuni de furt
calificat.  

Poli�iștii Sec�iei 4 Poli�ie Rurală Huși au probat activitatea
infrac�ională a unui bărbat în vârstă de 43 de ani, din Drânceni, jude�ul Vaslui,
bănuit de comiterea mai multor infrac�iuni de furt calificat.

În urma cercetărilor efectuate,  poli�iștii hușeni au stabilit faptul că,
în perioada decembrie 2019 – ianuarie 2020, bărbatul ar fi pătruns prin
efrac�ie în mai multe locuin�e și dependin�e de pe raza localită�ii Drânceni,
jude�ul Vaslui, ocazie cu care a sustras diverse obiecte casnice, electrocasnice,
bunuri de valoare și unelte, în valoare de peste 7.000 lei. Prejudiciul a fost
recuperat integral, fiind restituit persoanelor vătămate.

În data de 24 februarie a.c., bărbatul a fost re�inut pentru 24 de ore,
iar în cursul zilei de astăzi acesta a fost prezentat Judecătoriei Huși, care a
dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de către poli�iști, în vederea probării
întregii activită�i infrac�ionale a bărbatului. 

Pentru a nu deveni victima furturilor din locuin�ă, Inspectoratul de
Poli�ie Jude�ean Vaslui vă transmite câteva recomandări : 

• Încuia�i ușile și ferestrele atunci când pleca�i de acasă, chiar dacă
lipsi�i pentru scurt timp;

• Monta�i încuietori și lacăte solide la ușile și por�ile de acces în
locuin�ă/gospodărie/anexe;

• Nu permite�i, sub niciun motiv, accesul persoanelor necunoscute în
curte/locuin�e;

• Stabili�i și men�ine�i rela�ii bune cu vecinii. Ei pot recunoaște și
semnala prezen�a unor răufăcători în curtea dumneavoastră;

• Asigura�ivă că gospodăria este iluminată pe timp de noapte. Un
sistem de iluminare cu senzori de mișcare este foate eficient;

• Nu păstra�i în casă sume importante de bani și nu face�i publice
valorile pe care le de�ine�i în locuin�ă;

3 MARTIE
ZIUA MONDIALĂ 
A SCRIITORILOR

An de an, pe data de 3
martie se aniversează Ziua Mondială
a Scriitorilor. Acest eveniment este
organizat la nivel mondial de filialele
PENCluburilor afiliate la
Organizaţia Internaţională a
Scriitorilor din care fac parte poeţi,
dramaturgi, eseişti, editori şi
nuvelişti. Ideea de a sărbători la
începutul lunii martie Ziua
Internaţională a Scriitorului, a fost
pusă în aplicare la cel deal 48lea
Congres internaţional PEN Club,
care sa desfăşurat în perioada 1218

ianuarie 1986.
PEN Club a fost înfiinţat în

anul 1921, la Londra. Denumirea
acestei organizaţii, abrevierea PEN,
se descifrează prin: Poets – poeţi,
Essayists — eseişti, Novelists —
romancieri. Ideea înfiinţării acestui
club aparţine scriitoarei britanice
C.A. Dawson Scott, iar primul
preşedinte al PEN Club a fost John
Galsworthy. În România, PEN
Clubul Român a fost creat in 1923 si
la avut printre iniţiatori pe Liviu
Rebreanu.

International PEN a fost
creat pentru a promova prietenia şi
cooperarea intelectuală între scriitorii
de pretutindeni, indiferent de opiniile
lor, politice sau de altă natură, pentru
a lupta în favoarea libertăţii de
expresie şi pentru a ai apăra pe aceia
care au de suferit în regimurile
politice opresive. International PEN
are aproape 130 de centre în întreaga
lume, dintre care cel mai mare este
PEN American Center, conform edu
news.ro
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JALE ȘI EROISM ROMÂNESC LA COTUL DONULUI… ȘI DUPĂ!


UNICE PERFORMAN�E JURNALISTICE � EDI�IA A IIA
CÂTEVA IMPRESII DESPRE PRIMA EDI�IE:

O CARTE DOCUMENT DESPRE 
JALEA ȘI EROISMUL UNUI NEAM

„Pentru România Mare, vă ordon trece�i Prutul”
Ion ANTONESCU

(Continuare din numărul anterior)
Autorul căr�ii are șansa și chiar privilegiul de a

întâlni în periplul său reportericesc, supravie�uitori în
preajma respectabilei vârstei centenare, a căror mărturii
sunt cu adevărat cutremurătoare fără ca trecerea anilor să
le diminueze nota lor tragică. Oameni simpli, chema�i sub
arme și trimiși în vâltoarea războiului pentru a recupera
ceea ce România pierduse prin nesăbuin�a unui tiran străin
de �ară, întro epocă în care tiranii Europei își dădeau
mâna pentru reîmpăr�irea ei. „Când cei mari se în�eleg cei
mici trebuie să se teamă” spunea cu îndreptă�ire un
în�elept, de aici și deruta acelor timpuri. 

„Să nu creadă cineva că mis dragi nem�ii, dar au
trecut victorioși prin toată Europa, iar pe noi ne desfiin�au
dintro suflare și ne luau tot. Ca alia�i eu dau cât mai pu�in
din avu�ia �ării, inclusiv din petrol, din produsele agricole,
mă pot mișca mai liber, pot face mai multe decât sub
regim de ocupa�ie. Cu ungurii în spate ne puteau desfiin�a
ca �ară. Cu ei, cu nem�ii, poate dobândim Basarabia” își
justifica Ion Antonescu atitudinea sa întro Europă în care
evenimentele se precipitau (pg. 13). 

Fără această alian�ă România ar fi avut soarta
Poloniei: desfiin�area ca stat, masacru (asemănător celui
de la Catin) pentru ofi�erii armatei și internarea în lagăre
de muncă a solda�ilor și gradelor inferioare, ca să nu mai
vorbim de exodul către România și odiseea tezaurului
Poloniei prin gările României. Se adăugau acestor
îngrijorări și speran�a mărturisită a reîntregirii �ării și în
egală măsură prezervarea bogă�iilor �ării. „Pentru
România Mare, vă ordon trece�i Prutul”. Ce a urmat?
Victorii plătite prea scump la for�area Prutului, la

iganca, la Odessa, la Kle�kaia, la Cotul Donului și la
Stalingrad și dezastrul care ia urmat cu distrugerea
aproape completă a două armate (Armata a IIIa și Armata
a IVa) care, plasate neispirat, au trebuit să se desfășoare
pe un front prea larg pentru puterera lor de acoperire (150
km, respectiv 300 km) (pg. 23). Totul avea să înceapă pe
19 noiembrie 1942 când, după o înaintare în for�ă, trupele
Axei vor fi oprite la Cotul Donului și Stalingrad după care
a urmat dezastrul (Vasile Șoimaru pg. 22). Deviza
„fra�ilor, scapă cine poate” (pg. 27) era pe buzele tuturor
chiar și a comandan�ilor. 

Eroii supravie�uitori: Vasile Marin, Vasile
Cogean, Vasile Cernat,  Neculai Mocanu, Gheorghe
Voiculescu, Nică Paiu, Minu Poede povestesc cu durere,
întrun limbaj neaoș moldovenesc, despre acele vremuri
de groază pentru oștean, jale pentru cei rămași acasă și
restriște pentru �ară. 

Oameni simpli, tineri sau maturi, căsători�i sau
nu, cu familii și copii rămași acasă aveau să îndure
adevărate chinuri ale iadului în tranșee, în confruntarea cu
inamicul, în focul luptelor și canonadelor, înfruntând
frigul, foamea, mizeria, dar mai ales spaima mor�ii care
pândea de pretutindeni și mai ales disperarea de a se salva
din care izvorau adevărate acte de eroism (pg. 28). „În
jurul nostru de colocolo umblă solda�i scofâlci�i – slabi,
obosi�i, nebărbieri�i, murdari de glod. Uniformele sunt
zdren�uite, mantalele la fel. La orice pas întâlnești pansa
mente la cap mâini și picioare – fa�a medicului exprimă
disperare. Necătând la slăbiciunea fizică evidentă,
muncesc, construiesc blindaje, beschiile răsună, topoarele
strălucesc. Al�ii taie lemne; este nevoie de o sumedenie
pentru a încălzi bordeiele săpate în pământul înghe�at și
pentru a topi ghea�a de pe pere�i” este consemnarea doc

torului neam� Helmut Welz (pg. 25). 
În suferin�a lor, deși erau marca�i fizic până la

epuizare și pregăti�i psihic pentru moartea pe care o
înfruntau în fiecare zi, sunt aproape unanimi în a
recunoaște și suferin�a inamicului, fără ai ierta excesele
la care cotropitorii au supus popula�ia românească după
ruperea frontului IașiChișinău. Dincolo de eroismul și
actele de bravură episodică, generate de dramatismul
războiului, dominanta mărturisirilor eroilor
supravie�uitori este jalea și suferin�a în care nuși are locul
decât licărul de speran�ă în ajutorul lui Dumnezeu.
„Stăteam ghemui�i cu arma la picior, cârci�i de mocirla de
pe fundul tranșeelor, apa zmârcâia în bocanci la fiecare
mișcare a picioarelor. În aceste condi�ii, moartea ac�iona
în fiecare ceas, în fiecare zi, fără interven�ia inamicului”
(pg. 37).

Retragerea și drumul spre �ară, după ieșirea din
încercuire, nu a fost mai pu�in dramatică „Să te retragi în
plină noapte, pe un ger cumplit care încremenea totul în
jurul său și cu inamicul în spate (...) în bezna nop�ii în vui
etul vântului, departe de �ara mea, departe de satul meu,
departe de casa părintească! Ochii lăcrimau, lacrimile
înghe�au pe obraz, vântul ne biciuia fără milă,. Picioarele
atârnau grele ca plumbul, amor�eau, nu le mai sim�eam.
Cu �ur�urii de ghea�ă pe obraz, pe bărbie, pe mustă�i ne
deplasam mai departe (pg. 40). Să adăugăm represaliile
din partea localnicilor, vânătoarea din partea partizanilor
(pg. 71) și umilin�a retragerii ca și calvarul lagărelor de
prizonieri care, pentru unii, a durat mai mult decât
războiul dacă au mai ajuns vreodată să se întoarcă acasă. 

Valeriu LUPU – 
doctor în știin�e medicale  

Materialul integral îl pute�i citi în M.C.R. Nr. 21 
și în edi�ia a IIa a căr�ii

A FOST ODATĂ… DAR SĂ NU MAI FIE!
În prezent, la noi în ţară pot

spune, dintrun anumit punct de
vedere,  că sunt două generaţii:
oameni care au auzit de război şi
oameni care au fost pe front şi care
au supravieţuit bombardamentelor,
fie de pe frontul de Vest sau de pe cel
de Est, majoritatea fiind acum la
vârstă centenară. Personal afirm că
sunt unul din cei care am auzit, am
citit despre aceste evenimente mi
litare, fierbinţi, de necrezut, având şi
în familie rude care nu   sau mai
întors de pe front. Poetul nostru
naţional Mihai Eminescu scria:
,,Ţara este rodul a zeci de generaţii şi
aparţine altor zeci de generaţii care
vor veni…”; ,,Patriotismul nu este
numai iubirea pământului în care te
ai născut, ci mai ales, iubirea trecutu
lui fără de care nu există iubire de
ţară”; ,,Iar viitorul al cunoaşte, te
întoarce spre trecut”. 

Recent am primit pe cale
electronică, prin grija domnului prof.
dr. Dumitru V. Marin, cartea
întitulată: JALE ŞI EROISM
ROMÂNESC LA COTUL DONU
LUI… ŞI DUPĂ! Este o carte care
conţine aproape 300 de pagini,
cuprinzând ,,unice performanţe jur
nalistice”, după cum specifică
autorul, apărută la editura PIM Iaşi,
în anul 2019. Sunt înserate în carte
interviuri, mărturisiri ale românilor
care au fost pe front, care au văzut
moartea cu ochii, aşa cum se spune,
iar  mulţi dintre ei şiau pierdut
familiile, averile agonisite, adică
toate cele necesare traiului de zi cu
zi. De necrezut. Au murit oameni,
zeci de mii, sute de mii. Mare păcat.

Am prezentat, cândva, epi
gramatic acest 

AVATAR ISTORIC:
Plimbând plaivazul greu pe hartă
Hainul Stalin şi cu alţi păgâni,
Vrând Europa so împartă

Au separat românii de români

Cu mulţi ani în urmă am
realizat şi epigrama de mai jos,
epigramă care reprezintă, care
cuprinde un eveniment istoric descris
numai prin patru versuri:

Bătrânii ar putea să spună
Ceau tras sărmanii moldoveni:
Că sau culcat cu: Noapte bună!
Şi sau trezit cu: Dobrâi deni!

În carte sunt mărturisiri
zguduitoare, nu le repet aici, sunt de
necrezut, înfiorătoare…, sper, din tot
sufletul, să nu se mai repete. Nimeni
nu are dreptul să ia viaţa unui om, pe
care Dumnezeu ia dato. Toată stima
şi recunoştinţa noastră pentru
generaţia trecută prin ,,foc şi sabie”.

A fost, cum spuneam cândva epigra
matic o:

LĂCOMIE MONDIALĂ
Sunt state care se unesc,
Sprea cuceri ţări de pe hartă,
Iar după ce le stăpânesc
Se bat amarnic să lempartă.

Confruntarea, lupta ar trebui
să fie numai între: rău şi bine, între
adevăr şi minciună, între nou şi tot
ceea ce este perimat, dar nu între
semenii noştri, locuitori ai acestei
Planete, numită Albastră, să o lăsăm
generaţiilor viitoare tot aşa, să nu o
transformăm în cenuşiu. Tot epigra
matic spuneam că: 

RĂZBOIUL vine ca taifunul,
Urmările sunt dezastruoase,
Dar uniis cei ce trag cu tunul
Şi alţiis cei ce trag foloase.

Este mare păcat că mulţi din
tre eroii noştri sunt, din păcate, uitaţi,
nu li se acordă atenţia cuvenită spre a
trăi aceste ultime zile ale lor, fiind
centenari sau aproape centenari, în
condiţii decente. Relatam printrun
rondel:

EROII NEAMULUI
Eroii în istories pierduţi,
Uitates galbenele file,
Când vremuriles instabile
Şi în „fotolii” sunt necunoscuţi.

Cu interese mercantile
De sunt pe funcţii veşnic menţinuţi;
Eroii în istories pierduţi,
Uitates galbenele file.

Ca hribii după ploaie apăruţi
Apaticii, de ani de zile,
De�inători de func�ii, vile,
Sunt peste tot, de ziceţi abătuţi:

Eroii în istories pierduţi.

Cartea JALE ŞI EROISM
ROMÂNESC LA COTUL 
DONULUI… ŞI DUPĂ! scrisă de
domnul prof. dr. Dumitru V. Marin
din Vaslui este bine venită, fiind o
aducere aminte a rigorilor războiului,
astfel ca generaţia noastră,
generaţiile viitoare să ia aminte, ast
fel ca aceste nenorociri să nu se mai
întâmple niciodată. Finalul cărţii este
rezervat autorului, care prin imagini,
diplome, titluri de cărţi şi înşiruiri de
acţiuni, de evenimente culturale şi
jurnalistice, iniţiate de dumnealui,
este îndreptăţit să primească
felicitările cititorilor. Am reţinut un
citat deal dumnealui:„Eu sunt omul
muncii mele imposibil de egalat
vreodată”. Cu siguran�ă, depun
mărturie, așa este!

Iaşi, 12 februarie 2020 
Vasile  LARCO
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Prima men�iune a
măr�ișorului pe teritoriul României
este făcută de Iordache Golescu. La
acest obicei se referă și folcloristul
Simion Florea Marian în cartea
"Sărbătorile la români". Acesta afirmă
că în Moldova, Muntenia și Dobro
gea, părin�ii obișnuiesc să lege de 1
Martie o monedă de argint sau de aur
la gâtul sau mâna copiilor, cu șnur
roșu și alb. Se considera că măr�ișorul
le va purta micu�ilor noroc tot anul. În
unele zone ale �ării, sa păstrat obi
ceiul ca măr�ișorul să se poarte timp
de 12 zile, fiind apoi legat de ramura
unui copac tănăr. Dacă copacul înflo
rea și îi mergea bine, se considera că
și anul copilului va fi bun, plin de
belşug.

Mai mult, se spune că cei
care își pun o dorin�ă în timp ce atârnă
mărţişorul de ramuri au norocul că
aceasta se va îndeplini. În Transilva
nia, obiceiul este ca măr�ișoarele să
fie atârnate de ferestre, uși, sau chiar
de coarnele animalelor domestice,
pentru a speria duhurile rele.

Ce semnifică Mărţişorul.
Povestea firului albroşu

Semnificaţia firelor alb şi
roşu ce se împletesc întrun şnur de
care este prins un mic obiect este
relevată şi de unele legende. Astfel, se
spune că Soarele ar fi coborât pe
pământ în chip de fată frumoasă şi ar
fi fost ţinut prizonier de un zmeu.
Pentru al elibera, un voinic sa luptat
cu zmeul, vărsânduşi sângele în
zăpadă. Soarele a urcat din nou pe cer
şi, în locurile în care zăpada sa topit,
au răsărit ghiocei  vestitori ai
primăverii.

Unele tradiţii spun că firul
mărţişorului, funie de 365 sau 366 de
zile, ar fi fost tors chiar de Baba
Dochia, în timp ce urca turma la
munte. Asemănător Ursitoarelor care
torc firul vieţii copilului la naştere,
Dochia torcea firul anului primăvara,
la naşterea timpului calendaristic. De
aceea, Mărţişorul este numit de etno
logul Ion Ghinoiu "funia zilelor,
săptămânilor şi lunilor anului, adunate
întrun şnur bicolor".

Când a apărut primul
Mărţişor. Povestea neştiută a Babei
Dochia

Una dintre legendele
Mărţişorului spune că, umblând cu
oile prin pădure şi torcând lână din
furcă, Baba Dochia a găsit o pară, ia
făcut o "bortă" şi a legato cu un fir de

aţă. Asta se întâmpla întro zi de 1
Martie şi de atunci sa extins obiceiul.

Tradiţii, obiceiuri,
superstiţii de 1 Martie

În vechime, Mărţişorul era
legat la mâinile sau de gâtul copiilor,
pentru a le purta noroc în cursul anu
lui, pentru a fi sănătoşi şi curaţi ca
argintul la venirea primăverii. În
unele zone, copiii purtau mărţişorul
12 zile la gât, iar apoi îl legau de ra
mura unui pom tânăr. Dacă în acel an
pomului îi mergea bine, însemna că şi
copilului îi va merge bine în viaţă şi
va fi sănătos. În alte cazuri, mărţişorul
era pus pe ramurile de porumbar sau
păducel în momentul înfloririi lor,
copilul urmând să fie alb şi curat ca
florile acestor arbuşti.

Folcloristul Simion Florea
Marian scrie că mărţişorul serveşte
celor care îl poartă "ca un fel de
amuletă", dar cine doreşte ca acesta să
aibă efectul dorit "trebuie săl poarte
cu demnitate".

În zilele noastre, Mărţişorul
se poartă o perioada de timp bine
determinată şi nu mai este purtat la
gât, ci la încheietura mâinii, sau este
prins în piept, cu convingerea că toate
dorinţele se vor împlini.

Mărţişorul rămâne, peste
veacuri, "funia anului", care adună
laolaltă săptămânile şi lunile în cele
două anotimpuri străvechi ale calen
darului popular: vara şi iarna, sim
bolizate de şnurul bicolor. La
getodaci şi la latini, anul nou începea
la 1 Martie. Martie (mens Martius,
"luna zeului Marte") era prima lună a
anului. Astfel se explică numele lu
nilor septembrie (luna a şaptea), oc
tombrie (a opta), decembrie (a zecea).

Calendarul popular la geto
daci avea două anotimpuri: vara şi
iarna. Mărţişorul era un fel de talis
man menit să poarte noroc, oferit de
anul nou împreună cu urările de bine,
sănatate, dragoste şi bucurie. Împle
tirea albroşie a şnurului se regăseşte
în steagul căluşarilor, la bradul de
nuntă, la podoabele junilor, la sâmbra
oilor şi în multe alte obiceiuri
străvechi. Arheologii români au găsit
în aşezarea preistorică de la Schela
Cladovei, veche de 8000 de ani, pietre
de râu cu urme de vopsea albă şi roşie.
Împletirea celor două culori sim
bolizeaza geneza şi regenerarea vieţii.

1 MARTIE  MĂRŢIŞOR.
POVESTEA MĂR�IȘORULUIPOSTUL SFINTELOR PAȘTI

Postul Paștelui 2020 va începe la 2 martie și este
cel mai lung și mai aspru dintre cele patru posturi mari ale
Bisericii Ortodoxe. Este un post de întărire fizică și
spirituală, deloc ușor, însă cu multă mul�umire sufletească.

Postul Paştelui se parcurge fără consumul de
carne şi lactate, iar în cele 40 de zile sunt doar două zile de
dezlegare la peşte, de Buna Vestire şi de Florii, compara
tiv cu postul Crăciunului, când sunt 15 zile cu dezlegare la
peşte. Pe 22 februarie 2020 sunt Moșii de Iarnă,
sărbătoarea creștină care îi pomenește pe to�i adormi�ii nea
mului și are loc înainte de Săptămâna Albă, precursoarea
Postului Paștelui.

Începând cu  24 februarie, în calendarul ortodox
este notată Săptămâna Albă, săptămână de acomodare, de
setare a inten�iilor pentru asprul post ce va veni. În

Săptămâna Albă consumul de carne este interzis, însă sunt
permise toate alimentele de origine animală ob�inute natu
ral: ouă, brânză, lapte.

Calcularea datei la care creștinii sărbătoresc
Paștele �ine două fenomene naturale, unul cu dată fixă –
echinoc�iul de primăvară, iar altul cu data schimbătoare –
luna plină.

Aceasta din urmă face ca data Paștelui să varieze
în fiecare an. În plus, utilizarea a două calendare diferite
explică decalajul acestei sărbători la catolici și ortodocși.
Biserica Catolică se raportează la echinoc�iul de primăvară

după calendarul gregorian, în timp ce Biserica Ortodoxă
calculează același eveniment astronomic după calendarul
iulian, pe stil vechi.

Conform credin�ei populare, Postul Paștelui este
împăr�it în două perioade: Postul Păresimilor, care �ine
până în Duminica de Florii și Postul Paștelui, reprezentat
de ultima săptămână, Săptămâna Mare.

În Postul Paștelui credincioșii se ab�in de la ali
mentele interzise (carne, ouă, pește, brânză, lapte..), dar,
totodată, adoptă o atitudine spirituală, fiind îndemna�i la
rugăciune și purificare sufletească.

În fiecare sâmbătă, au loc slujbe pentru pomenirea
mor�ilor; femeile duc la biserică prescuri. În Sâmbăta
Mare, diminea�a, duc la biserică o prescură mai mare și o
sticlă de vin. Prescura urmează a fi tăiată în bucă�ele mici,
stropite cu vin. Noaptea, după slujba de Înviere, acestea
sunt împăr�ite credincioșilor.

Se spune că de la postul propriuzis pot fi scuti�i
copiii, femeile gravide, lăuzele și bolnavii, însă asta nu
înseamnă că se pot lipsi de postul spiritual și de rugăciuni.
Totodată, în Postul Paștelui nu se fac nun�i, botezuri și nu
se �in petreceri. În Postul Paștelui nu se cântă și nu se
dansează. Potrivit rânduielilor bisericești, această perioadă
de post amintește de suferin�ele lui Hristos pe cruce. Ast
fel în această perioadă pentrecerile sunt considerate
nepotrivite.

Când cade Paștele în 2020 și în anii următori
Paştele ortodox 2020 – duminică 19 aprilie
Paştele ortodox 2021 – duminică 2 mai
Paştele ortodox 2022 – duminică 24 aprilie
Paştele ortodox 2023 – duminică 16 aprilie
Paştele ortodox 2024 – duminică 5 mai
Paştele ortodox 2025 – duminică 20 aprilie
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GÂND DE PRIMĂVARĂ
Când primăvara iar apare
Cu fascinantelei splendori,
Saveţi în suflet numai soare
Şi drumul presărat cu flori!

GÂND DE PRIMĂVARĂ
Vreau să treacă primăvara,
Ducăse ca toate cele
Şi să vină iarăşi vara...
Vara verişoarei mele!

Vasile LARCO

APICOLA
De când miroasea primăvară,
Un gând măndeamnă permanent:
Albinele trudesc la ţară,
Iar trântorii în Parlament.

Ionel IACOB BENCEI

PRIMĂVARĂ
Cresc flori de foc pea vieţii vale
Când, drumeţind, mai zăboveşti
Prin dulcile ţinuturi ale
Anatomiei femeieşti.

Gheorghe ȘCHIOP

FEMEIA  DEFINIŢIE
E ca un zvon de primăvară,
Este fiinţa mult dorită.
E mai ceva ca o comoară,
Atunci când e descoperită!

Virgil PETCU

SEMN DE PRIMĂVARĂ
Se simt parfumuri pe alei
De lăcrămioare, brebenei
De conifere, flori de tei
Dar şi mai şi de... mititei!

Gheorghe GURĂU

PREVIZIUNE
Din întâmplare  spun bătrânii 
Va fi şiun vânt de primăvară
Şi mult sor bucura românii...
De vor mai fi atunci prin ţară!

Gheorghe BĂLĂCEANU

UNUI SINGUR GRUP: 3 S
Triunghi etern, vechi monolit,
Aducen inimi primăvara;
Se completează fericit:
Soţia, soacra, secretara!

Grigore VASILE

PRIMĂVARĂ
Soare, soare şi iar soare,
Feţi frumoşi în gând co floare,
Fluieră fără habar
Fără bani în buzunar!

Maria IONI�Ă

UNUI VĂDUV, LA VENIREA
PRIMĂVERII
Când ploile din Mai iar fac
Să iasă totul din pământ,
Sărmanul văduv are trac
Cu trei neveste în mormânt.

Mihai HAIVAS

Cincinatină
Ţiaduci aminte, primăvară?
Era târziu şimi era vară!
Acumai timpurie toamnă...
Nu e târziu, dar mieste doamnă.

Păstorel TEODOREANU

BANCURIBANCURI
– Mami,de cencep toate poveștile cu „A fost odată.. .”?
– Pentru că ești tu mică. Atunci când vei fi mare ca mami, poveștile

vor începe cu „Dragă,îmi pare rău, am săntârzii… sa ivit ceva la serviciu.”


Un poli�ist ajunge la locul unui accident unde o mașină în care se

afla un cuplu a ieșit de pe autostradă, a omorât mai multe animale și a
dărâmat un hambar. Îl ia deoparte pe bărbat, care abia se mai �inea pe
picioare și se sprijinea de nevastăsa și îl întreabă:

– Fii sincer, cât ai băut?
– Am băut zece beri și patru sticle de vin. Sunt beat, ce mai… zice

bărbatul.
– Știu că ești beat! zice poli�istul nervos, dar ăsta nu e un motiv ca

să o lași pe nevastăta să conducă!


Doi moși stau pe o bancă și se uită la trecători. La un moment dat

trece o tipă foarte frumoasă prin fa�a lor. peste cinci minute trece iar. Si iar.
Și tot așa de câteva zeci de ori. La un moment dat unul dintre moși:

– Moare după mine! zice un moș.
– Ei hai! De unde știi?
– Nu vezi ce tânără e?! Nu are cum să moară înaintea mea!

DEAŞ AVEA
Deaş avea şi eu o floare
Mândră, dulce, răpitoare,
Ca şi florile din mai,
Fiice dulcea unui plai,
Plai râzând cu iarbă verde,
Ce se leagănă, se pierde,
Undoind încetişor,
Şoptind şoapte de amor;

Deaş avea o floricică
Gingaşă şi tinerică,
Ca şi floarea crinului,
Alb ca neaua sânului,
Amalgam deo rozalbie
Şi de una purpurie,
Cântând vesel şi uşor,
Şoptind şoapte de amor;

Deaş avea o porumbiţă
Cu chip alb de copiliţă,
Copiliţă blândişoară
Ca o zi de primăvară,
Câtuţi ţine ziuliţa
Iaş cânta doina, doiniţa,
Iaş cântaoncetişor,
Şoptind şoapte de amor.

Mihai EMINESCU

PRIMĂVARA
A trecut iarna geroasă,
Câmpul iar a înverzit
Rândunica cea voioasă
La noi iarăşi a sosit.

Dintro creangăn alta zboară
Sturzul galben, aurit
Salutare, primăvară,
Timp frumos, bineai venit!

Turturelele se îngână,
Mii de fluturi vezi zburând
Şi pe harnica albină
Din flori miere adunând.

Cântă cucun dumbrăvioară
Pe copacul înflorit,
Salutare, primăvară,
Timp frumos, bineai venit!

Vasile ALECSANDRI

OASPEŢII PRIMĂVERII
În fund, pe cer albastru, în zarea depărtată,
La răsărit, sub soare, un negru punct sarată!
E cocostârcul tainic în lume călător,
Al primăverii dulce iubit prevestitor.

El vine, se înalţă, în cercuri line zboară
Şi, răpide ca gândul, la cuibui se coboară;
Iar copilaşii veseli, cu peptul dezgolit,
Aleargă, sar în calei şii zic: „Bineai sosit!”

În aer ciocârlia, pe casă rândunele,
Pe crengile pădurii un roi de păsărele
Cuo lungă ciripire la soare sencălzesc
Şi pe deasupra bălţii nagâţii senvârtesc.

Ah! iată primăvara cu sânui de verdeaţă!
În lumei veselie, amor, sperare, viaţă,
Şi cerul şi pământul preschimbă sărutări
Prin raze aurite şi vesele cântări!

Vasile ALECSANDRI

GHIOCELUL
De sub un bulgărenghe�at
Cu căciuli�a albă de zăpadă,
Un ghiocel sfios și speriat
Își scoate căpușorun vânt să vadă.

Ce minunatăi diminea�an crâng
Și ce căldu� și bine e afară!...
De cear întârzian pământ, nătâng,
Când are strai nou� de primăvară?

E liniște în jur...Șii cel dintâi,
Șii singurel: un firicel de via�ă...
Doar iepurașul fără căpătâi
Seapropie tiptil șii iesen fa�ă.

Ie foame  însă cum să se îndure?
 Ești prea sub�ire, fraged ghiocel...
Și sa tot dus. În urma lui peste pădure
Începea ningencet, încetinel.

Iar bietul ghiocel abia se vede
Prin fulgii moi de puf ce prind să cearnă.
Senal�ăn picioruș, nui vinea crede...
 Ia uite, frate, parcăi miez de iarnă!

Și căpușorui cade ostenit.
Învine�it de frig, se înfioară:
 Numi pare rău că mor...Mam cam grăbit,
Dar am adus o nouă primăvară! 

Otilia CAZIMIR

SEMNE DE PRIMĂVARĂ
Sunt semne demprimăvărare
Cu păsări ceau umplut cetatea,
Şi tinere, pe trotuare,
Ceau reluat activitatea.

Nicolae NICOLAE

CE FOLOS CĂ VINE...
Sosita blânda primăvară
Şi renunţăm la haine groase
Vânt nou adie, dar afară,
Tot a corupţie miroase.

Dan CĂPRUCIU

PRIMĂVARA ŞI PRIMĂVERILE
Cum vremea, fără de tăgadă
Tot curge, cum e şi firesc,
Ies ghiocei de sub zăpadă,
Dar şi la tâmple înfloresc...

Nicolae PEIU

MICI, GRĂTARE ŞI TURIŞTI
E primăvară, totui verde,
Răsar ciuperci după vreo ploaie
Şi tot aşa, deşi nai crede,
Răsar după turişti, gunoaie...

Gabriela Gen�iana GROZA
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„CONVORBIRI LITERARE” – MĂRŢIŞORUL LITERAR ROMÂNESC
În ciclul peren al vieţii trăitoare Mărţişorul este

îndeobşte cunoscut ca vestitor al unei noi primăveri, anotimpul
revigorării naturii şi al începutului unui nou ciclu. 

Provenind dintro străveche tradiţie românească,
asociată şi altor populaţii din zona balcanică, datorită puternicei
conotaţii a substratului comun dacotracic, la care se mai poate
adăuga şi pe cea din timpul Imperiului roman, când Anul Nou era
sărbătorit în prima zi a primăverii, în luna lui Marte – zeul
războiului, dar şi al fertilităţii şi reînnoirii vegetaţiei – ,
Mărţişorul este reprezentat de un mic obiect de podoabă legat de
un şnur împletit dintrun fir alb şi celălalt roşu, care, însoţit de un
ghiocel  considerat simbolul primăverii – sau şi de alte flori
timpurii ale noului anotimp, se dăruieşte persoanelor dragi,
împărtăşindule astfel dragostea ce leo nutrim ca înalt sentiment
uman, spre a fi purtat distinctiv „la vedere” în timpul primelor
două săptămâni ale lunii martie, după care se anină în ramurile
pomilor pe care încep să se spargă primii muguri de floare.

Iar semnificaţia culorilor alb – roşu este cea care face
trimitere de gând spre dualitatea contrastelor vieţuirii: zi –
noapte, vară – iarnă, sănătate – boală, viaţă – moarte, pace –
război. 

Aşadar, Mărţişorul, ce întruchipează în mod fericit
bucuria lăuntrică a trăirii, este o tradiţie a românilor transmisă din
timpuri străvechi, din generaţie în generaţie, alimentândule cu
generozitate simbolică optimismul speranţelor de înnoire.

Privind retrospectiv firul acestei străvechi tradiţii,
împământenite şi în „dulcele Târg al Ieşilor, vom putea conchide
lesne că nu întâmplător membrii Junimii  societatea literară
înfiinţată (tot în martie!) în 1863  , au lansat primul număr al
„Convorbirilor literare”,  la data (exactă!) de 1 martie 1867,
oferindul, astfel, ieşenilor (şi nu numai lor!)  un inedit şi
distins... mărţişor literar! 

Intrată de aici încolo în „producţia” curentă,  fiind
considerată a fi „organul de presă” al Societăţii literare
junimiste, „care va apărea la două săptămâni în formatul stinsei
Românii literare”, după cum preciza la debut Iacob Negruzzi,
desemnat redactorul  şi secretarul acesteia, revista „Convorbiri
literare” a devenit treptat o înaltă tribună a promovării „direcţiei
noi” în literatura română, potrivit teoriei junimiste lansate de Titu
Maiorescu şi de ceilalţi membri fondatori ai Junimii, Iacob
Negruzzi, Vasile Pogor, Petre Carp şi Teodor Rosetti, aceea a
combaterii „formelor fără fond”, întărită şi de deviza adoptată în
Cenaclul Junimii: „Intră cine vrea, rămâne cine poate!”. 

Imediat după prima sa apariţie, la Mărţişorul 1867,
revista „Convorbiri literare” şia continuat număr de număr o
aceeaşi atitudine de însănătoşire a literaturii române prin incisivi
atea spiritului critic al articolelor publicate în care „a triumfat
ideea conform căreia, în evaluarea operei de artă, este necesar
să primeze valoarea estetică, indiferent de ideea tematică”, după
cum a consemnat cu luare aminte şi George Călinescu, reputat
istoriograf şi critic literar, în monumentala sa „Istorie a literaturii
române de la origini şi până în prezent”, editată în 1941, la
Editura Fundaţiilor Regale.

De altfel, dea lungul tuturor perioadelor distinctive ale
existenţei sale, revista „Convorbiri literare” nu a abdicat
nicicând de la „direcţia nouă” promovată de Titu Maiorescu,
împreună cu prietenii săi fondatori, formaţi ca şi el la înaltele
şcoli ale culturii europene, imprimând curajos în paginile sale
linia unei „conduite spirituale  filozofică, oratorică, ironică,
critică şi a gustului spre clasicism şi academic”, după cum va
opinia mai târziu şi renumitul critic literar Tudor Vianu.

Mergând pe firul numeroaselor aprecieri făcute de
monografii şi exegeţii care au analizat retrospectiv „mişcarea
junimistă”, se desprinde ca o remarcă definitorie faptul că
perioada cea mai fertilă a revistei „Convorbiri literare” a fost cea
„ieşeană”, cuprinsă între 1867 şi 1885, în care a fost condusă cu
aplomb şi dăruire de Iacob Negruzzi, ca director şi secretar
„perpetuu” al Junimii.

Întradevăr, după cum se subliniază în chip autorizat:
„prin adeziunea lui Vasile Alecsandri şi prin descoperirea lui
Mihai Eminescu şi Ion Creangă, Junimea şi revista Convorbiri
literare sau acoperit de aureola unui prestigiu câştigat şi de o
glorie totală.”

În Convorbiri literare Mihai Eminescu a publicat cea
mai mare parte a operei sale, începând cu „Venere şi madonă” şi
„Epigonii”(1870), „Sărmanul Dionis” şi „Floare albastră”
(1872), „Mortua est” , ciclul „Scrisorilor”, numeroase poezii de
dragoste, „Doina” şi „Luceafărul” (1883), ultimile fiind „La
steaua”, „De ce numi vii” şi „Kamadeva” (1887). La îndemnul

lui Eminescu, Ion Creangă va debuta la Convorbiri cu „Soacra
cu trei nurori” (1875), după care ani la rând va publica aici multe
din povestirile şi poveştile sale ce „hohoteau” în cenaclul
junimist, încheinduse cu primele trei părţi ale „Amintirilor din
copilărie”. De asemenea, în paginile ilustrei reviste găsim publi
cate multe dintre piesele lui Ion Luca Caragiale, între care: „O
noapte furtunoasă”, „O scrisoare pierdută”, „D´ale carnavalu
lui” – considerate capodopere dramatice. Nu lipsesc din revistă
nici scrieri ale lui Duiliu Zamfirescu: „Tănase Scatiul” şi „Viaţa
la ţară”, nici scrierile lui Ioan Slavici: „Budulea Taichii” şi
„Popa Tanda”, cum nu lipsesc nici lucrările filozofice ale lui
Vasile Conta, coleg de clasă cu Ion Creangă, cum ar fi: „Teoria
fatalismului”, „Teoria ondulaţiei universale”, „Încercări de
metafizică” şi nici scrierile istorice al lui Alexandru D.Xenopol,
profunde analize asupra domnitorilor Ştefan cel Mare, Ctin
Brâncoveanu, Dimitrie Cantemir, Alex.I.Cuza ş.a.   Iar lista
semnatarilor de vază în „Convorbiri literare” sar tot putea
continua la fel de expresivă.

După ce în 1874 Titu Maiorescu pleacă la Bucureşti,
fiind numit Ministru al Instrucţiunii Publice, în 1885 îl urmează
şi Iacob Negruzzi, continuând în capitală să editeze de unul
singur Convorbirile  literare până în anul 1895, când deliberat o
predă unui comitet „interimar”, a cărei misiune ia sfârşit în anul
1903, sub conducerea asumată de Ioan Bogdan şi, apoi, în 1907,
de Simion Mehedinţi, ambii reputaţi discipoli maiorescieni.
Având o componenţă primenită cu George Coşbuc, Dimitrie
Onciul şi Nicolae Iorga, cenaclul Junimii reuşeşte să imprime
Convorbirilor literare un predominant caracter universitar, fără a
derapa însă de la spiritul critic al lui Titu Maiorescu. 

În această „perioadă bucureşteană”, aflată sub lunga
conducere „mehedinţiană” până în 1923, cu toată apariţia figurii
literare a lui Panait Cernea, Convorbirile literare încep săşi
piardă treptat din strălucire şi prestigiu, iar din 1924 şi până în
1944, nici sub noua sa conducere succesivă a lui Alexandru
TzigaraSamarcaş şi I.E.Toruţiu, nu reuşesc săşi regăsească
„busola maioresciană”, astfel că, „din lipsa  unor noi şi însem
nate talente literare, revista nu izbuteşte să se impună în rolul ei
de altădată”, după cum au conchis cu dreaptă judecată exegeţii
Junimii.

După o „sincopă” îndelungată, de peste un sfert de veac,
în care „spiritul junimist” a devenit indezirabil odată cu
instalarea regimului „de tristă amintire”, iată că în 1970, la Iaşi,
pe fondul „deşteptat” al nedezminţitei tradiţii spiritualculturale

ieşene, revista „Convorbiri literare” reînvie miraculos, prin
schimbarea numelui fostei reviste „Iaşul literar”. Chiar dacă
„soluţia” revenirii la strălucita ei denumire a revistei de odinioară
a fost una „conjuncturală”, trebuie să apreciem că acest „gest
ieşean” rămâne un act curajos împlinit în condiţiile „vitregiilor”
temporale. Putem privi cu înţelegere că nou reînviata revistă
„Convorbiri literare” navea cum să primească acelaşi „gir
maiorescian”, doar că, atunci şi astfel, se putea face o directă
„trimitere de gând” spre o ţinută valoroasă a conţinutului ei lite
rar. 

Edificatoare este în acest sens aprecierea exaustivă a
tânărului universitar şi reputat  critic literar ieşean, Bogdan
Creţu: „Seriile (Convorbiri literare n.n.) de după 1970, conduse,
pe rând, de Dumitru Ignea, Corneliu Ştefanache, Corneliu
Sturzu, Alexandru Dobrescu şi, actualmente, de Cassian Maria
Spiridon (şeful filialei Iaşi a USR n.n.) privilegiază, fiecare după
puteri, atitudinile critice, dezbaterile polemice, dar fără a mai
reuşi să faca opera de inaltă pedagogie. De altfel, nici nu ar mai
fi fost posibil, de vreme ce intre timp literatura naţională sa
emancipat suficient incât să nu se mai lase dirijată dintro
redacţie.”

În acelaşi context salutar poate fi privită şi renaşteraea
tot la Iaşi, în vechiul „leagăn al Junimii”,  a noii Societăţi
„Junimea ´90”, cu Cenaclu, revistă proprie „Scriptor” şi Editură
identică în denumire, care continuă, iată, de trei decenii cu bună
împlinire, sub conducerea neobositului scriitor Lucian Vasiliu,
tradiţiile junimiste ale promovării actului cultural, exprimate şi
prin actualizarea fostei devize: „Intră cine vrea, rămâne cine
citeşte!” 

Spre binele Capitalei Istorice şi Culturale a României şi
Muzeul Naţional al Literaturii Române, cu sediul în casa
strălucitului fondator al Junimii şi primar de Iaşi în câteva rân
duri, Vasile Pogor, a ridicat recent „ştacheta” prin reînfiinţarea
„prelecţiunilor junimiste”, cele înălţătoare în spirit.

Fără să greşim cu ceva, putem conchide dar, că prin
aceste „relansări” sa revigorat în Cetatea ieşeană vechiul „spi
rit junimist” inconfundabil, de care este atâta nevoie, mai mult
acum ca niciodată când se remarcă pe plan naţional o tot mai
vizibilă disoluţie a actului cultural.

În spiritul nedezminţitei tradiţii româneşti, să ne
bucurăm, totuşi, de cel de al 153lea Mărţişor de la prima apariţie
a revistei „Convorbiri literare”, care, indubitabil, „a avut  un rol
decisiv în literatura română” şi săl purăm întru cinstea şi mân
dria lui.

Mihai CABA

Coperta  seria bucureşteană  1908

Copertă – serie nouă – apr. 2008
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Aspectul cuiva spune multe
despre acea persoană. În cartea sa
„Codul bunelor maniere astăzi”,
doamna Aurelia Marinescu
precizează că „garderoba ne dă
informa�ii despre:

 statutul cuiva: autoritate,
putere, rang;

 personalitate: prietenoa
să, dependentă, aventuroasă;

 distinc�ia clasei sociale:
clasa superioară, clasa de mijloc, clasa
de jos;

 caracter și gusturi: de în
credere sau „un om cu judecată”.

O garderobă potrivită
reprezintă strategia de dezvoltare a
imaginii la fel de importantă precum
afacerile sau via�a personală.

A avea o bună imagine
socială î�i aduce prieteni, construiește
fidelitatea clientului, atrage noi in
vestitori, motivează angaja�ii, și te
ajută să treci peste perioadele eco
nomice dificile. O imagine proastă
este o răspundere care te poate costa
pierderea unor oportunită�i sau te
poate scoate dintro afacere.  

Iată elementele de care tre
buie să �inem cont atunci când vine
vorba de vestimenta�ie:

Cură�enia
Grija permanentă pentru un

corp curat cât și pentru o
vestimenta�ie curată este esen�ială, 
altfel, valoarea oricărei �inute se
pierde din start. Detaliile fac
diferen�a: aten�ie la guler și manșete –
se murdăresc cel mai repede, iar
hainele călcate dau un aspect de
„nou”. Hainele și încăl�ările se
pregătesc din timp și nu se lasă de la
un sezon la altul necură�ate.

A avea grijă de hainele pe
care le purtăm  la fel de mult ca de
corpul nostru reprezintă o datorie fa�ă
de noi și fa�ă de ceilal�i. Astfel
dovedim respectul fa�ă de propria
persoană dar și fa�ă de cei din jur. Este
recomandat să achizi�ionăm lucruri
doar de calitate și să învă�ăm cum tre
buie să avem grijă de ele pentru a le
prelungi durata de utilizare. Mai ales
la serviciu sau la ocazii hainele noa
stre trebuie să fie impecabile, altfel
deteriorăm imaginea noastră dar și a
companiei.

Calitatea
Investi�i întotdeauna în lu

cruri de calitate și evita�i tenta�ia de a
cumpăra haine doar pentru că sunt ief
tine sau sunt la reduceri. Este mai bine
sa avem câteva bluze impecabile,
decât multe și a căror calitate lasă de
dorit. Verifica�i calitatea materialului
strângândul în mână. Dacă se

șifonează foarte tare e semn că este de
calitate inferioară. Pantofii și geanta
trebuie să fie neapărat din piele. De
asemenea și accesoriile precum
cureaua, husa telefonului, geanta pen
tru laptop sau tabletă trebuie să fie pe
cât posibil din piele. Dacă în timp
aceasta sa deteriorat înlocui�i acceso
riul.

Croiala și stilul
Haina trebuie concepută în

așa fel încât să pună în valoare per
sonalitatea. Se spune că hainele
potrivite sunt acelea făcute de un
croitor bun special pentru tine, după
forma corpului și stilul personal, nu
cele cumpărate. Po�i să copiezi
aproape identic modelele apărute în
revistele de modă fără a deveni ele
gant. Adevarata elegan�ă se ob�ine
dintrun acord perfect între haină, îm
prejurare și personalitatea celui care o
poartă.

Să fii elegant nu înseamnă să
te preocupi de pre�ul și numărul
toaletelor, ci de calitate, de croială, de
posibilitatea de a le armoniza cu alte
haine din garderoba ta și de a le alege
astfel încât să nu se demodeze.

Stilul trebuie să se bazeze pe
simplitate indiferent de vârstă. El tre
buie să te avantajeze sco�ând în
eviden�ă trăsăturile frumoase.

O persoană manierată nu
poartă culori prea �ipătoare și este
pregătită pentru orice ocazie. 
inuta
clasică este cea mai potrivită oricărui
moment al zilei, indiferent de vârstă.

În anumite situa�ii �inuta este
obligatorie – respecta�i cerin�ele. Nu
vă prezenta�i dacă nu dispune�i de
codul vestimentar cerut.

Accesoriile
Arta de a ne îmbrăca, pre

supune și arta de a alege accesoriile.
Accesoriile prost alese pot

strica efectul celei mai elegante
rochii.

În  ceea ce privește bijuteri
ile se recomandă pruden�a și simpli
tatea. Bijuteriile autentice nu se poartă
decât în situa�ii deosebite și nu trebuie
să le etalăm pe toate o dată. Se alege
doar cea care se potrivește cu �inuta
noastră.

Nu se poartă aur cu argint în
același timp.  Nu se poartă mai multe
inele odată, ci doar unul! Este vulgar
să vă expune�i tot aurul din casă pe
toate degetele. Alege�i un singur ac
cesoriu, este mai rafinat!

Pălăria rămâne un simbol al
elegan�ei. Aleasă cu aten�ie și
potrivită restului îmbrăcămin�ii, ea vă
poate transforma imaginea întruna de
neuitat.

Cerceii în nas sau alte păr�i
ale corpului și tatuajele nu au ce să
caute la o persoană stilată și rafinată!

Re�ine�i!  Cuplurilor le este
recomandat să se asorteze – dă o notă
de elegan�ă și o bună în�elegere a cu
plului. Nu este admis ca unul dintre ei
sa fie îmbrăcat sport, iar celălalt ele
gant!

LEC�IA DE BUNE MANIERE:
CODUL VESTIMENTAR



IMOBILIARE
* Vând loc de casă în satul Bălteni Vale. Intravilan, cca.

700 metri pătraţi. Gache Ion, telefon: 0763/ 753.557.

* Vând apartament 3 camere cu centrală termică în loc.

Huşi. Modernizat, zona centru (Romarta) Telefon:

0785/698.299.

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

gresie, faianţă, termopan, sau schimb cu garsonieră +

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

* Vând casă zona Corni  Huşi, str. Salcâmilor.  Relaţii la

tel:  0724/ 074.009.

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

039.

* Vând apartament 2 camere cu centrală termică pe gaz,

în Huşi, în spatele stadionului. Tel: 0755/ 077.553

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

ciabil 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 Ferguson, în
perfectă stare de funcţionare. Tel.: 0751 096 377.
* Vând fostul atelier mecanic de la CFS Vaslui. Informaţii
la tel.: 0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Vând hală la Moara Grecilor. Informaţii la tel.: 0744
231 380 sau 0235 361 236.
* Închiriez garaje la Moara Grecilor. Informaţii la tel.:
0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Cursuri foto  100 de lei: Studio Foto Fuji Iaşi, strada
Cuza Vodă, nr. 5, Iaşi; Telefon: 0722 475 426
* Vând 2 butelii gaz albastre, vând 7.000 mp teren intrav
ilan la ferma 3 Vaslui (în spatele str. Filaturii), vând  2 ha
teren  arabil la Bahnari. Preţuri negociabile. Tel: 0235/
322 580 (Moşneagu Costică). 
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Televiziunea Vaslui on line 
Tel/fax 0235/361.236, 
email: cvintet_tera@yahoo.com

tel: 0235 361 236 (Vaslui), 

web: www.tvv.ro; www.marindumitru.ro

Angajez lucrător la fermă
legumicolă, cu experienţă în domeniu. 

Se asigură cazare în apartament.
Relaţii la telefon: 0744.528441

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

Relaţii puteţi obţine la telefon
0744.231380

Vând hală din tablă, 30X15m, în
localitatea Zăpodeni, Vaslui.

Telefon: 0744.231380 

Vând teren în Vaslui situat
lângă KAUFLAND.

Rela�ii la telefon: 0744.231380

Locuri de muncă în mun. Huşi

AGENŢIA LOCALĂ HUŞI, str. A.I. Cuza, bl. H5,
sc A, telefon 0371/ 073989, 0235/481720
79 locuri de muncă disponibile la 26.2.2020

– ALDELIA SRL 1 confec�ioner articole din piele și
înlocuitori, 6 muncitori necalifica�i la asamblarea,
montarea pieselor

– ASEM COMERŢ SRL 3 vânzători
– ASOCIATIA FILANTROPICĂ ORTODOXĂ

HUȘI 1 consilier/expert/inspector/referent/economist în
management, 3 îngrijitori batrâni la domiciliu

– CARANFIL VALERICĂ ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ 2 vânzători

– CAZACU VASILE IULIAN ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ 2 mecanici auto

– EMAPREST SRL 2 vânzători
– GARTEK SRL 5 confec�ioneri articole din piele și

înlocuitori, 10 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor

– HERTIM SRL 2 conducători auto transport
rutier de mărfuri

– INTERONYTRANS SRL 1 mecanic auto, 1 șofer
autobuz

– IRYROM SRL 1 vânzător
– LACATUS SRL 1 barman
– MARSEMAR SA 1 femeie de serviciu
– PISONIA SRL 1 vânzător
– PRIMOB SRL 1 tâmplar universal
– RIZOTEX S.R.L. 5 confec�ioneriasamblori arti

cole din textile
– SC BUXAUTOMARKET SRL 1 inspector

tehnic, 2 mecanici auto
– SC JUCARII DE LEMN SRL 3 confec�ioneri

jucarii
– SC LYNOCRIS ROM SRL 4 confec�ioneri

asamblori articole din textile, 1 șef forma�ie industria
confec�iilor îmbrăcăminte

– SC REIAda SHOES SRL 5 confec�ioneri articole
din piele si înlocuitori, 5 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor

– SC SILVAPAS PROIECT S.R.L. 2 ingineri/sub
ingineri silvic, 2 tehnicieni silvici – exploatare

– SERNISAN CLOTHES SRL 1 vânzător
– TRANMEXTIM SRL 1 instalator instala�ii

tehnicosanitare și de gaze, 1 șofer de autoturisme și
camionete

– TRITOMA SRL 1 vânzător
– ZOOPROD SRL 1 brutar
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MARTIEMARTIE

Martie este a treia lună a a
nului în calendarul Gregorian și una
dintre cele șapte luni gregoriene cu o
durata de 31 de zile. Luna martie mai
este denumită și: mart, marte, martiu,
măr�ișor, marta, germanar
(încol�itorul), făurel.

Din punct de vedere astro
nomic, luna martie începe cu soarele
în constela�ia Vărsătorului și se
sfârșește cu soarele în constela�ia
Peștilor. În astronomia veche, martie
începea cu soarele în semnul Peștilor
și sfârșea în semnul Berbecului.

Numele lunii martie (latina:
Martius) vine de la zeul Marte, zeul
războiului din mitologia romană și
era considerată o lună favorabilă
începerii războiului. Sub împăratul
Romulus al Romei, anul începea cu
această lună, abia în anul 45 i.Hr.,
Iuliu Cezar a introdus Calendarul
iulian iar anul începea la 1 ianuarie.
Grecii numeau luna martie
Elaphebolion.

În tradi�ia populară
românească luna martie se numește
Măr�ișor, acum începe aratul și
semănatul, se cură�ă livezile și
grădinile, se scot stupii de la iernat și
se "retează" fagurii de miere utiliza�i
ca leac în medicina populară. Despre
luna martie se spune că este cea mai
nesănătoasă lună. Martie a luat de la
toate lunile câteva zile, ca să arate că
el e mai tare, și de aceea el are mai
multe zile decât lunile celelalte. Se
mai spune că în martie, la lună nouă,
gospodina ia mătura și, măturând,
zice: "Mart în casă, puricii afară!"
(sau "Bolile afară!"). Se face de trei
ori și se crede că se scapă de purici

sau de boli. 
ăranii spun că urzica e
buruiana lunii martie, deoarece aceas
ta este iute și în același timp tare, iar
cine o mănâncă se întarește, fiind cea

dintâi buruiană. Altă tradi�ie spune că
apa de ploaie din luna martie trebuie
adunată deoarece e bună de multe
lucruri. Se folosesc de ea fetele,
spălânduse pe obraz, zicânduse că
întinde pielea.

Calendarul lunii martie
În ceea ce privește preve

stirea vremii se spune că dacă martie
i cu rouă, după Paști mult plouă, cu
cât mai uscat va fi martie, cu atât mai
umed va fi aprilie, tunetele în martie
arată an mănos, dacă cântă cucul în
luna martie, pe la început, are să fie
anul mănos, daca în martie nu po�i
semăna ovăzul de ploi multe, atunci
nici toamna nu vei putea semăna
grâul de ploi multe.

În cultura modernă luna 
Martie este dedicată fetelor și
femeilor, cu toate că atestările docu
mentare, destul de sărace, ne spun că
semnifica�ia acesteia era pu�in
diferită, deoarece pe vremea
Imperiului Roman prima zi a
primăverii însemna și prima zi a anu
lui. Pe vremea dacilor măr�ișorul sau
alte simboluri ale primăverii erau
confec�ionate în timpul iernii și se
purtau doar dupa 1
Martie. Măr�ișoarele erau, pe atunci,
pietricele albe și roșii înșirate pe o
a�ă. Alte surse arătau că măr�ișoarele
constau în monede care erau atârnate
de fire sub�iri de lână, negru cu alb.
Tipul de monedă din aur, argint sau
bronzn indica statutul social al purta
torului. Ele erau purtate pentru a avea
noroc și pentru a avea o vreme bună.
Dacii credeau că aceste amulete aduc
fertilitate, frumuse�e și previn arsurile

din cauza soarelui. Acestea erau pur
tate pana când copacii începeau să
înflorească și apoi atârnate de
crengile lor.

Conform tradi�iei se spune
că prima zi a primăverii este ziua
Babei Dochia, care este o bătrâna
zei�ă agrara, ce moare de 1 martie și
renaște de Mucenici, pe 9 martie.
Dochia aduce aminte de marea zeita
Terra Mater și poate fi asociată cu
Diana și Iuno de la romani și cu Hera
și Artemis de la greci. Legenda babei
Dochia ne povestește despre o femeie

bătrână, Dochia, care avea o fiica
vitregă pe care o ura. Întro zi de iarnă
geroasă, Dochia ia dat o haină foarte
murdara cerandui să o spele la râu
până devine albă ca zăpada. Pe
masura ce o spăla, haina devenea tot
mai neagră. Îngh�tată de frig și
cuprinsă de disperare, fata plângea
când a aparut Măr�ișor, un bărbat
tânăr care ia oferit o floare magică și
a sfătuito să se întoarcă acasă. Când
a ajuns fata acasă, pânza era albă ca și
neaua. Bătrânei Dochia nu ia venit să

își creadă ochilor. Văzând floarea
roșie, prinsa în părul fetei, Dochia a
crezut ca primăvara a revenit și a ple
cat cu turma de oi pe munte. Urcând
muntele, vremea sa facut frumoasă,
așa că Dochia a renun�at, pe rând, la
cojoacele pe care le purta. Când a
ajuns în vârf, vremea sa transformat
în vifor și atunci sa arătat Măr�ișor:
"Vezi cât de rău este să stai în frig și
umezeală" a grăit el, "tu, cea care �iai
obligat fiica să spele haine în râul
înghe�at." Bătrâna rămasă pe munte,
întrun ger năpraznic a înghe�at și sa
transformat în stană de piatră. De
atunci roșul și albul simbolizează
lupta între bine și rău, între iarnă și
primăvară.

Sfin�ii 40 de Mucenici:
tradi�ia cere ca la această sărbătoare

să se facă colăcei (mucenici) în forma
cifrei 8, în Moldova, ei se fac din
aluat dospit și se coc în cuptor, după
care se ung cu mire și se dau prin
nucă, în Muntenia, ei sunt din aluat
nedospit și se fierb în apă, după care
se adaugă zahăr și nucă în zeama
fiartă. Numărul lor trebuie să fie de
40 sau 44. O altă tradi�ie din această
zi este să se bea 40 de pahare de vin

sau de tuica pentru ca sa fii sănătos și
să nu se lipească bolile".

Luna Martie este luna în
care strigoii și vârcolacii "umblă mai
tare", drept pentru care creștinii
afumă casele cu tămâie spre a fi feri�i
de duhurile rele sau vise urâte.

Buna Vestire: numită popu
lar Blagoviștenie sau Ziua Cucului,
este sărbătorita în fiecare an pe 25
martie, ziua în care Fecioara Maria a
primit înștiin�are prin arhanghelul
Gavriil că va naște un prunc, fiu al

Domnului. Pentru cei care mai
păstrează tradi�iile, Blagoviștenia este
prilej pentru o serie de ritualuri și obi
ceiuri populare. La �ară se spune că
"învie musca și începe a crește iarba",
căci tot pământul este blagoslovit. În
această zi aducătoare de veste
minunată, este păcat ca oamenii să se
certe... cine se ceartă în ziua de Buna
Vestire are necazuri tot anul. Această
zi, situată imediat după echinoc�iul de
primăvară, se mai numește și "Ziua
cucului", când se dezleagă limba
tuturor păsarilor pentru a cânta, dar
mai ales a cucului. Cucul, perceput ca
încarnare a strămoșului mitic, pasăre
cu un pronun�at substrat erotic,
anun�a sosirea efectivă a primăverii.
La primul cântec al cucului, tinerii îl
intreabă peste câ�i ani se vor căsători.

Tăcerea pasării echivaleaza cu o
căsătorie grabnică, în vreme ce
fiecare tril vine socotit ca un an de
așteptare. Dacă pasarea îi cânta cuiva
din fa�ă, se spune că toată vara îi va
merge bine, dar dacă pasărea cânta
din spate sau lateralstânga, atunci
semnul era potrivnic pentru cel care îl
asculta.

Legenda spune că pe timpuri
cucul avea pene de aur și pe nevasta
lui o chema Sava. Și Sava sa iubit cu
privighetoarea, iar cucul supărat ia
spus că pleacă. Plină de părere de rău,
Sava la întrebat unde săl caute, iar el
ia raspuns că va fi pe undeva de la
Blagoveștenie până la Sânziene. De
atunci Sava îl caută peste tot strigând
"cucu, cucu", timp de o lună.

Potrivit tradi�iei, în această
zi se pun pe pragul casei pâine și sare,
pentru hrana îngerilor. În unele sate,
se pune grâu la încol�it în blide iar
dacă boabele vor încol�i, atunci și
holdele vor fi bogate.

Se spune că dacă în ziua de
Blagoveștenie timpul va fi frumos,
așa va fi și de Paște. Tot acum, gospo
darii adună lucrurile de prisos de prin
cur�i și le dau foc, ritual cunoscut sub
numele Noaptea focurilor în
Maramureș. Noaptea focurilor este,
de fapt, o cură�enie de primăvară,
care durează până târziu, după miezul
nop�ii, sau până în zori.

Un alt obicei transmis din
moșistrămo�i de Bunavestire este de
a arunca toate ouale din această zi,
pentru că din ele ar ieși pui diformi.
Se altoiesc pomii și se scot stupii de
la iernat, iar turmele de oi se stropesc
cu "apă de omăt" și se afumă cu
tămâie pentru a alunga boala și a fi
fertile.

Pentru gospodine această zi mai are și
o altă semnifica�ie. Astăzi se gătește
pește după o perioadă în care sa
mancat numai de post. Se spune că
acela care va gusta pește de Buna
Vestire se va sim�i tot anul ca peștele
în apă.
În calendarul popular, Buna Vestire
reprezintă momentul trezirii la via�ă a
tuturor fiin�elor închise în pământ
peste iarnă.

Martie începe cu aceeași zi a
săptămânii ca și Februarie cu excep�ia
anilor bisec�i și ca Noiembrie în
fiecare an. Echinoc�iul de primăvară
în emisfera nordică, respectiv
echinoc�iul de toamnă în emisfera
sudica, (data când ziua este egală cu
noaptea), este o dată care variază de
la 19 martie la 21 martie.


