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

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

Al. IONESCU – 
Laureat al Academiei Române

(15 iulie, 2018)
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RECUNOAȘTERE INTERNA�IONALĂ  
LA 80 PLUS O SĂPTĂMÂNĂ

� PRECIZĂRI  NECESARE �
La cei 80 de ani împlini�i, am primit 82 de mesaje

scrise și peste 200 de mailuri, telefoane și alte moduri de ex
primare a pre�uirii oamenilor de aproape și de departe, de
la capătul lumii. Cinemi citește cartea cu nr. 50 are o 
imagine destul de completă asupra contribu�iei culturale,
de presă și nu numai, în cei 51 de ani de când reprezint 
cultura vasluiană. Era destul timp să afle, mai ales pentru
„niște” pe care iam făcut oameni atât prin presa cea mai
serioasă din România (televiziune, radio, ziar și rev.
interna�ională MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC).

Dacă nul men�ionam în monografia L.M.K. pe un
oarecare Buzatu care avea doar niște referate la cercul 
pedagogic, profesor cu laude fierbin�i socialismului de la 
orizont și nul ajutam indirect să ajungă șeful PDSR… cine
ar mai fi auzit de el? Dacă al�i câ�iva politruci de astăzi pe
care puteam lesne săi discreditez cu imensa for�ă mediatică 
șiar aduce aminte de sprijinul meu poate sar purta altfel.

Să mă supăr pe Mitică Buzatu? Dacă atâta poate el, să
se zbată în mizerie… de ce? Pentru el și ciracii lui, un om
cu 50 de căr�i (deci nici o carte dea mea citită să nul doară
capul), deși sunt 21.000 de pagini numai despre Vaslui, unde
împără�ește bine mersi, ca și al�i „oameni seci cu inime
sterpe/lega�i de cârma �ării cuncolăciri de șerpe” 
(V. Alecsandri). Este singurul om pe carel cunosc capabil
să zâmbească și să bage cu�itul. Așa se face că ia avertizat
inclusiv pe oamenii de cultură dimprejurul CJV, adică
abona�i la �â�a bugetului și prieteni buni cu mine de se tem
să scrie câte ceva, căi dă afară. Sa înconjurat de tot felul
de nevolnici… În sfârșit mia demonstrat că CJV, unde
domnește pe deplin (încă), nu este producător de diplome
cum mia răspuns cândva. 

Unii au spus public de faptul că unul ca Marin se naște
la 100 de ani. Pentru cei care ar trebui să încurajeze și cul
tura nu exist, și nici M.C.R care are 707 colaboratori din
toată lumea, nici sumedenia de fapte culturale din toată
Moldova. Fără sprijinul lor, ba sabotaje directe cum e în
cazul revistei.

(Continuare în pagina 2)
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Mai există unul Codreanu, ușor abonat la buget (ajutat
săși tipărească din operă), care a uitat cât lam popularizat.
Cred că și acesta își protejează memoria ca și al�i câ�iva care
au ceva valoare culturală și știin�ifică care vegetează în
decorul intim, că de când nu mai scriu eu despre ei nu mai
știe nimeni, nimic despre ei.

Concluzie? Ocultarea mea de decenii e faptul vizibil pe
timpul voievodului Buzatu. Și a pârli�ilor de pe lângă el…
Îmi trimit mesaje oameni, cercuri, organiza�ii din lume, de
mare autoritate: Din Australia, din Noua Zeelandă, din
Canada, din Germania, din Italia și multe alte locuri, dar
ăștia de aici nu vor să se știe că lângă ei sunt valori carei
depășesc în pas alegător. Adică to�i sunt niște răgălii peste
care stăpânul încoronat public stăpânește și tot stăpânește.

Cum el numi dorește nimic… nici eu nui doresc nimic
la fel ca oricărui om fără nici o valoare.

PENTRU 
DOMNUL PROF.DR.

DUMITRU V. MARIN

Abraham Lincoln spunea că: „În cele din urma, nu contează
câ�i ani ai adunat în via�ă, ci câtă via�ă ai acumulat în ani.” Tocmai 
despre asta e vorba… Domnul profesor doctor Dumitru V. Marin a
demonstrat prin extraordinara muncă depusă în mod eficient, prin 
generozitatea umană de care dispune că șia atins obiectivul, a surprins
și înmagazinat momente vii și importante dea lungul vie�ii și nu lea
�inut numai pentru sine, împărtășindule celorlal�i, astfel, prin re�eaua
de comunicare în masă, fie radio, televiziune, căr�i, ziar sau revistă 
lea difuzat către lume.

Tălmăcitor al realită�ii, jurnalist prin excelen�ă, un distins
însufle�itor al presei vasluiene, remarcat și răsplătit prin acordarea mai
multor atestări și diplome, Prof.dr. Dumitru V. Marin, după cum am
aflat,  este cel care cu un minim de mijloace materiale, a înfiin�at în
urmă cu 30 de ani primul post de televiziune din Romania cu sediul la
Vaslui, post care func�ionează și astăzi. Este cel care din 1957, de când
șia început cariera de jurnalist, a stat de vorbă cu Nichita Stănescu,
Tudor Arghezi, Zaharia Stancu și multe alte personalită�i ilustre interne
și interna�ionale, înregistrând o trecere îmbogă�ită de contacte și 
momente deosebite, astfel, dea lungul timpului,  constituinduse 
întro pre�ioasă punte vie dinspre trecut către viitor, fundată pe toată
experien�a acumulată în arcul de timp parcurs. Sa oferit în sprijinul
societă�ii prin desfășurarea activită�ii de consilier la primăria Vaslui, a
scris nenumărate căr�i, conduce propriul post de televiziune local, 
conduce  ziarul „Meridianul de Vaslui, Iași și Bacău” și renumita revistă
interna�ională: „Meridianul Cultural Românesc”.

Își câștigă meritul de moldovean fruntaș și de adevărat român,
încununat de multele sale calită�i se identifică prin ac�iunile sale, ca 
jurnalist, scriitor, om politic. O personalitate vivace și amplă, care se
încadrează în peisajul actual cu multe merite, scriind istorie.

Am avut onoarea săl cunosc în mod indirect, prin Intermediul
Revistei pe care domnia sa o conduce întrun mod demn de admira�ie,
„Meridianul Cultural Românesc” și la care sunt colaboratoare din 2016,
la rubrica de traduceri: „Meridianul Cultural Romanesc în jurul lumii”
și „Scriviamo”. Doamna Gabriela Ana Balan fiind cea care mia deschis
această cale și căreia �in săi mul�umesc în mod deosebit pentru asta. 

În tot acest timp am observat cum revista câștigă din ce în ce
mai multă notorietate, ieșind în eviden�ă prin bogă�ia con�inutului și a
aspectului grafic realizat, fiind astfel, cunoscută pe toate continentele
lumii, atrăgând cât mai mul�i colaboratori.

Mul�umindui pentru tot ceea ce face și îndeosebi pentru
crearea oportunită�ilor de afirmare a multor autori, prin intermediul
acestei reviste, �in săi urez domnului Profesor, din partea colaborato
rilor din afara grani�elor:

La mul�i ani cu multă sănătate, să vă bucura�i în continuare de
aceeași dorin�ă nestăvilită și for�a necesară de a pune în operă planuri,
care să ne facă via�a mai frumoasă, mai plină și mai interesantă!... Să
fi�i înconjurat de dragoste și de satisfac�ia sentimentului că investi�ia
muncii depuse cu inimă dă roade! Mult succes!...

Rodi VINAU, 
poetă – ITALIA

Prof. NICĂ D. LUPU – 
Brănești, jud. Ilfov:
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POVESTITORUL
Acum, când Texasul trăiește vremurile ceaușiste ale frigului și întunericului din timpurile comuniste,

mă întreb ce este Vasluiul, ce este Iașul sau Bacăul. Pe vremea când mâncam salam cu soia și cafea din năut,
am ajuns în vest să măncăm carne din petrol și chiftele din mucegai recomandate ca sănătoase, încă mai
pretindem fericirea? Pretindem că nu știm, ne prefacem că nu e treaba noastră.

Cine sunt Trump, Biden sau Dumitru V. Marin? Sunt nume de oameni pe care îi po�i întâlni pe stradă
și saluta. Am vrut să scriu „noroc”, însă, am realizat, la timp, că nu mai e voie. Atât numele de persoane cât
și cele de localită�i sunt cunoscute prin povestea lor obiectivă, vizuală, astfel devin realită�i pentru că le po�i
vedea și atinge. Tot așa, putem spune și despre animale, plante, bolovani etc. Diferen�a dintre noi și animale
este că ele pot descrie doar realitatea: Uite, lupul zice oaia și toată turma fuge la behăitul disperat. Ele nu
realizează că fiind mai multe și dacă sar organiza săl întâmpine pe lup în grup avântânduse spre el, acesta
ar luao la fugă schelălăind. Dar ele nu sunt oameni care să folosească povestea pentru unire și în�elegere.

Oamenii folosesc povestitul și scrisul nu doar să descrie realitatea, dar să și creeze noi realită�i ima
ginare prin poveștile și legendele inventate în scopuri de înăl�are și împuternicire. Dacă to�i credem în aceste
povestiri înseamnă că to�i urmărim aceleași norme de via�ă cu legi și valori culturale care unesc și cooperează,
ajută să construiești împreună o societate civilă. Umanitatea a putut fi unită doar printro poveste în care 
sau aflat interesa�i, sau indentifica�i cu to�ii. Așa sau construit statele, �ările și imperiile. 50 DE MUNCITORI
ÎNTRO BRUTĂRIE SAU LĂPTĂRIE PRODUC ȘI HRĂNESC UN ORAȘ, (DECI PRODUC DE SUTE
DE ORI MAI MULT) ÎN COMPARA�IE CU 500 DE SPARTANI/INDIVIZI IZOLA�I ÎN CASĂ.

Legile prin care ne conducem ca grup sunt povești inventate de noi. Drepturile omului este o poveste
inventată de noi dealungul miilor de ani. Cele zece porunci primate de Moise pe munte sunt de fapt zece
povești care stau la baza bunei noastre func�ionări ca specie pe pământ, sunt zece norme morale. Întreaga
Biblie e o „poveste” dăruită să unească în Pace și prosperitate oamenii. Ele sunt create să rezolve probleme.
În politică, cel mai important lucru e na�iunea și �ara. Ce este na�iunea? Ce este �ara? Sunt povestiri. Ele nu
sunt obiective precum bolovanul sau floarea ca să o ara�i oamenilor, și atunci creezi o poveste în care să ne
indentificăm to�i și în acest fel să ne unim sub steagul ei, povestiri de care devenim foarte atașa�i. Așa ne
identificăm ca na�iune.

Economia globală este o poveste creată de marii „vrăjitori” ai zilei, de către legislatorii puternici ai
corpora�iilor și companiilor transna�ionale, de către specialiștii lor, numindule fic�iuni legale. De asemenea,
pentru Bani se aplică același principiu: povestea  adică o hârtie pe care scrie un leu nu reprezintă nimic atâta
timp cât nu po�i cumpara o stivă de mere sau cartofi. Povestea banului îl face dorit și puternic. Bancherul și
ministrul de finan�e vine și ne spune: Vezi hârtia asta? Valorează un kilogram de carne și dacă to�i credem,
atunci povestea func�ionează.

Povestea Banului este cea mai reușită poveste de pe pământ. To�i cred în ea: omul bun și cel rău.
To�i se bat pentru el. Cine e Trump sau Biden neo spune povestea lor, fără ea, ei ar fi doar niște nume ne
semnificative. Ce ne spune Dumitru V. Marin sunt scrierile domniei sale și privind numai ziarul 
MERIDIANUL de Iași, Vaslui și Bacău prin care noi, cei din zonă existăm și ne identificăm. Povestirile din
via�a locală și interviurile cu oamenii locurilor ne �in treji la cine ne este familia și nivelul de trai și cultură.
Ne ajută să vedem frumosul din noi, ini�iativele și crea�iile noastre. Ne conectează unii cu al�ii și contribuind
la aceste institu�ii, devenim puternici și plini de încredere în viitorul neamului, a familiei noastre moldovenești,
a României noastre. Fără povestirile și contribu�ia noastră ne pierdem reflec�ia din oglinda vie�ii devenind
vampiri. Imagina�ivă cât de săraci devenim cu fiecare poveste pierdută.

Asistăm la reîntoarcerea regimurilor dictatoriale în lume și cu moartea poveștii, întunericul se lasă
tot mai adânc. Diavolului, pe care noi lam creat prin îndepărtarea de spiritualitate, îi e frică de lumină, vam
pirii ies la suprafa�ă, vechile sisteme se sfărâmă, se prăbușesc și nivelul ipocriziei e intolerabil. Noile dictaturi
sunt lipsite de povești noi, credibile, de aceea men�in vechile institu�ii pentru a se deghiza în democra�ie. Sin
gura care merge înainte neschimbată e China. Educa�ia a fost distrusă în așa fel încât nimeni nu mai știe ce e
democra�ia cu adevărat.

Se pare, că azi, din ce în ce mai mul�i, din mai toate �ările lumii, doresc să se reîntoarcă la comunism.
Lumea nu mai în�elege de ce toate sunt pe dos, nu mai știe ce înseamnă normalitatea. Inabilitatea de a vedea
viitorul e destabilizatoare. „Viitorul va arăta glorios!” PROMIT Putin, Trump și Orban, viitorul va arăta ca
trecutul. Biden taie din promisiunile lui Trump. Viteza schimbării e atât de mare încât nu�i po�i imagina vi
itorul.

Cum convingi oamenii că apare ceva nou? Lenin, Stalin și Hitler aveau o imagine a viitorului, despre
cum va arăta el și aveau viziuni măre�e despre viitor. Conducătorii de azi nu mai au viziune de viitor, sunt
foarte neimaginativi. Asta e doar o fază zic ei – nu mai e posibil să ne întoarcem la trecut. Globalizarea e un
nou tip de orânduire – complet control, totalitarism din plin. Dictatorii de azi nu trebuie să mai livreze promi
siuni – promit, dar nu se �in de ele. E modern! Câ�i prizonieri avem? Cum func�ionează Justi�ia? Tribunalul?
Dictatorii anun�ă milioane de mor�i dar unde sunt cadavrele? Păi, cică au căi bune de a controla popula�ia.
Avem pu�ine victime pentru că avem solu�ii. Adevăra�ii monștri sunt carismatici și înconjura�i de prieteni
conjuncturali.

Se practică o Economie a terorii în care popula�ia e sacrificată. Obsesia conducătorilor cu „agenda”
la zi este ceva nou sau a fost dintotdeauna? Schimbarea sexului e la modă, frica de viitor și de nou. Această
inversiune extremă îi sperie pe oameni. Nevoia de a te opri să întrebi ce sex e persoana din fa�a ta e groaznică.
Ei vin să�i distrugă familia și copiii și atunci te întrebi care mai e oare rolul guvernului în secolul XXI? Și
ei î�i răspund: Democra�ia are viitor pentru că e ușor adaptabilă. Suntem indispensabili ca guvern azi. Nu ne
putem baza pe corpora�ii și pe marile companii ca să ne reglementeze.

Cum rânduim inteligen�a artificială? Dacă regimul rus se va prăbuși pentru că e totalitar sau dacă
Putin face vreo greșeală sau, în următorii ani, Navalnii va reuși săl distrugă, vom reuși săl implimentăm.

Toate aceste povestiri fabricate dispar doar în fa�a mor�ii. În fa�a ei dispare orice iluzie/fantezie. Te
afli întro trezire maximă. Însă va fi prea târziu.

Tot respectul scriitorilor, artiștilor de orice grad care ne cântă cu dârzenie povestea.
La mul�i ani, marelui povestitor Dumitru V. Marin!

Ben TODICĂ
MelbourneAustralia

DUMITRU MARIN 
– un model de tenacitate și perseveren	ă  –

Pe 29 aprilie (n. 28
aprilie 1941 în comuna Podu 
Turcului, judeţul Bacău) Dumitru
Marin, unul dintre cei mai temer
ari, implica�i, empatici, solidari,
dedica�i jurnaliști vasluieni pe
care istoria îi va păstra în filele ei,
a împlinit 80 de ani. O vârstă ce
impresionează de la simpla 
rostire, până la îmbucurarea duc
erii la bun sfârșit a unor proiecte
ce ar invidia pe oricare dintre noi,
dărui�i presei?! 

Profesorul, așa cum îi place să i te adresezi, este la fel de
impunător și azi. Un octogenar vivace, inspirat și prolific, calită�i care
iau adus nu doar recunoaștere na�ională dar și colaborări cu
personalită�i jurnalistice interna�ionale. A înfiin�at, în data de 24 decem
brie 1990, primul post de televiziune din Moldova (TV Vaslui), primul
post de radio din Vaslui (Unison Radio Vaslui) în data de 14 iunie 1994,
publica�ia Meridianul. Are cincizeci de volume (de la studii etnofol
clorice la monografii, de la căr�i de jurnalistică la romane) lansate și
deja gândește coperta pentru următorul, dedicat acestei celebrări... 
Dumitru Marin a reușit în tot acest timp ante și postrevolu�ionar să se
impună în peisajul jurnalismului românesc prin calitatea demersului
său condeistic, adesea prea pu�in confortabil.

Pentru toate acestea, pe scurt consemnate, Uniunea Ziariștilor
Profesioniști din România ia fost alături la ambele evenimente oma
giale. În prima parte a zilei de 29 aprilie a.c, în sala mare a Centrului
de Afaceri Vaslui, unde a avut loc un eveniment dedicat Prof. Dr. 
Dumitru V. Marin cu ocazia împlinirii a 80 de ani de via�ă, în cadrul
simpozionului „Jurnalistică și cultură na�ională la Vaslui”, în prezen�a
lui Miron Manega, membru în Consiliul Director și purtător de cuvânt
al Uniunii, și Mariana Păduraru, asistentă de cabinet la UZPR. Cei doi
aveau săi înmâneze o diplomă de excelen�ă specială „pentru prodi
gioasa activitate literară și jurnalistică și devotamentul fa�ă de actul de
cultură” din partea Uniunii. 

În a doua parte a zilei aniversare, UZPR îl invita pe Dumitru
Marin la un eveniment virtual, de data aceasta moderat chiar de
președintele Uniunii, Doru Dinu Glăvan. Afla�i în diferite col�uri ale
�ării, câ�iva dintre membrii Consiliului Director al UZPR (Nicolae
Băciu�, Claudius Dociu, Daniela Gifu, Miron Manega, Răzvan Onesa
și Sorin Stanciu vicepreședinte) precum și Ioan Dănilă, din partea re
vistei Ateneu din Bacău, iau adus omagii aniversatului, vădit mișcat
de vorbele vehiculate în acest context aniversar. Și cum altfel, când în
fa�a noastră se afla OMUL de televiziune în fa�a căruia poposiseră sute
de invita�i, dintre care zece președin�i?! 

Asistăm la o remarcabilă longevitate în mass media (64 de ani)
a lui Dumitru V. Marin care are același curaj de a face auzită vocea pre
sei în provincie, o voce ce impune profesionalsimul întrun jude� de
care mai mult am auzit în căr�ile de istorie (vezi lupta de Podu' Înalt).
Fiindcă, așa cum singur spune: „Nam avut timp de nimicuri, bârfe,
șmenuri, nam avut somn, mam documentat excesiv la orice volum
tipărit […], am �inut cont de toate reac�iile posibile, am îndrăznit… cal
culat.” 

Parafrazând cunoscuta vorbă, că „omul sfin�ește locul”,
afirmăm că Dumitru Marin reușește să tălmăcească informa�ia pe
în�elesul tuturor, în special pe în�elesul vasluienilor în slujba cărora 
sa dedicat. O provocare existen�ială pe care o onorează admirabil și pe
care îi dorim să o mai onoreze încă mul�i ani deacum înainte.

La mulţi ani, domnule Profesor! 
La mulţi ani, drag prieten! 

Daniela GÎFU
Iaşi, sfârşit de aprilie 2021



Ai multe de făcut la serviciu,
dar persistă senza�ia de mers

în gol. Se întrezăresc noută�i în plan
profesional, de aceea nu pune bază
pe ce a fost sau pe ce este încă.
Îngrijește�i sănătatea, pentru că se
pot eviden�ia afec�iuni vechi.
Odihneștete conștient și, la nevoie,
roagă pe cineva de încredere să�i
ofere o mână de ajutor. �iar prinde
bine trasarea unui plan de consulta�ii
și analize medicale.

Se conturează modificări în
rela�iile parteneriale, de

acee ar fi bine să observi încotro bate
vântul schimbării. Perioada este
favorabilă numai unei analize privi
toare la colaborările în care ești im
plicat sau dorești să te implici, dar și
pentru a studia pe îndelete rela�ia cu
partenerul de via�ă. Pregăteștete de
ac�iuni măre�e în comun cu al�ii!
Apar cheltuieli pe taxe, facturi, însă
pot intra în discu�ie și partajele.

La începutul săptămânii
ești nevoit să achi�i diverse

facturi, datorii sau să te ocupi de
rela�iile cu institu�ii financiare. Se
pare că a sosit momentul să te ocupi
de acte necesare fie dobândirii unor
bunuri, fie pentru contractarea unui
credit. Deocamdată ar fi bine doar să
te informezi, să�i regândești pla
nurile financiare și să lași în
săptămânile următoare ac�iunea pro
priuzisă. 

Foarte interesante sunt
rela�iile de muncă! Unii

colegi sau șefi își vor retrage
sus�inerea de până acum, iar al�ii vor
face demersuri să se aporpie mai
mult de tine și să te antreneze în
activită�i noi. Însă, deocamdată evită
luarea deciziilor importante!
Săptămâna este bună numai pentru
reevaluări și regândirea unor planuri
personale sau profesionale. Se
recomandă pruden�ă în rela�ii.

O săptămână foarte dinamică
în plan profesional. Chiar

dacă lucrurile par amestecate,
nedeslușite ar fi bine să observi atent
ce se petrece, să notezi eventual într
un jurnal și să vorbești cât mai pu�in
cu al�ii. Apar în preajma ta prieteni,
dar și variante deosebite de a te im
plica în proiecte și ac�iuni de
anvergură. Fii prudent și, deocamdată,
doar gândeștete la noi trasee profe
sionale. 
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6 mai 2021 –   12 mai 2021

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)

Foarte animate sunt
rela�iile cu prietenii, însă

mai mult prin prisma ta, decât a lor.
Evită să te apropii prea mult de
aceste persoane, incluisv de per
soanele care teau sus�inut până
acum la locul de muncă. Acum ești
numai pe for�ele tale și nimeni nu te
mai poate ajuta așa cum dorești. Ai
nevoie de momente de odihnă și
regândirea unor planuri de via�ă.
Sănătatea este vulnerabilă.

Berbec (21 mar - 20 apr)

AA   aa pp ăă rr uu tt   

nnrr..   2255//22002211

aall  

rr ee vv ii ss tt ee ii   

Meridianul

Cultural

Românesc

WWW.TVV.ROWWW.TVV.RO

O DATĂ...

Una data da ricordare, a volte da incorniciare...Con affetto
auguro un felice compleanno a Dumitru V. Marin caporedattore di
questa fantastica rivista culturale. Come tutti sappiamo la cultura non
PAGA ma APPAGA, non è da tutti investire le proprie energie e
risorse a curare e portare avanti ideali, il caro Dumitru ne è la prova,
dedica a 360° energie per la divulgazione, dire bravo è semplicemente
riduttivo. Tanti dicono che è tempo perso scrivere, comunque la poesia
è pane di vita quotidiana, così come si evince nello sfogliare e leggere
la rivista da lui curata. Grazie per l'ospitaltà rinnovata, mai  ci
stancheremo di ringraziarla per la grande opportunità che ci regala di
volta in volta. Buon compleanno da tutti noi di SCRIVIAMO... 
dall'Italia.

Daniela STRACCAMORE, Poetă – Italia



O dată calendaristică de re�inut și de încercuit ... Din suflet
îi urez la mul�i ani domnului Dumitru V. Marin, redactorșef al acestei
fantastice reviste culturale. După cum știm cu to�ii, cultura nu
PLĂTEȘTE, ci RĂSPLĂTEȘTE, nu toată lumea își investește energi
ile și resursele pentru „a curge”și ași continua idealurile, iar iubitul
nostru Dumitru V. Marin este dovada acestui lucru, el alocă energii la
360 ° pentru difuzare, în a spune că este bun, ar fi pur și simplu prea
pu�in. Mul�i spun că este o pierdere de timp a scrie, totuși poezia este
pâinea vie�ii de zi cu zi, așa cum se poate vedea din răsfoirea și citirea
revistei pe care o conduce. Vă mul�umim pentru ospitalitatea
reînnoită, nu vom obosi niciodată în a vă mul�umi pentru marea opor
tunitate care ni se oferă periodic. La mul�i ani de la noi to�i, de la
SCRIVIAMO... din Italia.

Traducere: Rodi VINAU 

MELANIA RUSU CARAGIOIU
REDACTOR ȘEF STARPRESS


CANADA
VICEPREȘEDINTA ASRAN:

OPTZECI cu BINECUVÂNTARE 
Cu VOI! și ,,VIERSUL” VOSTRU, BUN;
Tot  ,,LA MUL�I ANI!” și MEREU MARE!
Iar AZI, FELICITĂRI!!! VĂ spun!
Cu multă STIMĂ și CONSIDERA�IE

Mult Stimate și Iubite Domnule Profesor Univ. Dr. Dumitru
Marin,

Din partea noastră , a mea și a tuturor pe care îi reprezint, Vă
Dorim La Mul�i Ani cu multe Satisfac�ii profesionale și literare și
mereu Voie bună, Binecuvântări și Bucurii!

Cu deosebită stimă,
Melania Rusu Caragioiu



Ești pus pe fapte mari în
primele zile ale săptămânii.

Însă, luni este bine să�i temperezi
elanul și să te ocupi numai de
activită�i ușoare și bine cunoscute. �i
se rotunjesc veniturile, însă
nemul�umirile persistă în segmentul
financiar. Ești tentat să cheltuiești
mai mult decât câștigi deocamdată,
aspect neplăcut și neindicat.
Rezumăte la a cheltui și folosi atât
cât ai nevoie. 

Indiferent ce ai face, în su
fletul tău există o mare

dorin�ă de interiorizare și de visare
cu ochii deschiși. De asemenea, se
pot eviden�ia afec�iuni mai vechi sau
mai noi. Îngrijește�i sănătatea,
planifică�i riguros activită�ile și
acceptă sprijinul celor dragi și de în
credere. Este o perioadă de mari
transformări interioare, astfel că este
dificil să fii foarte prezent și implicat
în activită�i comune cu al�ii. 

Este multă agita�ie în 
preajma ta în prima parte a

săptămânii. Prieteni, rude, simple
cunoștin�e te vor căuta fie pentru a le
oferi un sfat, un sprijin moral sau
material, fie pur și simplu doresc să
mai schimbe o vorbă cu tine despre
subiectele cotidiene, de larg interes.
Niscai probleme pot apărea dinspre
segmentul familial. Fii în�elegător cu
membrii familiei, chiar dacă ei te
provoacă în diverse moduri. 

Preocupările financiare sunt
o temă importantă. La prima

vedere ești nemul�umit de veniturile
ob�inute din activitatea profesională,
dar în umbră se trasează alte variante
de câștig. Totul este să ai încredere
și răbdare. Deocamdată, descurcăte
cu ce ai și folosește strictul necesar.
Sunt posibile discu�ii și întâlniri cu
persoanele din anturajul apropiat. Nu
lua de bun chiar tot ce �i se spune și
mai ales vorbește numai la obiect.

Aten�ia și eforturile î�i sunt
îndreptate mai mult spre

casă și familie. Vin vremuri domes
tice noi, însă deocamdată se simt la
nivel subtil. Rezolvă cu aten�ie și
răbdare sarcinile cotidiene și înda
toririle profesionale, pentru că î�i vor
veni satisfac�ii și din aceste direc�ii.
Se vor ivi situa�ii disonante atât 
întro rela�ie sentimentală, cât și în
rela�ia cu copiii. Pruden�ă și
discernământ! 

Este multă forfotă în plan
sentimental, astfel că sunt

șanse să te avân�i în prima idilă
posibilă. Controlează�i stările și ai
răbdare ca evenimentele săși
urmeze cursul firesc. Atmosfera de
la locul de muncă este bună, însă în
fundal domnește discordia, mai ales
din partea femeilor. Fii prudent pen
tru că fluctua�iile emo�ionale sunt
mari și po�i lua decizii pripite.
Sănătatea este vulnerabilă.
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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)

Meridianul, joi, 6 mai 2021

H O R O S C O P
6 mai 2021 – 12 mai 2021 Locuri de muncă

în Vaslui
– SC DANINA LINE SRL 4 confec�ioneri
– FABRICA DE CARNE MORANDI 30 operatori abati

zare păsări
– SC VIDPRO CONSTRUCT SRL 2 muncitori construc

tori, 6 dulgher, 6 finisor, 6 fierar
– SC FANION SRL 1 tractorist, 3 îngrijitori clădiri
– SC BOGDANA COM SRL 1 șofer, 1 manipulant
– SC RAFFIOLAND SRL 5 muncitori necalifica�i
– SC MOBINAL CIOBANU SRL 2 tâmplari
– SC CONFEC�II S.A. 5 confec�ioneri, 5 muncitori

necalifica�i în confec�ii
– S.C. HANTARUHDV SRL 4 zugravi, 2 zidari rosari, 4

electricieni construc�ii, 1 faian�ar, 1 montator pere�i ghipscarton
– S.C. TRANSPARENT SRL 1 patiser
– S.C. TOATIUR  CONSTRUCTOR SRL 4 zugravi, 2 zi

dari, rosar, 4 electricieni construc�ii, 1 faian�ar, 1 montator pere�i
ghipscarton

– S.C. SHERIFF GUARD  PROTECTION SRL 10 agen�i
securitate, 3 dispeceri

– I.I.  MORARIU AURELIA 3 ospătar, 2 barmani, 2 bu
catari, 2 zilieri

– S.C. VELASERV SRL 2 electricieni, 3 muncitori
necalifica�i

– S.C. GOSCOM SA 20 îngrijitori spa�ii verzi
– S.C. CIPROXIM SRL 7 muncitori necalifica�i
– S.C. GHERDANMELISSA SRL 2 ospătari
– S.C. ANDSUR SRL 2 muncitori necalifica�i
– S.C. VASCAR  S.A. 1 inginer industria alimentarăm, 1

vânzătoare, 1 femeie serviciu
– S.C. CASA TUDORA SRL 2 brutar, 2 patiser
– S.C. ECOMATIX  MOBILI SRL 2 tâmplari, 2 montatori

uși tâmplărie
– S.C. CELANOVA SRL 2 manipulant mărfuri
– S.C. TOPOGEOTHNICS SRL 1 inginer geodez, 1 ope

rator PC
– I.I. PARGARU  IONUTFLORIN 1 ajutor bucătar, 1

ospatar
– S.C. SEBA  CONSULTING SRL 1 bucătar, 1 ospătar, 1

persoană administra�ie, 1 administrator, 1 grataragiu
– S.C. MAJESTIC  DULCE S.R.L. 1 gestionar
– S.C. SAFI STAR SRL 1 contabil
– S.C. SAGEM  S.R.L. 1 electrician de între�inere și repa

ra�itii, 1 electrician de între�inere și repara�ii, 1 mecanic agricol, 1
muncitor necalificat

– A.N.I.F. Filiala Teritorială 3 muncitori necalifica�i
(electromecanic/electrician)

– Birou MANAGEMENT CONTABIL 1 operator calcula
tor

– S.C. DC  COMERCIAL S.R.L. 3 manipulan�i marfă,
2 șoferi

– S.C. DANMICOR  CONSTRUCT SRL 1 muncitor neca
lificat în construc�ii

– S.C. FLEICHPARTY SRL 10 manipulan�i marfă, 5
muncitori etichetare

– S.C. SILVER MALL SRL 1 șef restaurant, 1 ospătar
– S.C. ROXCOFY SRL 1 paznic, 1 recep�ioner
– S.C. DIFFERENT PERSPECTIVE SRL 1 lucrător co

mercial
– S.C. SARA ARIANNA SRL 2 ospătari
– I.I. MELINTE MARIANA GABRIELA 1 vânzător
– S.C. DACOND IMPEX SRL 2 manipulan�i mărfuri, 1

șofer autoturism și camionetă
– S.C. PROFI ROM FOOD SRL 2 casieri, 1 vânzător
– S.C. CIOBANU WORK SRL 2 muncitori necalifica�i
– S.C. CERSANIT SRL 10 muncitori necalifica�i
– S.C. STONE PARK CONEPT EDIL SRL 10 dulgheri, 10

fierari, 10 muncitori necalifica�i
– S.C. AQUAVAS  S.A. 1 manager contracte
– S.C. MID RENT A CAR  S.R.L. 1 mecanic auto, 1 con

ducător auto Cat. B și CE
– S.C. SAFIR S.R.L. 2 stivuitoriști, 1 inginer industria

alimentară, 1 șef serviciu comer�, 1șef birou administrativ vânzări,
20 ambalatori manual, 2 opereratori mașini etichetat,  10 sortatori
produse, 2 opereratori tranșare carcase păsări, 2 opereratori mșsini
unelte automate, 2 opereratori abatorizare păsări, 2 manipulan�i
mărfuri, 2 electricieni între�inere repara�ii, 1 lăcătuș mecanic, 1 tehni
cian electromecanic, 1 asistent manager marketing, 3 reprezentan�i
comercial, 1 opererator curăt�tor chimic, 1 opererator fabrica�ie flux

Săgetător  (22 nov - 20 dec)

PRIETENUL MEU 
DE LA VASLUI

Așa îmi place săl numesc pe dl. DUMITRU MARIN.
Fiindcă aceasta corespunde adevărului. Domnia sa este un prieten
mai vechi al confra�ilor săi din stânga Prutului.

Lam cunoscut la începuturi, în anii renașterii noastre
na�ionale, ob�inerii independen�ei fa�ă de imperiul sovietic și
consolidării tânărului stat Republica Moldova. În calitate de ziarist,
ma intervievat de mai multe ori, participând activ și la conferin�ele
de presă pe care le �ineam. Chiar formularea întrebărilor sale demon
stra că îl frământă problemele noastre – de ajuns și de rămas, pe
atunci. Era sincer și dornic de a informa veridic despre cele ce se în
tâmplau la noi. Îi sim�eam sprijinul chiar la etapa inten�iilor șii vor
beam cu aceeași sinceritate.

Aflu cu mândrie că, pe parcurs, publicistul D. Marin a rea
lizat peste 700 de editoriale în diferite edi�ii, mii de emisiuni radio și
televizate, interviuri, inclusiv cu conducători de state. Eu, bineîn�eles,
în virtutea celor expuse mai sus, apreciez în mod deosebit pe cele ce
mă vizează direct. Merită laude aparte și aptitudinile de organizator
ale dlui D. Marin, la acest capitol pretânduse mai ales înfiin�area
primelor posturi de radio și televiziune la Vaslui și Bârlad. Oamenii
de acolo trebuie săl vorbească mereu de bine pentru că lea adus
informa�ia direct în case. 

Stimez nespus oamenii care muncesc mult. Protagonistul
nostru este din tagma lor, depășindui mult pe al�ii, mai ales prin fap
tul că nu muncește doar pentru sine. Exemplific: dânsul are peste 40
de ani de activitate didactică, ca scriitor a editat căr�i consacrate cul
turii, inclusiv folclorului, învă�ământului și, desigur, publicisticii, 
volume interesante pentru diverse categorii de cititori – savan�i în
materie, studen�i etc. Este înalt apreciat în calitate de romancier, 
etnolog, monografist. Personal, rămân întotdeauna impresionat de
felul de gândire, de profundele analize filozofice ale domniei sale.
Pentru a vă convinge, citi�i, de exemplu, eseul despre demnitatea 
oamenilor în diferite ipostaze, care finalizează cu concluzia că 
„demnitatea este cea mai sigură AVERE a noastră”.

Dl. D. Marin merită cea mai înaltă pre�uire și ca savant, în
calitateai de doctor în filologie. Pe acest tărâm sa manifestat prin
60 de studii știin�ifice publicate și un număr de căr�i.

Cu siguran�ă, nu numai Vasluiul și Moldova din dreapta 
Prutului, ci și întreg spa�iul românesc au tot temeiul să se mândrească
cu succesele prietenului nostru Dumitru Marin.

Scriu aceste rânduri în ajunul jubileului de 70 de ani ai
Maestrului. Cu acest prilej, îl rog pe bunul Dumnezeu săi dea multă
sănătate pe viitor, iar noi să ne bucurăm și în continuare de isprăvile
lui. 

Cu mult respect,
MIRCEA SNEGUR,

Primul Președinte al Rep. Moldova,
24 martie 2011

Din cartea CEAUȘESCU →…. BĂSESCU
MitterandSnegurIliescuLucinschiConstantinescu Regele
Mihai I – Evocări de reporter –, apărută la Editura Pim Iași,

2014, 194 p.  

30 aug. 1991, 
Rep. Moldova – Chișinău,
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A APĂRUT:

JURNALISTICĂ ȘI CULTURĂ NA�IONALĂ LA VASLUI

MARIN 80
CUVÂNTUL DE MUL�UMIRE PENTRU SEMNATARII DE AICI, 

DIN ACEST VOLUM:
Multe hotărâri curajoase am luat în via�a mea, adesea cu repercusiuni negative,

dar toate cu bună inten�ie. Îndrăznea�ă e și ideea cu acest volum.
Am considerat că nu e nevoie de 80 de competitori întrale vie�ii care să vorbească

viitorimii despre cine am fost eu; am avut 70, la cei 70 de ani de via�ă, 75 la  vârsta aceea,
77 la al�i ani, pentru „Noduri culturale…”, acum vreau sămi ascund vârsta. Pot? Spun 
adesea că sunt și eu tânăr, dar de mai multă vreme.

La acei 70 tipărisem 9 căr�i, acum am 49 + aceasta, dar și  anii pe care prieteni și
dușmani îi omagiază; pentru că sunt incluși și adversari.

Privind în urmă, pot fi mândru și de câte căr�i am publicat (nor fi toate bune, dar
nici întrun caz toate rele), și de TVV, și de ziarul care împlinește 25 de ani, și de radio
Unison și de Revista devenită interna�ională (de aici de la Vasluiul care nu apare pe harta
Europei), MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC, despre care mereu scriu că ajunge
în 4 continente, 32 de �ări și care înregistrează 707 colaboratori dintre grani�ele limbii
române. Un planiglob cu săge�ile indicatoare e util, deci.

Iam rugat pe semnatari să scrie orice vor ei, vorba lui Ion Heliade Rădulescu, în
1829, „Scrie�i băie�i, numai scrie�i, face�i și nu strica�i” și… destui al�ii, chiar mul�imul�i
au consultat Wikippedia sau Google și sau documentat, ori sau lămurit. Au aflat despre
mine ca personalitate culturală, jurnalistică, dar și despre Vaslui, prăpăditul, ridicat pe harta
culturală a lumii. Știu bine că altul ca mine, nu mai există la această dată, nicăieri (nu pare
modestie, dar e realitate).

Am scris adesea că eu sunt omul muncii mele imposibil de egalat vreodată pentru
că nu se mai poate; reprezint epoca aceea a cultului căr�ii, epoca Guttenberg, iar noua cultură
existen�ială are alte norme, altă via�ă, promovează alte valori. Și atunci, știind acestea, de
ce mam osândit la munca de zeci de mii de pagini?

– Cei care vin nor fi to�i proști să naibă nevoie de o istorie, aceasta ca eșantion
din cultura și istoria na�ională.

– Las moștenire o operă muncită, muncită, realizată ca unul împotriva multora.
Mă tot plâng de comunistoizii vremii de la care nam primit fir de ajutor.

– Număram 9 căr�i, acum 10 ani, azi înregistrez 50, mai toată opera și pe internet,
am considerat că am dreptul la o statuie (în oraș au statui pușcăriași, iar printre Cetă�enii
de onoare sunt al�i câ�iva), drept care miam ridicat bustul realizat de Cristi Pântea, înlăn�uit,
la col�ul casei mele, de pe strada Frunzelor nr. 2, Vaslui.

– Nici cronicarii, nici pașoptiștii, nici romanticii de dinainte și de după 1900, nici
chiar comuniștii, nau fost lipsi�i de datoria de a lăsa ceva pentru viitor. Unii sau străduit…

– Ce vede�i, bun – rău dar, pipăibil, la îndemână, pentru to�i deopotrivă, înseamnă
document istoricoliterar și jurnalistic, deci o cărămidă la edificiul permanent numit 
PANTHEON  de care orice genera�ie are nevoie. Sper ca neamul acesta să nu fie alienat.

Nu se poate să nu mul�umesc tuturor acelora care au scris aici, în tot felul de
publica�ii, inclusiv pe net/re�elele de socializare, de bine sau de rău.

Crede, totuși, neputin�ei omenești, cititorule.
Oricum, ai și tu parte de mul�umirile mele.

Dumitru V. MARIN
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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 707 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.

Dumitru V. MARIN
Darul pictorului Gheorghe LETEANU

ALEX CETĂ�EANU � 
MONTREAL �CANADA�:

„Drag prieten și coleg, felicitări pen
tru MERIDIANUL... și pentru apropierea
cu sufletul de ASRAN – ca membru de
vază. Mă bucur enorm să avem un așa
coleg cu atâtea merite pe altarul culturii!
To�i membrii din Comitetul executiv al
ASRAN au fost deosebit de încânta�i! Uni�i
suntem puternici.

Sărbători fericite! La multi ani cu
sănătate!

Cu toata stima,
Alex”

Vineri, 25 dec. 2020

Primirea în ASRAN (Asocia�ia scriitorilor români din America de Nord) sa
comunicat prin email de poeta Cerasela Tofan (secretara) pe 28 ianuarie, 2021, ora
04.55, cu textul confirmativ. Între timp DVM a participat la mai multe întâlniri ale
acestui Cenaclu Mondial din Montreal numit Destine literare. De asemenea mai mul�i
scriitori ai ASRAN sunt publica�i în M.C.R.

D.V.M.
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EEpp ii gg rr aammee
CINEVA MA SFĂTUIT SĂ
LAS FUMATUL
Sfatul tău e minunat:
Noi metode întreprind,
Cu bomboaneam încercat
Dar nu pot să le aprind.

Anda ANDRIEŞ

LA MEDICUL ORLIST 
Cu un fler fără pereche
Şi chemare, cât de cât,
Te consultăatent în gât
După ce mişti din.. .ureche.

Aurel BAICAN

GÂND DE EUROPARLA
MENTAR 
Simţi, înaltul demnitar,
Că mânan cap îi puse Domnul:
Ca europarlamentar,
Îi vor plăti mai bine somnul.

Gheorghe BĂLĂCEANU

DUPĂ ALEGERI 
A doua zi după scrutin
Unii aleşi ar vrea să vadă
Ce tip de oase le revin:
De pe la cap? Sau de la coadă?
Ştefan BOBOCPUNGEŞTEANU

FIINŢĂ DESCURCĂREAŢĂ 
Disperată că nu poate
Să răzbată prin nevoi,
Frumuşica dă din coate
Şi din părţile mai moi.

Ion BOLOCAN
ANUNŢ MATRIMONIAL 
Frumos, deştept, caut soţie,
Să nu mă ia în zeflemea
Şi să reziste la beţie.
(Nu la a ei, ci la a mea!)

Carmen CHIOINEA

EA STOMATOLOG, EL
MAMOŞ
Sensul tandrei opţiuni
Na stârnit nicicum reacţii:
Ambele profesiuni
Se bazează pe... extracţii.

Sorin COTLARCIUC

NEDREPTATE 
De mai uiţi, ca fiecare,
Ce se spune, nui cinstit:
Tânărul un lapsus are
Cel bătrân e ramolit.

UNUI ELEV CARE COPIE
Zecear vrea el negreşit
La lucrări dar şi la teze,
Căci mereu sa străduit
Cât mai mult să copieze!

Georgeta Paula DIMITRIU

SPAŢIUL SCHENGHEN
Harnici suntem şi cuminţi,
Dar o spun pe aia dreaptă:
Dacă ne mai credem sfinţi
Vom intra la Sfântuʼ Aşteaptă!

Nicolae STANCU

PENTRU PETELE
FOŞTILOR
Dear curge şampoane şiroaie,
La astfel de pete, constaţi
Că nui decât... apă de ploaie...
Iar noi nii dorim... curăţaţi!

MULŢUMIREA
ŢĂRANILOR
Vedem şi noi la ţară an de an,
Şin Parlament cum câte unul vine 
Şi spune cu mândrie căi ţăran...
Probabil... să ne facă de ruşine!

Gheorghe BĂLĂCEANUBANCURIBANCURI
Un grup de turişti prin taigaua siberiană.
La un moment dat din tufişuri sare un tigru.
– Nu intraţi în panică, tigru este satul! spune conducătorul grupului.
– De unde ştiţi?
– Păi, nu vedeţi că Ion lipseşte deja de o oră?

MAM ÎNTÂLNIT CU IARNA LA COPOU
(după I. Minulescu)

Mam întâlnit cu iarna la Copou;
Întârziase şi mia zis: „Pardon,
Dar cum vom merge la Revelion
Mam dichisit codatăi Anul Nou!”
O aşteptasem cun buchet de flori
De… gheaţă ce leam scos de pe un geam
(Era crăpat şi nul mai foloseam!)…
Când ma cuprins în braţe…
Doamne ce fiori
Mau străbătut şi tremuram mereu
Iar ea, gingaşatunci ma alintat; 
Dar cum eu sunt timid de felul meu
Rapid de tot mam şi îmbujorat!
Sa îmbrăcat apoi pentru serată
Cu o rochiţă albă, minunată,
Confecţionată
Din fulgii ce cădeau din cer;
La gât sampodobit cun colier
Din ţurţuri cristalini.
Şi foarte fini;
Dar cum obrajii i sau înroşit
Sa învelit, 
Aşa în joacă,
Întrun mantou de promoroacă…

Eugen DEUTSCH

RONDELUL TANGOULUI
La un Crăciun cu scriitorii,
Pe când dansam „La Cumparsita”,
Veneau la geam colindătorii
Prealăudând Neprihănita.

Pe sânii tăi – dogoritorii –
Eu mă topeam ca stalactita
La un Crăciun cu scriitorii,
Pe când dansam „La Cumparsita”.

Ghicind sahare iluzorii
În şoldul tău arzând ca plita,
Cu briciul îmi croiam ursita
Aşa cum fac doar muritorii

La un Crăciun cu scriitorii.

Ion BOLOCAN

SONETUL TATEI
În strai de umbră tata revinen chip de dor
Pe margini de petale în nop�ile de crin
Cu gust de fân în palme și iz de rozmarin
Sadape caii Lunii la descântat izvor.

Iar el din cornul Lunii săși toarnen suflet vin 
Și zică dintrun fluier că are un fecior
Plecat să pască stele pe câmpul roditor
Din nordul suferin�ei durutului destin. 

De mine este vorba în doina lui de fum,
Așa doinește tata când înflori�i sunt teii,
Iar după crucea nop�ii își caută de drum,

Dar nu mai înainte, chiar dacăl mustră zeii
Legândul de copita vreunui cal nebun,
Dea trece prin ogradă ca săși mai vadă mieii.

Emil IANUȘ
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80 Jahre wirst Du heut’, was uns alle herzlich freut.
Gesundheit, Glück, Zufriedenheit, wünschen wir Dir noch lange Zeit.
Du wirst gebraucht, geliebt, geschätzt, weil’s niemand’ gibt, der Dich ersetzt.

Dein Geburtstag ist es wert, dass man Dich heut besonders ehrt.
Drum wollen  wir laut  sagen, wir sind froh, dass wir Dich haben!

Acum cand ai implinit 80 de ani, pot sa spun ca suntem foarte fericiti ca te avem.
Oamenii isi ureaza multe lucruri.
Eu iti urez doar doua: niciodata si intotdeauna.
Niciodata trist si intotdeauna fericit.
La Multi Ani

Georg BARTH / Germania, aprilie 2021
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A apărut nr. 25/2021
Revista noastră interna�ională de care suntem

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

grafică deosebită.
– Înregistrăm peste 707 colaboratori. –

Profilul Meridianului Cultural Românesc este de de
parte 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.

MMEERRIIDDIIAANNUULL.. .. ..
acum 17 ani

POEZIE DE GEORGE FILIP
din 

Montreal, Canada

GÂNDIM
ROMÂNEŞTE

se lipesc cuvintele de mine
şimi vorbesc de parcă le sunt tată,
iată câteva: plug, gazdă, brazdă;
aşa grăiau  dacii – altădată.

le păstrez în Limbă, sănverzească
veşnice, prin doinele de doruri
şi le leagăn prin dicţionare
să nu emigrezen alte zboruri...

punând substantive, predicate,
noi neam scrijelat o limbă veche,
ce neau puso prin letopiseţe
harnicii Costin şiacel Ureche.

Limba noastră cântă între deşte
şi doineşte în cimpoi şin flaut.

de se pierdeun sunet printre vremuri
nouă generaţii îl tot caut…

limba noastră e Limba Română.
o vorbim în marşuri şi la nuntă.
deo turcim sau se slavonizează,
Limba noastră plânge şi sencruntă.

din această Limbă cresc poeţii
şi în ea nea cuvântat Bălcescu.
Limba noastră – fărăasemănare,
la slujit pe Domnul Eminescu…

nu ne rătăcim printre origini,
iar de cineva ne iscodeşte,
îi răspundem răspicat: străine,
noi… la noi… gândim pe româneşte!
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Angajez lucrător la fermă
legumicolă, cu experienţă în domeniu. 

Se asigură cazare în apartament.
Relaţii la telefon: 0744.528441
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Meridianul

Cultural

Românesc

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

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

753.557.

* Vând apartament 3 camere cu centrală termică în

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

fon: 0785/698.299.

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

gresie, faianţă, termopan, sau schimb cu garsonieră

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

* Vând casă zona Corni  Huşi, str. Salcâmilor.

Relaţii la tel:  0724/ 074.009.

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

039.

* Vând apartament 2 camere cu centrală termică pe

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

077.553

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

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

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

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

Relaţii puteţi obţine la telefon
0744.231380

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

Conducerea ziarului nuşi asumă răspunderea pentru 
articolele semnate de redactori.

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

Tipărit la                                        Abonamentele se pot face la sediile 

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

Iaşi         

rechizite

manuale

cărţi de specialitate

vizavi de Liceul 
„M. Kogălniceanu”

Librăria 
CASA CĂRŢII

Săptămânal editat de grupul de presă CVINTET TERA Vaslui

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

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

Locuri de muncă în mun.
Huşi

AGENŢIA LOCALĂ HUŞI, str. A.I. Cuza, bl.
H5, sc A, telefon 0371/ 073989, 0235/481720
30 locuri de muncă disponibile la 05.05.2021

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

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

– SC ADYIUR CONSTRUCT SRL 3 muncitori
necalifica�i la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie,
plăci mozaic, faian�ă, gresie, parchet, 3 zidari

– SC FLANCO RETAIL SA 1 lucrător comer
cial

– SC TRAVKA SRL 2 confec�ioneri
îmbrăcăminte

– SC LINUX SRL 1 spălător covoare
– EVOLUTION ALLCONSTRUCT 1 munci

tor necalificat construc�ii
– SC EKON MILLS SRL 1 vânzător
– SC IDRICORIMAD SRL 1 vânzător
– SC MAURIN COMPANY SRL 1 barman
– SC VASIDEP SRL 1 vânzător
– SC VAGAM SRL 4 muncitori necalifica�i

confec�ii încăl�ăminte
– SC REIADA SHOES SRL  5 muncitori neca

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

confec�ii încăl�ăminte
– SC EMMATEOVIT SRL 1 ajutor bucătar, 1

vanzator
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Orice cultură, indiferent de
mărimea și importan�a ei, este
marcată de personalită�i care con
tribuie la îmbogă�irea și consoli
darea ei, la răspândirea și
impunerea ei, la plasarea ei în 
ierarhia celor peste 10.000 de cul
turi care formează patrimoniul cul
tural al lumii. Dacă individul (fiin�ă
biologică trăitoare) capătă indivi
dualitate prin trăsături particulare
(conferinduise astfel unicitatea și
irepetabilitatea ca fiin�ă), 
plasândul în colectivitatea din care
face parte (animală sau vegetală),
persoana, ce apar�ine doar speciei
umane, poate deveni și de regulă
devine personaj, prin rolul pe care
îl are efectiv ca actant în comuni
tatea respectivă și prin statutul psi
hosocial pe care și la putut creea.

Așa încât, putem observa că personajul este persoana în împrejurări concrete, 
îndeplinind un rol social întrun context rela�ional determinat. Cele mai multe personaje
vor rămâne la nivelul aferent pozi�iei pe care au reușit să o câștige în societate, 
limitânduse la ceea ce ”au datoria să facă sau să fie” în timp ce o bună parte dintre ele
încearcă un ideal personal, în sensul a ceea ce „ar vrea să fie”, ca act de voin�ă prin auto
modelare și autodepășire. 

Nu pu�ini sunt acei care disimulează întro ipostază care să le confere o aparen�ă
dorită (ce vor să pară că sunt), așa zisul personaj disimulant. Tabloul devine complet dacă
adăugăm si pe acei care adoptă așa zisa „conduită impusă de statut” (ca refugiu), de fapt
un alibi moral pentru propriul comportament, nu întotdeauna adecvat pozi�iei sociale.

Personalitatea depășește cu asupra de măsură personajul pentru că, spre deosebire
de acesta, adaugă ceva în plus carei conferă prilejul valorizării sale superioare în 
colectivitatea din care face parte. Totul este motivat de faptul că întotdeauna personalitatea
posedă aptitudini deosebite, de unde vor rezulta contribu�ii deosebite întrun domeniu
anume.Are însușiri intelectuale sau morale particulare din care va rezulta o individualitate
puternică ce se impune în colectivitatea respectivă. 

Personalită�ile sunt cele care de regulă trag înainte societatea, pentru că posedă o
serie de însușiri care le scot în eviden�ă sub anumite aspecte. Astfel, sub aspectul creativită�ii
sunt constructive și inovative, ca inteligen�ă sunt productive, au aptitudini speciale cu care
operează în domeniul lor, au un temperament  dinamic plin de energie și chiar mobilizator,
iar sub aspect caracterial sunt imprevizibile, nu rareori dominate de conștiin�a propriei val
ori. 

Istoria fiecărui domeniu este marcată de asemenea personalită�i care iau jalonat
traiectoria, devenind în același timp și modele pentru un domeniu sau o societate dată, 
pentru că ele se individualizează prin performan�ă, prin �inută profesională și morală
exemplară, căpătând prin valorizare biopsihosocială un rol deosebit în societate, ca model
în primul rând. Consacrarea acestora de către comunitate, prin autorită�ile sale, devine o
necesitate, pentru că pot influen�a la modul foarte pozitiv societatea respectivă.

Una din personalită�ile de marcă ale urbei vasluiene este și profesorul Dumtru V.
Marin care, de curând, a împlinit frumoasa și rotunda vârstă de 80 de ani (28 aprilie 2021).
Cei care au dorit săl felicite și săi facă urările cuvenite cu ocazia statutului său de 
octogenar, aveau să constate că această vârstă este doar una cronologică, pentru că sub
aspect biologic profesorul pare să fi împlinit abia 60 de ani, iar din perspectiva activită�ii

intelectuale, îndeosebi în plan cultural, pare să fi ajuns la apogeul activită�ii sale creatoare
care, de regulă, se situează în jurul vârstei de 4050 de ani. 

Cum din perspectivă socială omul își pierde din valoare odată cu inaintarea în
vârstă., rostul său intrând întrun con de umbră, importan�a lui socială devine și ea
discutabilă, nu rareori chiar pusă la îndoială. Acest aspect este vizibil astăzi în doctrinele
progresiste ale neoliberalilor și neomarxiștilor care nu fac nici un secret din faptul că se
împiedică de această categorie socială, ba mai mult, manifestă o bucurie sadică la ravagiile
pandemiei de coronavirus în rândul vârstnicilor, îndeosebi în societă�ile occidentale, dar și
la noi. 

Profesorul Dumitru V. Marin trece senin peste acest aspect și se ancorează solid
în zona fertilă a culturii pe care o slujește cu armele pregătirii sale enciclopedice, cu talentul
său literar înăscut, cu înclina�ia sa nativă pentru satiră și umor, dar și cu poten�ialul său 
creator. De fapt, el este „un tânăr de ceva mai multă vreme” așa cum îi place domniei sale
să se autodefinească. 

Rezultatele se văd, ele se fixează în timp cu puterea argumentului istoric și 
cultural, alcătuind o frescă a realită�ilor timpului său și al nostru desigur. Și o face în stilul
său personal, a omului care nu pare a fi deloc în defensivă, ba din contra, asemeni 
spadasinului oscilând în permanen�ă între starea de atac  în care nu iartă pe nimeni și
spintecă tot cu sabia satirei  și starea de victimizare – în care lipsa de în�elegere din partea
celorlal�i, eventualele invidii și dușmănii lar izola și lar lăsa lipsit de ajutor. 

Citindui editorialele (vezi Editoriale valabile în timpuri regretabile – Ed. PIM,
Iași, 2013) miam format impresia că această pendulare între cele două stări, îi induce chiar

o stare de confort spiritual, de aici și izvorul for�ei sale creatoare. Este (respectând
propor�iile) situa�ia jurnalistului Mihai Eminescu, care se plângea mai mereu că nu este
în�eles, că este singur în demersul său și că to�i sunt împotriva lui.  De aici și polemica sa
cu „Românul” (cotidian liberal) care avea să aibă ca rezultat adevărate perle jurnalistice, a
căror actualitate și analize de caz se regăsesc și astăzi. 

Nu mă voi ocupa de analiza căr�ilor domniei sale, 50 la număr, ci mă voi limita în
a reproduce propriai caracterizare din confesiunea din prefa�a ultimului volum (Dimensiuni
culturale globale – Ed. PIM, Iași, 2021), ”nor fi toate foarte bune, dar nici toate rele”. Din
colo de faptul că îi împărtășesc pe deplin opinia, pot să afirm că cele mai multe sunt 
deosebite prin autenticitatea și originalitatea lor, iar câteva sunt dea dreptul impresionante
prin con�inutul lor. La acestea mă voi referi totuși pe scurt.

1. „Tudor Pamfile și revista Ion Creangă” (Ed PIM, Iași, 1998)  – o abordare
etnofolclorică a culturii noastre și o evocare în același timp;

2 .„Zăpadă pe flori de cireș” (Ed. PIM, Iași, 2014) – în care volbura adolescen�ei
se întâlnește cu vigoarea maturită�ii, întro manieră idilică de care autorul se pare că nu
este străin ca experien�ă de via�ă concretă;

3. Cu Eminescu – dascăl de suflet (Ed. PIM, Iași, 2013) – o carte cu tentă istorică
care mia și inspirat o cronică întitulată ”La bra� prin istorie cu profesorul Marin”;

4. „Editoriale valabile în vremuri regretabile” (Ed. PIM, Iași, 2013)– de care 
aminteam mai sus;

5. „Jale și eroism românesc la Cotul Donului...și după” (Ed. PIM, Iași, 2019) – 
sau tragedia retragerii trupelor române de pe frontul de est și urmările suferite de
supravie�uitori în perioada comunistă, toate acestea în baza mărturiilor pu�inilor
supravie�uitori din Valea Zeletinului;

6. „Bătălia pentru Vaslui, 222 printre noi” (Ed. PIM, Iași, 2020)  o adevărată 
antologie a personalită�ilor politice și culturale a perioadei postcomuniste.

Anul 2020 se pare că a fost cel mai bogat sub aspect editorial pentru profesorul
Marin, pentru că a tipărit nici mai mult nici mai pu�in decât șase căr�i. I sa reproșat adesea
faptul că unele secven�e, îndeosebi reportericești, se regăsesc în mai multe din căr�ile 
domniei sale. Nu știu cât de nocivă poate fi o asemenea tehnică, dacă avem în vedere faptul
că prin repeti�ie se fixează mai lesne, în mentalul individual și colectiv, date istorice, eveni
mente și personalită�i conform dictonului latin repetitio mater studiorum.

Dincolo de cartea editată, profesorul Marin va excela în domeniul jurnalisticii
scrise, fără ca cea audiovizuală să nuși fi avut locul binemeritat în preocupările sale, mai
ales la începuturile sale imediat după revolu�ia din decembrie 1989. Așa se face că organul
său de presă ”Meridianul de IașiVasluiBacău” înfiin�at în 1996, a ajuns anul acesta la un
sfert de veac de la apari�ie. Spre deosebire de multe alte ini�iative jurnalistice apărute atunci
când entuziasmul libertă�ii și preaplinul experien�elor individuale și colective dădeau 
impresia unei permanen�e în timp, Meridianul de vaslui avea să reziste timpului.

Explica�ia rezidă în faptul că, în contrast cu alte surate din presa scrisă, orientate
către senza�ional și negativ, în structura sa, pe lângă actualitatea regională, un spa�iu generos
este alocat actului de cultură, produc�iei culturale și evenimentului cultural, în special literar,
poetic și umoristic. Pamfletul și umorul nu lipsesc niciodată, vizând deopotrivă evolu�ia
societă�ii, aspecte sociale, politicienii timpului și faptul cotidian, interpretate și prezentate
în cheie satirică și umoristică. Remarcabil rămâne faptul că aspectele pozitive ale vie�ii 
sociale prevalează negativului și senza�ionalului, ceea ce îi conferă o notă aparte, distinctivă
în peisajul jurnalistic moldav.

Rămân totuși la convingerea că cea mai mare realizare a profesorului Dumitru V
Marin este revista trimestrială „Meridianul Cultural Românesc”, revistă eminamente de
cultură, aflată în al șaptelea an de apari�ie neîntreruptă, ajunsă la al 25lea număr, cu o
distribu�ie în 32 de �ări din patru continente, atingând recent cifra de 707 colaboratori, un
adevărat record de participări active, răspândire și număr de cititori. 

De format mare, cu un număr de pagini între 150200 pentru fiecare număr,
reușește să acopere întreaga paletă a actului de cultură, de la crea�ie la evocare, de la
prezentare la consacrare și punere în valoare. Impactul revistei asupra diasporei este 
impresionant, în paginile ei mul�i diasporeni talenta�i găsinduși un binemeritat loc de 
exprimare și afirmare. Participarea lor este impresionantă și benefică și nu rareori ascunde
dorul de acasă, implicit dorul de �ară. Numai cine nu a fost plecat afară din �ară, sau nu a
trăit în afara grani�elor �ării, nu știe ce reac�ie afectiv nostalgică stârnește în sufletul unui
român adevărat, auzul unui cuvânt românesc, sau lectura unui text în limba neamului. Este
și unul din multele motive pentru care revista este atât de pre�uită și căutată. 

Sunt unul dintre cei care au bucuria să se numere printre colaboratorii revistei încă
de la începuturile ei (martie, 2015). În paginile ei am găsit întotdeauna căldura sufletească
a românismului eminescian și acea comuniune în spiritul tradi�iei unui neam care își are
locul și rostul în inima Europei și lumii. Am convingerea că mul�i dintre colaboratorii și
cititorii revistei împărtășesc aceleași sentimente.

Iată de ce consider ca o datorie de suflet săi urăm ctitorului acestei minunate 
reviste; putere de muncă – pentru că are multe de spus; săși păstreze spiritul vizionar și
critic – pentru că are multe de îndreptat și mai ales succes în bătălia sa pentru limba română
– pentru că limba noastră nu e numai „veche șin�eleaptă” ci și „mult e dulce și frumoasă”,
iar în ea ne regăsim comuniunea spirituală și culturală.

La Mul�i Ani Maestre.
Valeriu Lupu – doctor în știin�e medicale

colaborator al revistei ”Meridianul Cultural Românesc”

DESPRE PERSONALITATE ȘI ROSTUL EI ÎN CULTURĂ
(reflec�ii la aniversarea octogenarului Dumitru V. Marin)


