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CUVÂNT PENTRU 25…

„Drag prieten și coleg, felicitări pentru
MERIDIANUL... și pentru apropierea cu su
fletul 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.”

Alex CETĂ�EANU – 
Montreal (Canada) 
25 decembrie 2020

A fost greu să apară acest ziar, e și mai greu să con
tinuie, în aceste vremuri de făurire a noii culturi existen�iale.
Bănuim că peste ceva ani lumea se poate întoarce la slova
scrisă care astăzi e din ce în ce mai nepre�uită.

Ca „omul de la roate”, de la jug, de la concep�ie  până
la realizare, cred că prin tot ce am realizat în domeniul cul
turii și presei vasluiene în răstimpul acestor peste 51 de ani,
nu mai pot fi egalat vreodată.

Ca omul simplu și muritor, acum la peste 80 de ani,
cred că las destul în urma mea, în primul rând operă de 
patrimoniu așa cum constată o serie de analiști. Nu știu dacă
și pentru Pantheon…

Scripta manent, adică aceste semne tipografice care să
amintească de TVV, Unison Radio, de atâtea și atâtea
ac�iuni socialculturale în toată Moldova și prezen�a în �ară
și peste hotare. Chiar mă mândresc a fi membru al
Asocia�iei Scriitorilor din America de Nord, dar și prezent
în Australia, Italia, Germania, Anglia, Basarabia, Ucraina
ș.a. Recordman mondial, chiar, în domeniul jurnalisticii.

În istoria culturală a Vasluiului rămân, sigur, UNUL
CONTRA MULTORA chiar dacă am fost istoric, scriitor,
om al învă�ământului, promotor politic, în sport, via�ă
artistică și… jurnalist: cel mai mare din toate timpurile. Să
spună al�ii… care… ar mai fi pe aceeași treaptă? Când?

Vă mai las și 51 de căr�i deja tipărite, 8 intrate în cir
cuit na�ional.

Un ziar, Meridianul de IașiVasluiBacău în slujba Dvs.
în acești 25 de ani, alături de celelalte, nu e la îndemâna
oricui, mai ales în tăcerea neagră impusă de comunistoizii
contemporani. Rămân, deci, om al epocii în care am trăit,
visat, produs fapte nu numai vorbe, situat în bătălie pentru
via�ă și progresul acestor locuri de unde mereu emigrează
valorile. Miam asumat de bunăvoie acest destin, „De ceaș
fi trist ?” (Tudor Arghezi).


Nu sunt pu�ini acei care îmi spun că aceste mari sacri

ficii personale înseamnă doar mărgăritare în râtul por
cilor… 

OMAGIU
ÎNAINTAȘILOR

Aflândune în momentul permis de via�ă prin care să
sărbătorim cei 25 de ani în slujba  Vasluiului și a României, a ziarului
zonal Meridianul de IașiVasluiBacău, în cadrul acestui Simpozion
Na�ional, aducem firescul Omagiu unor înaintași ziariști și oameni de
condei.

Să amintim că primul ziar de pe cuprinsul actualului jude� a
apărut la Bârlad în septembrie 1870: Semenătorulu =
SEMĂNĂTORUL. A apărut apoi la Huși în 1873 (... Albina Hușului) și
la Vaslui, în 1875, ALBINA VASLUIULUI.

În timp de peste un secol, până în 1989, oameni cu viziune ai
timpului sau străduit să scoată mult mai multe publica�ii decât neam
aștepta, dar cu ștampila efemerită�ii. După Revolu�ie a fost un fel de ex
plozie  de titluri și inten�ii, Adevărul de Vaslui fiind scos în acele timpuri
fierbin�i de Teodor Pracsiu, Constantin Jomir și al�ii. Vremea nouă de
astăzi își întinde nemeritat bra�ul în 1910(!) și ar fi urmașa acelui
Adevărul din primele zile ale Revolu�iei, din păcate mult prea departe
de idealurile acelor vremuri. Mai sunt 23 publica�ii locale care mai
rezistă tipografic pentru că sa format, se impune și există acel NEANT
massmedia în care tot felul de încercători își promovează siteuri cu
mii de „cititori” inexisten�i. Jurnalism real abia se mai face în România.

Gândul nostru se întoarce la unele personalită�i, din păcate
dispărute: Benedict Jelescu (un ziarist cu vână nenimerit acelor vre
muri), Vasile Avram (un director specific orânduirii), Constantin Jomir
(un om de mare echilibru) și altora care sau iscălit pentru eternitatea
fragilă din presa valabilă doar o zi.

Vreau să men�ionez activitatea unui ziarist de mare merit,
Teodor Pracsiu, perceput în ultima vreme mai ales ca om de elevată
cultură. El face parte dintro tripletă care poartă onoarea acestor vremuri
de cumplită dușmănie și degradare culturală cu sorginte comunistoidă:
T. Pracsiu – Th. Codreanu – D.V. Marin.

Mul�umire publică, dle Pracsiu.
Ziarul nostru înregistrează astăzi pierderi  intelectuale colosale

prin dispari�ia prof.dr. academician, inginer Avram D. Tudosie, a
prof.univ.dr. Alexandru Ionescu, a romancierului Ion Gh. Pricop, a
ziaristului româno – elve�ian Ștefan Racovitză, a academicianului 
Constantin Toma și prin retragerea lui Val Andriescu. De câteva zile a
decedat și un erou vutcănean, întro bătălie pentru cultura locului, prof.
Ion Diaconu. Tuturor veșnică recunoștin�ă.

Nu putem să nu le întregim imaginea cu pre�uirea noastră.
La Simpozionul nostru NA�IONAL, umbra lor poate fi

prezentă, dar pre�uirea noastră nu poate lipsi. 22 septembrie 2021, la
151 de ani de la primul ziar local.

Nu avem nici un fel de pre�uire pentru administra�ia jude�eană
și a municipiului Vaslui care ne sabotează complet, permanent și efi
cient.

Nu putem avea pre�uire pentru actuali lucrători din presă, care
ocultează constant realizările noastre și își distrug propria autoritate
jurnalistică. Cei mai merituoși se află aici și le mul�umesc.

Prof. dr. D.V.M.
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LA O UNICĂ ANIVERSARE 

A UNUI IMPORTANT VECTOR CULTURAL DIN ROMÂNIA
DERULĂM CÂTEVA FILE DIN ISTORIA CULTURALĂ A UNUI JUDE� MEREU PĂRĂDUIT DE

„ALEȘII  LOCULUI” unde eforturile creativspirituale personale nu pot servi îndeajuns concetă�enii din cauza
spiritului provincialcomunistoid care ocultează și desfiin�eaza mari realizări întro epocă frământată pe plan
na�ional și, mai ales, local.

Sunt exemplificative și actuale aceste EDITORIALE aniversative reproduse și completate la împlinirea unui
sfert de veac de la înfiin�area acestei publica�ii vasluiene.

MERIDIANUL 10 �ANI� � FILĂ DIN ISTORIA PRESEI
VASLUIENE ȘI NA	IONALE

Se împlinesc 10 ani bătu�i pe muchie de când „Meridianul de Vaslui, Bârlad,
Huși” servește curentul culturalinforma�ional local, cu rezonan�e na�ionale, manifestat
în comunitatea vasluiană. În perspectiva istorică apare ca cea mai longevivă publica�ie
săptămanală din istoria presei de pe aceste meleaguri, având doar scurte perioade când
a fost cotidian, trisăptămanal, bisăptămanal. MERIDIANUL sărbătorit este certamente
o pagină ilustrativă pentru localismul creator în condi�iile reinstalării economiei de
pia�ă, după anii socialismului multilateral dezvoltat.

Dintro lucrare a noastră mai veche, reiterăm ca Vasluiul, ca așezare atestată
la 1375, a fost teatrul de opera�ii din 10 ianuarie 1475, capitală a Moldovei de Jos
câteva luni (1435) a avut prima școală publică în 1841, prima bibliotecă în 1861,
primul gimnaziu în 1890 (considerat și anul înfiin�ării Liceului „Mihail
Kogălniceanu”), primul spital (în 1852), primul parc, 1890, în care a func�ionat postul
na�ional de radiomilitar în timpul primului Război mondial, primul liceu în 1923,

primul Festival al Umorului (1970), primul post TV – 1990, primul radio local, 
UNISON, 1993 și re�ea din 1994 cu Bârladul.

Primul ziar din jude� a fost „Semănătorul”, la Bârlad (1870), la Huși, „Vocea
Hușului” (1873) și apoi la Vaslui, „Vocea Vasluiului” (1875), apoi „VASLUIUL” în
1886. Am putea considera „Expunere a situa�iunei jude�ului Vaslui pe 18741875”
drept prima publica�ie locală, sau în 1882, „HIGIENA, revistă știin�ifică și literară
destinată educa�iunii poporului” dar „VASLUIUL”, tipărit la Barlad (1886) deschide
seria presei scrise din oraș continuată cu Ordinea (Vaslui, 1902), Democratul (Vaslui,
Bârlad, 1906, intermitent 19111937), Revista militară (1913), Vasluiul (1914) apoi

Propaganda, Poporul, Vocea Vasluiului, Cultura, Vlăstarul, Învă�ătorimea vasluiană
(pană la al IIlea Război mondial). Toate, dar absolut toate cu perioade mici de apari�ie.

Dintre PERSONALITĂ�ILE care, evident, au publicat și în presa locală:
Petre Andrei, episcopul Nifon, N. GeorgescuTistu, C. Zotta, C. Motaș, Gh. Vrânceanu,
N. Tiktin, N. Macarovici, Valentin Silvestru, etc. etc.

Tematica ziarelor nu se putea îndepărta de realitatea vremii oricât ar fi fost
de politizat vreunul. Publica�iile în discu�ie sunt deopotrivă folositoare oricărei știin�e
moderne pentru amănuntele legate de via�a publică, politică, economică etc. și mai
ales cu date despre marile personalită�i (na�ionale sau universale) plecate de aici. 

Originea Curentului Culturalinforma�ional vasluian poate fi în programul și
provocările formulate în revista Vlăstarul nr.1/1990 care se lansau spre dezbatere,
subiecte ca „Idealuri pentru noi și al�ii”, „Condi�ia omului modern”, Cartea și
civiliza�ia”, „Informa�ia tehnicoștiin�ifică” (orice subiect), „Experien�e știin�ifice”; se
așteptau culegeri etnofolclorice (locale).    

TELERADIOEVENIMENT fondat în 1993, an I, ian. 1994, îsi propunea un
„serviciu de informa�ie multiplă”, „ilustrarea vointei Dvs. cu drept de opinie și replică”
să fie și „mijlocul cel mai accesibil, cel mai util și necesar care să �ină în loc pre�urile,
să diminueze bârfa neproductivă și mai ales să scoată în eviden�ă valorile. Nu lipseau
rubricile pentru social, cultural, divertisment, literatură, știin�ă. Colaborări: D.V. Marin,
Gruia Novac, Cătălin Striblea, Constantin Clisu s.a.

Articolul program ACEST MERIDIAN din an I, nr.1, joi 26 septembrie 1996
anun�ă inten�ia de a rămâne echidistant, obiectiv. „Un hebdomadar, cu prea pu�ină politică
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dar cu știri, informa�ii, divertisment și... ce ar mai vrea cititorul care se poate adresa
ca la cel mai bun prieten. Dorim ca MERIDIANVASLUI să nu poată fi decat ilustra�ia
adevărului de zi cu zi. Cu încredere în izbandă, am trecut... la MUNCĂ! (directorul
publica�ieieditoreditorialist, prof.dr. Dumitru V. Marin). Colaborări: acad.dr. Ioan
Pop D. Popa, Sergiu Andon; interesant articolul „Goana spre viitor” (p. 3) cu previz
iunile lui Ian Pearson de la British Telecom, posibil în viitor atunci, realizări la înde
mana noastră azi ca mobilul, videotelefonul, plasmele etc. În nr. 2 din 13 oct. 1996
sondajul GISO îl dădea câștigător pe Emil Constantinescu în campania preziden�ială
(confirmat de vot). Nr. 3, joi, 10 octombrie 1996 prevedea, printre altele, explozia
nucleară de la Cernobal, ajunsă cea mai mare catastrofă nucleară, consemna Programul
Festivalului Umorului, editia XIVa, 720 octombrie 1996 si realiza pagina electorală
cu candidatii Uniunii Nationale de Centru la Parlament: deputati D.V. Marin, Dan
Albescu și al�ii, Senat – Oct. Ciobotă, din partea ecologiștilor!

Seria NOUĂ, ca an II, începe cu nr.1/2427 martie 1997. Săptamână de
săptămână Meridianul na lipsit de pe pia�ă, așa cum nau lipsit zilnic TV.V., Unison
Radio Vaslui, Unison Radio Barlad.

Meridianul e o silabă din istoria socialculturală a jude�ului Vaslui.
Silabă din istoria socialculturală a jude�ului Vaslui, MERIDIAN, VASLUI

– BÂRLAD se voia chiar și în numărul din 2224 martie 2000. Alt Meridian adică
„ziar care „vede”, „aude” și reproduce realitatea locului spre corecta infor
mare a popula�iei din zonă, alături de TVV și posturile Unison Radio,
echidistantă, obiectivitatea, în egală măsură comprehensiunea pentru
necăji�ii soartei vor fi emblematice. Al doilea editorial de completare (nr.
2, 2830 martie 2000) exprima dorin�a șefului publica�iei ca ziarul să fie
ALTFEL... mai altfel! de presă, cu prezen�ă activă și apreciată în comuni
tate, până la urmă concretizarea angajamentului de pe frontispiciu:
„bisăptamanal de opinie și informa�ie” la zi și pentru toate categoriile de
cetă�eni!

Trebuie sa men�ionăm ca această publica�ie a avut întotdeauna un
editorial spre deosebire de alte ziare sau foi�e locale care încercau să iasă
la concuren�ă, dar fără cuvântul greu (și rezumativ) al editorialistului. Afir
mam că în fiecare nr. se ofereau până la 80 de știri și informa�ii (volum și
sinteză...) în timp ce celelalte aveau 1840 de știri, iar Unison Radio Vaslui
era principala sursă de informa�ii prin știrile „la cald” reluate apoi și pre
lucrate. Extragem subiecte din an I, nr. 8: „Dialogul surzilor în Consiliul
Jude�ean Vaslui”, „Dispari�ia Vascovinului”, „Promovarea de către
Asocia�ia Culturală Vasluiană (A.C.V., aproximativ 70 de creatori din jude�)
a tinerilor artiști plastici” („sunt încântat că la Vaslui se nasc ghiocei
talenta�i care scot căpșoarele creative în lumea artelor cu ajutorul Asocia�iei
noastre”, președinte D.V. Marin, pag. 5), „2 miniștri la Vaslui”, „Corala
Fantasia, prima pe �ară (la P. Neam�)”, „Ac�iunea Buldozerul în com. Ștefan
cel Mare”, „Vernisaj la Galeriile de arta „N. N. Tonitza” din Bârlad”,
„Apari�ia drogurilor”; rubrici permanente: info Bârlad, pagina culturală și...
caricaturile lui N. Viziteu, un caricaturist de valoare na�ională, precum și
programele TV, publicitate etc. Beneficiind de plaja foarte mare de
informa�ii locale provenite și de la celelalte componente ale Grupului de
presă, posturile de radio Unison + TVV + MERIDIANUL a fost un impor
tant punct de sprijin pentru tot ce a mișcat în cadrul Curentului Cultural
informa�ional de care putem vorbi cu destulă mândrie, ca începătura,
sus�inere, continuare, autoritate.

Dacă în perioada comunista a existat UN singur ziar, Vremea
Noua (Vaslui, 1968) și foarte pu�ine foi volante de cenaclu (cine avea
mașină de scris o înregistra la Securitate) imediat după 1989 sa lărgit oare
cum aria de interes pentru presa scrisă. „Vremea Nouă” sa transformat în
(micul) Adevărul de Vaslui (am fost în tipografia Vaslui la tipărirea primului
număr, împreună cu Jomir și Th. Pracsiu)… de la 8 mai 2001
bisăptămânalul devine cotidian ca o componentă a Adevărului din
București, Gazeta de Est (1990), doar 3 numere dar ce atacuri de presă!, Monitorul de
Vaslui cu nr 0 (zero), 6 aprilie 1996 (din care sa desprins din 16 august 2001 Infomon
itorul, apoi 8 sept. 2001, Obiectiv, director Irina Sadici, redactor șef Viorel Oprea... și
alte câteva foi�e cu sus�inerea unor „ziariști” cu școală profesională, au completat evan
taiul presei scrise locale. Merita consemnate: Păreri Tutovene (1992), 
Bârladul (1996), Jurnal vasluian (1995), Oferta (1990), Pagini medicale bârlădene
(1998), Semnal (1999). La data consemnării de fa�ă exista 3 cotidiene respectiv
Adevărul (de Vaslui), Monitorul (local) și Obiectiv. Ar fi usor de men�ionat tot felul
de reviste, total 32 de titluri, revistu�e scoase de școli sau grupuscule de ambi�ioși care
nu știu regulile de  ortografie. În cartea TVV15... explozia... am men�ionat contribu�ia 
meritorie a dr. Ctin Teodorescu, un Mecena al săptămânalului  BÂRLADUL (cu
intermiten�e).

O caracteristică a acestei perioade de mare vrajbă na�ională: prieteni de visuri
și aspira�ii, fra�i cu surori, părin�i cu fii... sau îndușmănit, foarte zdravăn. Realizările
Grupului de presă (toate componentele) și mai ales ale subsemnatului au fost tratate
cu tăcere sau au fost comentate negativ urmare a unei „concurente” subintelectuale
sau intereselor celor pleca�i de la noi. Școala de presa TV.V.  Marin a func�ionat în
tot acest timp și... există! Neoficial, dar cu reprezentan�i de valoare (chiar dacă... în
opozi�ie sau concuren�ă!) dintre cele aproximativ 500 de persoane „trecute” pe aici.

MERIDIANUL la 10 (zece) ani bătu�i pe muche este cea mai clară dovadă a
exploziei culturalinforma�ionale și documentul viu și pentru ceea ce sa irosit în eter
prin imagine sau sunet (TV.V. și Unison) dar scripta rămâne în ziarul de fa�ă, cu
declara�ii, relatări, colaboratori ori men�iuni ale unor personalită�i na�ionale ca prof.
dr. Ioan Pop de Popa, Alexandru Mironov (fost ministru), Mihai Miron (președintele
UZP), Alexandru Ionescu (prof.dr.univ., 62 de căr�i) etc. președin�ii de stat (în func�ie),
primminiștri, miniștri, parlamentari etc. etc. (intervieva�i).

Dovadă de capacitate, competen�ă și... muncă, Meridianul ilustrează o epocă
de transformări și realizări în „orașul nostru cel vechi” unde nu se prea întâmplă mare
lucru, în afară de dușmănia și bârfa  specifică mediului.

Previzionez că înflorirea aceasta culturalinforma�ională deci și a presei locale
va rămâne, foarte curând, unică în istoria locului.

Sintetic:
MERIDIANUL poate fi considerat principalul exponent (scris) al Curentului 

CulturalInforma�ional Vasluian întro unică expansiune la cumpăna dintre ani, secole
și milenii. De ce? Paginile sale culturale au ilustrat valorile mai răsărite ale momen
tului. Din lista de 43 periodice editate dupa 1990 (fără Adevărul de Vaslui, Monitorul,
Obiectiv, care au dat știri, uneori, despre cultură, MERIDIANUL cu pagini consacrate)
doar câteva sunt de men�ionat pentru ceva condeieri de valoare sau realizări artistice
ori contribu�ii știin�ifice. Să zicem „Ecouri literare” (An I, 2008), Est expres (I, 2001),
Vlăstarul (I, 1990), EST (2001) restul sunt revistele liceenilor (sau de la școli generale)
și ale profesorilor ambi�ioși. Daca leam ști și pe celelalte, am putea trage aceeași con
cluzie: În săptămânalul nostru a colaborat tot ce a fost mai valoros în tot jude�ul, dar
și jude�ele Iași, Bacău, Gala�i.

Aceste contribu�ii au fost, de regulă, în mare extensie în emisiunile Unison
Radio Vaslui sau Bârlad, ori la Televiziunea Vaslui. Subiectele de excep�ie de la aceste

mijloace media au rămas doar prin scurte men�iuni scrise pentru
viitorime. Interviuri sau emisiuni în direct cu 6 președin�i de stat
(în func�ie!): Ion Iliescu, Mircea Snegur, Emil Constantinescu,
PetruLucinschi, Traian Basescu si mai ales cu Francois Mit
terand; cu 13 primminiștri, sute de miniștri sau parlamentari, cu
Guvernatorul (prefectul) regiunii Lorraine (Fran�a), miniștrii cul
turii din Turcia sau Republica Moldova și to�i politicienii locali,
de la prefect la consilieri locali și... mai ales... mul�imea inter
locutorilor de rând, toate acestea, și altele, arată valoarea, profe
sionalismul și munca întregii echipe.

Școala de presă „Marin TV” care EXISTĂ și azi, a deter
minat „prin ac�iune” afirmarea unor nume noi în toată presa și
cultura românească. Iaș cita pe Lucian Pârvoiu, Cătălin Striblea,
Cătălin Len�a dar și pe Val Andreescu, Sorin Saizu, Cristi Lapa,
Cătălin Sîmpetru, Gabi Opri�a, Lumini�a Lăzărescu, Mirela Popa,
Timona Balmuș, Emil Lupu, de ce nu pe Aurina Petrea, Loredana
Ciobanu, Romeo Cre�u, Teodor Istrate, Mihaela Manu sau Mara
si Mircea Popa, Clara Bișoc, Lili Trifu ș.a. care au întemeiat și
ei alte elemente massmedia. Multe flori sunt, dar pu�ine rod în
lume or sa poarte...

Ceea ce sa născut ca reac�ie la realizările noastre, tot ele
mente ale acestui Curent CulturalInforma�ional sunt, ca alte 
valori cu alte conota�ii care îmbogă�esc dimensiunea manifestării
iscate în cadrul grupului de presă CVINTET TERA. 
Romancierul Daniel Dragomirescu, poetul Mihai Apostu, fra�ii
Corneliu și Gelu Bichine�, mai ales dr. Constantin Teodorescu.
Consider că nume grele, academicieni (Eugen Simion s.a.) și
personalită�i na�ionale: Mihai Miron, Ionel Miron, Valentin 
Silvestru, Alexandru Mironov, prof. dr. Alexandru Ionescu (62
căr�i), prof. dr. Mihai Ciubotaru, Constantin Toma, ș.a. valori ce
nu pot fi puse la îndoială. Numele locale cele mai grele ale mo
mentului, mare mândrie pentru noi, sunt prof. dr. Teodor 
Codreanu (sus�inător și al A.C.V.), Teodor Pracsiu (recunoscut
teatrolog și  jurnalist), Dan Ravaru (veșnic tânăr și proaspăt în
monografiile câtorva comune), Ioan Baban (bun romancier și
spirit mereu activ), prof.dr.Dumitru V. Marin (etnolog, mono
grafist, romancier, editorialist etc.), Marin Rotaru (un învă�ător
cu mult mai presus de condi�ia de dascăl), Val Andreescu 

(exploziv ca jurnalist și poet), Ion Gh. Pricop, Cristian Simionescu, Simion
Bogdănescu, Gruia Novac, – condei sprinten în volume, Maria Cozma (între timp
pariziancă) 5 căr�i, Marina Costea, 6 căr�i, caricaturistul Nicolae Viziteu, sculptorul
Cristian Pintea s.a., s.a. Scripta manent: peste 300 de volume, peste 150 de autori la
peste 50 de publica�ii, în aproape 20 de ani.

To�i aceștia au „poposit” in mijloacele massmedia ale Grupului de presă atât
de activ (și controversat, nu?), șis statua�i în cadrul Curentului Cultural Informa�ional
care, însă, a încurajat arderea etapelor și informatizarea întreprinderilor, institu�iilor,
școlilor etc. Aproape nu există unitate socială fără calculator și alte sisteme
informa�ionale – TV, radio și e de apreciat ce a facut Elena Poamă pentru Biblioteca
Jude�eană, capabilă azi să fie consultată prin internet!

Rela�ia cu presa și cultura na�ională este simplu de extras: to�i cei men�iona�i,
și mul�i al�ii, reprezintă ceva în domeniul lor de activitate la nivelul României și nu
numai (prof. Gabriela Cre�u este europarlamentar... din Vaslui) pentru că Fantasia,
Mioara Velicu și numeroase forma�ii artistice, fanfare, dansuri, obiceiuri  au colindat
lumea în lung și în lat. Putem fi convinși că pe mul�i iam făcut noi harnici!

În devenirea istorică, după zvâcnirea grupului creator la Bârlad la începutul 
secolului al XXlea (G. Tutoveanu, T. Pamfile, episcopul Iacov Antonovici, G.G. Ursu,
Gh. Vrabie etc.), dupa pâlpâirea mai vioaie dintre cele 2 Războaie Mondiale la Vaslui
și Huși (prof. Constantin Capra, ministrul C. Angelescu, acad. Gh. Vrânceanu, Ctin
Ciuhodaru, Alexandru Mironescu etc.) și cei 50 de ani de lentoare sub comunism, iată
în preajma lui 2000 municipiul Vaslui strălucește mult mai puternic prin grupul de in
telectuali cu ini�iativă, ambi�ie și noroc, realizând ceea ce, cred, va rămâne unic în is
toria locului, CURENTUL CULTURAL INFORMA�IONAL ca expresie a
localismului creator, ușor integrabil în valorile na�ionale.

D.V.M.
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Și a fost la 26 septembrie 1996 când sa ivit pe lume ziarul acesta, botezat
Meridianul, după ce în decembrie 1993 apăruse singurul număr din primul ziar al
Grupului de presă, Teleradioeveniment.

Naveam ziariști, naveam personal potrivit, naveam tehnoredactor, dar
aveam o voin�ă imensă pentru o publica�ie vasluiană adevărată. Așa se face că a apărut
bisăptămânal, cotidian, iar bisăptămânal și acum săptămânal. Eram prea convinși de
rolul nostru educativ în acest areal cu Televiziune, radio, ziar. De câ�iva ani neam ex
tins în jude�ele IașiBacău și par�ial Gala�i. Nu neam dus în toată Moldova pentru că
e (și așa) prea mult de alergat!

„Meridianul” a fost arhiva tipografică a televiziunii Vaslui (licen�a 001/TV,
pe �ară), a celor două posturi de radio Unison – Vaslui și Bârlad. A reprezentat întot
deauna testul nostru de seriozitate în presa noastră na�ională și de document pentru
mai târziu când acestea își vor pierde din importan�ă; era „scripta manent” pentru
nădejdile noastre zilnice. Ziarul acesta mărturisește, după cum se vede, peste decenii
că am realizat interviuri cu 9 șefi de stat si cu Iohannis 10 (record mondial), cu 16
primminiștri, cu marii ierarhi ai bisericii, cu foarte mul�i parlamentari și personalită�i
importante din toate domeniile din România și din cele 32 de �ări din care am transmis în direct.

În acești 25 DE ANI, ziarul încă sus�ine TVV (după 31 de ani de la apari�ie,
e online), Meridianul Cultural Românesc (2015) și a sus�inut Unison Radio Vaslui și
Unison Radio Bârlad.

Spunem răspicat: am făcut presă constructivă! Fără scandal și fără muierea
goală de la pagina 5. Cele 12 pagini ale fiecărui număr promovează valorile, demni
tatea, calitatea, omenia.

Na lipsit în nici un număr pagina culturalartistică suplinind o revistă de pro
fil vasluiană care sa ivit din 2015 tot în cadrul acestui grup de presă unic în jude�ul
Vaslui, unic în Moldova și unic în România. MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC

a preluat și dezvoltat pagina
culturală și a devenit Tribună
culturală interna�ionala: se
distribuie în 4 continente, în
23 de capitale și peste 400 de
locuri în România, având
după doar 27 de apari�ii un
număr de 780 de colaboratori
din toată lumea. Probabil fără
începutul din 26 septembrie
1996 nu sar fi ob�inut aseme
nea succese, nam fi putut să
ne impunem activ, constructiv
în presa si cultura na�ională!

Ziarul Meridianul de
IașiVasluiBacău păstrează
câteva particularită�i:

a) A promovat reali
tatea timpului și realitatea
fiecăruia! Noi stăm cu pieptul
bombat pentru că nu are ni
meni, și nici noi, reproșuri. A
câștigat pia�a prin atitudine
constructivă și mobilizatoare.

b) Echipa redac�ională a
fost mereu valoroasă! De la

bun început a avut conducător un doctor în știin�e, muncitor și hotărât.
c) A existat, cu adevărat O ȘCOALĂ DE PRESĂ, adică au trecut pe aici cel

pu�in 500 de persoane, la un moment dat erau 66 de salaria�i. Putem să nu ne mândrim

cu ziariști de talie interna�ională ca Lucian Pârvoiu, Cătălin Striblea, Mihai Ursu,
Catalin Sîmpetru care au fost descoperi�i pe când erau încă elevi în clasa a Xa!!? Am
fi tare săraci dacă nam avea asemenea valori... de reprezentativitate românească.

d) La acest ziar au colaborat academicienii (Ioan Pop de Popa, Constantin
Toma, C.D. Zeletin, Ionel Miron și mul�i, multi al�ii) doctori în știin�e din toată �ara
(cu mândrie mare nominalizăm pe Mihai Miron, Alexandru Ionescu, Gheorghe Popa,
Ioan Berdan etc.); artiști de excep�ională valoare ca Irina Loghin, Maria Ciobanu, Radu
Beligan, Valentin Silvestru, Matilda Pascal Cojocări�a (din jude�ul Vaslui de loc), D.
Brăneanu, Cornel Galben, Ioan Dănilă, Al. Vasiliu și un prieten de excep�ie Mihai
Batog Bujeni�ă cu tot grupul de la A.L.P.I. prozatorii ieșeni, băcăuani, vasluieni,
bucureșteni și mul�i al�ii din �ară sunt încă prezen�i în ziar și mai ales în revista
M.C.R.(Vezi, Batalia pentru VasluiRO, 2021, 740 pag.)

e) Este ini�iativă personală;
f) Interna�ionalizarea și respectiv comunicarea cu personalită�i din toată

lumea  reprezintă o noutate absolută în presa vasluiană. Ștefan Racovitză din Geneva,
Th. Damian din New York, Diana Popescu din Stuttgart, Georg Barth din Passau
Germania) – Revista  „Pagini Românești” (Montreal), Cenaclul „Destine literare”
(Montreal), Grupul  Scriviamo din Italia și mai ales Ben Todică din Australia, Dorel
Schor și Adrian Grauenfeld din Israel nu pot fi decât diamantine prezente în paginile
noastre.

g) Dintre valorile, marile valori locale să nui uităm pe Valeriu Lupu, Avram
D. Tudosie, Theodor Codreanu, L. Chiriac, Ion Gh. Pricop, Petruș Andrei, Mihai
Apostu, Vicu Merlan, Gabriela Ana Balan (poeta noastră reprezentativă) și mul�i al�ii.
(Unii nu mai sunt printre noi dar merită să fie aminti�i pentru că fac parte din istoria
acestui ziar).

Ne întrebăm retoric: oare câte publica�ii, sau grupuri de presă (mai mici) se
pot mândri cu asemenea bilan�uri? De unde și cum? Cand ?

De 25 de ani reprezentăm un ziar serios și important în presa Moldovei!  
D.V.M.

MERIDIANUL... 
ACESTA AL DUMNEAVOASTRĂ!
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PREOCUPARE 
ȘI 

URĂRI

GRAJDURI – IAȘI

Reporter: Suntem în biroul celui mai vechi primar din jude�ul Iași. Imediat
după revolu�ie domnul Constantin Zamfirache a ajuns primar în comuna Grajduri.
Suntem deja întro nouă primărie, reprezentativă pentru comună. Eu mă bucur că te
am găsit foarte ocupat, dar sănătos, domnule Constantin Zamfirache. Prima problemă:
în ce condi�ii sa deschis învă�ământul la domnia ta, domnule primar?

Primar: A fost o deschidere călduroasă, neam întâlnit la școală unde
părintele paroh a făcut o mică slujbă. Eu am transmis părin�ilor săși supraveg
heze copiii, săi îndrume spre școală. Am rămas surprins de această dată că erau
foarte mul�i părin�i de etnie romă. Recomandarea mea a fost să vină doar câte
un părinte, dar au venit mai mul�i, am în�eles; am accentuat ideea ca părin�ii
săși supravegheze copiii de acasă până la școală, întrucât sau înregistrat acci
dente la drumul jude�ean. În ultimul an a fost un trafic infernal.

R: Câ�i copii de vârstă școlară ave�i acum? Raportat la popula�ia comunei.
P: Avem 530 de copii la o popula�ie de 9300 de locuitori. După statistici,

atâ�ia sunt.
...........................................................................................................................................

R: Domnule Zamfirache, ziarul nostru împlinește în aceste zile 25 de ani.
Dumneata ești clientul nostru tot de 25 de ani. Întrebarea ar fi:ce părere ai despre ziar?

P: Ini�ial,  la începutul anilor 90 erau multe publica�ii. Un element pe
care eu îl consider esen�ial în rezisten�a ziarului este, consider, realitatea
prezentată, faptul că a�i fost tot timpul în teritoriu. A�i spus lucrurile exact așa
cum erau. A�i fost tot timpul la fa�a locului.

R: Relatări la fa�a locului. Nouă ne place că am fost constructivi, poate chiar
stimulativi.

P: Uneori mai satirici, func�ie de situa�ie. Cumva a�i urmărit să
împleti�i, să compara�i informa�iile din locurile prin care a�i trecut. A�i prezentat
comparativ situa�iile din comunele prin care a�i trecut. Practic a�i creat o
concuren�ă. Vrând nevrând, asta a fost stimulativ.

R: Ce părere ave�i că nu a lipsit niciodată pagina culturală din ziar?
P: Acesta este cel mai interesant lucru. Pentru că foarte mare parte din

timpul nostru este dedicat activită�ilor zilnice, ale societă�ii, ale comunită�ii. Doar
răsfoind, în trecere, mai avem timp.

R: Rosti�i o urare la adresa ziarului?
P: Foarte direct: să ajungă ziarul cât via�a dumneavoastră. Dar cred că

o să ave�i puterea să  bate�i suta.
R: Eu vă urez să ajunge�i recordmanul pe �ară ca primar (în jude�ul Iași

sunte�i deja cel mai vechi), deși în aceste perioade de schimbare este foarte greu. Dar
te felicit că ai energie, că ești foarte respectat.

P: Multă sănătate și mult spor și dumneavoastră, de asemenea.

(Interviul integral îl pute�i citi în numărul următor)

Dumitru V. MARIN

De la Revolu�ie până în prezent în România sau perindat 25 de guverne, iar
în ultimii 10 ani, cred, 16. La nivel de jude� Vaslui, unde neam desfășurat cei peste
51 de ani de activitate și de lider cultural și de presă, „a domnit” direct și indirect un
mare dușman al culturii locale numit Dumitru Buzatu pe care eu lam ajutat să devină
ceea ce este, ca mare democrat dintrun profesor insignifiant de socialism știin�ific
de la Liceul de elita din Vaslui, caruia iam facut monografia, unde eram colegi de
cancelarie. 

Ei… Nam avut dușman mai înverșunat care să conducă permanenta mea
ocultare în mediul socialculturalartistic vasluian. Până și un abonament de 50 de lei
pe an (1/2 pachet de �igări) nea refuzat, sub motiv că nu sunt fonduri, în timp ce
presa speculează ca au dispărut miliarde cu alte scopuri. Grupul care a pus Vasluiul
pe harta culturală a lumii prin ziar (25 de ani), TVV (31 de ani), radio (2 decenii),
Meridianul Cultural Românesc, revista interna�ională cu 755 de colaboratori din toată
lumea (7 ani) ca și conducătorul lor, semnatarul acestor rânduri, nau primit nici un
sprijin, nici o diplomă de 2 lei pentru încurajare, nimic, nimic, nimic.

Mai rău a fost că tot grupul de comunistoizi a primit ordin de la răgălia din
fruntea jude�ului (termenul îi apar�ine) să nu conlucreze în vreun fel cu cel mai mare
jurnalist vasluian din toate timpurile, cel care reprezintă cultura jude�ului de peste 51
de ani (fie, macar, doar, de cele 51 de căr�i/plus, ziarrevistămuncă), daca nu și pentru
cele 5 mandate de Consilier jude�ean, precum și de impresionantele Simpozioane
Na�ionale și alte manifestări culturale organizate în Moldova. Așa se face că „ascul
tatorii” din Biblioteca Jude�eană Vaslui, nu vor să pună revista M.C.R. la raft, deși
leam dăruit cel pu�in câte 3 exemplare, iar căr�ile sunt par�ial înregistrate.

E bine că aceste dovezi de culturalitate au fost organizate prin fondurile pro
prii ale lui DVM, când multe și mai bogate altele, chiar de nivel interna�ional, se mai
puteau organiza??? Si era cine…

E bine ca în condi�iile unei accentuate hemoragii a materiei cenușii de pe
aceste locuri, încercarea de a culturaliza jude�ul și a re�ine valorile să nu se bucure de
sprijin oficial???

E bine ca un personaj acultural sa faca atâta rău unui jude� unde de multe
mandate e senator so�ia sa, cam cu aceleași merite „culturale” ca și el???

E bine ca cei de azi de pretutindeni, și cei de mâine, tot de pretutindeni, să
cunoască această tristă realitate socială în care doar un mare îndrăzne� putea reuși (cu
ce sacrificii) asemenea performan�e de larg răsunet interna�ional.

E bine, totuși că aceste elemente de istorie culturală sunt consemnate și în
căr�i care, sigur, vor străbate în istorie, fiind vorba de clare componente din 
Pantheonul Na�ional.

D.V.M.

UN GUST AMAR...

A  a p ă r u t  n r. 2 7 / 2 0 2 1
Revista noastră interna�ională de care suntem tare mândri,

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

deosebită.
– Înregistrăm peste 780 colaboratori.
– Profilul Meridianului  Cultural  RomânescMeridianului  Cultural  Românesc este de de

parte cel mai atractiv din Moldova și ocupă „sectorul” dinspre jur
nalismul cultural.

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

D.V.M.
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Să trăi�i Domnule Profesor, 
Mar bucura să aflu că sunte�i bine după perioada de spitalizare și că vă

pregăti�i să întâmpina�i marea sărbătoare a Ziarului MERIDIANUL.
Cu regret vă informez că nu pot participa la manifestare, deși miaș fi dorit

să vă reîntâlnesc.
Vă transmit, însă, câteva gânduri:

Cinste Ziarului Meridianul Iași  Vaslui  Bacău,
Cinste Fondatorului, jurnaliștilor, colaboratorilor și cititorilor.
Născut pe 25 septembrie 2006 a ajuns la deplină maturitate, în floarea vârstei,

la cei 25 de ani împlini�i în aceste zile.
Sfertul de veac de existen�ă neîntreruptă a însemnnat pentru fondator,

jurnaliști și colaboratori, ani de muncă asiduă, de căutări și scrieri în slujba Măriei
Sale Cititorul, căutătorul de comori informa�ionale.

A apărut și sa păstrat ca ziar săptămânal interjude�ean, cu apar�ie și difuzare
în trei jude�e învecinate: Iași, Vaslui și Bacău, care „vede, aude și reproduce realitatea”,
cu „mai pu�ină politică, dar cu știri, informa�ii, divertisment...”

Face parte dintrun grup de presă, singurul  existent în jude�ul Vaslui care in
clude ziarul, revista Meridianul Cultural Românesc, două posturi de radio Unison și
postul TVV, condus de fondatorul lor, Domnul Profesor Doctor Dumitru V. Marin,
care șia dorit, ca fiu adoptat în jude�ul Vaslui, să faca cunoscută via�a și activitatea
semenilor municipiului și jude�ului Vaslui.

To�i cei care șiau adus și continuă săși aducă contribu�ia la realizarea și
între�inerea ziarului, merită toate laudele, respectul și considera�ia pentru munca
depusă. 

Meridianul Iași  Vaslui  Bacău, asemenea altor publica�ii și mijloace de in
formare publică massmedia a trecut, în decursul vie�ii sale,  prin multe faceri, 
prefaceri și schimbări impuse de evolu�ia în ansamblu a societă�ii, de greută�ile în
tâmpinate, de noile cerin�e sociale, starea financiară, digitalizare etc.

La ceas aniversar este meritoriu să ne amintim de lucrurile frumoase și
plăcute pe care leam găsit în paginile ziarului, neau impresionat și care neau deter
minat săl căutăm, săl citim și săl apreciem.

În aceleași timp se impune apreciată capacitatea Fondatorului de atragere și
între�inere a unei intelectualită�i valoroase în jurul ziarului Meridianul și revistei
Meridianul Cultural Românesc, formarea și dezvoltarea unor valori jurnalistice, pu
blicarea operelor unor scriitori, poe�i, epigramiști locali și din �ară și multe altele.

În calitate de cititor al ziarului și al revistei sunt impresionat plăcut să aflu
despre frământările și evolu�ia comunită�ilor rurale prin ochii primarilor și reporterului
care ia intervievat, despre operele unor scriitori, poe�i, documentariști, epigramiști,
caricaturiști, pictori, sculptori etc. cu reședin�ele în �ară și în străinătate, semnifica�iile
sărbătorilor religioase importante din timpul anului, ac�iunile și activita�ile de păstrare
și promovare a tradi�iilor locale și așa mai departe.

Aș remarca faptul că împreună cu Grupul de presă Cvintet TERA a crescut,
sa format si a devenit un reper in cultura locala fondatorul, Domnul Profesor Doctor
Dumitru V. Marin, prin cele  peste 51 de căr�i editate și miile de reportaje, interviuri,
cronici.

De asemenea, aș spune că sunt mândru de fostul meu profesor de limbă și
literatură, care a func�ionat la tinere�e la Școala gimnazială din satul Măcărești, comuna
Prisăcani, jude�ul Iași.

Închei prin a adresa – la ceas aniversar – Ziarului Meridianul, Revistei Merid
ianul Cultural Romanesc, Grupului de presa Cvintet TERA, fondatorului, jurnaliștilor,
colaboratorilor și cititorilor VIA�Ă LUNGĂ ȘI FRUMOASĂ, PUTERE DE
MUNCĂ, SĂNATATE ȘI CÂT MAI MULTE SATISFAC�II ȘI ÎMPLINIRI ÎN 
PLANURILE LITERAR, JURNALISTIC ȘI PERSONAL.

FELICITĂRI ȘI LA MUL�I ANI. 
Cu stimă, respect și considera�ie.

Constantin CHIRICA, Iași.

În încheiere vă doresc MULTĂ, MULTĂ SĂNĂTATE și ANIVER
SAREA ZIARULUI să fie de bun augur pentru Dvs. și participan�i.

Cu stimă.

DE LA PODUL TURCULUI, 
LA VASLUI

Am încercat nu o dată să ima
ginez parcursul lui Dumitru V. Marin
dacă nu iar fi ieşit în cale Vasluiul şi 
sar fi reînrădăcinat în spaţiul băcăuan.
Cred că ar fi fost marcat de acelaşi
neastâmpăr culturalmediaticliterar şi
ar fi creat un culoar numai al lui în viaţa
spirituală a comunei/urbei/judeţului.
Aşa se face că vecinii noştri, la care eu
ţin enorm (am spuso în urmă cu nişte
ani, în sala de şedinţe a Consiliului
Judeţean Vaslui: le sunt recunoscător
celor din coasta noastră pentru că neau
dat o localitate – singura din spaţiul
băcăuan – atinsă de pasul eminescian,
şi anume Lipova), culeg roadele unei
munci benedictine depuse de Dumitru
V. Marin.

La şi mai multe izbânzi!
Prof.univ.dr.Ioan DĂNILĂ – Bacău

DR./JURNALISTUL 
DUMITRU V. MARIN 

ÎN PRESA VASLUIANĂ

Pe firmamentul presei vasluiene, de aproape 51 de ani se află scriitorul/jur
nalistul Dumitru V. Marin. Un om, o via�ă, o întreagă operă depusă  pentru cultura
vasluiană și nu numai. Cu o muncă asiduă dar și cu multă inteligen�ă  a adus în fa�a
opiniei publice Ziarul Meridianul, fondat în anul 1996, dar și revista de prestigiu
interna�ional Meridianul Cultural Românesc.

Ziarul Meridianul cât și revista Meridianul cultural Românesc reprezintă un
reper important pentru cititorii săi dat și un instrument valoros de promovare a culturii
noastre românești în �ară și în străinătate.

Trebuie să recunoaștem munca depusă până acum de Dr./Scriitorul/Jurnal
istrul Dumitru V. Marin, să respectăm valoarea adusă culturii române, ca pe viitor, la
rândul nostru să fim respecta�i.

Să vă dea Dumnezeu, multă sănătate, putere și inspira�ie pentru a merge mai
departe.

Corina MATEI GHERMAN
Membră a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Iași.
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Dumitru V. MARIN
Darul pictorului Gheorghe LETEANU

A  a p ă r u t  n r. 2 7 / 2 0 2 1
Revista noastră interna�ională de care suntem

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

grafică deosebită.
 Înregistrăm peste 780 colaboratori.
 Profilul Meridianului  Cultural  RomânescMeridianului  Cultural  Românesc

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

 Fie și doar după atât de pu�in timp, sus�inerea
noastră este numeric și mai ales valoric
EXCEP�IONALĂ.
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O SCURTĂ TRECERE ÎN
REVISTĂ A REALIZĂRILOR

DIN ULTIMII 5 ANI.
1. Cea mai importantă, rezistăm în pia�a jurnalistică.
2. Lărgirea numărului de colaborări cu străinătatea.
3. Promovarea marilor valori locale din toată Moldova, din

�ară și chiar din afară, careși găsesc și în ziar spa�iul editorial.
4. Difuzarea extrana�ională în alte �ări și continente (4…).

5. Admiterea prof.dr. D.V.Marin ca membru al Asocia�iei
Scriitorilor Români din America de Nord (ASRAN). Mai este
membru al Grupului Scriviamo din Italia, al grupului condus de
omul de cultura Ben Todica din Australia și al altor grupări din
lume.

6. Ziarul se men�ine ca una dintre publica�iile importante
tipărite și online din Moldova.

7. Rămâne o oglindă jurnalistică fidelă a evenimentelor in
terne și externe cu colaboratori din Elve�ia, Israel, Italia, Anglia,
Germania, Canada, SUA, Noua Zeelanda, Australia, R. Moldova
Chișinău, UcrainaCernău�i ș.a.

8. Un numar de căr�i, însumând aprox. 50000 de pagini,
consemnează și aceste realită�i, în afară de temele principale, is
torie locală, învă�ământ, etnografiefolclor, crea�ie literară și
beletristică.

9. Toate cele de mai sus le consemnez de pe un pat de spital
de recuperare cardiovasculara, din Ardeal, dupa un AVC.


La aniversarea celor 25 de ani ai ziarului cu permanentă

pagină culturală Meridianul de IașiVasluiBacău care a prefi
gurat M.C.R. neam străduit să facem un raport al muncii și
existen�ei noastre. Perfect în limitele ADEVARULUI.

Dovada, 25 de guverne ale Romaniei sau dus, dușmanii lo
cali puternici au rămas, ziarul, revista, televiziunea TVV trăiesc,
dar ști�i ce… nu numai în jude�ul Vaslui, ci ÎN �ARĂ și ÎN
LUME.

D.V.M.
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CÂND TOTUL SE SCHIMBĂ
ÎN RĂU 
Câmpul nu mai e lucrat, 
Crângul este defrişat, 
Oameniis flămânzi şi goi, 
Doar corupţia en toi! 

CUMPLITA POLUARE 
Mereu tentrebi, nedumerit, 
De ce nui câmpul înverzit, 
Au dispărut păduri, livezi, 
Pe “sus” doar uscături mai vezi! 

SĂ AI CARTE NUI SUFICIENT 
Una este să ai carte 
Alta este să ai parte, 
Ceea ce conteazăn toate, 
E pe cine ai în spate! 

SFAT UNUI NEVOIAŞ 
De nu ai serviciu, casă 
Nai nici ce să pui pe masă, 
Ca să nu te zbaţi în van, 
Făte…politician! 

ALEŞII 
În funcţii se văd doar zei 
Până din înalturi cad, 
După cum se poarta ei 
Dracui ia pe mulţi... în Iad. 

NEDORIŢII POLITICIENI 
Linguşeala mult urăsc 
Căn politică, se pare, 
Vin şi nu din întâmplare, 
Numai cei ce se târăsc

Vasile VULPAȘU

TOAMNĂ GREA
Cum banii dau pe dări şi pâne,
Când frig en casă şi iar plouă,
Să număr grevemi mai rămâne…
Că prim ministrul… nare ouă.

DUPĂ DEGUSTARE
Deaceste vinuri încântaţi,
Am vrea – mai mult ca toate cele –
La guvernanţi să  nu le daţi...
Că dau în gropi şi fără ele.

POETUL ŞI PĂSĂRICA LUI
Văzând ce slabăi mitica,
Soţial ceartă cu asprime
Căi e flămândă păsărica
Şii dă în loc de râmă, rime!

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

Gheorghe BĂLĂCEANU

UNUI BĂUTOR
Vrând să iasă la lumină
– Dovedind voinţă, har 
Când ia banii (la chenzină) 
Bea pahar după pahar.

Aurel BAICAN


Ea: Te iubesc!
El: Mulţumesc.
Ea: Mă aşteptam la ceva mai mult.
El: Mulţumesc frumos!


Doi amici:
– De ce esti așa ingrijorat?
– A plecat nevastămea fără umbrela.
– Nu î�i face probleme, dacă o prinde ploaia, intră și ea întrun magazin.
– Păi de asta sunt îngrijorat


Mama:
– Bulă, de ce ai luat o notă aşa de mică la test?
Bulă:
– Din cauza absenţei, mamă!
Mama:
– Nu pot să cred Bulă, ai lipsit de la şcoală?!
Bulă:
– Nu mamă, băiatul care stătea lângă mine a absentat de la test!



Bulă pe malul marii. Pe ochii lui se poate citi tristete:
– Bulă... De ce ești trist?
– Acum doi ani aici sa înecat prima mea soacra, oftă Bulă.
– Încearcă sa ui�i, acum ai o noua soacra!
– Da... Dar nu vrea sa între în apa!

VORBE DE DUH
PRINTRE RÂNDURI

*   Există situaţii când îşi pierd minţile chiar şi cei care nu leau avut...
*   Proştii sunt de două feluri: cei care cred tot şi cei care nu cred nimic.
*   Suntem cu toţii o sapă şiun pământ...
*   Singurătatea e confortabilă dacă ai cu cine so împarţi.
*   Cu ajutorul unor specialişti poţi demonstra orice inepţie.
*   Au dreptate cei care spun că nimeni nu are dreptate.
*   Circumvoluţiile nu se obţin cu bigudiuri.
*   Eu când presupun ceva sunt sigur!
*   Printre rânduri fiecare citeşte altceva...
*   Degeaba te scarpini în cap când te mănâncă în altă parte.
*   Minunile durează mai puţin decât concediile.
*   Libertatea depinde de distanţa dintre bariere.
*   Viitorul ne priveşte cu ochii oblici.
*   "Şi eu am fost intelectual, dar acum am ieşit la pensie..."
*   Omul încruntat nu neapărat gândeşte. Uneori e doar constipat.
*   Nu poţi fi pe placul tuturor, dar nici nu e nevoie.
*   Incredibil ce multe cioburi se obţin dintro farfurie incasabilă.
*   Şi în iad e bine dacă eşti şef.
*   Cine aruncă cu vorbe trebuie apoi să le culeagă...
*   Solniţa nu cunoaşte decât un singur gust.

VORBESTEMĂ DE BINE
*   Urmez două diete de slăbire. Cu una singură nu mă satur.
*   Poţi rezolva orice problemă spunând că nu există.
*   Mai bine o victorie ieftină decât o înfrângere scumpă.
*   Scrisoarea prin care i se anunţa demiterea era semnată "al dv. sincer".
*   Cel mai greu este să dovedeşti că nu ai făcut nimic...
*   Fiecare figurant visează să devină o figură.
*   Cine râde tot timpul nu are simţul umorului.
*   Ca să poţi face umbră pământului trebuie ca cineva să te lumineze.
*   Toate premiile sunt de consolare.
*   Minciuna se bazează pe câteva adevăruri mai greu de verificat.
*   Unii sunt destul de proşti, dar noroc tot nu au.
*   Şi numărul 13 e bun, cu condiţia să aducă noroc.
*   Cine merge la lucru pierde o mulţime de timp liber.
*   Sodoma şi Govora (eroare freudiană).
*   Nu este prea mult iubit cine are întotdeauna dreptate.
*   " Vă rog sămi faceţi un mic contraserviciu dezinteresat".
*   Nu orice pierdere este o pagubă.
*   Dracul se culcă des dar nu doarme niciodată.
*   Vorbeştemă de bine, promit să mă revanşez !
*   Ca să dai din coate nu trebuie neapărat să ai mâinile curate.

Dorel SCHOR
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GRIJI ÎN PANDEMIE
BĂCEȘTI – VASLUI

Reporter: Stima�i prieteni, suntem în biroul primarului comunei Băcești, 
întro zi foarte aglomerată. Stăm de vorbă cu primarul comunei, unul dintre eroii uneia
dintre căr�ile mele: „Bătălia pentru Vaslui”. Dumnealui este unul dintre primarii 
„ereditari” ai jude�ului Vaslui, unul dintre cei care au cea mai mare vechime în această
func�ie. Am zis că Hora�iu Cărăușu este primar „ereditar”, pentru că moștenește
func�ia de la tatăl său. Domnia sa îmi spune că a obosit în func�ia de primar din cauza
răspunderii, dar tot el mi spune, atunci când îl las să vorbească, că are foarte multe
realizări în toată comuna. Dar să îl lăsăm să ne spună de ce este azi atât de aglomerată
primăria Băcești.

Primar: În  primul rând a început școala și se fac dosare pentru rechizite
școlare, to�i vin la primărie să depună actele pentru aceste drepturi care li se
cuvin. Majoritatea cetă�enilor comunei, care au copii, beneficiază de aceste drep
turi și noi le eliberăm actele necesare. Din nefericire avem unul din salaria�ii
primăriei bolnav de Covid 19 și încă unul din angaja�ii noștri este suspect a fi
bolnav. Am apelat la o firmă acreditată pentru a li se lua la to�i salaria�ii
primăriei analize de laborator. Facem acum testele necesare. Vreau să fac un co
mentariu la prezentarea pe care a�i făcuto: dacă am obosit pot să plec acasă, nu
mă �ine nimeni la primărie. Uneori te obosește faptul că cetă�enii pe care
încercăm săi ajutăm nu manifestă nici o evolu�ie în rezolvarea problemelor pe
care încercăm să le rezolvăm. Teai aștepta ca atunci când întinzi cuiva o mână
de ajutor, acesta să facă niște pași înainte, dar de multe ori situa�ia nu stă așa.
Sunt și ei vinova�i de acest lucru, dar și noi. Cât despre realizările pe care le voi
lăsa în urmă, sunt mul�umit de munca mea. Poate puteam face mai multe sau
poate al�ii făceau mai multe sau mai pu�ine lucruri. Nu am terminat de realizat
tot ce se putea realiza. Este loc și de mai bine.

R: De ce crede�i domnule Hora�iu Cărăușu că a�i fost ales? Mai ales că anul
trecut a�i avut concuren�ă.

P: Uneori mă gândesc și eu: am câștigat de șapte ori alegerile. Oare 
iam păcălit? Sau poate miam îndeplinit misiunea pe care am avuto? Nu știu
cum sămi răspund la aceste întrebări. Eu știu doar că am încercat să acopăr din
investi�iile pe care leam făcut toate nevoile cetă�enilor. Sunt și nemul�umiri, 
uneori îmi fac și eu un proces de conștiin�ă așa cum spunea regretata mea
dirigintă, doamna Zugravu. Este loc de mai bine.
............................................................................................................................................

R: Domnule primar, doresc o părere a domniei tale despre ziarul care
împlinește pe 23 ianuarie 25 de ani.

P: Domnule profesor, eu îl citesc cu plăcere, de câte ori îl primesc și pe
mail și în format fizic. Eu vă doresc „La mul�i ani!” și dumneavoastră și ziarului,
pentru că, am văzut că a�i împlinit de curând 80 de ani.

R: De ce crede�i domnia voastră că ziarul este bun?
P: Decând îl citesc – cam de 10 ani, observ că reflectă sincer și construc

tiv realitatea din jude�: probleme cu care se confruntă primarii din jude� și din
jude�ele limitrofe. Uneori poate a�i lăudat mai mult, dar a�i și criticat.

R: Putem vorbi despre obiectivitate?
P: Cu siguran�ă!
R: Mul�umesc pentru aprecieri și vă invit la sărbătoare.
P: Mul�umesc frumos, domnule profesor.

(Interviul integral îl pute�i citi în numărul viitor)

Dumitru V. MARIN
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DRAGUL MEU ZIAR

„MERIDIANUL” 
Sunt onorată de invita�ia de a participa la sărbătorirea ta cu ocazia împlinirii

a 25 ani în slujba răspândirii informa�iilor economice, politice,  culturale, sociale
din jude�ele Vaslui, Iași, Bacău și din întreaga �ară. 

�iai făcut cu prisosin�ă dato
ria de a informa corect cetă�eanul 
despre ce se petrecere în �ară noastră,
în jude�ul nostru și chiar în satul și 
comuna noastră. Editorialele tale,
Dragă ziarule,  neau format imaginea
despre  politică și politicieni,
conducători de partide, de institu�ii, de
Guvern, Prefecturi, Consilii jude�ene
etc, oameni cu responsabilită�i fata de
cetă�enii care șiau dat votul pentru ei,
au avut încredere în capacită�ile lor de
a le reprezenta interesele în organis
mele în care au fost aleși, dar care au
uitat săși pună toate capacită�ile lor
intelectuale în slujba celor care iau
ales și își apară interese personale și de
grup și ignoră pe cei ce fac cinste
jude�ului  și �ării  prin activitatea lor.

Mai mult chiar, nu numai ca nui ajuta, dar îi  și împiedică  în activitatea lor, descu
rajind și for�ând răspândirea adevărului. 

Felicit ziarul Meridianul pentru  curajul de a spune lucrurilor pe nume, 
felicit pe to�i salaria�ii,  colaboratorii și pe directorul acestui trust de presa! Ei con
tribuie substan�ial la „creșterea limbii românești și a patriei cinstire”, făcând prin
truda lor să știe orice român, oriunde sar afla, că în România sunt oameni careși
iubesc �ara,  iubesc realizările cetă�enilor lor, vor binele �ării și se spetesc muncind,
deseori fără a fi plăti�i pentru munca lor. Este rușinos sa consta�i că cei ce ar trebui
sa fie interesa�i de cultură,  au mijloacele financiare la îndemână și ar trebui sa con
tribuie la dezvoltarea activită�ilor culturale, nu le pasă și se războiesc cu cei ce se
zbat sa facă ceva spre cinstea cetă�ii în care trăiesc.  

Încă o dată, dragi salaria�i și colaboratori ai ziarului, „FELICITĂRI”, „LA
CÂT MAI MULTE REALIZĂRI ȘI MUL�I ANI”, să sta�i drep�i,  cu coloana
vertebrală dreaptă de partea celor care abia așteaptă să  citească ziarul și încă mai
cred că în �ara noastră mai există libertatea cuvântului,  libertatea de exprimare  și
presa mai poate fi a patra putere în stat! 

Vă doresc tuturor o sărbătoare frumoasă,  să vă bucura�i de tot ce a�i realizat
în acești 25 ani și mai ales sa fi�i sănătoși și încrezători că ceea ce face�i este spre
binele cetă�eanului! 

Cu tot dragul, cea mai fidelă cititoare a ziarului și a revistei, 
Marieta GÎMBU�Ă, Lungani,  jude�ul Iași.

Felicităm efortul depus de Dr./
scriitorul/Jurnalistul Dumitru V. Marin, pentru
a men�ine flacară trează a culturii române.

Domnia Sa, e mereu pe metereze, și
are grijă ca Ziarul Meridianul și Revista 
Meridianul Cultural Românesc, al căror Direc
tor General  este, să apară, ca cititorii din �ară
și din alte col�uri ale lumii să se bucure și să afle
că la noi, la Vaslui și nu numai sunt oameni de
cultură de calitate.

Vă urez multă inspira�ie și putere de
muncă

Calistrat  ROBU– 
PREȘEDINTELE  U.C.P.  FILILA IAȘI 

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

DUMEȘTI – VASLUI

Reporter: Stima�i prieteni, suntem la Dumești în biroul primarului. Pe rafturi
sunt icoane și steagul �ării, pe biroul primarului sunt o grămadă de hârtii. Mai întâi
vă rog să vă prezenta�i.

Primar: Mă numesc Ioni�ă Barnea Ciprian și sunt primarul comunei
Dumești din 27 septembrie 2020.

R: A�i intrat în func�ia de primar, domnule Barnea?
P: Sigur că da, în fiecare zi căutăm să rezolvăm cât mai multe din prob

lemele cetă�enilor, neam implicat în tot felu de probleme, în scriere de proiecte,
o parte dintre ele sunt în stadiul de depunere. Am depus un proiect pentru un
centru comunitar integrat și așteptăm selec�ia finală. Suntem eligibili și sperăm
ca în anul viitor să trecem la construc�ia acestui centru comunitar. Va fi construit
în spatele dispensarului comunal. Acolo va fi suficient spa�iu și acolo va fi
amplasată clădirea. Alt proiect este pentru modernizarea de drumuri comunale.
Tocmai am luat pentru el ultimul aviz și sperăm săl depunem la deschiderea se
siunii de depunere a proiectelor la Programul Na�ional de investi�ii.
...........................................................................................................................................

R: Dea lunul timpului, de câte ori trec pe aici remarc tunurile din fa�a
primăriei. De ce păstra�i aceste tunuri în preajma monumentului?

P: Sunt armele cu care au luptat înaintașii noștri. Sunt simboluri, așa
au luptat ei. Împreună cu tricolorul din primărie, acestea sunt simboluri ale
identită�ii na�ionale. Pentru credin�ă, pentru �ară și pentru glia strămoșească au
luptat înaintașii noștri. Nimeni nu ar trebui să uite de strămoși, de eroi, de drapel
și de limba română.

R: Întrucât meridianul de IașiVasluiBacău împlinește 25 de ani (Nu știu de
când și cât îl citești domnia ta), ce părere ai despre acest ziar?

P: Eu am avut acces la acest ziar și înainte de a fi primar. De când sunt
primar lam citit cu aten�ie. Simt că va dăinui în timp. Probabil presa online are
importan�a sa dar cuvântul tipărit este important și rămâne. La fel ca fotografiile
vechi din albume care vor avea farmecul lor. Probabil vor fi studiate ca niște
curiozită�i.

R: Mul�umesc pentru aceste cuvinte care vor apărea în ziarul festiv de joia
viitoare. Să ne trăiești, domnule primar.

P: Sănătate multă vă dorim și dumneavoastră
Interviul integral în ziarul de săptămâna viitoare

Dumitru V. MARIN

MM EE SS AA JJ EE   LL AA   AA NN II VV EE RR SS AA RR EE ::
MERIDIANUL DE IAȘIVASLUIBACĂU

ȘI 
MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC

Apari�ie remarcabilă pe scena ziaristicii, cu multiple valen�e culturale,
informa�ionale dar mai ales morale „dictate” de apărarea și promovarea LIMBII
ROMÂNE corect transmise urmașilor de prof.dr. DUMITRU V. MARIN, ziarului
Meridianul de IașiVasluiBacău și revistei Meridianul Cultural Românesc le datorez
posibilitatea de a scrie! 

NIMIC NU AR FI FOST fără tenacitatea dovedită de acest Domn al Limbii
noastre strămoșești! Cu o consecven�ă greu de egalat coordonatorul/
promotorul/sus�inătorul Ziarului și Revistei Culturale întrunește Oameni! Scriitori,
Oameni de Artă și de Cultură dar și Tinere talente care, timid, își fac apari�ia încuraja�i
de onorantul Colectiv Redac�ional! Să apari în Meridianul de IașiVasluiBacău și,
mai ales, în Meridianul Cultural Românesc are, de asemenea, câteva trăsături – talent
inovativ, recunoaștere și înscriere pentru totdeauna întrun segment aparte al vie�ii
literare – vei fi citit în 20 de �ări! (oare e pu�in lucru?) și de tine va depinde dacă vei
onora sau nu renumele oferit cu generozitate! Am îndrăznit, cu teamă și respect fa�ă
de atât de multe Nume mari, sămi ofer modesta contribu�ie care era, de fapt, suportul
unui Doctorat. Fără Meridianul de IașiVasluiBacău și Meridianul Cultural 
Românesc nu aș fi mers atât de departe! Publicarea presupune o asumare dar 
publicarea unui segment istoric al secolelor IIII d. Chr. era o mare provocare! Mi s
a dat curaj și îndumare fără rezerve iar după primul meu articol publicat în această
Revistă cunoscută, cu însemnele oficiale de valoare, mam sim�it recunoscătoare că
sunt Româncă! În nici o altă situa�ie puntea culturală cu românii de peste hotare nu
ma onorat atât! Pentru că asta fac Meridianul de IașiVasluiBacău și M.C.R. – 
deschid pun�i de comunicare dar și de aleasă confirmare culturală – DA, SUNTEM
ROMÂNI, acestea sunt gândurile noastre, trăirile, via�a, ne exprimăm și vă iubim tot
românește! NU SUNTE�I SINGURI – voi ce duce�i dorul Patriei! Copiii și copiii
copiilor voștri vor avea ce citi peste ani și ani! Poate unii dintre noi nu vom mai fi
dar vor afla că un singur Om, la Vaslui a mutat mun�ii din loc și a făcut loc câmpiei
nesfârșite și dealurilor roditoare ale sufletului, a adus în fa�a min�ii voastre un jude�
modest pe care la dorit sus, dar mai mult de atât va adus mii de fraze, de versuri
care vă sunt dăruite cu mare dragoste! 

Râmân tributară ziarului Meridianul de IașiVasluiBacău și revistei 
Meridianul Cultural Românesc și mentorului meu întrale muncii, prof.dr. Dumitru
V. Marin pentru formare mea profesională, pentru pu�inul talent descoperit ca sem
natara acestor rânduri dar și mai mult pentru UN MODEL DE VIA�Ă urmat! 

LA MUL�I ANI, STIMATE DOMN ȘI LA CÂT MAI MULTE NUMERE
Ziarului ȘI REVISTEI!

Prof.dr.  MonicaLumini�a COZMEI 
Iași, septembrie, 2017

Vom fi alături doar
cu sufletul .

Felicitări pentru
eveniment!

Multă sănătate!  
Poet total George FILIP ,

Montreal, Canada
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Cu ocazia împlinirii unui sfert de veac

de existen�ă, filiala Bacău a USR  și revista
Plumb, urează la mul�i ani cu apari�ii neîntre
rupte cotidianului Meridianul de VasluiIași
Bacău, săși bucure  cititorii cu aceași
obiectivitate și dăruire , cu  informare direct
de la sursă, așa cum a  făcuto  până acum, sub
oblăduirea distinsului manager, ziarist și for
mator de opinie, inegalabilul Dumitru V.
Marin. 

Dumnezeu să vă răsplătească obiectivi
tatea și munca! 

La  mul�i ani! 
Dumitru BRĂNEANU, 

președintele USR Bacău

JUMĂTATE DE JUBILEU
Ziarul ,,Meridianul”care apare la Vaslui, cu subtitlul: Iași – Vaslui  Bârlad,

fondat în anul 1996, anul acesta, 2021,
aniversează douăzeci și cinci de ani de activitate
neîntreruptă, ajungând la peste 2000 apari�ii. Este
un ziar de informa�ii, opinie și publicitate, ini�iat
și condus de domnul prof. dr. Dumitru V. Marin,
om cu îndelungată activitate ziaristică, fiind
membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din
România. Personal sunt onorat că în pagina de
cultură a ziarului mi sau publicat, din când în
când, unele crea�ii literare satiricoumoristice.  

Consider că apari�ia și continuitatea
acestei publica�ii este utilă cetă�enilor vasluieni
și nu numai prin con�inutul, diversitatea și cali
tatea materialelor prezentate. Citite cu mare in
teres, cred eu că sunt: anun�urile privind locurile
de muncă, cele publicitare, informa�iile politice
și culturale de ultimă oră, știri externe, iar pagina
culturală, prin con�inutul ei de satiră și umor, este
savurată cu zâmbetul pe buze.

Transmit acum la aniversarea a douăzeci și cinci de ani de la apari�ia primului
număr al ziarului ,,Meridianul” felicitări întregului colectiv de redac�ie, sănătate și
succes în continuare! 

AȘADAR:
Cu drag vreau ca ,,Meridianul”
Să aibă cititori tot anul,
Crescând în ochii lor mereu
Și după primul jubileu!

VASILE LARCO, scriitor,
Iași, 13 septembrie 2021       

MERIDIANUL 
PROFESORULUI MARIN

Au trecut 25 ani, dar nașterea a fost ca ieri. În regiunea Moldova din dreapta
Prutului sa născut un ziar, iar el face legătura pe
meridianele lumii cu copiii de suflet ai Prof.Dr.
Dumitru V. Marin, deoarece acest exponent ge
ografic trece prin Vaslui, Iași și Bacău, orașe im
portante pe harta României postdecembriste.
Economie, educa�ie, cultura, sport, via�a
spirituală, secven�e editoriale sunt numai câteva
capitole din sumarul unei publica�ii care se
dorește a fi un ghid de via�ă pentru noi to�i. Ziarul
Meridianul IașiVasluiBacău este o publica�ie
sus�inută financiar de către managerul ei, cu

ini�ialele D.V.M. și este un loc în care multi gazetari au devenit profesioniști și membrii
importan�i ai Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, Asocia�iei Presei Sportive
din România și Asocia�iei Jurnaliștilor Români de Pretutindeni (cu sediul central la
Montreal – Canada). Mă bucur că eu fac parte din toate cele trei grupări jurnalistice și

mă bucur că sunt reprezentantul Iașului în acest colectiv redac�ional de excelenta.
Putem spune din nou că Vasluiul, orașul unde locuiește Dumitru V. Marin a ajuns pe
meridianele lumii și prin munca neobosită a profesorului in domeniul cultural.

Sa ne trăiești profesore că ne mai trebuiești încă cel pu�in 125 ani in fruntea
Meridianului moldav. Doamne ajuta!

Dan TEODORESCU, jurnalist,
Iași

MERIDIANUL, 
LA UN SFERT DE SECOL

În timpuri care, așa cum din păcate se mai întâmplă pe la noi, nu se dovedeau
îndeajuns de prielnice pentru un act de cultură,
în condi�ii în care nu dispunea de ziariști
profesioniști și se impuneau eforturi serioase
pentru adunarea materialelor publicabile, când
nu exista un alt ziar local, acest om deosebit,
Dunitru V. Marin, în toamna anului 1996, a
izbutit să scrie certificatul de naștere a ziarului
„Meridianul”, un ziar pe care șil dorea să fie
„mai altfel”, să nu se înscrie în tiparele jur
nalelor arhicunoscute.

Dacă a reușit sau nu, răspunsul lau dat
anii care au urmat. După doar câteva luni, în
primăvara anului 1997 „Meridianul” a devenit
cotidian și chiar dacă în condi�ii de criză
economică uneori nu a putut edita decât câte
un număr pe săptămână, dorin�a de a se adresa
unui număr tot mai mare de cititori la motivat
pe Dumitru V. Marin să se extindă și în alte

trei jude�e ale Moldovei, în Iași, Bacău și Gala�i. Informa�ia diversă, accesibilă unui
registru larg de cititori, acordarea importan�ei cuvenite tuturor evenimentelor și as
pectelor vie�ii de zi cu zi care interesau marea majoritate a popula�iei, abordarea unei
atitudini tranșante asumate în meandrele sinuoase ale vie�ii politice, în plan local,
na�ional sau interna�ional, și nu în ultimul rând, prezentând și recordurile înregistrate
de  Dumitru V. Marin în plan jurnalistic, au făcut ca ”Meridianul” să se remarce ca un
ziar de calitate recunoscută de cei care nu aveau interese contrare, la care creștea sem
nificativ numărul de colaboratori de la un  an la altul, ajungând să fie distribuit nu doar
în cele patru jude�e, ci și online, la peste cinci sute de adrese atât din �ară, cât și din
străinătate.

Și dacă acest ziar rezistă cu succes de un sfert de secol, acordând Cezarului
ceea ce este al Cezarului, să recunoaștem că este meritul acestui OM care, deși la o
vârstă venerabilă, nu prididește a munci cu râvna unui tânăr dornic de afirmare, un
OM pe care îl cunoaștem șil apreciem, DUMITRU V. MARIN și îi urăm mul�i ani,
sănătate și o via�ă cât mai lungă „Meridianului”!  

Gheorghe BĂLĂCEANU – 
doctor în psihologie,

director adjunct al Asocia�iei Literare ”Păstorel”  Iași

UN SFERT DE VEAC 
ÎNSEAMNĂ 25 DE ANI

Așadar aniversăm 25 de ani de la apari�ia primului
număr al ziarului MERIDIANUL IașiVasluiBacău!

Ziarul numit mai sus, este o publica�ie care
con�ine știri, informa�ii, publicitate și apare săptămânal.

De asemenea are  și  pagini  dedicate  culturii
románesti, unde  apar și autori din DIASPORA!

Astfel că, publica�ia este  de  rang INTERNA�IONAL.
Motiv pentru care, transmitem  de pe  malurile

Dunării din Bavaria, întregului colectiv redac�ional, cele
mai calde urări de bine și sănătate, alături de un
tradi�ional românesc: LA  MUL�I  ANI!

Cu deosebită stimă și mult respect,
Georg BARTH –  

Germania, 07. septembrie  2021
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–– COMUNICAT… 
CULTURAL�!�

În legătură cu aniversarea ziarului Meridianul de Iași
VasluiBacău:

– Grupul de presă Cvintet TERA din Vaslui, de 
altfel singurul grup de presă din România cu televiziune (azi, on
line), ziar (de 25 de ani), revistă interna�ionalizată (781 de co
laboratori din toată lumea), înștiin�ează:

– Joi, 23 septembrie 2021, între orele 10 – 14,
organizează ANIVERSAREA festivă a împlinirii celor 25 de ani
de la apari�ie (primul nr. joi, 26 sept. 1996), adică 25 de ani în
slujba �ării și a Vasluiului, a ziarului zonal 
Meridianul de IașiVasluiBacău.

– Simpozionul Na�ional „25 de ani în slujba României
și a Vasluiului” se bucură de prezen�a unor mari personalită�i
culturale românești care șiau anun�at participarea, din Bacău,
București, Iași, Gala�iTecuci, Vaslui, Bârlad, Huși.

– Se lansează public numărul 3/27 al Revistei 
MERIDIANUL CULTURAL  ROMÂNESC, apărută la 1 
februarie 2015. Se vor înmâna un număr de exemplare 
gratuit participan�ilor.

– Se lansează și căr�ile cu nr. 48, 50, 51 ale lui DVM.
– În sala Bibliotecii Jude�ene Vaslui, organizăm

EXPOZI�II: pictură, caricatură, lucrări ale Asocia�iei „Artă,
tradi�ie, cultură” din Bârlad. Pentru prima dată va fi și o expozi�ie
cu PORTRETE ale unor personalită�i contemporane dimprejurul
ziarului și revistei. Nu lipsesc expozi�iile de căr�i ale autorilor
prezen�i, de ziare, de reviste.

– Vor fi inserate programe artistice, inclusiv de către 
Ans. Privighetorile Zeletinului, din Podu Turcului, condus de
prof. Nicolae Popa și Clubul Elevilor Vaslui.

– Programul manifestării a fost publicat în ultimele 
numere ale ziarului care va apărea în haină festivă joi 23 septem
brie 2021, pus gratuit la dispozi�ie.

– Vor participa reprezentan�i ai UZPR în frunte cu
președintele Doru Dinu Glăvan, ai LSR, Dan Teodorescu, ai
USR, Dumitru Brăneanu – Bacău, ai unor grupări culturale.

– Se decontează cheltuielile de deplasare, se asigură
masa de prânz invita�ilor.

– Pentru public: sau distribuit vasluienilor 3500 de ex.
de ziar.

– Organizator: Grupul de presă condus de prof. dr. D.V.
Marin.

– Nu sprijină manifestarea vreo oficialitate sau 
organizare administrativă.

– Participare liberă, în condi�ii de pandemie, în sala
TinArt, a B.J.V.

MANAGER ȘI SPONSOR, 
Prof. dr. D.V. MARIN

ÎI INVITĂM pe to�i colaboratorii și simpatizan�ii să ne
trimită păreri sau aprecieri despre acest ziar și oricare alte
contribu�ii, în vederea alcătuirii unui volum aniversativ.

ZIARUL NOSTRU CONFERĂ: 
DIPLOME DE ONOARE ANIVERSATIVE, pentru

următorii primari:
IAȘI: Băl�a�i, Lungani, Grajduri.
VASLUI: Băcești, Berezeni, Bogdănești, Dănești, Delești,

Dragomirești, Oșești, Rebricea, Solești, Vutcani.
BACĂU: Gelu CioravăPodu Turcului.
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Meridianul de Iași, Vaslui Bacău  la un sfert

de veac de existen�ă
Iată că sau împlinit 25 de ani de la apari�ia

primului număr al ziarului „Meridianul” patronat de
ctitorul său, prof. Dr. Dumitru V Marin. Nu știu și nici
numi amintesc, cum arăta primul număr al ziarului.
Ceea ce știu sigur, este că ziarul, prin colectivul său
redac�ional, a perseverat în a informa corect publicul
cititor, a slujit actul de cultură și a pus în eviden�ă
(spre deosebire de alte surate) și realizările pozitive,
adjudecânduși astfel un loc binemeritat în ierarhia
jurnalistică a jude�ului Vaslui. 

Deja de vârsta unei genera�ii (25 de ani) acest ziar a devenit o prezen�ă notabilă în spa�iul
publicistic vasluian prin vivacitatea sa, prin persisten�a sa și mai ales prin con�inutul său. Dar poate
cel mai bine am ilustra valoarea lui dacă lam raporta la spusele a trei mari personalită�i ale trecutului
și prezentului în materie de jurnalistică. 

Prima ar fi opinia jurnalistului, literatului și omului de cultură Geo Bogza care, deși a
servit regimul comunist, nu a făcut niciodată rabat la principiile jurnalismului autentic, așa încât
afirma�ia sa; „ce mai poate rămâne dintro pagină de gazetă în care nu se găsește sacasmul unui
pamflet, emo�ia profund umană a unui reportaj și noutatea unei știri? este perfect valabilă și astăzi.
Și avea dreptate. În absen�a acestor deziderate aproape că nu se poate vorbi de jurnalism. În paginile
Meridianului le ve�i găsi pe toate trei; și sarcasmul unui pamflet și emo�ia unui reportaj, și umorul
unui catren și un eveniment cultural, dar mai ales sabia satirică a editorialului pe care îl semnează
ctitorul număr de număr și nu în ultimul rând noută�ile pe care știrile inteligent prelucrate le aduce
în spa�iul public. 

A doua calitate ar fi veridicitatea informa�iilor  a căror abunden�ă, în zilele noastre, efectiv
năucește conștiin�a publică. Despre  această avalanșă de informa�ii Winston Churchil spunea, nu
fără temei, că o treime sunt contradictorii, o treime false (fake newsurile de astăzi n.n.) și o treime
incerte. Selec�ia acestora, ca și cum ai separa grâul de neghină, a devenit o adevărată artă, iar
informa�iile pe care le furnizează Meridianul au girul realită�ii. 

O a treia considera�ie asupra presei de astăzi apar�ine jurnalistului și scriitorului Nicolae
Manolescu care și el afirma; „partea proastă este că senza�ionalul cel mai ieftin prevalează asupra
valorii reale a informa�iei și prea se tabloidizează pe zi ce trece. În loc de întrebări reporterul este
bântuit de răspunsuri”. În paginile Meridianului senza�ionalul nuși are locul decât în măsura în
care ilustrează aspectul pozitiv al evenimentului și eventual moralizator în cele negative. 

La capitolul întrebări și răspunsuri însă, trebuie să recunoaștem că întradevăr, reporterul
Dumitru V Marin, este bântuit de răspunsuri. Are însă o scuză. Aceste răspunsuri au în spate o
frumoasă și bogată experien�ă, nu numai jurnalistică ci și de via�ă. Ca ziar de informa�ie, atitudine
civică și cultură săi urăm via�ă îndelungată, apari�ii pe măsură și un nou bilan� la semicentenar, în
aceiași forma�ie, ca și astăzi dacă sar putea.

Valeriu LUPU – doctor în știin�e medicale

Cu prilejul aniversării 
„Meridianulului” prima dată miau venit în
minte oamenii; oamenii care fac ziarul
astăzi, cine anume a demarat proiectul edi
torial, cine i sa alăturat în acest demers,
cine se ocupă de tipar, difuzare, popu
larizare, cine a venit, cine a plecat, cine sa
alăturat echipei în aceşti ani, mulţi şi
zbuciumaţi pentru presa românească, dar şi
oamenii pentru care ziarul a trăit şi trăieşte.

Îi urez „Meridianului” şi celui prin
care acest ziar se identifică, Dumitru V.
Marin, să fie în continuare obiectiv, ferm,
bun, iscoditor, să dezvăluie, să informeze,
să fie în continuare viu, săi pese de dreptate
şi adevăr, de frumos, de cultură şi de oa
meni.

La mulţi ani!
Mihaela BĂBUŞANU


