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 V\ rog: deslu[i]i mai multe mesaje, dar mai ales 
pe acela care v-ajut\ s\ ave]i valoare, adic\ AVERE, [i 
mai ales, OPER|. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 VALOAREA PE CARE TO}I O C|UT|M, 
DAR PU}INI O G|SESC ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M-au b\tut timpurile la ]ar\, `n ]ar\, `n afar\; 
M-am r\zboit cu mai to]i puternicii zilei; 
Am muncit mereu cu `ncr=ncenare... [i rezultate ! 

* 
Pe mul]i i-am f\cut eu talenta]i [i harnici ! 

D.V.M. 
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MESAJ 
 

 O carte pentru un Curent cultural-informa]ional 
unic ([i care, cred c\, va r\m=ne unicat) cu ax\ un ziar cu 
peripe]iile lui, MERIDIANUL, ca o cronic\ vie [i scris\ 
a momentului (de decenii) rezum=nd ce s-a difuzat ca 
imagine `n Studioul TV. Vaslui [i ca sunet `n posturile 
UNISON Radio (Vaslui [i B=rlad)  `ntr-un MEDIU pu]in 
favorabil prin tradi]ie [i condi]ii (intelectuale)..., o oper\ 
care s\ ofere argumente c\ [i `n jude]ul Vaslui e... 
explozie de creativitate. 
 Dac\ "galaxia Guttemberg" `[i arat\ limitele (oare, 
sf=r[itul?), cartea (text^pagin\^grafic\...) trec=nd `n 
edi]ie electronic\, iar ziarul fiind cel mai ieftin pe net, 
putem crede `ntr-o miraculoas\ dezvoltare mintal\ numai 
[i numai informatizat\ ? Ar `nsemna c\ putem tr\i numai 
cu pastile ! 
 Scriam `n TVV – 15... explozia... c\ omul trebuie 
s\ `nve]e [i asta `nseamn\ text, oricum ar fi, trebuie s\ 
comunice [i asta `nseamn\ cuv=nt vorbit, scris sau 
sub`n]eles, s\ viseze, deci imagine din natur\ sau... 
creat\, artistic\ ! 
 A comunica despre momentele dezvolt\rii noastre 
pe aceste locuri `nseamn\ a lua martor presa. 
 Mergem `n c\utarea identit\]ii de sine, mereu 
"trimi]=ndu-ne" creierele prin alte p\r]i. Vasluiul ca jude] 
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[i municipiu poate demonstra greu, greu c\ are valoare `n 
context na]ional [i numai prin operele celor pleca]i. 
Aproape toate marile "capacit\]i locale" s-au afirmat 
uneori cu mult prea departe, s\ nu mai [tim de ele. 
 Nu  mul]i [i ne-pro[ti, cei r\ma[i au realizat ce-au 
putut: posturi de radio, tv, ziare [i reviste, cele mai multe 
efemere, festivaluri: umorului, fanfarelor etc., forma]ii 
artistice (Fantasia, Rotaria, Rapsodia Vasluiului, 
excursii, spectacole etc.). Aproximativ 150 de persoane 
au `ncercat... c\r]i ! Vreo 300 de volume, (unele, doar 
"pagini"), stau m\rturie pentru ace[ti 20 de ani, cu 
colabor\ri la peste 60 de publica]ii. 
 Am considerat, pe baza valorii [i continuit\]ii c\ 
TV.V., Unison Vaslui [i Unison B=rlad sus]inute de 
Meridianul au fost principalele voci ale cet\]ii `n aceast\ 
efervescen]\ unic\ [i irepetabil\. Alte posturi TV, de azi,  
(filiala Antena 1, Impact Tv-telecablu [i de cur=nd Total 
Tv), alte posturi radio care se aud aici (program local 
non-stop nu au dec=t cei de la Unison Radio), destule 
reviste [colare sau c=teva apari]ii  mature sporadice fac 
dovada dezbaterii `n urbe [i `n jude], fie crea]ie, fie 
REAC}IE la ce-am propus noi. 
 Spiritul veacului (G. Ibr\ileanu) tinde c\tre munc\ 
fizic\ prea pu]in\ (inclusiv ore de educa]ie fizic\ `n [coli) 
[i lene intelectual\... c=t cuprinde ! Homo videns 
`nseamn\ vizionare... nesf=r[it\, cu rare emo]ii la 
violen]e [i la sex ! {i acesta e `nceputul ! 
 C\ `n jurul Grupului nostru de pres\ se adun\ 
constant valori, `n valurile transformatoare, e u[or de 
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demonstrat. R\m=ne actual\ precizarea din cartea din 
2006: 

"Demersul nostru se bazeaz\ strict pe realitatea care 
impune ca principale realiz\ri `n aceast\ perioad\: 

- Dezvoltarea [i diversificarea vie]ii social - 
culturale [i economice, ca exponent SC CVINTET TE-
RA fiind un grup modern [i modernist sub varii aspecte. 

- Introducerea informatiz\rii (de la telefoanele 
analogice cu disc la celulare, calculatoare, internet) [i nu 
numai. 

- Realizarea unei anumite con[tiin]e de sine a 
acestei popula]ii dar [i [tirbirea, neglijarea sau anularea 
valorilor locale (un exemplu: parlamentari, str\ini de 
aceste locuri); 

- Situarea `ntr-un angrenaj (circuit) na]ional sau 
mondial  a unor valori locale:  destui dintre vasluieni    
s-au afirmat `n Bucure[ti, `n ]ar\, sau peste hotare; un 
fost deputat de Vaslui (Traian B\sescu) ajunge 
pre[edintele ]\rii, o deputat\ din Vaslui - parlamentar 
european, al]i ale[i ca parlamentari de Vaslui ajung `n 
func]ii importante, destui tineri din jude] lucreaz\ la mari 
companii na]ionale, `n lume, destule talente `n diaspora. 

Credem c\: 
a) Televiziunea Vaslui [i celelalte mijloace de pres\ 

ale Grupului reprezint\ [i un important element de 
continuitate [i diversitate. 

b) Este emblematic\ situarea ca lider de opinie `n 
con[tiin]a public\, a acestei prime Televiziuni din 
Moldova (TV.V.). 
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c) Prin aceste mijloace mass-media [i ziarul 
MERIDIANUL exist\ un cronicar permanent, este 
parcurs un segment de istorie local\. Este adev\rat, o 
istorie m\runt\, detalii ale istoriei neamului dar 
reprezentativ\ pentru un e[antion al popula]iei rom=ne[ti. 

d) Prin unitatea de vederi a celor 4 mijloace de 
pres\ (TV.V. era mai pu]in f\r\ radio [i ziar) s-a creat un 
model cultural ilustrativ.  

e) Aici s-a creat o adev\rat\ [coal\ de jurnali[ti, 
oriunde s-ar afla ei ast\zi ! 
 MERIDIANUL e un ziar... rezumativ! Adic\ 
sintetiz=nd ceea ce a ap\rut mai reprezentativ `n 
Televiziunea Vaslui, [i din ce s-a difuzat pe posturile de 
radio Unison (Vaslui ^B=rlad) ca [i via]a public\ la zi. 
 Un ziar... c=t un ziar adev\rat, dar [i c=t o revist\ 
de cultur\ datorit\ paginii permanente consacrat\ 
localismului creator. 
 Un ziar, din an II (martie 2000) bis\pt\m=nal, 
tris\pt\m=nal, apoi s\pt\m=nal care `nso]e[te istoria 
mijloacelor mass-media din jude], dar mai ales ilustreaz\ 
curentul cultural-informa]ional devenit emblematic prin 
reunirea celor mai de seam\ creatori din jude]ul Vaslui. 
 Un `nceput de secol [i mileniu fr\m=ntat (dup\ 
Revolu]ie !) `n care curajul [i mai ales munca a prilejuit 
formarea [i av=ntul localismului creator cu rezultate de 
excep]ie. 
 Ne bucur\m c\ am fost `n centrul evenimentelor ! 

~ncerc\m deci, un cr=mpei de monografie a 
timpului care poate trezi nostalgii la cei de aici [i… 
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poate men]ine din spiritul na]ional la miile [i miile de 
conjude]eni din toate col]urile lumii ... Pentru c\: 

Grani]ele limbii rom=ne nu se mai suprapun cu cele 
de stat. 

~n context mondial vasluienii nu cont\m, `n cel 
european am fi vreo virgul\, pe plan na]ional m\car un 
cuv=nt. C=t de cuprinz\tor [i ap\sat, ve]i decide Dvs. ! 

Noi g=ndim [i sim]im rom=ne[te nu numai pentru 
cei de aici ci [i pentru cei de departe; nu numai pentru 
ast\zi ci [i… pentru viitor. 

C=t vom reu[i ?. 
 Cartea de fa]\, fie, doar, ca DOCUMENT de 
epoc\, [i tot r\m=ne o realizare ! 
 
 
CARTEA aceasta: 
 -Destule defecte dar, m\car o calitate: 
SEMNALUL.   PRIMUL ! 
 -Opintelile document\rii sunt vizibile ca... 
editoriale. 
 -DEMONSTRA}IE: GENERA}IA ACTIV| 
exist\ `n cadrul Curentului cultural-informa]ional av=nd 
ca obiectiv stimularea crea]iei originale locale iar ca 
rezultat localismul creator afirmat `n context na]ional [i 
universal ! 
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N|ZUIN}A, reap\rut sub redac]iunea profesorului Ion 
Moraru `n 1965, dar mai ales seria nou\ din 1990 (sub 
conducerea lui D.V. Marin). Au mai ap\rut Frângurele 
(1933), ~nv\]\torimea vasluian\ (1934) [i o foaie din 
Vremea nou\ (1944), `nlocuit\ de Cronica, jurnal de 
informa]ie general\. 
 Dintre jurnali[tii [i publici[tii de p=n\ la al II-lea 
R\zboi: Al. Dobrescu (n. Vaslui 1890, profesor L.M.K., 
cercet\tor, publicist, m. 1967), Gheorghe Talaz 
(pseudonimul lui Gheorghe Antonescu, n. la Punge[ti, 
15 oct. 1898) colaborator la numeroase publica]ii [i 
autorul unor poezii ginga[e [i diafane, Alexandru 
M\nciulescu (n. 1898 - m. 1979) fost director al L.M.K., 
fondator [i director de reviste [i ziare, a publicat dou\ 
volume de nuvele [i schi]e, Octavian M\rculescu (1903-
1981), doctor `n [tiin]e istorice [i litere, scriitor, 
redacteaz\ Anuarul L.M.K 1945-1946, Valer Mitru 
(1909-1986), publicist [i scriitor, lucreaz\ la Cronica, 
Radio Ia[i, Vremea nou\, Emil A. Condurachi (n. 1912, 
`n comuna Sc=nteia-Vaslui), redactor responsabil la 
revista Dacia, Studii [i cercet\ri de istorie veche [.a. 
Vasile Ion Cataram\ (n. 1915 `n comuna Poiene[ti - m. 
1980), remarcat de G. C\linescu, a `nfiin]at Noua Junime 
(1938), colabor\ri la ~nsemn\ri ie[ene, Arhiva, Adev\rul 
literar [i artistic. Prigonit cumplit de comuni[ti n-a 
valorificat nici talentul nici informa]ia acumulat\. 
 Dup\ 1947:  Buletinul oficial al jude]ului Vaslui 
(1947), precum [i alte publica]ii - ("tip\rituri") oficiale 
comuniste, [i, apoi, la formarea jude]ului Vaslui `n 1968, 
Vremea Nou\, pân\ `n 1989. Desigur, "Buletin" sau 
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"Monitor oficial", amprenta e aceea[i: limba de lemn [i 
m\rea]a epoc\ de aur. Practic nu se poate vorbi de 
libertatea de expresie [i nici de varietate tematic\ (doar 
opera de construc]ie socialist\), nici de critic\ social\. 
Era o pres\ de stat [i pentru partidul conduc\tor, ca s\ nu 
mai vorbim de osanalele pentru Ceau[escu.  
 S-ar mai putea ad\uga diverse calendare [i reviste 

1968), Aripi tinere, sau, F\clia (Bârlad, 1970) etc. etc. ~n 
1979 apare Anuarul Muzeului "{tefan cel Mare" Acta 
Moldaviae Meridionalis, men]inut pân\ ast\zi. 
 Printre numele mai grele (care au confirmat prin 
talent [i oper\ imediat dup\ R\zboi, includem [i pe 
George Nestor (n. 1921) membru al Uniunii Scriitorilor 
din 1949 [i colaboreaz\ la numeroase publica]ii: Albina, 
T=n\rul scriitor, Revista de pedagogie, Ramuri, Revista 
literar\, {coala b=rl\dean\, Radio. Valentin Silvestru, n. 
20 oct. 1924 la Sc=nteia-Vaslui, m. la 16 nov. 1996, 
autor satiric, dramaturg, redactor la Rom=nia liber\, 
Flac\ra, Contemporanul, Rom=nia literar\, colaborator la 
publica]ii din 18 ]\ri, `n mare parte vizitate, [i care 
`ncep=nd cu edi]ia a II-a, devine sufletul Festivalului 
Umorului de la Vaslui. A impulsionat mult via]a 
cultural\ vasluian\. Autorul acestor r=nduri s-a bucurat 
de marea sa prietenie. Constantin Antip, n. Z\podeni  `n 
1925; a  condus printre altele Magazin istoric, 
colaboreaz\ la numeroase ziare din ]ar\ [i din str\in\tate 
(Pravda) [.a.; Titi Gheorghiu (1927-1991) - colaboreaz\ 
la numeroase ziare [i reviste: Urzica, Informa]ia 

ale liceenilor ca: Zorile (Hu[i,1967), N\zuin]a (LMK, 
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Bucure[tiului, Sportul, S\n\tatea, Vremea nou\ etc. 
Constantin Parfene (n. 1929) om de mare cultur\, cu 
func]ii oficiale, director al Teatrului "V.I. Popa" din 
B=rlad, profesor universitar, a publicat `n 
Contemporanul, Via]a rom=neasc\, {coala B=rl\dean\, 
Ia[ul literar, Cronica etc; Constantin Clisu (n. 1931, 
B=rlad), profesor, inspector [colar general al jude]ului 
Vaslui, stabilit `n Canada, a publicat c=teva volume de 
literatur\ pentru copii; Ion N. Oprea, n. 28 apr. 1932, la 
Pripone[ti - Tutova, liceul terminat la Liceul Gh. Ro[ca 
Codreanu, absolvent Facultatea de {tiin]e Juridice la Ia[i 
(1962), fost secretar al Consiliului jude]ean Vaslui, autor 
al c=torva c\r]i memorabile printre care, "Mari 
personalit\]i ale culturii rom=ne `ntr-o istorie a presei 
b=rl\dene" (1870-2003), Vaslui - Capitala }\rii de Jos, 
(2005), Hu[ul `n presa vremii..., Tipografia Moldova, 
Ia[i, 2007, 392 pag. 
 Desigur, lista dintre care i-am selec]ionat pe cei de 
mai sus este mult mai lung\ [i a `nsemnat, de fapt, 
momente din zbaterea unei `ntregi genera]ii care 
TREBUIA s\ lupte [i s\ promoveze interna]ionalismul 
socialist, mul]i dintre ei av=nd, cel pu]in temporar, 
func]ii pe linie de partid [i de stat. {i cei nominaliza]i [i 
mul]i al]ii au produs operele lor fundamentale, 
reprezentative pentru talentul lor sub dictatura 
comunist\. 
 P=n\ la urm\ putem vorbi de afirmarea 
vasluienilor pe alte meleaguri, nu `n t=rgul pric\jit, ci 
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`ntr-un context mai larg cu suprafa]\ na]ional\ [i nu 
numai. 
 Toat\ presa anilor 1946-1989 `nsemna          
consemnarea m\re]elor realiz\ri ale poporului român pe 
calea construirii socialismului [i comunismului [i erau 
subven]ionate de stat. Câteva nume dintre cei afirma]i `n 
aceast\ perioad\ dar care au dat, `ns\, m\sura valorii lor 
dup\ 1989: Ioan Baban, Corneliu Bichine], Simion 
Bogd\nescu, Mircea Ciubotaru, Theodor Codreanu, 
Mircea Colo[enco, Vicen]iu Donose, Ion Enache, Vasile 
Iancu, Petrea Iosub, Constantin Iura[cu - Tataia, Cezar 
Iv\nescu, Gheorghe Lupu, Constantin Manea, Dumitru 
V. Marin, Ion M=cnea, Ion Murgeanu, Petru Necula, 
Traian Nicola, Gruia Novac, Mihai Ogrinji, Ion Patriche, 
Coriolan P\unescu, Alexandru Poam\, Theodor Pracsiu, 
Dan Ravaru, Cristian Simionescu, Constantin  Slavic, 
Gheorghe Sofianu, Avram D. Tudosie, Lauren]iu {oitu [i 
mai tinerii Mihai Apostu, Val Andreescu, Leonard 
Ciureanu, Daniel Dragomirescu, Daniel Grosu, Lucian-
Valeriu Lefter, Ion Todera[cu [.a.. 

* 
 De[i pun r\bdarea cititorilor la... a[teptare, cele 
cinci decenii de pres\ comunist\ merit\ o u[oar\ analiz\. 
Scriam mai sus c\ toat\ presa anilor 1946 – 1989, 
`nsemna consemnarea m\re]elor realiz\ri ale poporului 
rom=n pe calea construirii socialismului [i 
comunismului. Concet\]enii no[tri ob]ineau rezultate 
dup\ rezultate `n domeniul agriculturii (cu erou al 
muncii socialiste, la Berezeni) [i industrializ\rii : blocuri, 
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macarale, combinate, export. {i fuga creatorilor peste 
hotare ! 
 A existat un singur  ziar pe regiunea Ia[i, Flac\ra 
Ia[ului, [i tot unul singur, Vremea Nou\, organ al 
Comitetului jude]ean de partid [i Consiliului jude]ean 
Vaslui. Doar c=teva foi volante (printre care 
"Rulmentul" cu  C-tin Clisu  [i G. Irava) [i c=teva reviste 
[colare. 
 Crunta b\taie administrat\ preventiv de securitate 
celor cu ma[ini de scris (cump\rate cu aprobare [i 
`nregistrarea caracterelor) "impuneau" o autocenzur\ 
aspr\, aspr\ ( autorul "s-a bucurat" [i de confisc\rile unor 
documente istorice) . 
 Cenzura de la acest singur ziar jude]ean era cea 
impus\ prin lege, cu verificator special (Petru Necula, 
mul]i ani !) peste care nu trecea nimeni, dar [i generat\ 
de frica represiunii pentru acte de curaj. 
 Astfel s-au format meseria[i care-[i c=[tigau 
p=inea ca redactori (obligatoriu originea muncitoreasc\  
[i r\s-verifica]i de partid [i de stat, nici o angajare f\r\ 
acordul secretarului cu propaganda) destul de pu]ini 
numeric. 
 Dar [i dintre ace[tia ([i profesori) s-au ales autori 
cu literatur\ de sertar: chiar mult\. S-a v\zut imediat 
dup\ 1989, c=nd sute de autori au ap\rut `n pia]a 
jurnalistic\ [i literar\. 
 De aici [i dificult\]i metodologice. O clasificare, 
fie [i "preliminar\", diferen]iaz\ pe cei n\scu]i p=n\ `n 
1947, al]ii `ntre 1940 – 1989, dar to]i  [uvoind  spre 
afirmare dup\ Revolu]ie. 
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 E dificil.... 
 Ne trebuie un capitol special pentru cei din 
diaspora rom=neasc\, printre care Constantin Clisu, 
Sergius Lucian Marin, Bizi Cristi Busuioc  [.a. stabili]i 
`n Canada, c=teva zeci `n Germania, Gh. P=r=u (cineast, 
prof. univ.), Augustina Vi[an Arnold (medic, poet), 
Fran]a, Maria Cozma, Gh. Balmu[ (medic, cercet\tor), 
Cicerone Poghirc (filolog, istoric, prof. univ. etc), Israel 
(mul]i), Alex Ciurea (Suedia), Ion Butnaru (SUA), 
Marian Holerc\ (SUA), Silvia Adamek (Belgia), Maria 
Magdalena N\stase Peltola (Finlanda), Benoni Todic\ 
(artist, jurnalist, Australia) p=n\ la urm\ cei care creaz\ 
rom=ne[te (peste 200) `n lumea mare. 
 Aceast\ scurt\ ISTORIE a presei locale `nseamn\ 
de fapt ilustrarea bazei curentului cultural informa]ional 
vasluian cu contribu]iile vizibile ale celor localiza]i, aici 
`ntre noi, personalit\]i care au determinat [i bibliografiile 
altora, [i cine [tie ce alte realiz\ri pe coordonate globale. 
 Dac\ vorbim de exodul creierelor de pe aici [i din 
alte domenii, constat\m similitudini `ntre ie[irea `n lume 
din 1989 a celor vechi, [i afirmarea tinerilor no[tri pe 
toate meridianele [i paralele globului, `ntr-o regretabil\ 
pierdere de competen]e. 
 P=n\ la urm\, urm\rim aceast\ explozie cultural - 
informa]ional\, p\guboas\ pentru Vaslui prin diminuarea 
materiei cenu[ii, dar cu c=[tig moral (rareori material) 
pentru cei r\ma[i pe loc (dar care, iat\, reu[esc aceast\ 
mi[care absolut  valoroas\). 
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 Presa ca martor al devenirii, adic\ al trecutului [i 
prezentului, poate sus]ine sau nu men]inerea acestui 
CURENT UNIC; deocamdat\, nici nu-l semnaleaz\! 
          E dificil de catalogat valoarea c=torva jurnali[ti cu 
destule realiz\ri literare sau [tiin]ifice [i/sau/ cu func]ii 
oficiale. De pild\, Prof. Theodor Pracsiu, 20 de ani 
redactor [i [ef la Vremea Nou\, fost inspector [colar, 
critic [i istoric literar, autor a c=torva volume de cronici 
teatrale [i alte studii interesante, care a r\mas mai tot 
timpul ca autoritate de referin]\ [i cu prezen]\ `n 
manifest\ri literare, Gruia Novac, intelectual rasat, dar [i 
prezentator de spectacole comuniste, un tip de 
comunicare deschis\, Dumitru V. Marin, directorul 
singurului grup de pres\ din jude], jurnalist, etnolog, 
romanciar, manager, editorialist, deci de decenii `n 
aten]ia provinciei,... a[adar oameni mereu expu[i analizei 
publice "`n balan]\" cu Petru Necula, autor al 
"Dic]ionarului personalit\]ilor vasluiene" `mpreun\ cu 
Mihai Ciobanu, sau Daniel Grosu, cu trei romane 
mediocre, - care n-au nici o prezen]\, dar absolut nici o 
prezen]\ public\ vizibil\ `n via]a Cet\]ii. Sau Marina 
Costea care-[i adun\ volume de maculatur\ drept 
piedestal pentru ... poet\, sau Constantin Jomir, 
Constantin Slavic care-s oameni la locul lor, meseria[i la 
ziarul comunist pe care l-au slujit dar cu talent `n curs de  
afirmare, ca prozatori, la b\tr=ne]e.  Poet\ cu adev\rat, 
Daniela Oatu `[i face datoria de profesoar\ [i at=t; alt\ 
poet\ mare, Adina Huiban e prin Bucure[ti ... Roxana 
Vasile, poet\, a disp\rut, prozatorul [i epigramistul 
Daniel Dragomirescu  e un distins profesor de liceu,  



23 
 

{tefan Boboc - Punge[teanu e din aceea[i categorie a 
absen]elor `n Agora (vasluian\). 
        A[a c\ principala calitate a studiului de fa]\ va fi 
SEMNALUL, ierarhiz\rile istoriei r\m=n=nd pe mai 
t=rziu, datorit\ acestor criterii volatile relativ la 
personalit\]ile locale [i valoarea pe plan na]ional mai 
pu]in cunoscut\. Nici m\car un criteriu tematic nu 
limpeze[te... ierarhizarea. 
        B\tut de timpuri, aici, martor la evenimentele de 
orice fel `n arealul vasluian din 1970 p=n\ azi (un azi ... 
c=t mai lung) nu pot trece peste ce a `nsemnat fiecare ca 
ziarist, ca prezen]\ `n v=ltoarea vie]ii (la Vaslui sau 
altundeva) ce a mai realizat peste "meseria" de la vreo 
publica]ie sau alta [i mai ales c=t reprezint\ ca model pe 
plan local numele respectiv.  
        Dat fiind c\ nu facem istorie sau dic]ionar literar, 
criteriile care au stat la baza fie [i a nominaliz\rilor ni se 
par a fi clare:  
        1) S\ fi fost ziarist sau s\ fi publicat [i `n ziare; 2) 
Suprafa]a social\ prin func]ie sau activitate; 3) Oper\ 
tip\rit\, indiferent de tem\ sau specialitate; 4) Impactul 
social al contribu]iei sale; 5) M\sura de MODEL a 
fiec\ruia, eventual, cu unele amendamente. C=teva 
exemplific\ri: Poetul  I. I. Lefter a lucrat la ziar 7 ani, 
dar era poet [i `nainte [i mai ales dup\ ce a fost dat afar\. 
Mircea Colo[enco, autorul unei monografii consacrat\ 
lui Ion Barbu, a fost un gazetar de mare merit. Mazilit  
pentru indisciplina  fa]\ de partid, nu fa]\ de meseria pe 
care o [tia bine. Director politruc, Vasile Avram a 
condus ziarul 17 ani. E o ilustrare a autocenzurii  pe care 
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[i-o propuneau angaja]ii de la Vremea Nou\ care-l aveau 
cu "aprobarea" [i pe Petru Necula cu "bun de tipar" 
(vestitul T) `n buzunar. Regretatul I. Al. Anghelu[  era 
un poet `n toat\ puterea cuv=ntului cu care am realizat 
Cenaclul Jude]ean (Asocia]ie a Creatorilor Vasluieni) 
dar a murit de t=n\r (era [i un bun ziarist). Theodor 
Codreanu, t=n\r profesor la S=rbi, a ajuns la Hu[i unde a 
dat opere fundamentale pentru literatura [i critica literar\ 
rom=neasc\ (mare eminescolog). Dumitru Hu[anu era un 
tip activ care-l eclipsa `n fa]a lumii pe Mihail Harea 
(mare critic de art\), C\t\lin Ciolca era mare poet [i c=nd 
scria la ziar, iar Coriolan P\unescu, azi profesor 
universitar la Gala]i, era echilibrat [i `n]eleg\tor, dar 
aspru la condei. Prea multe leg\turi cu Vasluiul  nu a 
avut profesorul universitar Nicolae Cre]u (n. la B=rlad)  
de la Universitatea " Al. I. Cuza" din Ia[i , dar el 
reprezint\ sigur, ca mul]i al]ii, o valoare ini]ial local\ 
afirmat\ `n context na]ional, ca [i publicistul George 
Stoian. 
         Buchetul m=ndriei  "provinciale" cu cei reu[i]i pe 
podiumul na]ional, include f\r\ `ndoial\ pe Mircea 
Ciubotaru (c=t era la liceu la Negre[ti, a scos revista 
Axa), cercet\tor, monografist [i prezen]\ activ\ la mari 
manifesta]ii culturale [i literare, Mircea Colo[enco, dar 
mai ales pe Theodor Codreanu, publicist, profesor, critic 
literar recunoscut, Dumitru V. Marin (singurul vasluian  
`n Dic]ionarul etnologilor  rom=ni [i `n Dic]ionarul 
presei rom=ne, cu activitate politic\, educativ\ [i social\ 
unic\), Ioan Baban, profesor, analist, romancier dar [i 
Dan Ravaru, publicist, monografist, cercet\tor, etno-
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folclorist, Corneliu Bichine], publicist, prozator, om 
politic, Gelu Bichine], publicist (director Biblioteca 
Jude]ean\), Lauren]iu {oitu, profesor dr. universitar, 
autor a numeroase studii de filosofia culturii, Cristian 
Simionescu, profesor [i descoperitor de talente, Avram 
D. Tudosie, profesor, doctor, inginer, mare autor (viti-
vinicol) mare personalitate, `ntre primi 20 oameni de 
seam\ ai [tiin]ei agricole rom=ne[ti (colaborator 
permanent la MERIDIANUL) [.a. Aproape f\r\ excep]ie 
to]i ace[tia [i-au c=[tigat p=inea la ziar sau la catedr\ [i 
[i-au p\strat multi[or crea]iile `n sertar, [tiind c\ f\r\ ode, 
cui trebuia, nu se putea reu[i. Ar fi fost de mare mirare 
s\ nu fi ie[it ca ghioceii (sau alte flori) imediat dup\ 
1989.  
          Nu vrem s\ provoc\m un bal al ipocri]ilor sau o 
list\ a uit\rii, ca s\ apar\ fioro[ii s\ se dea m\re]i, sau 
mai mode[tii, s\ se vad\ ei `n[i[i mai mari. A[tept\m 
reac]iile cele mai diverse, totu[i. ~n]elegem s\ combin\m  
percep]iile noastre, valoarea, autoritatea, prezen]a (nu 
numai fizic\) `n b\t\lia intelectualilor. 
 Pentru presa local\ de dup\ Revolu]ie doar o idee: 
`n cele peste 60 de publica]ii identificate, [i, mai ales, `n 
MERIDIANUL, se observ\ clar avântul curentului 
cultural-informa]ional ca expresia a localismului creator. 
 
 B. DUP| REVOLU}IE 
 Sloganul marxism - leninismului  era "proletari 
din toate ]\rile, uni]i-v\!". {i nu s-au unit. Nici s\racii, 
nici boga]ii. Dar banul `i une[te pe to]i `ntr-o lupt\ surd\, 
nemiloas\ [i distrug\toare oblig=ndu-ne [i pe noi s\ 
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g=ndim global, produc=nd local. Dar cine [tie, acum, 
cum va fi presa viitorului sau literatura de peste un secol, 
nu idea]ie, ci form\ de manifestare ?! 
 "Explozia ...",fie ea [i cultural\, este determinat\ 
de ceva anume [i `n cazul jude]ului Vaslui nici vorb\ 
de... bog\]ie. Ba, dimpotriv\!  Dup\ Revolu]ie s-au trezit 
la libertate [i sm=ng\litori de h=rtie, nu chiar chinui]i de 
talent dar cu ceva de spus (`n scris). Dintr-odat\, mari 
talente f\r\ nume, nu putem semnala pentru c\ scrisul nu 
e la porunc\ iar valoarea se ob]ine prin exerci]iu oratoric, 
ideatic, jurnalistic, scriitoricesc. Desigur avem cuno[tin]\ 
c\ [i `n alte jude]e s-au n\pustit "`n pres\" chema]i [i 
nechema]i. O bibliografie din Cara[-Severin 
`nregistreaz\ sute de ziare, "ziare", foi, foi]e, noti]e, cu 
tot felul de nume, f\r\ vreun fel de reprezentativitate 
na]ional\ a[a cum [i Dic]ionarul profesorului Ioan Baban 
despre mi[carea literar\ local\ include [i nume f\r\ vreun 
fel de renume, numeric impresionante, valoric slabe sau 
nule. Subliniem munca de Sisif a prietenului nostru de o 
via]\, cu care, `ntr-un timp am activat pe t\r=m cultural. 
 ~ntreb\ri cu... retoric\!  
 De când un "mare merit" e c\ X este pre[edinte de 
cenaclu literar ? Sau are vreo 100 de epigrame 
publicate? Sau din an `n Pa[te `i apare vreun articola[ 
`ntr-o foi]\ oarecare ? Sau c\ a fost primar, deputat ? 
Sau, chiar dac\ are 10 volume de maculatur\ ?... 
 Ne pare firesc s\ ]inem cont de CINE are 
bibliografie dar `i face [i pe al]ii s\-[i ridice meritul, deci 
[i bibliografiile lor ! A[adar consider\m c\ cele 5 criterii 
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au suportul autorit\]ii [i valorii `n timp, [i pe plan local [i 
pe plan na]ional.  

* 
 Principalele observa]ii generale pentru aceste 2 
decenii:  
 Economic, puterea jude]ului Vaslui a sl\bit 
semnificativ, p=n\ la dispari]ie. Mari intreprinderi ca 
Movas, Mecanica, Abrom, FUC, Moldosin, [.a. care 
exportau produsele lor pe tot globul, au disp\rut, 
falimentate mai mult inten]ionat. Fo[tii angaja]i, fie [i-au 
schimbat meseria, fie au plecat la munc\ `n str\in\tate; 
azi Confec]ii..., `n Lohn! 
 Agricultura socialist\ a disp\rut. S-au ridicat 
c=teva propriet\]i cu acumul\ri masive de teren [i 
prelucrare corespunz\toare dar marea majoritate a 
suprafe]elor de teren nu sunt lucrate, domeniul agricol 
fiind absolut necompetitiv [i neprofitabil. P=rloaga este 
"cultura na]ional\" iar b\l\ria preponderent vasluian\. Ar 
fi un semn de redresare `n pomicultur\ (suprafe]e 
plantate mai mult dec=t p=n\ `n 1989) [i zootehnie. 
Popula]ia de la sate este foarte `mb\tr=nit\ [i sistema de 
ma[ini agricole cvasi-inexistent\. Dorin]\ de munc\:    
niet ! 
 Comer]ul, oarecum sta]ionar, se realizeaz\ `n 
ultima perioad\ prin mall-uri, complexe comerciale, care 
alearg\ dup\ profit mare la cet\]eni s\raci. Micile 
magazine-s pe cale s\ dispar\. 
 Serviciile `nregistreaz\ o dezvoltare impus\ de 
dinamismul for]at de politica social\. Oric=t s-ar 
dezvolta nu pot determina av=nt economic. 
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practic\ o munc\ agricol\ cu for]a animal\, agricultur\ de 
subzisten]\). Jude]ul se afl\ alternativ, pe locurile 1 – 3 
la [omaj, resursele naturale (ar fi trebuit s\ fie 
agricultura!) inexistente. P=n\ [i de centralele eoliene 
abia se intereseaz\ lumea. S-au realizat ceva elemente de 
infrastructur\ cu fonduri europene [i un num\r 
impresionant de construc]ii, mai ales prin privatiz\ri 
frauduloase [i prin bani adu[i... din afar\, de cei care au 
muncit `n str\in\tate. 
 Via]a social\ devine, deci, din ce `n ce mai 
adormit\, cu un tineret neantrenat `n mari proiecte (de 
orice fel) a[adar, neinteresa]i, [i doar cu c=]iva 
intreprinz\tori tineri [i foarte tineri. {i... ambi]iile cele 
mai diverse ! 
 Via]a cultural\ nu `nseamn\ numai Teatrul "Victor 
Ion Popa" din B=rlad, nu numai Casele de Cultur\ din 
municipii [i ora[e (cu destul de slab\ individualitate, ele 
`nsele devenind complexe comerciale) [i aici se impun 2 
mari animatori, Emil R\[canu (Vaslui) [i Virgil Giu[c\ 
(B=rlad), ca [i C\minele Culturale (cu personalitate pe 
cale de dispari]ie) pe l=ng\ care sunt diverse ansambluri 
culturale (P\dureni [i Vii[oara, mai ales), [i, cluburile 
elevilor din municipii, mari formatoare de talente. 
Cercurile [i cenaclurile literare ofer\ ocazii dezbaterilor 
pe profil, de[i sunt "ocupate" de v=rstnici. E o ruptur\ 
evident\ `ntre genera]ii, cea jun\ lipse[te cu des\v=r[ire, 
inclusiv din biblioteci (numeroase [i nefrecventate). 
Discotecile, nu prea sunt deloc de cultur\ [i educa]ie. Ca 
pretutindeni `n lume, "cultura" se niveleaz\, crea]ia 
artistic\ [i folcloric\ dispare datorit\ televiziunilor. 
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Homo videns e o realitate pregnant\ dar perdant\ 
intelectual [i artistic, a acestui timp. C=t se realizeaz\ din 
cultura personal\ e de tip video sau din via]a [colar\, 
pu]in din biblioteci. 
 Popula]ia t=n\r\ nu particip\ nici la doza de 
cultur\ oferit\ de muzee (memorabil\ activitatea 
sus]inut\ de Muzeul "{tefan cel Mare" din Vaslui, 
director Ioan Manca[) [i Muzeul Vasile P=rvan - B=rlad 
cum nu se `nham\, dec=t par]ial, la datoria vie]ii: 
MUNCA ! 

* 
 }in s\ atrag aten]ia asupra dificult\]ilor unui 
asemenea demers care poate st=rni cele mai vehemente 
reac]ii. Cartea "MERIDIANUL – axa Curentului 
Cultural Informa]ional" este menit\ s\ r\m=n\, prin 
urmare, orice precizare a cuiva este de mare utilitate. 
 Precizez c\ cele ce urmeaz\ se bazeaz\ [i pe 
percep]iile subsemnatului actant `n evolu]ia presei 
locale, ca important\ component\ a mi[c\rii culturale 
locale, prin urmare pot fi [i subiectiv. Tocmai, 
mul]umesc pentru orice fel de reac]ii ... comunicate. 
 C=nd Pracsiu [i ai lui i-au g\sit numele de 
"Adev\rul" pentru fostul "Vremea Nou\" care-[i tr\ise 
traiul, au mizat pe numele sonor, pe dorin]a de `nnoire [i 
schimbare [i o slab\ speran]\ c\ nu va reap\rea 
"Adev\rul" de Bucure[ti din fosta "Sc=nteia". 
 Ziarul trebuia s\ apar\ oricum, [i tuturor 
lucr\torilor le tremurau n\dragii [tiindu-[i func]ia de 
organe ideologice [i de purt\torii de drapel ai 



31 
 

socialismului. De[i a condus 17 ani ziarul, Vasile Avram 
a fost foarte bucuros s\ fie uitat. 
 Tonul ziarului local a fost mereu ponderat, calm, 
cu frica de cuv=ntul curajos, polemic [i acuzator, fiecare 
[tiindu-se cu bubele comunismului. P=n\ la urm\ a fost 
un beneficiu, Theodor Pracsiu nemairezist=nd 
"dezbaterilor f\r\ opreli[ti" (dar cu vechea gard\ 
liberalizat\) iar Constantin Jomir a men]inut tonul de 
comunicare ... pa[nic\. C=t a condus cu adev\rat 
principalul ziar local – s\pt\m=nal, bis\pt\m=nal, 
cotidian – a fost eclectic [i ... cu autoritate moral\. ~n 
ultimii ani, micul "Adev\rul" a devenit o foi]\ de scandal 
[i ... de partid (PNL iar `n ultimele luni PD-L)  cu 
"ziari[ti" de duzin\.  P=n\ [i Gelu Irimia s-a declasat. 
 Primul ziar democratic ([i ca politic\ editorial\ [i 
ca libertate de expresie) a fost Gazeta de Est, s\pt\m=nal 
cultural – istoric (1990) unde [ef era prof. Paul 
Munteanu, mare vicepre[edinte F.D.S.N. [i cam repede 
zbur\tuit de pe acolo de acei care au [tiut s\ fac\ toate 
c\r]ile. Cine scria cu adev\rat era Ion Iancu Lefter, Mihai 
Vicol, Ion Enache, Paul era mielul de t\iat. Semnalul  `l 
arunc\ `n fa]\ pe Vasile Barbu, un tip fermec\tor [i 
pl\cut, dar cu condei iute. A ap\rut `n 1991 – 1992.  
Ambi]iosul Dumitru Hum\, fost [i pe la cestelalte `[i 
g\se[te [i colaboratori [i sponsori, [i scoate `ntre 1993 – 
1995  "Jurnalul de Vaslui" (schimbat `n 1995 `n 
"Jurnalul Vasluian") care `n pofida unor  colaboratori ca 
Theodor Pracsiu, Theodor Codreanu, Ion Gheorghe 
Pricop [.a. n-are nici  linie, nici form\, nici culoare. Cu 
intermiten]\ [i f\r\ curajul unei intreprinderi adev\rate  
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s-a stins `n anonimat. P=n\ `n 1994 au mai ap\rut Oferta 
(1990), Obiectiv (minigazet\, 1991), Vocea Hu[ului 
(c=teva numere, 1991), P\reri Tutovene (1992), Lysp (!), 
Podgoreanul, Liberalul, Monitorul oficial al jude]ului 
Vaslui, Teleradioeveniment, Apollo ... 
 Monitorul de Vaslui, "independent" dintr-o re]ea 
cu o anumit\ politic\, Director Irina Sadici, dar ziarist 
adev\rat C\t\lin Len]a iar `n devenire Viorel Oprea, 
Clara Bi[oc [i al]ii. Dintre cei care produc ceva `n 
jurnalism este Romeo Cre]u (mare critic al lui Dumitru 
V. Marin), Mihaela Z\rnescu [i al]i 2 – 3 angaja]i cu 
v=n\ de reporteri. Oricum `n 1994 a avut cea mai 
eficient\ lansare chiar de c\tre Grupul de Pres\ al c\rui 
Director a fost pe nemerit discreditat (adic\ TV.V. [i 
Unison Radio). Pe 16 august 2001, din interese 
economice se scindeaz\ ap\r=nd "Info-monitorul" [i apoi 
"Obiectiv". 
 E interesant destinul acestuia din urm\, prin 
trecerile succesive `n proprietatea cuiva [i prin ziari[tii 
care-[i c=[tig\ destul de cumin]i p=inea aici. 
 Alte publica]ii p=n\ `n anul 2000: Arca[ii, Ethos, 
La Steaua, Meridianul ( I, 1996), Clepsidra, (1997), 
Hora din Str\buni (o foaie pentru un festival disp\rut), 
Academia  B=rl\dean\ (2000) [i alte c=teva. 
 Anul 2000: reapare, ca An I, Meridianul de 
Vaslui-B=rlad-Hu[i (bis\pt\m=nal, tris\pt\m=nal, 
cotidian, s\pt\m=nal) care a `ndeplinit cel pu]in 3 func]ii: 
arhiv\ (prescurtat\) pentru TV.V [i Unison Radio Vaslui, 
document scris, atribute culturale (nu i-a lipsit pagina 
consacrat\ culturii locale) [i "informa]ie, opinie, 



33 
 

publicitate". Dintre "celelalte" : Est Expres (2001), Est 
(2001, revist\ de cultur\), Speran]e (Lic.1), Taine 
(LMK) dar mai ales B=rladul, s\pt\m=nal (`n activitate), 
Orizonturi ({coala General\ Chirce[ti), Adev\rul Literar 
(2006) [.a. 
 Peisajul local al presei actuale nu foarte divers, 
este ast\zi, din p\cate, sub semnul incertitudinii, datorit\ 
crizei mondiale cu grave consecin]e locale. 
 
 

 
II.      DECENII  FR|M+NTATE 

 
 Form\ de diversificare a presei, `n accep]iunea 
actual\ mass-media ar fi numai radio [i televiziune (dar 
ea nu are [i celelalte atribute ale presei ?) ap\rut\ cu 
opintelile cunoscute dup\ al II-lea R\zboi Mondial, `n 
tandem cu informatizarea (calculatorul !) [i telefonia f\r\ 
fir. Probabil, acesta este momentul de cea mai mare 
glorie al televiziunii care devanseaz\ substan]ial orice alt 
mijloc de informare (cet\]eneasc\ [i nu numai !!) 
contemporan a[a cum cartea tip\rit\ sau telefonul au 
de]inut cea mai mare importan]\ pentru comunicare la 
vremea lor. 
 Apari]ia TV.V. (5 decembrie 1990) era expresia 
cet\]eanului ahtiat dup\ sunet, culoare [i lumina 
cunoa[terii. Se spunea c\ cine vrea s\ vad\ lumea asta, `[i 
ia televizor color iar "lumea cealalt\" `[i cump\r\ 
motociclet\. 
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 S\ nu cread\ cineva c\ la Vaslui era vreo condi]ie 
pentru apari]ia unui asemenea mijloc mass-media. Privit 
ca [i o c\l\torie `n Australia, adic\ peste puterile locale, 
studioul TV s-a n\scut prin insisten]a unui om [i 
existen]a unei singure camere video (M7) ca o idee mai 
mult dec=t tr\snit\ atunci, dar cu o zbatere rapid\, 
eficient\ [i ... n\ucitoare. Pe 29 noiembrie 1990, ideea 
(dup\ centenarul L.M.K., unde autorul monografiei era 
cadru didactic titular), pe 5 decembrie, adunarea de 
constituire (ar fi ca o Organiza]ie Non Guvernamental\) 
c\ci dup\ moda  veche, grupul # poporul muncitor care 
putea face, pe 18 decembrie s-au adunat "sculele" 
minime, pe 24 decembrie, `n ajunul Cr\ciunului, PRIMA 
EMISIUNE.  N\uceala s-a transformat repede `n 
percep]ie public\ [i real\ c\ e principalul mijloc de 
informare: "ce-a]i mai v\zut ast\zi la TV.V. ?" A [ocat 
c\ puteam face at=ta v=lv\ cu mijloace at=t de 
rudimentare ! 
 De  aici atrac]ia: a) de a ap\rea oricine la televizor, 
deci telefoane, scrisori, abordarea celor de la Studioul de 
televiziune `n toate modurile; b) pentru politicieni, care-
ar fi vrut subordonare [i dependen]\. De[i n-a avut nici, 
dar absolut nici o contribu]ie, Consiliul Jude]ean, prin 
Constantin Alexandru a f\cut orice a fost posibil s\-l 
distrug\. c) contrele cele mai nea[teptate, atentat la via]\ 
sau familie, b=rfa cea mai de[\n]at\ ...  
Dar: 
 Era noutatea, era EMULA}IA, era interesul,  
st=rnite de emisiunile s\pt\m=nale, apoi de 3 ori pe 
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s\pt\m=n\, apoi 14 ore zilnic [i ob]inerea Licen]ei 001/ 
TV/ 1993, era stimularea public\ !  
 Tineretul [i o parte dintre intelectualii ora[ului 
Vaslui [i din jude] (mai ales din B=rlad, Constantin 
Ni]uc [i primarul Aurel G\van) s-au n\pustit s\-[i vad\ 
nu numai figurile ci [i aspira]iile, problemele, realiz\rile 
reflectate pe micul ecran. La prima selec]ie pentru tip-
top-mini-top a copiilor de la gr\dini]e, au fost numai 
concuren]i, 304 copii. Dar [i participarea afectiv\ cu 
t\tici, bunici, fra]i etc. era ... absolut cert\ [i normal 

 Firesc s-a dezvoltat o excep]ional\ autoritate 
moral\ pentru TV.V., `ntruc=t Ia[ul nu a avut dec=t peste 
un an TLM [i la peste 2 ani Studioul Teritorial, Bac\ul 
n-avea [i nu are; ProTV, Antena 1 sau altele nu existau... 
[i noi emiteam pe 14 sta]ii ale Direc]iei Regionale de 
Radio [i TV. Iar din anul III, 14 ore pe zi ! 
 Au izbucnit [i certuri `ntre membrii fondatori: 
unul s\-[i ia banii care i se cuvin pentru a-[i lua covor 
acas\, c\-l bate nevasta, altul s-a sup\rat c\ n-a luat un 
sac de mere, altul c\ se voia Director, etc., etc. Cel mai 
grav a fost cu Consiliul Jude]ean care ne-a purtat ani 
destui `n judec\]i. 
 C=]iva ani buni TV.V. a f\cut "epoc\", adic\ a fost 
foarte c\utat chiar de c\tre m\rimi bucure[tene iar 
invita]ia `n direct `nsemna o mare onoare (dar nu [i 
pl\tit\!). Ca REAC}IE s-a n\scut filiala Antena 1 
Vaslui: de ce Marin s\ poat\ [i noi nu ? 
 Apari]ia posturilor Unison Radio a fost foarte 
binevenit\ pentru c\ destul de pu]in\ lume avea 

sub`n]eleas\. 
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televizoare [i `[i f\ceau intrarea firmele de telecablu. 
Cum aparatele radio portabile erau din ce `n ce mai 
multe, emisiunile radio au avut la un moment dat 
audien]\ incredibil\ de 67% (cu documente !).  Ambele 
mijloace mass-media, erau ale aceleea[i Societ\]i 
Comerciale dar nu se sus]ineau datorit\ politicii 
independente a fiec\rui post. Abia dup\ apari]ia ziarului 
Meridianul (anul 2000) au `nceput promov\rile reciproce  
pentru fiecare mijloc de pres\. 
 A `nceput, mai ales dup\ 1998 informatizarea [i 
dotarea institu]iilor [i intreprinderilor. S-au mic[orat 
dimensiunile calculatoarelor [i pre]urile; a ap\rut infla]ia 
de dup\ 1996 (dolarul era 2,36 lei [i a ajuns la 400 lei 
apoi mai mult). 
 Cine a apucat s\ se doteze, a rezistat at=t la puseul 
infla]ionist c=t [i la concuren]a care s-a `n\sprit serios. 
 Era DECENIUL DU{M|NIEI  `n forma sa de 
manifestare maxim\ prelungit mult cu foarte numeroase 
ac]iuni judec\tore[ti, mult de lucru pentru poli]ie [i 
prim\rie, aspira]ii na]ionale, r\zboiul din Iugoslavia etc. 
 TV.V. a r\mas impar]ial\ [i ne`nregimentat\ 
politic ! 
 A `nceput "plecarea" celor ce se descopereau 
de[tep]i `n cadrul Grupului de Pres\ ([coala TV.V. 
Marin): unul a furat [i camer\ video [i aparat foto  [i 
calculator [i vreo 300 de milioane ca s\-[i `ntemeieze 
propriul s\u grup de pres\, dup\ ce l-am scos din 
`nchisoare; altul, c\ruia i-am salvat via]a , ne-a p\r\sit 
chiar `n timpul unei emisiuni electorale s\rind, pe 



37 
 

promisiuni, `n barca unui afacerist chior. A r\mas o 
jigodie. 
 Dar au tot venit al]ii [i mereu al]ii dintre care unii 
au `nv\]at meserie bun\, bun\ la TV.V, Unison Radio – 
Meridianul. Din peste 500 de persoane, s-au ales ziari[ti 
de mare calitate, de `nsemn\tate local\ [i na]ional\. Cine 
a vrut s\ `nve]e, a avut de unde pentru c\ politica 
managerului era s\ creeze avantaje pentru cei care urmau 
studii universitare sau celor bolnavi. Nu se puteau, `ns\, 
acorda salarii mai mari din cauza imposibilit\]ii de a se 
colecta publicitatea respectiv\, dotarea fiind pe primul 
plan. 
  Mai to]i au fost tenta]i mereu de TELEVIZIUNE! 
 Alt\ caracteristic\: cine ap\rea la televizor, era 
auzit [i la Radio, [i "rezumat", adic\, pe scurt, `n paginile 
Meridianului. 
 

    1. TELEVIZIUNEA TELEFONUL {I 
CALCULATORUL sau TV.V. ... ia tot ! 

 
 De ce TV.V. [i calculatorul? Simplu de tot. Acum, 
dup\ 2 decenii, se observ\ c\ `n acest r\stimp "Prietenul 
de care ai nevoie!" este principalul mijloc de 
comunicare, convie]uire chiar. Accesorii indispensabile 
au devenit televiziunea, cu multiplicarea cu totul 
debordant\, computerul mai mic sau mai sofisticat [i 
celularul adic\ terminalul la re]ea telefonic\, purtat de 
peste jum\tate din popula]ia ]\rii [i care tinde s\ fie [i 
"televizor" la purt\tor (e vorba de 3G, adic\ ni[te cutiu]e 
ceva mai complicate prin care se vede [i interlocutorul). 
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At=t c=t se poate intui, celularul poate `nlocui repede 
televiziunea sau poate prelua programe tv, a[a cum 
multe telefoane mobile preiau ast\zi posturi de radio. 
 Oricum, de la telefonul prin central\ manual\ cu 
trei numere din anii 1970, telecomunica]iile s-au impus 
prin miniaturizare [i mai ales prin independen]a de un 
loc anume. 
 Cine poate b\nui ce va fi peste o jum\tate de   
secol ? 

* 
 5 decembrie 1990, un grup de ini]iativ\ (12 
persoane) se `ntrune[te la ini]iativa lui Dumitru V. Marin 
pentru a `nfiin]a un studiou de televiziune (dup\ o idee 
ivit\ c=nd se multiplica o "caset\ pentru... posteritate", 
adic\ pentru participarea la centenarul Liceului "Mihail 
Kog\lniceanu", pe 29 noiembrie). "Nici m\car jum\tate 
din cei prezen]i nu credeau posibil\ aceast\ 
"intreprindere", r\m=n=nd ca profesorul Dumitru V. 
Marin [i Daniel Cernat Marin ... s\ alerge ! ~n condi]iile 
marii dezbin\ri umane de dup\ Revolu]ie, am reu[it un 
colectiv creator (sau m\car binevoitor) cu care s\ pot 
lucra eu [i s\ se `mp\uneze ei. V\ vine a crede c\ lucram 
28 – 29 ore la caseta de emisie [i c\ nici un cuv=nt, 
absolut niciunul, timp de peste 10 ani, nu s-a difuzat f\r\ 
s\-l aud eu `nt=i ? 
 C\, nefiind renumera]i at=ta timp, au `nceput s\ se 
retrag\ mai to]i, pe 13 aprilie 1991 r\m=n=nd doar eu [i 
Daniel Marin (fiul), pe 14 `ncep=nd ca operatoare 
Lumini]a L\z\rescu (Lidia Lasc\r) care nu pusese 
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m=inile pe butoane ? C\ s-au n\pustit [i "prieteni" [i 
du[mani s\ sf=[ie noul post privat ?" 
 "Studioul TV Vaslui va transmite", semnaleaz\ 
Adev\rul (atunci condus de un profesionist cu mare 
caracter) pe 18 decembrie 1990 iar dup\ prima emisie 
din 24 decembrie 1990 ora 7:30 s-a semnalat ie[irea `n 
eter. 
  

Studioul Tv Vaslui Transmite 
Luni, 24 decembrie 1990, ora 7,30: moment unic 

`n istoria mass-mediei vasluiene – Studioul Tv Vaslui 
`ncepe s\ transmit\. Este "cota zero": momentul 
inaugural, clipa primei transmisii adev\rate, cu imagini 
[i oameni ai acestor locuri. Emo]ii, nelini[te, bucurie, 
speran]\. Sunt secven]e pentru `nceputul istoriei 
televiziunii locale. Semnale muzicale "mira" local\ (un 
cerc [i un turn stilizat) [i pe ecran apare chipul familiar 
al profesorului Dumitru V. Marin, coordonatorul 
activit\]ii studioului, care roste[te c=teva fraze 
inaugurale [i adreseaz\ telespectatorilor vasluieni 
tradi]ionale ur\ri de Cr\ciun. Emo]ia se simte [i se 
transmite. "Crainica" Matie[ Carmen cite[te textul 
deciziei Prefecturii jude]ene de `nfiin]are a Studioului de 
televiziune Vaslui, unul din pu]inele similare din ]ar\. Ni 
se adreseaz\ apoi un alt `ntemeietor [i sufletist, ing. 
Valeriu Ani]ei, directorul ITA Vaslui, f\r\ aportul tehnic 
al c\ruia ini]iativa – oric=t de generoas\ - n-ar fi prins 
via]\. Cel pu]in deocamdat\. Urm\rim apoi cuvintele 
solemn-festive ale domnului Teodor T\rn\uceanu, 
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prefectul jude]ului, sub girul c\ruia studioul a luat fiin]\ 
[i – iat\ ! – exist\. 

Emisiunea `n sine – cu unele imperfec]iuni tehnice 
inerente – a fost divers\, interesant\ [i atractiv\. 
Telespectatorii, cei care au reu[it s\ afle din timp ora 
matinal\ a transmisiei, au putut urm\ri, `ntre altele 
festivitatea depunerii de coroane la monumentul erorilor 
Revolu]iei din cimitirul "Eternitatea" Vaslui, secven]e de 
la centenarul Liceului "Mihail Kog\lniceanu", de la 
mitingul aviatic din 30 septembrie a.c., rubrica "Alcoolul 
la volan", obiceiuri de iarn\, desene animate, video-
clipuri muzicale, c=teva minute cu forma]ia b=rl\dean\ 
"Phonos" [i solistul Constantin Ni]uc [.a.  Dan Marin  [i 
Carmen Matie[ au asigurat liantul necesar `ntre diferitele 
momente, cu emo]ie [i naturale]e. Imperfec]iunile 
`nceputului, desigur remediabile, sunt acoperite de 
calit\]i, de entuziasmul acestui deosebit de promi]\tor 
debut al vizualului vasluian. Ur\m Studioului Tv Vaslui 
via]\ lung\, emisiuni valoroase [i mult succes! 
(ADEV|RUL VS., T.P., II, nr. 125, 27 decembrie 1990) 
 

 Avatarurile func]ion\rii acestui prim post TV din 
Moldova sunt demne de un film adev\rat (nu numai "A 
fost sau n-a fost" a lui Corneliu Porumboiu, cu erou 
principal  Dumitru V. Marin # Virgil Jderescu). Esen]ial 
era c\ `n diminea]a emisiunii TV local aproximativ 1/3 
din popula]ia municipiului Vaslui era `n fa]a 
televizorului iar c=nd cei de la Opinia Studen]easc\     
ne-au vizitat, au r=s copios, cu ce puteam noi s\ 
transmitem, ziaristul Sorin Avram considera c\ din 
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"rahat" am f\cut "un bici care, pe deasupra, s\ mai [i 
pocneasc\". Tot felul de p\reri, `njur\turi, felicit\ri, 
ini]iative; pe 21 – 24 martie 1991 am organizat [i primul 
concurs pentru copii: tip-top-mini-top ! 
 Important: emisiunile TV Vaslui erau preluate de 
toate cele 14 relee ale Direc]iei Radio – TV Ia[i [i se 
urm\reau `n toat\ Moldova [i Republica Moldova ! 
Fostul tovar\[ , Valeriu Ani]ei, `n februarie 2006, scria: 
"Am crezut c\ vom reu[i tocmai pentru c\ l-am cunoscut 
mai bine pe prof. Marin, om cu o voin]\ [i o for]\ de 
munc\  neobi[nuite. 
 ~ncet, `ncet, `ntr-un timp relativ scurt... porni]i pe 
fapte mari... c=nd diver[i prieteni [i chiar autorit\]i ne 
spuneau c\ nu suntem tocmai s\n\to[i... 
 Printr-un efort de voin]\ [i tenacitate 
nemai`nt=lnit\ a prof. Marin am pornit la realizarea 
primei emisiuni din ajunul Cr\ciunului. 
 Ce-a urmat a fost un mare ENTUZIASM, dup\ 
care, treptat, o parte dintre noi am abandonat. 
 Ce-a mai urmat, poveste[te profesorul Marin... " 

                                Vaslui, 10 februarie 2006 
     Valeriu ANI}EI 

 
 Cu sumedenie de contre [i piedici, dup\ cearta 
provocat\ de cei pleca]i, 21 septembrie 1992 am ob]inut 
Licen]a oficial\ eliberat\ cu nr. 001/ian. 1993. Ce, mai ! 
Credem c\ TV.V – 15 ...  "explozia" (2006) red\ bini[or 
situa]ia. 
 Priza la public a ac]iunii noastre era absolut 
impresionant\: mii de oameni `n s\lile de sport ( Cupa 
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TV.V,  la minifotbal, cu premii, [.a.), mii de oameni la 
serb\rile populare  cam de 4 ori pe an, martie 
(Meridianul), iunie (aniversarea Unison Radio Vaslui), 
septembrie (Unison Radio B=rlad) [i decembrie 
(aniversarea TV Vaslui). Ast\zi pare incredibil c\ o 
unitate media adun\ `n centrul civic la mare concert 
popular  peste 20 000 de oameni, `ntr-o adev\rat\ 
s\rb\toare a urbei. 

 
La mul]i ani, T.V. Vaslui ! 

 La patru ani de la Revolu]ia din Decembrie 1989, 
remarc\m `n jude]ul nostru un eveniment cultural, 
moment ce se `nscrie, indubitabil, `n istoria spiritual\ a 
acestor meleaguri. S-au `mplinit trei ani de c=nd, aici, la 
ini]iativa unor entuzia[ti temerari, a `nceput s\ emit\ 
postul privat de televiziune Vaslui.  

Oric=te dezam\giri am `ncerca `n ace[ti ani, 
fiin]area TV Vaslui-admirat de unii, hulit de al]ii, a 
constituit un semn incontestabil al libert\]ii [i 
democra]iei, un purt\tor de cuv=nt al for]elor politice, 
dar mai cu seam\ al cet\]enilor de toate v=rstele. Al celor 
pentru care a realizat aproape 160 de emisiuni 
s\pt\m=nale, aduc=ndu-le `n case imagini apropiate. 

 La aniversarea a trei ani, dorim colegilor de la 
t=n\rul [i ambi]iosul TV Vaslui [i mai mult\ aplecare 
asupra realit\]ii, oferind speran]e [i lumin=nd imagini tot 
mai vii, autentice, cuprinz\toare, a[teptate [i apreciate de 
telespectatori.  {i, bine`n]eles, la mul]i ani ! 
(ADEV|RUL Vs., An IV, nr. 425, 21-23 decembrie 1993) 
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structurile politice [i s\ nu fac\ politic\, s\ caute esen]e 
`n via]a social\, s\ se deta[eze de subiectivism [i rutin\ [i 
s\ ne aduc\ informa]ii c=t mai obiectiv relatate. 

La aniversare, le doresc colegilor no[tri c=t mai 
multe emisiuni, m\rirea spa]iului de emisie, an de an 
realiz\ri tot mai mari `n nobila lor profesie. {i, fiindc\ 
suntem la `nceput de an, le adresez din ad=ncul inimii 
urarea din str\buni « La mul]i ani ». 
Constantin Jomir 
Redactor [ef la ziarul « Adev\rul » de Vaslui  
(Adev\rul-Vs) 
 

Reproducem [i "col]ul inamicului", chiar dintr-un 
ziar inamic: 

 Col]ul inamicului: Praf [i pulbere 
M\ enerveaz\ televiziunea asta de Vaslui. 

Contest totul: imaginea slab\, calitatea comentariilor, orele de 
transmisie ale emisiunilor lor n\cl\ite, fe]ele de morcovi mura]i ale 
prezentatorilor, numele abonate la genericul de final, scurtimea 
programului... 

~i `njur pe unde aud de ei. Da]i dracului, au f\cut 
ce au f\cut [i au trecut puntea de fiecare dat\; cine-i 
sprijin\ oare ? ~ntr-o vreme citeam `ntr-o foaie 
electoral\, fss... nu spun despre cine-i vorba c\ ar fi 
opera m\(t)rea]\ a unui partid ; acu’ cic-ar fi bolnavi  de 
st=ngopatie. Se [o[ote[te pe la col]uri c-ar fi corup]i [i 
r\i...  Culmea culmilor, dar par numai a avea bani, c\ 
altfel ar avea [i ei niscaiva aparatur\ mai de soi, un sediu 
ca lumea nemaivorbind de h=rburile alea de ma[ini. Cum 
naiba de rezist\ ? Genii, nu-s, cu americanii nu lucreaz\, 
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deosebit operativitatea emisiunilor, conciziunea, 
cuprinderea, puterea de penetra]ie. 

Recunosc c\ `n anul care a trecut colaborarea 
noastr\ a fost minim\, particip=nd `n calitate de 
catalizator. Toat\ stima pentru str\dania, realiz\rile din 
cadrul studioului vasluian, convins c\ succesele ob]inute 
pot fi temelia unor emisiuni deosebite `n viitor". 
Emil Pa[cal 
Director Casa de cultur\ Hu[i 

"Toat\ considera]ia pentru Studioul de televiziune 
[i Radio Vaslui, `n mod deosebit pentru conducerea 
acestuia. E un important act de cultur\; prezen]\ activ\ `n 
via]a cet\]enilor b=rl\deni. Succes `n activitatea pe care o 
desf\[ura]i. A[tept\m realizarea unor emisiuni speciale 
pentru B=rlad". 
Primarul municipiului B=rlad 
Ec. Aurel G\van 
(TELERADIO EVENIMENT, Anul I, Nr.1, ianuarie 1994) 
 
 I-am avut invita]i pe to]i marii sportivi, to]i 
politicienii, to]i ambasadorii care au trecut pe la Vaslui. 
Duminic\ 20 august 2000, TV.Vaslui [i Unison Radio 
Vaslui am fost onora]i `n direct de James Rosapepe, 
ambasadorul S.U.A. la Bucure[ti (care ne-a invitat la un 
dineu special la Bucure[ti, a [i revenit) care vorbea u[or 
stricat rom=ne[te: "Apreciez ospitalitatea... [i marele 
interes pe care-l acord\ moldovenii americanilor..." 
Dup\ ce a precizat sprijinul pentru NATO [i pentru 
perioada de secet\... 
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 La aniversarea de 10 ani TV Vaslui, din trupa de 
baz\ f\ceau parte Lumini]a L\z\rescu [i Cristi Lapa, 
Florin Mititelu [.a. reproducem un material de prezentare 
din Meridianul:  
 
 La redac]ia TvV, mare anima]ie  

                                            [i mul]i colind\tori 
La cei 10 ani de existen]\ `n cas\ nou\, grupuri de 

colind\tori [i alaiuri au trecut prin Frunzelor nr.2. 
Pentru cei care nu [tiu, sediul Radio – Tv [i al 

ziarului Meridian se afl\ `n strada Frunzelor nr.2, `n 
spatele B\ncii Comerciale, `ntr-o cl\dire ceva mai veche, 
c=ndva sediul chesturii. 

Conducerea, redactori, colind\tori au `nt=mpinat 
cu colaci [i vin ansamblul de la Rafaila care, `n ]\c\nitul 
potcoavelor cailor pe asfalt, cu tricolorul `n frunte au 
urat, au `nf\]i[at haiduci c\l\ri, au evoluat cu caprele 
supra`n\l]ate, restul alaiului [i...ur[ii. ~ntr-un gest de 
sinceritate, mi-am scos p\l\ria de pe cap, `n semn de 
respect pentru p\str\torii vechilor noastre obiceiuri. "C=t 
ne putem p\stra limba, obiceiurile [i p\m=ntul nu putem 
pieri", au spus. 

Oamenii ne-au recunoscut ca prieteni pentru c\ 
acolo, la Rafaila, TVV se prinde bine. De remarcat c\ un 
camion special a transportat caii de la Rafaila la Vaslui, 
pentru ca "haiducii" s\ evolueze ca la ei acas\. 

Romic\ Rusu a mobilizat din buda[ii lui vreo 30 
de oameni, printre care [i cei doi copii frumo[i [i harnici 
ai s\i. Acest om e un exemplu de optimism dar [i de 
omenie, angajament, generozitate. Nu m\ mir c\-l 
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urmeaz\ lumea, chiar dac\ nu mai scoate vinul cu cofa. 
E clar c\ [i Romic\, omul, sfin]e[te locul. Ur\tura celor 
de la Buda `n Frunzelor nr. 2 a provocat, firesc, bucurie, 
emo]ie, pl\cere [i pre]uire pentru prietenii de la sate ... 
 

TVV `n spectacol 
Televiziunea Vaslui a `nregistrat `n mare parte 

spectacolul (Festivalul Obiceiurilor de iarn\) [i s-a aflat, 
ca `ntotdeauna, al\turi de organizatori. Semnatarul 
acestor r=nduri a pus um\rul la prima edi]ie [i este 
bucuros c\ manifestarea rezist\. Sprijinul televiziunii 
locale a fost constant. 

Au existat [i vreo cinci minute consacrate 
anivers\rii a 10 ani de existen]\. Se [tie, pe 24 decembrie 
la ora 7, s-a `mplinit un deceniu de la primul gong al 
emisiunii nr.1. ~n cuv=ntul rostit am considerat c\ s-a 
realizat un lucru trainic [i util comunit\]ii. At=t timp c=t 
ne p\str\m limba [i obiceiurile, na]iunea rom=neasc\ va 
rezista. Prin prezen]a [i prestan]a sa, Studioul de 
televiziune Vaslui a inaugurat o adev\rat\ [coal\ de 
jurnali[ti locali [i a reu[it s\ impulsioneze dezvoltarea 
culturii `n teritoriu. 
Prof. dr. Dumitru V. MARIN 
 

~n ]ara lui Piticot 
~n fiecare an, la zi aniversar\, Televiziunea Vaslui 

te invit\, pre] de c=teva ore, s\ colinzi }ara lui Piticot.  
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Un alt salt `n timp pentru a ilustra o alt\ mare 

realizare publicistic\, cu men]iunea c\ p=n\ acum am 
primit circa 6000 de scrisori de la cet\]eni, cererile (cele 
mai diverse) crea]ii literare, [i am distribuit c=teva zeci 
de mii de cadouri. 
  

INTERVIURI TR|SNET – la TV.V. 
 N-am avut niciodat\, dar absolut niciodat\, alt\ 
convingere dec=t c\ fac ceva pentru jude] sau ]ar\, 
nicidecum pentru mine. De cele mai multe ori sunt `n 
spatele camerei de luat vederi [i atunci nu apar al\turi de 
subiect. Dat fiind c\ adesea eram reporter - operator, 
]ineam cu dreapta camera, cu st=nga luminile [i trebuia 
s\ pun `ntreb\ri "de[tepte", urm\rind amorsa, cadrul, 
detaliul etc. – nu era deloc u[or. Cred c\ cea mai bun\ 
filmare am f\cut-o `nregistr=nd un concert simfonic (la 
Hu[i) – apreciat [i de un "adversar", Emil Pascal, dar nici 
s\-l "iau" pe Prefectul Districtului Tourraine (vorbind `n 
limba francez\), care m-a primit la sediul Prefecturii din 
Tours (1999) nu a fost simplu [i nici la `ndem=n\.  

Cel mai cooperant pre[edinte de stat a fost Mircea 
Snegur, pe care l-am intervievat la Vaslui (de 2 ori), la 
Sculeni (cu ocazia `nt=lnirii cu Ion Iliescu) la Chi[in\u, 
la Hu[i `nt=lnire de v=rf, toat\ echipa: Iliescu, N\stase, 
Mugur Is\rescu, de partea cealalt\ Snegur, Muravschi, 
Ungureanu [.a., din nou Chi[in\u dup\ ce pe 30 august 
1991 mi-a acordat primul interviu `n Parlament, dup\ 
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votul care a consfin]it INDEPENDEN}A Republicii 
Moldova. ~n spatele meu a[teptau cei de la BBC ... 
Petru Lucinski a fost distant, politicos [i ... exact. P=n\ 
atunci mai f\cusem interviuri cu Mircea Druc (Prim-
ministru), Nicolae Dabija (redactor, Limba Rom=n\) [i 
reprezentantul opozi]iei – Vladimir Voronin (ast\zi 
pre[edinte). 

François Mitterand, la Ia[i, `n Palatul Culturii, a 
fost cel mai bine p\zit pre[edinte. Fa]\ `n fa]\ cu el mai 
erau emo]iile mele, cople[itoare, [i SRI-ul (1991). 

Emil Constantinescu a fost eroul unei transmisii `n 
direct, la Vaslui de la Casa de cultur\ [i interviu special 
tot de acolo, c=nd lumea era fesenizat\ r\u. Foarte 
cooperant `ntotdeauna, chiar [i pe 2 mai 2004 c=nd nu 
mai era pre[edinte de stat, ci numai de partid (AP), [i 
oric=nd ! 

Ion Iliescu mi-a acordat [i 40 de minute ca 
pre[edinte de stat, `n sala de conferin]e a Hotelului 
RACOVA, c=nd i-am spus, printre altele, c\ PSD va 
c=[tiga alegerile, dar va r\m=ne `n opozi]ie ... 

Personal, l-am cunoscut pe Ion Iliescu, ca prim-
secretar la Ia[i, c=nd a poposit fl\m=nd la {coala 
M\c\re[ti – Pris\cani unde eram director. L-am hr\nit cu 
m\m\ligu]\ cald\, ochiuri [i br=nz\ proasp\t\, drept 
pentru care nu mai prididea cu mul]umirile. 
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Ca primar al Capitalei a mai vorbit vasluienilor 
prin intermediul nostru iar despre interviul `n direct este 
un editorial special, din 2004. 

Interviuri grele am realizat la TOPKAPI, din 
Istanbul, cu Ministrul Culturii din Turcia, unde m-am 
descurcat cu franceza [i... gestica. Am ob]inut 
`nregistrare – intrare-filmare-interviu `n 20 de minute, 
aprobare special\ de la el; altul, cu prim\ri]a 
Strassbourg-ului, Marie Trautman (1999), `n cabinetul ei 
(era [i secretar general la Consiliul Europei) [i, `n 2003, 
cu primarul ora[ului `nfr\]it cu B=rladul, Selciukglu, cu 
ocazia semn\rii documentelor de `nfr\]ire de c\tre 
Primari (Ion Juverdeanu de la noi) [i turcul care, ne[tiind 
nici o alt\ limb\ dec=t turca, am avut interpret\. Nu a 
fost u[or deloc nici la Prefectura TOURS, `n 1999, c=nd, 
`mpreun\ cu un grup de s\teni din Micle[ti, am fost `n 
schimb de experien]\ la Neuille Pont Pierre. ~n ziarul La 
nouvelle Republique, vendredi 20 aôut 1999, nr. 16.667 
se consemneaz\ c\ "le tout etant filmé par Dumitru 
Marin, le directeur de TVV canal 36, la television de la 
province de Vaslui", (p.37R). 

M-am descurcat cu Jean Delaneau, President du 
Conseil General d’Indre-et-Loire, dup\ cum adevere[te [i 
colegul [i prietenul Vasile Bulai. 

Mi-a fost imposibil s\ filmez la `nt=lnirea cu Papa, 
venit cu Papamobilul la Krakovia, p\zit stra[nic `n pia]a 
central\ (l=ng\ Palatul cronicarului Miron Costin) 
ob]in=nd dreptul de a face doar c=teva fotografii. Am 
primit, eu [i familia mea, pio[i, binecuv=ntarea Papei 
Ioan Paul al II-lea, `n Polonia. 
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Multele reu[ite `n ]ar\ sau `n Europa (am filmat la 
Ankara, Antalya, Istanbul, Sofia, Plevna, Kiev, Moscova 
(pu]in), Budapesta, Praga, Viena, mai multe ora[e din 
Germania, Paris, Tours, Nantes, Strassbourg, Bucure[ti, 
Londra, Oxford, Nicosia [.a.) s-au soldat [i cu unele cu 
transmisii directe telefonice la Unison Radio. Cele mai 
multe din Turcia, Rusia [i Anglia, cele mai pu]ine din 
Ungaria. Miile de metri de band\ filmat\ `mi stau 
m\rturie c\ acolo nu a fost persoana ci reporterul care [i-
a sacrificat odihna, distrac]ia s\ filmeze, sau s\ transmit\ 
la Vaslui ce vede [i ce aude, `n interesul acestei 
comunit\]i.  

Mi-au r\spuns: 
Cel mai rece – prim-ministrul Rep. Moldova, 

Valeriu Muravschi (5.I. 1992, emisiunea nr. 56); 
Cel mai c\lduros – personalul de la BBC; la ei 

"acas\"; 
Cel mai trist – un parlamentar european popular-

ecologist (1999); 
Cel mai vesel – pre[edintele Mircea Snegur la 

Palatul preziden]ial, Chi[in\u, Republica Moldova. 
Cel mai deosebit - Prea Fericitul Teoctist, 

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Rom=ne, `n mers, 
binecuv=nt=nd, ating=nd cre[tete, dup\ re-`nfiin]area 
Episcopiei Hu[ilor [i `ntronizarea P.S. Ioachim. 

Interviuri [i emisiuni cu mare greutate: cu Ioschka 
Fischer pe 2 dec. 2001, la Budapesta ([i eu, ca [ef al 
delega]iei ecologiste, operator Sergius Marin); s\ nu 
uit\m c\, `n calitatea sa de ministru de externe german a 
f\urit Constitu]ia Europei ... 
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Invita]i `n studioul TV Vaslui, ambasadorul SUA 
la Bucure[ti, Rosapepe, ambasadorii Chinei, Nigeriei, 
Marii Britanii [.a. [i recent Jonathan Scheele, [eful 
Delega]iei Comisiei Europene. 

Ambasadorul S.U.A. ne-a invitat la o recep]ie 
Ziua Na]ional\, cel al Finlandei ne-a d\ruit c=te o carte, 
cel al Ghanei ne-a invitat s\-i facem televiziune `n ]ar\, 
cel chinez... ne-a z=mbit larg ! Cu totul str\in\ a fost 
Consulul Rom=niei la Strassbourg (o femeie) [i foarte 
slab, cel de la Ambasada Rom=niei din Cipru, la 
Nicosia, 4 august 2009. 

 
MUNCA ... `n actualitate ( ! ) 

 De pe 5 decembrie (2006) am dep\[it 16 ani de 
existen]\ ai Televiziunii Vaslui. Spun de pe 5 pentru c\ 
acum 16 ani, dup\ amiaz\, cei 12 ini]iatori ai Studioului 
TV Vaslui ne-am `ntrunit s\ pornim aceast\ 
"intreprindere" `ndr\znea]\, sprijini]i de prefectul Th. 
T\rn\uceanu. 
 Gest de mare curaj atunci, moftul celor cu bani 
mul]i ([i destui, negri) ast\zi. Mare necesitate atunci, 
`nc\ necesitate ast\zi, dar nu o oportunitate de afaceri. 
 Un oarecare Mihalachi, biet fotograf (atunci [i 
acum) m-a abordat `ntr-o zi cu o satisfac]ie [uie: "c=]i v\ 
mai salut\, ast\zi, dom’ doctor ?!". I-am str=ns m=na la 
fel de ironic [i i-am r\spuns: destui ! Pentru c\ valoarea 
mea se bazeaz\ pe complexitatea personalit\]ii... TV.V a 
ap\rut pe teren gol [i este PRIMA ac]iune `ndr\znea]\ 
generatoare de cultur\, `ntr-o zv=cnire orgolioas\ a 
vasluienilor demonstrat\ `n cartea TVV-15...explozia... 
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Existen]a sa este mai presus de a[tept\rile unora dar nu [i 
de valoarea ei, cu profesioni[ti adev\ra]i.  ~ntr-o 
competi]ie de valori se men]ine un v=rf. Unison Radio 
Vaslui r\m=ne VOCEA VASLUIULUI oric=te ar mai 
veni, indiferent de apartenen]a politic\ sau 
antreprenorial\. LOCAL 100%, cel mai ieftin [i cel mai 
ascultat oric=t ar zice "fo[tii" pe la noi c\, dup\ ce au 
`nv\]at aici ce puteau, s-ar sim]i `ndrept\]i]i s\ ne dea 
lec]ii sub pulpana unor posturi centrale. 

* 
 ~n socialism se considera c\ munca este valoarea 
suprem\, sursa dezvolt\rii personalit\]ii [i societ\]ii. 
Mira-m-a[ ca s\ nu fi fost la fel [i cu o sut\, [i cu o mie 
de ani `nainte (... [i `napoi !). Dar relativizarea ei este, `n 
prezent, `n Rom=nia, absolut vizibil\, pentru c\ no]iunea 
`n sine nu mai implic\ efort intens, participare 
sufleteasc\ [i con[tiin]\. Nu ast\zi [i nu `n ]ara noastr\. 
 Au venit at=]ia, de peste m\ri [i ]\ri, comunic=nd 
c\ acolo, `n UE "apoi se munce[te, nu ca pe aici". 
Vecinul meu care activeaz\ `n Grecia [i-a construit un 
palat `ntr-o var\, deci adun\ bani pe-acolo ! Dar, n-are 
timp nici s\-[i vad\ construc]ia, care a fost supravegheat\ 
de rude, a[a c\ nu l-am v\zut la fa]\. 
 Am apucat vremea `n care trebuiau eforturi fizice 
[i mentale `nc=t omul se sim]ea t=mpit de at=ta munc\. {i 
oamenii [i ]ara au ob]inut atunci rezultate istorice: "cine-
i harnic [i munce[te/ ori nu-i prost, ori mai g=nde[te"! 
~ntreb, de unde bani, dac\ mul]i a[teapt\ cofe de mo[i 
adic\ s\ le vin\ cam de-a gata, ca [i cum ar fi mari valori; 
ba unora li se `ncre]e[te nasul cer=nd salarii mai mari, 
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compensa]ii, procente etc., la rezultate mai slabe ! ... c\, 
p\m=nturile sunt p=rloag\... 
 ~ntreb: ce ne trebuie s\ `n]elegem c\ f\r\ munc\ nu 
se poate ? 
 Dar munc\, nu simulare ! 

* 
 La mul]i ani la alde Neculai de Sf. Nicolae: 
domnilor Pascu, Safir, Ignat [i multor altor prieteni sau 
ne... Le doresc s\n\tate [i fericire lui Nicolae Cristian 
Lapa, Nicoleta Pandele [i tuturor celor care-mi doresc [i 
mie la fel. 

* 
 Noi r\m=nem VASLUIENI, cu bune sau rele, 
100% vasluieni [i, de aceea, la orice or\ din zi sau 
noapte pute]i apela la noi. 
A]i observat c\ avem rubrica de anun]uri gratuite ? 
 A]i observat c\ avem numeroase premii, inclusiv 
de Cr\ciun ? 
 A]i observat c\ TV.V [i UNISON emit [i pentru 
bogat [i pentru s\rac, 24 din 24 ? 
{i dup\ 16 ANI tot la dispozi]ia Dvs. r\m=nem. Suntem 
AICI ! 
(MERIDIANUL, An VIII, nr. 49 (675), joi, 7 decembrie 2006, Editorial) 

 
PRIETENUL, `n transmisie direct\ se cunoa[te ! 

 TVV este "prietenul de care ave]i nevoie" de 
aproape 17 ani ! 
 Oamenii s-au obi[nuit `ntr-at=t cu el (de fapt, cu 
ea, televiziunea local\) `nc=t a intrat `n obi[nuin]a lor s\ 
deschid\ la jurnalul dintre 17.30-18.00 sau, mai ales, 
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s=mb\ta [i duminica `ntre 11-13. Ar fi nedrept, `ns\, s\ 
fie neglijat\ emisiunea lui C\t\lin S`mpetru de la 7 la 8, 
t=n\rul acesta devenind un profesionist des\v=r[it at=t la 
radio c=t [i la one-man-show-ul de diminea]\. 
Unison Radio r\m=ne "adev\ratul prieten" ! 
 Dup\ cum a]i v\zut [i auzit mar]i, 18 septembrie 
am transmis direct un spectacol cultural-istoric: am sunat 
mobilizarea for]elor artistice locale pentru anul [colar 
care a `nceput (dintre care unii vor face mare carier\ `n 
domeniu) [i am lansat o carte de istorie vie, tr\it\ direct 
[i personal de o impun\toare personalitate [tiin]ific\ [i 
politic\ a momentului, prof. dr. Alexandru Ionescu: 
"~nsemn\ri `n verde-gri".  
 Dup\ cum a]i v\zut [i auzit, au fost `n sal\ circa 
250 de persoane din care peste 150 de elevi, iar ai lor i-
au putut vedea pe micul nostru ecran `n direct. Dup\ 
comentariul post-festum, am avut ceva audien]\. 
 Dup\ cum am auzit "Dumnezeu s\ v\ dea s\n\tate 
pentru c=te face]i pentru copiii no[tri" (`nc\ de la u[a de 
la intrare), [i, dup\ cum cred, asemenea spectacole 
desc\tu[eaz\ energii creatoare la [colari, declan[eaz\ 
ambi]ii la maturi [i cele mai variate opinii la 
telespectatori. 
 {i dac\ printre interlocutori s-au aflat prof. dr. 
Alexandru Ionescu, prof. Corneliu Bichine], pre[edintele 
Consiliului Jude]ean, recunoscut pentru presta]iile sale `n 
public, muzeograf dr. Lauren]iu Chiriac, ziaristul 
Constantin Jomir, directoarea Pavelina T\une ([coala 6), 
Mirela Nistoroschi, directoarea Palatului Copiilor sau un 
profesionist adev\rat ca Romeo T\lmaciu... e bine, nu? 
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S\-i adaug pe micii reporteri radio de la "Vocea {colii" 
(6), [ahi[tii de la {coala 9 [i mai ales interpre]ii de la 
Palatul Copiilor, general\ 6 [i Biblioteca jude]ean\... 
 A]i v\zut ce B+RZOI  este Marius B=rzoi la tobe? 
A]i rev\zut-o ce serios a progresat Denisa Ciobanu ? Le-
a]i v\zut pe Georgeta Neagoe, Anca Elena Lungu, 
Andrada Trufia, Denisa Cobzaru sau pe Marian }icu, 
C\t\lin Nistoroschi (copilul din afi[ul electoral 2000), pe 
Alexandru Cantea, Sergiu Leonte... 
 ~n redac]ie a intrat dl. prof. Vasile Negur\ pe care-
l felicit [i acum [i aici pentru FANTASIA, corala care a 
evoluat pe 14 septembrie `n Festivalul Interna]ional 
"George Enescu". E cazul s\ v\ reamintesc sprijinul total 
pe care l-am acordat `nc\ de la `nceputurile ei pentru 
aceast\ minune artistic\ bazat\ numai pe munc\ [i    
talent ? 
 Avem preten]ia c\ suntem cu to]ii prietenii Dvs. [i 
ne bucur\m destul c\ suntem primi]i cu fa]a `nsorit\ [i cu 
n\dejde. 
 Sper\m s\ ne dovedim utilitatea [i `n viitor at=t cu 
TVV, Unison Radio Vaslui, Unison Radio B=rlad 
(`mpline[te pe 13 octombrie 13 ani!) [i ziarul 
MERIDIANUL [i chiar pe Internet. 
 E nevoie de via]\ real\ pe ecranele Dvs.? 
Deocamdat\, ani [i ani, numai noi am f\cut transmisii 
directe ! 
 Putem crede c\ suntem "prietenul de care ave]i 
nevoie" ? 
(MERIDIANUL, An IX, nr. 37 (715), joi, 20 septembrie 2007, Editorial) 
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17/18 TV.V. 
 De fapt, TV.V. a plecat pe 18 ani de pe 5 
decembrie, `ntruc=t acum 17 ani i-am convocat pe cei 12 
`ntr-o adunare de constituire a colectivului care s\ 
`nfiin]eze Televiziunea Vaslui. S\rb\torim pe 24 
decembrie c=nd am difuzat prima emisiune `n eter, dar 
actul de na[tere semnat [i parafat e pe 5 decembrie 1990. 
 A fost un certificat de for]\ [i eficien]\ ca, din 
nimic s\ reu[im `n 19 zile s\ `ncropim un studio, s\ avem 
aprob\rile necesare, s\ ne "[colim" unii pe al]ii... 
 "Turnam" o emisiune de 45 de minute `n 28-30 de 
ore ! E dificil de `n]eles azi c=t de nepreg\ti]i eram, ce 
lipsi]i de mijloace [i c=t de mare era entuziasmul. 
Oricum TV.V. s-a lipit imediat de publicul vasluian 
pentru c\ ni s-a cerut insistent reluarea emisiunilor 
locale. 
 Ivit\ din ]es\tura idealurilor de dup\ Revolu]ie, 
TELEVIZIUNEA local\ a fost portdrapelul, trompet\ [i 
loc de confruntare a unei genera]ii care a `mpins la 
vedere Vasluiul ca centru cultural de interes na]ional. 
 Demonstra]ia e `n cartea "TV.V. - 15... 
explozia..."! 
 Demonstr\m `n fiecare zi, `n fiecare transmisie `n 
direct, c\ sprijinim cultura [i tineretul locului. C\ [i 
politica e `n aten]ia noastr\ dar fiind element de 
dezbinare [i neunire, via]a conjude]enilor, aspira]iile [i 
visurile lor sunt obiectul activit\]ii noastre ! 
 Dac\ pe aici au trecut vreo 350 de tineri, `nseamn\ 
c\ am creat o [coal\ de pres\, cu premian]i [i repeten]i; 
dac\ unii ne critic\ sau `njur\ `nseamn\ c\ arunc\ `n 
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pomul cu roade sau le pare r\u c\ nu sunt la noi. Ne pot 
sfida mai ales cei s\raci cu duhul, pentru c\ `n]elep]ii nu 
]in la ceart\ [i `nva]\, `nva]\... 
 Ne-am acomodat la economia de pia]\ dar nu 
urm\rim numai aspectele negative, nu distrugem 
oamenii. Dimpotriv\ ! 
 TV.V. a devenit centru de... ajutor [i de emula]ie 
spiritual\. Miile de premii sau alte stimulente (anual) 
ob]inute prin intermediul TV.V.-ului, Unison Radio sau 
Meridianul, sutele de reportaje `n favoarea am\r=]ilor din 
jude], au f\cut din redac]ia de pe Frunzelor nr.2 un loc de 
referin]\. Cel mai mult ne m=ndrim ce facem pentru 
copii. Chiar `n aceste zile "suntem" `n }ara lui Piticot [i 
cu emisiunile speciale cu [coli, licee, case de cultur\, 
las\ri de carte, etc. etc. 
 Dac\ tot suntem cel mai important Grup de pres\ 
din jude] se poate s\ n-avem detractori ? N-am avea 
valoare ! Cred `ns\ c\ avem to]i loc sub soare ! Spunem 
[i tot spunem c\ e vorba de munc\, mult\ munc\ [i idei, 
[i sacrificii [i... acel ceva care-i dat omului c=nd are 
menirea de a face ! 
 Urmeaz\ Tip-Top, Festivalul obiceiurilor, 
Concertul de pe 23 [i, printre altele, pe 27 ianuarie 2007 
Gala Ziari[tilor, edi]ia a II-a. Vom `ncerca transmisii 
directe din comunele Muntenii de Jos [i Sus, Fere[ti, 
V\leni, Sole[ti, Micle[ti, Lipov\], Deleni, Albe[ti, 
Pu[ca[i, Laza, Poiene[ti [i poate [i altele. De pe unde 
sunt [i primari adev\ra]i. 
 De fapt, urmeaz\ S| EXIST|M. 
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 Urmeaz\ S|RB|TORILE de iarn\. Putem lipsi 
de l=ng\ Dvs.? 
(MERIDIANUL, An IX, nr. 48 (726), joi, 13 decembrie 2007, Editorial) 

 
17/18 : S|RB|TOARE `n S\rb\tori... 

 Am avut o instructiv\ [i destul de `ndelungat\ 
discu]ie cu Preasfin]ia Sa Corneliu B=rl\deanu, 
episcopul vicar al Hu[ilor. L-am descoperit pe Omul de 
spirit dedicat slujirii unui `ntreg neam prin credin]a `n 
Dumnezeu [i Ortodoxism. Minte ager\ [i vorb\ exact\ [i 
t\ioas\, cred c\ `nv\]atul Corneliu B=rl\deanu ar fi foarte 
nimerit urma[ al Prea Fericitului Daniel la Mitropolia 
Moldovei (cu care am avut pl\cerea mai multor 
convorbiri). ~n cadrul discu]iilor  [i a interviului special, 
Prea Sfin]ia Sa a rostit un cuv=nt de `n]elepciune pentru 
credincio[ii din jude] [i o urare de S\rb\tori, tuturora. A 
binecuv=ntat [i Televiziunea Vaslui la `nceputul celui 
de-al 18-lea an... 
 S\rb\torile de iarn\ sunt centrate mai ales pe zilele 
Cr\ciunului dup\ ce, o perioad\ de timp comunist, Mo[ 
Geril\ ne d\ruia c=te ceva de Anul Nou. ~n anul 1990 am 
avut noi prima emisiune `n eter: deci am `mplinit 17 ani 
(am plecat pe 18) pe 24 decembrie 2007 (17/18), dup\ ce 
pe 5 ne-am `ntrunit "comitetul de ini]iativ\". Dat fiind c\ 
unii se laud\ la 5, al]ii la 10, TV.V. care a ajuns la v=rsta 
tinere]ii poate fi `n s\rb\toare [i de aceste S\rb\tori 
cre[tine. 
 TV.V. a ajuns la o maturitate recunoscut\. 
 TV.V., urmat\ de UNISON Radio (Vaslui ^ 
B=rlad) [i ziarul MERIDIANUL au fost [i au r\mas 
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principalele exponente ale MOMENTULUI  
CULTURAL-INFORMA}IONAL din ultimul deceniu 
al secolului trecut [i primul al acestui mileniu. 
Transmisiile `n direct la TV.V. sau radio, pagina 
cultural\ consacrat\ valorilor locale (at=tea [i cum sunt 
ele) `n domenii social-culturale [i politico-economice 
stau m\rturie a eforturilor noastre de a fi mereu `n 
sprijinul comunit\]ii. 
 Dac\ vorba [i imaginea... volant, scripta din ziare 
manent ! (Este drept, pentru cotidienele locale nu prea 
exist\ mass-media, dup\ proasta p\rere c\ ne-ar face 
publicitate !!!). Mai r\m=n cele peste  350 de c\r]i [i 
lucr\ri ale celor circa 60 de creatori locali, cu v=rfuri 
bine implementate `n cultura na]ional\ ! Mai exist\ 
opinia general\ c\ tot noi suntem cei mai obiectivi [i cei 
mai buni din presa de orice fel a jude]ului. Chiar cei care 
ne contest\ au fost pe la noi, de unde au plecat prin 
tr\dare, pentru incompeten]\ sau pentru lips\ de caracter. 
 Unul, cel mai ho], ne face "mare" concuren]\ ! 
Altul, se `nscrie `ntre jigodii, de bun\ voie [i nesilit de 
nimeni, pentru c\ i-am pus pixul `n m=n\...  
Ideea e c\ avem to]i loc sub soare iar noi iert\m gre[i]ilor 
no[tri ie[irile, dup\ principiul marelui Nicolae Iorga: 
"Dup\ o ceart\ prostul ]ine minte toat\ via]a iar de[teptul 
numai o noapte". ~ncerc\m s\ fim mai de[tep]i [i, `n orice 
caz, drep]i [i constructivi ! Tocmai pentru c\-i ajut\m pe 
oameni "S| FAC|" avem autoritatea moral\ care ne 
permite s\ continu\m. Educa]ia omului se face `ndeosebi 
prin [coal\, familie [i biseric\. Dac\ presa (actual\) 
urm\re[te numai negativul (subliniem c\ nu este cazul 



64 
 

nostru), biserica `ncurajeaz\ pozitivul, adic\ efortul 
individului de a r\m=ne OM, prin m\rturisirea sa [i 
iertarea p\catelor.  R\m=n la p\rerea c\ noi cl\dim ceva 
durabil [i bun. Prin "A {TI, A VREA, A PUTEA" 
(MERIDIANUL), prin "PRIETENL DE CARE AI 
NEVOIE" (TV.V.) [i prin "ADEV|RATUL PRIETEN" 
(posturile de radio UNISON). 
 Dac\ a[ fi m=ndru a[ zice c\ to]i ceilal]i, la un loc, 
nu pot face mai mult dec=t noi (pentru c\ nu au cum)... 
Dar con[tien]i suntem c\ `n devenirea spiritual\ a acestor 
locuri bruma de cultur\ s-a vehiculat mai ales prin aceste 
mijloace de pres\. 
 Tot a[a: f\r\ credin]\ `n Dumnezeu [i `n ceea ce 
facem n-am reu[i, a[a c\-i mul]imim P.S. Corneliu 
B=rl\deanu pentru cuv=ntul de `ncurajare. 
 P=n\ la urm\ S\rb\toarea TV.V. - 17 e `n 
S\rb\torile de iarn\ [i `n S\rb\torile Spiritualit\]ii din 
acest jude]. 
 Sper\m s\ fie tot mai bine la Anul [i La Mul]i 
Ani! 
(MERIDIANUL, An IX, nr. 48 (727), joi, 20 decembrie 2007, Editorial) 

 
CELULARUL ? 

Lucrul dracului ... ! 
 Semnele (din m=ini, picioare, cap, ochi) au fost 
primele elemente de comunicare (`n]elegere, ceart\)... 
Vorbele, mai mult sau mai pu]in me[te[ugite, au marcat 
trecerea de la manifestarea instinctual\ la `n]elegerea 
scopului comun [i ac]iune `n aceea[i direc]ie pentru 
`mplinirea lui. Era o etap\ superioar\ [i marca saltul uria[ 
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al omului c\tre `n]elegerea lumii [i posibilitatea de a-[i 
valorifica materia cenu[ie din ce `n ce mai bine. 
 Folclorul era... COMUNICARE. 
 Scrisul `ncepea s\ stabileasc\ reguli dup\ care 
omenirea s\ se conduc\ [i punea ordine `n tot ce mi[ca `n 
mintea sau `mprejurul omului. Se putea vorbi de 
concepte, filosofie, scenarii mai mult sau mai pu]in 
[tiin]ifico-fantastice, religioase sau de alt\ natur\. 
 Tiparul a `nsemnat posibilitatea exploziei 
informa]iei aplicate, cu efecte peste m\ri [i ]\ri, peste ani 
[i ani, peste puterea de `n]elegere a autorilor. S\ ne 
g=ndim numai la opera lui Jules Verne. 
 Semnele Morse, adic\ telegraful, cu o comunicare 
cifrat\ dar la distan]e mari [i foarte mari. {i pe vremea 
lui {tefan al nostru erau semnele transmise de pl\ie[i, 
paznici la focurile mari [i mici, cu cornuri  [i buciume [i 
cai de [leah... Dar, telegraful "a f\cut" r\zboaie ! 
 Telefonul: Mare inven]ie (comparabil\ cu praful 
de pu[c\). S-a impus mai greu din cauza costurilor mari 
ale liniilor [i centralelor dar comunicarea direct\ a 
`nsemnat un mare pas `nainte pentru omenire. Toat\ 
via]a [i sentimentele oamenilor au fost influen]ate de 
aceste aparate devenite, din ce `n ce mai mult, 
INDISPENSABILE. Radio-ul a `nsemnat telefon f\r\ 
fir... 
 Televiziunea, adic\ sunet, lumin\, imagine  [i... 
suflet. F\r\ s\ vezi pe cineva comunici incomplet. 
Alarm\ ! Pentru c\ dispare intimitatea persoanei ! 
Internetul, ieftin [i eficient, bulverseaz\ lumea. Vom tot 
vorbi de el ! 
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 CELULARUL, adic\ terminalul de la telefon e un 
cumplit obiect care stric\ vie]ile oamenilor. E util, rapid, 
ultraeficient pentru comunicare, e indispensabil pentru 
afaceri dar face harcea-parcea timpul posesorului. Mi se 
pare c\ cel mai greu e atunci c=nd `n culmea m=niei sun\ 
cineva glume] [i trebuie trecut la starea aceluia, cu 
destule eforturi de voin]\. 
 CELULARUL "face" de toate, distruge tot, tot ce-
i bine sau ce-i r\u de la el poate pleca. Purtat de toate 
categoriile de vorbitori, obiectul acesta u[or de pr\p\dit 
poate schimba `ntr-o secund\ via]a cuiva cu o veste... 
 C=nd e de bine, d\, Doamne ! Dar c=nd e de r\u... 
nu e lucrul dracului ? 
(MERIDIANUL, An IX, nr. 35 (713), joi, 6 septembrie 2007, Editorial) 

 
TV.V. 18 

 Azi, cu 18 ani `n urm\, am `nceput s\ lucr\m la 
PRIMA emisiune a TVV. Pe 5 decembrie 1990 s-a 
`ntrunit comitetul de ini]iativ\ cu 12 oameni care nu prea 
credeau c\ se poate face a[a ceva pentru c\ `n tot jude]ul 
nu era dec=t o singur\ camer\ video M7; pe 10 c=nd 
[oferii strigau `n pia]a televiziunii rom=ne "Jos Valeriu [i 
R\zvan" am intrat la directorul general al Televiziunii 
R\zvan Teodorescu (et. X) [i mi-a semnat acordul. Alte 
alerg\turi p=n\ pe 18 d.m.  c=nd eu am adus un televizor 
[i alte accesorii, Grigore Avram un reostat adaptat pentru 
sunet, am cuplat mai multe becuri cu Neculai Iftime... 
am amenajat "studioul" `ntr-o sal\ de [edinte la 
Automoment,vis-a-vis de actuala Casa Armatei. 
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 Prima EMISIUNE (cu caset\ pe sta]ia B=rlad) a 
fost pe 24 decembrie `ntre orele 6.30-8.00 ! Jum\tate din 
Vaslui era cu televizorul deschis pentru c\ to]i am 
popularizat evenimentul! 
 Primul an TV.V. a fost un an tare greu, [i la 13 
aprilie 1991, dac\ nu era Lumini]a L\z\rescu la montaj 
[i-ar fi `ncetat activitatea. Evident du[manii, lipsa 
fondurilor, intui]ia c\ televiziunea va fi o for]\ `n 
politic\... 
 Azi nu e un majorat ci o re-confirmare a 
maturit\]ii profesionale a autorit\]ii `n mass-media 
jude]ului [i na]ional\. 
Bilan]: 
 - EXIST| TV.V. `n context jude]ean [i na]ional 
(ca prezen]\ activ\) 
 - AUTORITATE. Slujitorii acestui l\ca[ au 
reprezentat jude]ul [i ]ara, `n aproape toat\ Europa [i 
chiar `n Asia Mic\. Interviuri cu mini[tri, parlamentari [i 
autorit\]i `n Turcia, Republica Moldova, Fran]a, 
Bulgaria, Ucraina, Rusia, Ungaria, Elve]ia... 
 PERFORMAN}E: Interviuri [i `n direct cu 6 
pre[edin]i de stat `n func]ie, 14 prim-mini[tri, sute de 
oameni politici [i din administra]ie, mii de cet\]eni 
obi[nui]i. 
 - S-au distribuit numai `n anul trecut 16.000 de 
obiecte [i pachete pentru ascult\tori sau telespectatori [i 
cititori. 
 - Singurul grup de pres\ din jude] cu lider de 
opinie Unison Radio Vaslui (bravo Gabi [i C\t\lin), 
TV.V. preluat de telecabluri `n tot jude]ul. Unison 
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B=rlad cu o bun\ audien]\ (Felicit\ri, Timona Balmu[) 
Ziarul Meridianul (a[i[derea, Andreescu) [i INTERNET 
(deci 6 mijloace de pres\) 
 {COALA DE PRES|: 
 ~n volumul TVV-15... explozia... s-a demonstrat 
c\ oficiosul curentului cultural-informa]ional, unic `n 
istoria Vasluiului, a fost Grupul de pres\ CVINTET    
TE-RA prin mijloacele sale de pres\. 
 S\ argument\m: 1) pe aici au trecut circa 500 de 
persoane dintre care 250 lucreaz\ [i azi `n pres\. Din cei 
vreo 200 de "presari" din jude], 180 au trecut pe la noi... 
 2) Aici, pe l=ng\ TVV [i Unison au venit mai to]i 
oamenii de cultur\ [i adev\ra]ii speciali[ti pentru a 
publica sau a fi populariza]i. S-au lansat mul]i scriitori, 
au fost `ncuraja]i aproape to]i autorii, care, au tip\rit 
circa 300 de volume. 
 3) Au intrat `n direct la TV.V. sau la radio toate 
talentele locale de la gr\dini]e la consacra]i; [i destui din 
afara jude]ului. 
 4) Suntem singurul post de radio care efectu\m 
transmisii `n direct din ora[ [i din comune deci 
informa]ia cald\, exact\. 
 5) {coala vasluian\ de pres\ este recunoscut\ de 
Uniunea Ziari[tilor Profesioni[ti `n numele c\reia am 
organizat 2 edi]ii din Gala Ziari[tilor Vasluieni [i va 
urma a 3-a. 
 6) Am promovat adev\ratele valori pe trepte de 
v=rst\ [i pe specialit\]i. Al\turi de Porumboiu cu fotbalul 
lui am ar\tat via]a adev\rat\ a Vasluiului muncitor [i 
creativ. 
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 Ce ne propunem? Evident, [i mai mult ! 
 S\ nu uit\m c\ pe 24 decembrie 1990 au r\sunat 
acordurile de recunoa[tere a TV.V., prima televiziune 
privat\ din Moldova [i a 3-a din ]ar\ (a 4-a a disp\rut). 
 S\ nu uit\m c\ TVV este PRIETENUL DE CARE 
AI NEVOIE ! 
(MERIDIANUL, An X, nr. 49 (778), joi, 18 decembrie 2008, Editorial) 
 

18 - TV.V. 
 Secolul a `mplinit 8 ani, TV.V. - 18 ! 
 24 decembrie 1990, ora 6.30 primele acorduri , pe 
sigla galben\ `nf\]i[=nd zborul `ntr-o sfer\ (impersonal\ 
dar cu TV.V.), [i `ncep=nd cu ora 7, PRIMA EMISIUNE 
LOCAL| ! Pe toate cele 24 de sta]ii ale DRTV Ia[i 
adic\ toat\ Moldova noastr\ [i 1/2 peste Prut. 
 S-a reluat [i pe 25, de Cr\ciun. La multe cereri ! 
Cinstit, nu realizam efectul demersurilor noastre, [i   
dac-ar fi fost dup\ cum credeau unii, TELEVIZIUNE 
local\ nu s-ar fi realizat niciodat\. Noi, cei 12 reuni]i `n 
Grup de ini]iativ\ pe 5 decembrie 1990 (aceasta este de 
fapt data na[terii TV.V.) am `ndr\znit, de[i chiar dintre 
noi nu credeau a fi posibil. Am realizat 22 de rubrici 
timp de aproape un an... 
 Rubricile si reportajele au fost impuse  de 
realitatea noastr\, a celor de aici, cu informa]ie la zi [i 
foarte variat\, ]in=nd cont de ce mai f\ceau [i al]ii din 
]ar\. 
 APRECIERI: "|[tia sunt s\ri]i la cap `n frunte cu 
nebunul de Marin"; "Asta-i televiziunea lui Marin" 
(primarul V. Cristea);  "La Vaslui, grupul condus de 
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Marin a f\cut din <<rahat>> bici [i mai [i pocne[te" 
(Opinia Studen]easc\); "Inaugura]i o epoc\ nou\, 
cultural-informa]ional\" (prefectul T\rn\uceanu); "Tv. 
Vaslui a fost pentru mine o sursa de informa]ie extrem 
de util\" (Traian B\sescu, pre[edintele Rom=niei, fost 
deputat de Vaslui); "V\ urez s\ r\m=ne]i aceea[i 
televiziune angajat\ `n servirea cet\]eanului" (Ion 
Iliescu, fost pre[edinte al Rom=niei); "Felicit echipa 
TVV [i `n mod deosebit pe dl. prof dr. D.V. Marin" 
(Emil Constantinescu, fost pre[edinte al Rom=niei); "La 
mul]i ani TVV" (Mihai Miron, pre[edintele Uniunii 
Ziari[tilor Profesioni[ti). 
 Crede]i c\ a fost u[or? N-aveam pe ce pune m=na, 
erau r\ut\]i [i contre, investi]ii... nu; [.a.m.d. Nici de 
acum `ncolo nu e altfel pentru c\ au venit dintre cei care 
spal\ bani, cu corup]ia lor, cu tenta]iile lor, cu 
concuren]a neloial\. 
  
SUBLINIERI: 
 Cu z=mbet larg sau str=mb se recunoa[te c\ pe 
aici, la TVV, au trecut aproape to]i presarii din jude] [i 
chema]i [i nechema]i. {COALA DE PRES| local\ a 
func]ionat [i [lefuie[te `n continuare talente: vede]i ce a 
crescut `n valoare Lioara Leogan, `nc\ elev\ `n clasa a 
IX-a? Andreea Apostu de clasa a XI-a, acum, mai ales, 
Gina Velicu [i fratele ei {tefan? Cine mai are o echip\ ca 
noi cu Sorin Saizu, Cristi Lapa, Mirela Popa, Lumini]a 
L\z\rescu, Gabi Opri]a, C\t\lin S`mpetru... adic\ 
adev\ra]i profesioni[ti [i oameni de suflet? 
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 Ca oriunde , [i pe aici au trecut tot felul de 
pesonaje, dintre care unii au devenit vectori de imagine 
negativ\ pentru mine care asigur autoritatea celor 6 
mijloace de pres\; Nulit\]i care sper\ s\ r\m=n\ `n istorie 
cu atacuri subterane !! ~ntreb: "~n ce pom cu multe roade 
nu se arunc\ cu ceva?" sau "Neput=nd s\ te ajung\ crezi 
c-or vrea s\ te admire ?" (M. Eminescu) 
 ~n cartea TVV 15... explozia... (l\udat\ `ndestul) 
am demonstrat c\ `n centrul curentului cultural 
informa]ional, de la Vaslui, unic [i irepetabil, Grupul 
nostru de pres\ a fost f\clie [i purt\tor de cuv=nt. Poate fi 
m=ndrie mai mare? 
 Vor veni al]ii pu[i numai pe c=[tig [i vor accentua 
concuren]a `ntr-un spa]iu cu resurse slabe. Vor mai 
cleveti destui care nu vor putea atinge vreodat\ 
performan]a noastr\. 
 DE CE S|RB|TOARE? 
Suntem aici prin munc\, inteligen]\ [i perseveren]a 
noastr\. Vrem s\ fim mereu cei mai buni, spre satisfac]ia 
tuturor ! Adic\ Prietenul de care ai nevoie (TVV), 
Adev\ratul prieten (Unison Radio Vaslui sau/[i Unison 
Radio B=rlad, cu Timona, Emil, Oana [i Ciprian) adic\ 
cei care [tiu, vor [i pot (Meridianul... cu Val [i Ghi]\) 
pentru vasluienii lor. 
 C=nd secolul XXI [i mileniul III `mplinesc 8 ani, 
la cei 18 ai TV.V., s\ ne dorim mult\ s\n\tate, un pic de 
fericire nu numai `n 2009 ci [i 
LA MUL}I ANI ! 
(MERIDIANUL, An X, nr. 50 (779), joi, 25 decembrie 2008, Editorial) 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 
 

 
2. PRE{EDIN}II STATULUI... oaspe]i ! 

 
 L\sa]i pre[edin]ii s\ vin\ la... mine, adic\ la Dvs. 
`n case, prieteni, prin intermediul TV. Vaslui pe care am 
slujit-o cu `ndr\zneal\, competen]\, dragoste [i riscuri. 
 Prin TV.V. am avut [ansa s\ p\trund `n cercurile 
cele mai `nalte nu numai din ]ar\, s\ pricep ce `nseamn\ 
jocurile politice care nimicesc omul, s\ v\d caractere [i 
[acali, oameni m\run]i ajun[i sus, mari dar marginaliza]i. 
 Dintre preziden]iabili cel mai mult m-a 
impresionat Mugur Is\rescu. I-am luat 4 interviuri: unul 
la Hu[i (`nt=lnire Iliescu – Snegur), 3 `n campania 
electoral\ (fiasco pentru P.N.}.C.D.).  
 Ca preziden]iabil ("b\tut" de B\sescu) Adrian 
N\stase era impun\tor, Victor Surdu, [olticar, iar prof. 
univ. Ion Dinu un neorientat; Th. Mele[canu activ, 
prompt `n decizii majore, Petre Roman era m=nuit, [i, `n 
afar\ de z=mbet... mai nimic. Au fost prin studiourile 
noastre destui al]ii. Extrag amintiri, vorbe [i fapte despre 
Pre[edin]i. 
 L\sa]i Pre[edin]ii s\ vin\ la mine ! Mi-au c\lcat `n 
b\t\tur\:  Ion Iliescu (a `nceput), Mircea Snegur, 
François Mitterand, Piotr Lucinschi, Emil 
Constantinescu, Traian B\sescu... Au VENIT sau   
revenit ! Chiar [i cu Ceau[escu am dat de trei ori m=na: 
de dou\ ori la Vaslui [i o dat\ la Bucure[ti c=nd am dus 
spre aprobare statuia lui {tefan cel Mare, de la B\c\uani 
`n calitate de inspector la cultur\. 
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ION ILIESCU 

 
 Poveste lung\ cu acest politician versat. A venit `n 
controlul Prutului (rev\rsat `n 1970) [i fl\m=nzit zdrav\n, 
d-na prof. Iulia Marin l-a hr\nit cu m\m\ligu]\, ochiuri, 
ca[ frecat [i ceap\, de nu se mai s\tura. Eram directorul 
[colii de la M\c\re[ti, com. Pris\cani [i m-a vizitat ca 
prim-secretar ce era. 
 Imediat dup\ Revolu]ie ne-am re`nt=lnit la "{coala 
de var\ N. Iorga" de la V\lenii de Munte. Am vizitat 
`mpreun\ Muzeul Tiparului, a cuv=ntat participan]ilor 
dintre care 1/5 erau `mpotriva lui. Dac\ eu a[ fi vrut s\-l 
lovesc `l uscam `ntr-una din s\lile muzeului unde eram 
singuri. L-am ap\rat `ns\ `n fa]a c=torva golani care `i 
aruncau vorbe grele... Pe o fil\ de carnet (`n p\trate) mi-a 
semnat (autograf ?), doar at=t [i mi-a zis "cu foaia asta 
vei intra oric=nd la mine". N-am folosit semn\tura, dar o 
p\strez. Ca dovad\ c\ am fost pav\za pre[edintelui de 
stat ! 
 M-a ]inut minte [i oridec=teori am mai realizat 
materiale TV [i-a sacrificat timpul, inclusiv pentru 
Organiza]ia jude]ean\ PSD, spre marea disperare a 
[efului s\u de cabinet sau a SPP-i[tilor. 
 L-am intervievat de 8 ori. 
 Mi-a r\spuns diferen]iat: "asta pentru mata; asta 
`nregistr\m". De[i am [tiut, `n premier\, ce p\rere are 
despre "... b\sescu (cu b mic), despre Adrian N\stase sau 
despre politicenii de Vaslui. M-ar crede prof. C-tin. 
Alexandru c\-l considera senilizat ? C\-l considera pe 
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Dumitru Buzatu ca cel mai [iret [i par[iv ? Erau discu]ii 
`ntre noi ! 
 M\ `ncumet s\ zic [i altceva: ca pre[edinte, nu se 
sim]ea nici bine p\zit, nici protejat, nici cu prea multe 
persoane loiale pe l=ng\ el. F\cea excep]ie acad. R\zvan 
Theodorescu, Dan Iosif [i al]i 2-3. "C=t am ce le da 
(oferi) \[tia ai t\i (de la Vaslui) vor fi cu mine. S\ vedem 
ce va fi [i cu Adrian N\stase" mi s-a dest\inuit `n sala de 
conferin]e de la "Racova". 
 A avut un cuv=nt bun pentru familia mea. Ba a 
invocat preferin]a de a r\spunde special `mpreun\ cu 
Mircea Snegur, la Ungheni, `nainte de proclamarea 
independen]ei Republicii Moldova, unde m-au numit 
"prietenul (lor) de la Vaslui, ultima `ntrebare" din 
conferin]a comun\ de Pres\. 
 La c=teva luni, la Hu[i, m-a `mbr\]i[at [i am fost 
singurul operator TV, din c=teva zeci, care am filmat [i 
la o parte din convorbirile oficiale. Mai erau acolo: 
Mugur Is\rescu, Adrian N\stase (prim-ministru), 
Nicolae V\c\roiu [i mul]i al]ii. 
 Televiziunea na]ional\, prin redactor [ef, Virgil 
Tatomir m-a c\utat cu disperare s\ le dau eu, eu, 
imagini, c\ din alt\ parte n-aveau ! 
 Regret c\ din cauza lui Ion Iliescu, Podul de flori 
n-a `nsemnat reunificarea cu Basarabia. I-ar fi trebuit 
doar at=t: s\ nu fie prea ascult\tor fa]\ de Moscova. 
 Nu regret c\ prin Ion Iliescu am avut lini[te `n 
Transilvania, am r\mas Stat Na]ional [i c\ `n anii 
pre[edin]iei lui, [i eu mi-am luat por]ia de libertate. 
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 {i de succes: f\r\ el nu-l filmam, la Ia[i, pe 
François Mitterand (mam\, ce-mi tremurau m=inile [i 
picioarele, [i ce paz\ ! Ce paz\!). 
 Azi, nu mai avem nici libertatea presei de atunci, 
nici posibilit\]ile de existen]\ (publicitate) de atunci ! 
 Nu `nseamn\ c\ am fost de acord cu tot ce a f\cut 
Iliescu. Ba, chiar am scris `mpotriva lui. 
 Dar ing. Ion Iliescu, pre[edintele Statului Rom=n, 
mi-a fost oaspete, de mai multe ori `n propria mea cas\, 
[i mi-am cinstit at=t oaspetele de suflet, c=t [i pe cel de 
onoare [i mai ales primul om din Stat, PRE{EDINTELE. 
 C=]i vor mai putea spune asta ? 
 Mesajul din fruntea c\r]ii TVV – 15... este doar o 
dovad\; casetele... alta; cele de mai sus... o m\rturie. 
 
Pre[edintele Rom=niei 

D-l. Ion Iliescu 
 
 S-a aflat la Vaslui, vineri. Cred c\ `ntr-una dintre 
cele mai dureroase `nt=lniri, cu Petru Lucinschi, alt 
pre[edinte al Republicii Moldova pe care am avut 
pl\cerea s\-l intervievez c=ndva. 
         Pres\ mult\ [i noi printre ei: p\reri, comentarii, ici-
colo, `nvinuiri, anima]ie `n sector, controale la s=nge s\ 
nu fie vreun descreierat… 
         M-am sim]it onorat c=nd am fost recunoscut [i de 
unul [i de cel\lalt pre[edinte; am amintit de momentul 
Ungheni c=nd `mpreun\ cu regretatul Tatomir am pus 
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aceea[i `ntrebare ca [i azi: "pe c=nd zone libere" `ntre 
cele dou\ ]\ri? 
         C=nd eram director de [coal\ pe Valea Prutului     
l-am avut oaspete pe Ion Iliescu. ~n calitatea sa de 
pre[edinte al Rom=niei sau numai al PDSR, mi-a acordat 
c=teva lungi interviuri toate publicate sau difuzate. 
Acum, l-am privit cu aten]ie. 
         Cred c\ `nt=lnirea cu Lucinschi i-a fost nu numai 
nepl\cut\, ci [i dureroas\. De ce? Pentru c\ vineri s-a 
stabilit grani]a Uniunii Europene pe teritoriul rom=nesc, 
pe Prutul \sta blestemat. 
         S-a implantat o cortin\ "aurie" `ntre Rom=nia [i  o 
parte a ei pe Prutul - grani]\ `ntre dou\ state rom=ne[ti. 
         {i  nu pentru c\ pre[edintele Ion Iliescu ar fi vrut… 
         Iat\ de ce, nu pentru c\ a[ avea intrare oric=nd la 
omul ajuns pre[edinte, ci pentru c\ l-am sim]it suferind 
pentru existen]a `mpilat\ a na]iunii rom=ne[ti, nevoit\ s\ 
accepte un alt DIKTAT, `mi aplec [i capul [i condeiul `n 
fa]a patriotului: DOMNUL Ion Iliescu. Pre[edintele 
Rom=niei. 
(Meridianul, An II nr. 18 (147) Luni, 12 februarie 2001, Editorial) 

 
EMIL CONSTANTINESCU 

 
 Venit la Vaslui, `n campanie electoral\, `n cadrul 
unei manifest\ri la Casa de Cultur\, prof. univ. dr. Emil 
Constantinescu a fost huiduit serios, chiar dac\ 
organizatorii s-au str\duit s\-i asigure ordine [i lini[te. 
 L-a impresionat c\ atunci c=nd am realizat 
transmisia `n direct la TV.V. s-a f\cut lini[te, lini[te, [i a 
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prin munc\, merite na]ionale prin activitatea politic\, 
autoritate moral\ local\ recunoscut\..." dl. prof. dr. 
Dumitru V. Marin (Bucure[ti, 18 aprilie 2008). 
 ~n pagina luminoas\ a existen]ei mele valorosul 
prof. univ. dr. Emil Constantinescu este o jertf\ pentru 
Rom=nia, pentru care-i r\m=n pre]uitor toat\ via]a. 
 
Domnului Prof. dr. Dumitru V. Marin, 
Director General  
Televiziunea Vaslui 

 
MESAJUL 

Domnului Emil Constantinescu 

Pre[edintele României 1996-2000 

 Salut cu pre]uire [i afec]iune aniversarea celor 15 
ani de existen]\ a Televiziunii Vaslui, care a devenit, în 
tot acest timp, un promotor al dorin]ei de a evalua 
lucrurile [i oamenii f\r\ prejudec\]i, cu profund respect 
pentru deontologia jurnalistic\. Am remarcat, atunci 
când am avut pl\cerea s\ fiu invitat de onoare al 
Televiziunii Vaslui, onestitatea intelectual\ [i orgoliul 
meseriei bine f\cute. 
 V\ felicit din toat\ inima pentru împlinirea a 15 
ani de la înfiin]are [i, în mod special, pentru dimensiunea 
civic\ a programelor pe care le-a]i promovat de-a lungul 
vremii, [i m\ gândesc în mod special la demersul de 
educare a concet\]enilor în spiritul adev\rului, al 
democra]iei [i al responsabilit\]ii fiec\ruia.  
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 Acestea sunt motivele pentru care doresc s\ felicit 
echipa TV Vaslui [i în mod deosebit pe domnul prof.dr. 
Dumitru V. Marin, cel care a imprimat acestei echipe 
spiritul valorilor [i al performan]ei, [i s\ v\ adresez un 
c\lduros La mul]i ani, cu dorin]a [i speran]a c\ ve]i 
continua s\ oferi]i oamenilor obi[nui]i lucrul cel mai 
firesc cu putin]\, aflarea adev\rului. 
 
9 decembrie 2005                             Emil Constantinescu 

Pre[edintele României 1996-2000  
 

B|SESCU... [i, Traian ! 
 

 Primul interviu la TV din cariera lui politic\, la 
Vaslui: de o parte cu camera video `n fa]\ eu, preopinen]i 
pre[edintele Consiliului Jude]ean Vaslui, Constantin 
Alexandru, deputat de Vaslui, ing. Emil Cojocaru (†), 
deputat Traian B\sescu [i deputat Georgic\ 
Alexandrache (†). 
 Dup\ o or\ de discu]ii `n care i-am umilit `n fel [i 
chip, demonstr=nd c\ nu sunt preg\ti]i pentru asemenea 
demnit\]i, ceilal]i 3 s-au ridicat, dar Traian a r\mas `n 
polemic\ evident\ [i... z=mbind ! 
 M-a primit ca Primar al Capitalei dup\ pu]ine 
minute de a[teptare; mai `nt=i ca ministru al 
transporturilor unde am avut intrare liber\. De c=te ori 
ne-am `nt=lnit m\ `ntreba dac\ nu vin al\turi de el. 
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Dar, un statut special, chiar Dvs. pre[edinte la Bucure[ti? 
Nu cred c\ pot lua `n calcul asta, m-ar m=nca \[tia !" 
 Totdeauna interviurile cu Snegur erau lini[tite. La 
Vaslui (de 3 ori), la Hu[i, la Ungheni, la B\l]i, la Hotin, 
la Tighina [i Soroca [i de 2 ori la Chi[in\u a vorbit de 
rom=nii de peste Prut [i limba rom=n\. Rusia a hot\r=t 
altfel de[i Moldova este una dintre cele mai s\race ]\ri 
ale lumii. R\zboiul din Transnistria a fost doar excesul 
de presiune asupra lui Snegur [i ai s\i, el crez=nd `ntr-o 
mare realizare dup\ semnarea acordului de pace cu 
Smirnov (ce-am p\]it pe la Dub\sari [i Tighina, alt\dat\). 
Cred c\ a c\zut tocmai pentru duplicitatea lui N. Dabija, 
care se voia [i el pre[edinte, sl\biciunii lui Ion 
Ungureanu ministrul culturii [i a generalului Voronin, 
comandant (militar) peste poli]ia Chi[in\ului. 
 De la Micea Snegur am avut invita]ia de a-l vizita 
oric=nd. 
 PIOTR LUCHINSCHI era un intelectual ales, 
preferat de Moscova pentru loialitate. De 2 ori am stat de 
vorb\ cu el (`n timpul mandatului) dar totdeauna a vorbit 
ruse[te sub motiv c\ nu [tie bine limba rom=n\ pe care o 
vorbea perfect. Era distant, rece, calculat, [iret [i originar 
KGB. Nu mi-a pl\cut. 
 Duminic\, 11 februarie 2001, l-am avut oaspete `n 
studioul TV Vaslui cu ocazia `nt=lnirii cu Ion Iliescu. 
Printre altele  s-a discutat problema vizelor pentru 
moldovenii de peste Prut, iar `n interviul special realizat 
a fost de acord cu crearea unor zone libere `ntre cele 
dou\ ]\ri. 
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 ~n schimb Ministrul Afacerilor Externe al 
Republicii Moldova, M. Cernom\t a recunoscut ca 
definitiv\ "instalarea cortinei de argint, de fier sau de 
orice fel, pe Prut"  
(Meridianul, anII, nr.18 (147), luni, 12 februarie 2001) 

  
 Tovari[ci Varonin, uneori "gaspadin", adic\ domn 
era comandirul din spatele Pre[edin]iei lui Snegur. Cu 
caschet\ ruseasc\, cu telefon portabil la `ndem=n\ [i 
c=]iva alerg\tori pe l=ng\ el, care-l tot alintau [i 
lingu[eau. C=nd gaspadin, c=nd "b\, m-auzi" [i mai ales 
cu un limbaj cazon, raporta mi[carea trupelor [i a 
mul]imii, c=nd `n limba rus\ (mai mereu), c=nd `n limba 
rom=n\. Era foarte simpatic la vedere, z=mbitor lua 
m\suri de arestare (pe cei de la Televiziunea Catalan... ) 
ne[tiind c=t `n]eleg eu ruse[te. 
 C=nd a ajuns Pre[edinte (ca mai to]i [efii KGB din 
Uniunea Sovietic\) [i-a dezv\luit arama [i a `nceput 
prigoana `mpotriva rom=nilor [i a limbii rom=ne, ca 
executant, `ntocmai [i la timp, al ordinelor. A[a se 
explic\ [i lini[tea din Transnistria pe timpul mandatelor 
sale. Dar [i recent `nn\bu[ita Revolu]ie de la Chi[in\u 
din aprilie 2009, care a dus la reintroducerea vizelor, ca 
pe timpul Imperiului Sovietic. Basarabia # Republica 
Moldova, nu va `ntregi Rom=nia mult prea multe decenii 
de acum `ncolo. 
 Subliniez: nu era pre[edinte c=nd am stat de vorb\, 
l-am filmat printr-o `nt=mplare c\ut=nd un ziarist rom=n, 
Mihai Sultana Vicol expulzat mai apoi. Pentru noi 
ziari[tii era un interlocutor pl\cut [i charismatic: Am 
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s\i". Totu[i observa]iile [i cuv=ntul s\u erau liter\ de 
Evanghelie la Bucure[ti iar peregrin\rile sale prin jude]e 
erau controale legate de reforme [i reinstalarea 
capitalismului, alinierea la normele Uniunii Europene. 
 Cred c\ a sprijinit eficient echipele politice [i a 
dictat exact ce trebuia f\cut. Emma Nicholson era pui-
puiu], care, `ns\, trebuia s\ dea cu ciomagul ! El `[i 
`ndeplinea rol de eminen]\ cenu[ie care, at=t c=t l-am 
v\zut, nu se exprima echivoc. 
 P=n\ la urm\ se f\cea simpatic [i pl\cut acceptat `n 
mai toate mediile, f\r\ s\ fie om de lume sau de cr=[m\. 
 Mi s-a p\rut un intelectual rafinat. 

 
 

3.  CU PRIM-MINI{TRI, la sfat ! 
 

 Conteaz\ c\ to]i cei 14 de care vorbesc au fost `n 
b\taia pu[tii (camerei) mele ! C\ au r\spuns `ntreb\rilor 
mele `n am\r=tele noastre de studiouri sau pe "terenul" 
lor `nconjura]i de trupe speciale, aprozi, secretare etc. 
Cei din Republica Moldova erau ni[te marionete care 
nu-[i d\deau drumul la vorb\ dec=t la semnul ascuns al 
pre[edin]ilor. Mircea Druc era grozav de independent, de 
o claritate `nc=nt\toare `n exprimarea pe fa]\ `mpotriva 
Rusiei, din cauza asta e emigrat `n Rom=nia, foarte bine 
mobilat intelectual. Dac\ nu l-ar fi ascultat pe Snegur  [i 
nici ordinele de la Moscova (sau Londra), Podul de flori 
ar fi `nsemnat d\r=marea zidului Berlinului [i pentru noi. 
P\cat c\ un asemenea unionist a fost `nghi]it de... 
Camera de comer] ! 
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 Cel mai adesea am avut discu]ii preg\titoare     
cer=ndu-mi-se `ntreb\rile `nainte de `nregistrare. N-am 
dat niciodat\ `ntreb\rile cerute, dar 3-15 minute aveam 
discu]ia de orientare ! 
 

VICTOR CIORBEA 
 

 Victor Ciorbea `n vizit\ la Vaslui, Zona industrial\ 
Mecanica-Moldosin-IAMC. Nu era prea p\zit [i nici 
grozav de b\gat `n seam\ poate din cauza ochelarilor 
mari care-i mascau defectul fizic. {i era obositor `n 
expunere, cu logic\ avoc\]easc\. Cred c\ expresia 
"lumini]a de la cap\tul tunelului" la Moldosin sau IAMC 
a folosit-o prima dat\. 
 {tia c\ nu e prea simpatizat, c\  nu e charismatic, 
se credea de[tept. {i era. Dar dec=t un car de minte mai 
degrab\ un dram de noroc. Pe el norocul nu l-a servit. 
 Visa Zona industrial\ Vaslui dezvoltat\, cu export 
`n Moldova [i Rusia (vede]i ce mai este, nimic !). 
 A fost `n Studioul TV.V. invitat `n emisiunea 
"Realit\]i politice", duminic\, 2 aprilie 2000. 
 Mi-a f\cut propunerea s\ fac parte din echipa lui 
la TV [i s\-l `nso]esc. Pentru c\ nu-mi pl\cea de Ion 
Diaconescu, pre[edintele partidului, [i nici ce realiza 
pre[edintele Constantinescu, nu m-am dus ! Nici `n 
misiunile str\ine (Ghana) unde eram gata s\ plec ! 
 L-a `ntrebat de ce a l\sat Prim\ria Bucure[ti pentru 
postul nesigur de prim-ministru: "pentru c\ [i asta 
trebuie s-o fac\ cineva !". "V\ mai sprijin\ sindicatele?" 
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 L-am `nt=mpinat la scara elicopterului, jos la 
Pompieri, am stat 14-15 minute de vorb\ `ntre 4 ochi `n 
ma[in\, a mers la Sesiunea de comunic\ri de la Muzeul 
jude]ean (director I. Manca[) unde a ]inut o 
"comunicare" de sprijin pentru mine cu toate 
ingredientele politice [i electorale. 
 Am mai vorbit apoi circa 10 minute c=t l-am dus 
la elicopter, dup\ interviurile ob]inute de presa local\. 
 Ca om, T\riceanu e un tip stilat, politicos, re]inut 
`n laude, deprins s\ `ncaseze scatoalce politice. 
 M-a `ntrebat ce are Marian cu mine [i i-am spus c\ 
se teme s\ nu-i iau locul, c\ grefa Ac]iunii Populare n-a 
prins la PNL. "{i n-ai g\sit cum s\ te `n]elegi cu idiotul 
\sta ? David ce spune ? D-ta ce [anse ai ?". I-am r\spuns 
c\ la St\nile[ti deputatul Dan Marian declarase ieri (pe 
18 mai) c\ m\ d\ afar\ dup\ alegeri [i c\ a pus copiii 
slugi s\ m\ saboteze. 
 A str=ns din din]i [i nu l-am mai v\zut ! 
 Celelalte `nt=lniri au fost mai pl\cute pentru c\ ne-
am fotografiat, m-a orientat asupra discursului, m-a 
ispitit asupra mijloacelor de pres\, TV.V. `n special. {tia 
de ele de c=nd se lansase [i el `n media [i avusese 
nepl\ceri la posturile lui de radio [i... constituiam 
`mpreun\ A.R.C.A. 
 A fost [i el un prim-ministru al ]\rii cu care am 
stat la sfat. 
 

Stima]i cet\]eni ai Vasluiului, 
 1 iunie marcheaz\ un moment important în acest 
an: Vom avea alegeri locale. Cred c\ Vasluiul, ca [i alte 
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ora[e din ]ar\, are nevoie de o schimbare, care s\ fie 
adus\ de oameni cu credibilitate [i onestitate, care s\ 
propun\ proiecte în folosul comunit\]ilor lor.  
 Actuala administra]ie local\, condus\ de atâ]ia ani 
de PSD, ne-a ar\tat ce poate face. De aceea, v\ propun s\ 
îi acorda]i încrederea dumneavoastr\ profesorului Marin 
Dumitru, un om care provine din comunitatea vasluian\ 
[i care [tie foarte bine ceea ce ar trebui f\cut pentru 
Vaslui. 
 Vasluiul trebuie s\ intre în categoria ora[elor 
dezvoltate ale României, unde s\ se poat\ tr\i ca în 
urbele din vestul României sau în alte ora[e dezvoltate 
din Europa.  
 Trebuie f\cute investi]ii importante în 
infrastructur\ [i, mai mult decât atât, trebuie create locuri 
de munc\, condi]ii pentru investitorii români [i str\ini. 
 Lua]i exemplul altor ora[e din ]ar\ precum Sibiu, 
Arad, Baia Mare sau Satu-Mare, sau, dac\ vre]i alte 
ora[e din ]ar\ care au reu[it s\ atrag\ investitori str\ini, 
chiar din sudul României, precum C\l\ra[i [i Giurgiu. 
 Aceasta este solu]ia pentru bun\starea 
dumneavoast\ [i sunt convins c\ votându-l pe Marin 
Dumitru ve]i avea la conducerea Prim\riei un om care s\ 
asculte problemele dumneavoastr\ [i s\ le aduc\ cea mai 
bun\ rezolvare. Eu am încredere în domnul profesor 
Marin Dumitru [i v\ recomand [i dumneavoastr\ s\ îl 
sus]ine]i! 

Prim-ministru, C\lin Popescu T\riceanu,  
Pre[edinte PNL 
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PRIMUL MINISTRU, Adrian N\stase …  
ca OASPETE ! 

Cel mai puternic om din }ara Rom=neasc\ a fost 
invitatul nostru `ntr-o emisiune special\, `n direct pe 
radio [i TV Vaslui, mar]i, 12 oct. 2004, `ntre orele 18-19. 
Pre[edintele principalului partid, premierul }\rii, poate, 
peste 2 luni, pre[edintele statului, Adrian N\stase e un 
nume cu care se poate m=ndri oricine `l poate avea ca 
oaspete ! 

V\ reamintim c\ prezen]i `n studioul TV Vaslui au 
mai fost, p=n\ acum, pre[edin]ii Rom=niei I. Iliescu [i E. 
Constantinescu, primul-ministru Ciorbea, mini[trii Tr. 
B\sescu, A. S=rbu [i mul]i al]ii, de fapt toate principalele 
personalit\]i ale momentului, dar [i c\ am realizat 
interviuri cu pre[edin]ii de stat Fr. Mitterand, I. Iliescu, 
M. Snegur, E. Constantinescu, P. Lucinschi, cu 12 prim-
mini[tri [i cu peste 100 de mini[tri [i parlamentari 
importan]i. Reprezint\, aceasta, altceva dec=t dovad\ de 
munc\ [i profesionalism ? Se justific\, [i astfel, efortul 
nostru pentru a reu[i `ntr-o `ntreprindere de risc maxim ? 
Aici nu e comer] s\ `n[eli la c=ntar … [i, po]i p\c\li pe 
unii, dar nu pe to]i ! AI SAU NU AI VALOARE, [i at=t! 

Nu `nseamn\ c\ sunt de acord cu tot ce spune 
N\stase sau PSD-ul lui, nu-i `nal] osanale [i, acum, nici 
nu-l critic. Insist s\ v\ spun c\ una dintre marile 
personalit\]i ale ]\rii a fost prezent\ pe proprietatea mea, 
`n folosul vasluienilor [i sunt foarte m=ndru de aceasta ! 
A r\spuns cu prietenie la gestul nostru amical, a spus   
ce-a crezut c\ trebuie, l-am protejat pe teritoriul nostru 
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cu toat\ echipa. Politicianul are multe p\cate, OMUL 
N|STASE, mi-a pl\cut. Grozav ! 

Ne dovedim gazde primitoare pentru oricine ne 
calc\ pragul, indiferent de pozi]ie social\ [i, sper c\, se 
vede asta de c\tre to]i acei care ne cer sprijinul. 

… Bafta vie]ii mele a fost S| POT discuta [i cu 
pre[edin]i de stat sau prim-mini[tri, parlamentari [i 
oameni de afaceri, dar [i cu mul]i nec\ji]i ca cel din com. 
Voine[ti, [chiop, b\tr=n, cu vierme `n ochi [i f\r\ vreun 
sprijin. 

Dintre candida]ii la Pre[edin]ie a fost p=n\ acum la 
noi Marian Petre Milu] (Alian]a Popular\ Cre[tin 
Democrat\), indirect Gigi Becali, ceva mai `nainte Th. 
Stolojan [i P. Roman, acum A. N\stase. ~l a[tept\m [i pe 
B\sescu sau oricare ar mai fi, m\car cu un cuv=nt de bun 
venit … 

Oaspe]ii no[tri vor fi, oricum, respecta]i, de 
oriunde s-ar afla ! 

Mul]umim pentru vizit\ D-le Adrian N\stase ! 
Prof. Dr. Dumitru V. Marin 
(MERIDIANUL, an V, nr. 80(557) 14-17 oct. 2004) 

 
RADU VASILE 

 
 Radu Vasile se ]inea de glume. Era un pontagiu 
f\r\ pereche [i c=t a stat de vorb\ cu c=]iva ziari[ti de la 
Vaslui s-a ar\tat amabil [i glume]. 
 Mi-a acordat un scurt interviu dup\ "Pacea de la 
Cozia", c=nd i-a p\c\lit pe mineri, dup\ care a urmat 
trimiterea la `nchisoare a lui Miron Cozma. 



95 
 

 ~ntrebat despre jude]ul Vaslui ce [tie, a r\spuns 
textual: "[tiu c\ trebuie s\ fie [i aici democra]ie!" iar 
despre dezvoltarea agriculturii c\ "va fi `n raport de 
evolu]ia societ\]ii!". 
 Am avut impresia c\ profesorul de istorie ajuns 
prim-ministru e cam `n afara politicii guvernului pe  
care-l conducea. 
 P\rea ascult\tor fa]\ de pre[edintele 
Constantinescu, dar pe noi ne privea f\r\ s\ ne asculte. 
 Dup\ p\rerea mea a fost cea mai [tears\ fa]\ de 
prim-ministru, de[i purta musta]\. 

 
THEODOR  STOLOJAN 

 
 Nu l-am simpatizat pe Stolo nici c=nd era prim-
ministru, nici ca pre[edinte de partid, nici parlamentar, 
nici orator. Era [i este de o logic\ absolut conving\toare 
`n discu]ii sau discursuri. 
 Am stat `ntre 4 ochi, de 6 ori. Ca prim-ministru la 
Vaslui a stat c=teva zeci de minute [i doar prietenia mea 
cu prefectul m-a ajutat s\-i smulg c=teva cuvinte. Ca 
`nso]itor al lui B\sescu, apoi ca [ef de partid am 
convorbit `n pia]\, la hotel Europa, `n sala Hidrotehnica, 
la hotelul Racova. E important c\ am luat masa 
`mpreun\? 
 Aproape mereu obosit, `nso]it de "[efi de 
campanie" avea o poezie economic\ de v=nturat pentru 
atragerea electoratului. Atr\gea prin ineditul exprim\rii 
(cu defect u[or de vorbire) prin prezen]a scenic\ [i... ca 
legend\. 
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 Umblatul a[a, cu cortul, dintr-o campanie `n alta, 
dintr-un jude] `n altul `nsemna bani [i suprasolicitare. 
Cel care i-a pus la dispozi]ie o ma[in\ elegant\ [i scump\ 
a fost pre[edintele PNL Vaslui, Ion Vr=nceanu (un tip cu 
cap p\trat, dar care miroasea de departe banul [i a [tiut s\ 
fac\ mare avere) care spera s\-i fie pe-aproape la mierea 
puterii. 
 Numai c\ s-au prins cei cu ochi alba[tri [i Stolo... 
n-a putut face nimic nici pentru el, dar-mi-te pentru Ion. 
 Cum B\sescu l-a ras pe Petre Roman, l-a ras [i pe 
el `n 2 r=nduri: i-a luat candidatura la pre[edin]ie 
(trimi]=ndu-l s\ se vindece `n str\in\tate!) [i apoi pe cea 
de prim-ministru atribuindu-i-o lui Emil Boc, dup\ ce 
c=teva zile figura nominalizat. Evident, acum el "a 
renun]at" pentru ca "cel mai t=n\r... s\ se afirme". 
 Cred c\ [i-a dat seama c\ era manipulat [i [i-a 
asumat rolul de[i d\dea impresia de un tip puternic `n 
plan social. 
 

NICOLAE  V|C|ROIU 
 

 "Nea Nicu" era o figur\ (antipatic\, la vedere) cu 
legenda c\-i place "S\niu]a", o ]uic\ ieftin\. 
 Nu era [iret, dar cred c\ mul]imii [i presei nu prea 
avea ce spune. Om de cifre, mare finan]ist, [tia c\ t\cerea 
e de aur [i-[i masca bine pornirile la vorb\. 
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{tiu c\ acolo, `n inima Moldovei, dumneavoastr\ 
v-a]i str\duit, cu talent [i real profesionism, s\ fi]i o 
oglind\ fidel\ a transform\rilor petrecute `n ace[ti ani `n 
jude]ul dumneavoastr\ [i `n Rom=nia `ntreag\. 

~ntr-adev\r, ne-am `nt=lnit cu prilejul vizitelor pe 
care, fie ca Prim-ministru, fie ca Pre[edinte al Senatului, 
le-am f\cut `n jude]ul Vaslui. 

V\ doresc s\ r\m=ne]i la fel ca p=n\ acum, aten]i 
la tot ce `nseamn\ via]\, obiectivi, convin[i c\ meseria de 
gazetar nu d\ privilegii, ci numai datorii fa]\ de oameni. 

A[tept cartea pe care o preg\ti]i – "TV – 15 `n 
explozia  informa]ional-cultural\ la sf=r[itul acestui 
secol" – [i care va fi, din c=te cred, leg\m=ntul 
dumneavoastr\ profesional `n fa]a viitorului. 
La mul]i ani TV Vaslui ! 
Nicolae V\c\roiu 
 

MUGUR IS|RESCU 
 
 A fost persoana cea mai distins\ [i intelectualizat\ 
pe care am `nt=lnit-o. Cred c\ a acceptat func]ia de Prim-
ministru [i cea de candidat la Pre[edin]ia Rom=niei la 
rug\mintea lui Emil Constantinescu, impus [i de situa]ia 
]\rii `n tranzi]ie, cu o economie gata s\ se pr\bu[easc\. 
Guvernator al B\ncii Na]ionale, omul care a direc]ionat 
leul rom=nesc, ascultat de to]i guvernan]ii `n aceste dou\ 
decenii, a fost h\r]uit [i, ne`ntemeiat, atacat `n pres\, pus 
s\-[i fac\ [i campanie electoral\ [i imagine public\... Om 
de concep]ie de cifre [i tip de salon nu era deloc nimerit 
pentru g\l\gia patriotard\ [i agita]ia public\. 
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 Transmitea DISTINC}IA omului de condi]ie 
superioar\, de[i era "sl\bu] de constitu]ie", f\cea eforturi 
considerabile s\ vorbeasc\ pe `n]elesul ziari[tilor [i al 
publicului larg, s\ suporte sfor\iala politic\ preziden]ial\ 
(la `nt=lnirea cu Mircea Snegur de la Hu[i), s\ aib\ 
r\bdarea comunic\rii. Ziari[tii erau mereu descump\ni]i 
de diferen]a dintre simplitatea persoanei (la prima 
vedere) [i densitatea comunic\rii, [i nu prea aveau cu  
ce-l h\r]ui (`i avea al\turi pe Cornel Vasilescu [i pe 
Gabriela Vr=nceanu-Firea, de la Dragomire[ti - Vaslui, 
de loc). 
 La Bucure[ti, `n martie 2000, ne-a prezentat 
"Strategia na]ional\ de dezvoltare economic\ a Rom=niei 
pe termen mediu" (Buc.,2000), echipa lui de campanie 
electoral\ [i s-a dezv\luit ca om. Atunci am auzit c\ 
trecerea Rom=niei la Euro, concomitent cu aderarea la 
Uniunea European\ ar fi cea mai ieftin\ [i rapid\ 
ascensiune a ]\rii, dar cu riscuri infla]ioniste greu de 
controlat. Absolut cert, Is\rescu a ]inut leul rom=nesc 
sub control inclusiv prin schimbarea la fa]\ a monedei 
na]ionale. El a pus b\ncile rom=ne[ti sub control str\in 
dar a ar\tat [i fa]etele unei personalit\]i de prim rang, 
pl\cut\ (nu afecuoas\), exact\, comunic=nd `ncrederea `n 
ce face. 
 L-am intervievat de 6 ori ca guvernator, Prim-
ministru, Candidat la Pre[edin]ia Rom=niei. 
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* 
 

Regele... MIHAI  I 
 

 Ne-am str=ns m=inile de 3 ori, dup\ ce `n toat\ 
copil\ria m\ obi[nuisem cu chipul lui pe moneda 
rom=neasc\ cu 3% argint. M-am tot `ntrebat de ce s\ 
ascundem banii vechi, [i de ce regele pe revers, [i de ce 
comuni[tii `l considerau capul r\ut\]ilor, c\ci ar fi fugit 
cu un tren de 30 de vagoane avere `n str\in\tate. 
 Am aflat de proclamarea Republicii (30 
decembrie 1947) la balul de la {coala Giurgiuoana, unde 
sora mea Constan]a era aleas\ regina balului (cu disput\ 
`ntre fl\c\i, pe o mas\) [i s-a rectificat: pre[edinta nu 
regina, pentru c\ regele a tr\dat [i a fugit. }in bine minte 
de[i aveam 6 ani. 
 A fost emo]ionant c=nd, revenit `n ]ar\ din exil     
l-am `nt=mpinat c=]iva ziari[ti la intersec]ia [oselei de la 
Cod\e[ti, `n vale, `nainte de Movila lui Burcel. Prefectul 
N. Pascu `mi zisese c\ nu "extindem" informa]iile. 
 Era dornic de comunicare, [ofa, credea c\-l vor 
`nt=mpina gloate bucuroase de eliberarea de sub 
comunism. Se a[tepta ca la Sole[ti s\ fie mare adunare. 
Cei vreo 30 de oameni [i 6-7 autoturisme nu `nsemnau 
mai nimic, mai ales c\ jum\tate erau de-ai lui. Am r\mas 
stupefiat c=t de greu vorbea rom=ne[te [i c\ prin]esa nu 
[tia nici o boab\ din limba unui neam pe care vrea s\-l 
st\p=neasc\. ~ntrebat cum a fost `nt=mpinat de popor: 
"bine". 
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 Furtunoasa, `n sens de grabnica, lui vizit\ `n jude], 
mereu urm\rit de "persoane speciale" n-a avut niciun 
ecou, mai ales mediatic ! 
 Nici c=nd a revenit `n jude], cu alai mai numeros [i 
sprijin PN}CD, nu s-a bucurat de prea mult\ lume, 
regalitatea, ca form\ constitu]ional\ ne-av=nd ecou prin 
aceste p\r]i, iar regele era maiestatea Sa (ei, [i?), 
prin]esele erau ca ni[te cucoane mai `n]olite dar f\r\ 
bijuterii ar\toase care ne-vorbind rom=ne[te nu erau 
b\gate `n seam\ de nimeni, chiar dac\ au f\cut ceva 
dona]ii prin t=rg. 
 {i dup\ c=]iva ani, la o conferin]\ de pres\ regele 
Mihai I, fost falnic reprezentant al na]iunii, r\m=nea 
reprezentantul unui timp de mult trecut ! 

 
Prin]i [i... prin]i[ori 

 
 Prin]ul PAUL de Rom=nia a fost h\r]uit, `n direct 
la TV.V., peste o or\, la sf=r[itul lunii septembrie 2000. 
Avea prezen]\ de spirit, prestan]\ de diplomat, logic\ de 
filosof [i spirit `ntreprinz\tor de afacerist. 
 ~[i juca [ansa de a intra `n politic\ pe u[a din fa]\ [i 
d\dea impresia c\ are avere, nu glum\. La cei de la TLM 
Ia[i chiar le-au dat c=teva sute de dolari, dar la Vaslui 
nici de o ap\ mineral\. Am `ncercat s\ stabilim de-o 
afacere, ne-a l\sat cu buza umflat\. A[a c\ `n partea a 
doua a emisiunii am pus cele mai nea[teptate `ntreb\ri s\ 
ias\ cu imagine negativ\, [i n-a fost altfel pentru c\ 
vorbea prost rom=ne[te. 
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de prezentare a omului [i c\r]ii) la lansarea volumului 
"Tr\im printre tic\lo[i" din 15 mai 2009 la Biblioteca 
"Mihai Eminescu" din Bucure[ti.  

* 
 E imposibil s\ nominalizez pe to]i oficialii, 
prefec]ii, primarii, deputa]ii sau alte personalit\]i politice 
administrative care "au colorat" imaginea `n TV.V. Cred 
c\ cei mai competen]i prefec]i pe care i-a avut jude]ul 
Vaslui a fost inginerul Nicolae Pascu [i inginer Ioan 
}ibulc\ (redivivus !). {i cu figur\ de reprezentare [i cu 
minte [i foarte mobil intelectual, Nicolae Pascu  ar fi 
putut avea o carier\ politic\ remarcabil\, dar fostul 
director de la Hitrom (fosta Izolatoare) a preferat 
manageriatul  unei societ\]i comerciale proprii care se 
dovede[te de succes. 
 Ioan }ibulc\  e un tip molcom [i chibzuit. Trecut 
prin sita concuren]ei politice s-a dovedit inspirat ca [i 
atunci c=nd era [ef la Vasconstruct sau Lucr\ri Drumuri 
[i Poduri. Bun comunicator [i familist care se ocup\ [i de 
apicultur\, r\m=ne o prezen]\ interesant\ `ntr-o mori[c\ 
de interese care influen]eaz\ comunitatea local\. 
 Pre[edin]ii Consiliului Jude]ean Vaslui, 
Constantin Alexandru, Ioan Manole, Corneliu Bichine] 
([i om de cultur\) [i Vasile Mihalachi au asigurat mersul 
principalei institu]ii administrativ- economice din jude]. 
Cu excep]ia lui Mihalachi [i Bichine] care m\car, verbal, 
au `ncurajat fenomenul cultural informa]ional, ceilal]i, 
pot fi exemple negative. Pozitiv "vicele" Dumitru 
Buzatu. 
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* 
 Activitatea Grupului de pres\ (TV.V., UNISON 

RADIO, MERIDIANUL), a angaja]ilor s\i [i a 
directorului general s-a constituit `ntr-un subiect aproape 
permanent `n aten]ia presei locale [i na]ionale, inclusiv 

pentru unul dintre cele mai reu[ite filme rom=ne[ti. 
 
* 

FILMUL TV.V. sau Marin TV 
 Adrian Porumboiu mi-a f\cut cinstea s\ m\ 
prezinte, chiar pe scen\ [i `n transmisie direct\ radio-TV, 
drept eroul filmului "A FOST SAU N-A FOST?", cu 
ocazia Galei Ziari[tilor. 
 Am fost amuzat de ideea eroului central - pozitiv 
sau negativ - `ntr-un film de mare succes interna]ional 
realizat de un regizor de excep]ie cum este Corneliu 
Porumboiu, privit ca un copil p=n\ mai ieri, recunoscut 
ca o autoritate azi, [i, cred, menit s\ reprezinte o `ntreag\ 
genera]ie. {i nu pentru c\ Adrian are bani ci pentru c\ el, 
Cornel, are talent [i neast=mp\r creator. 
 S\ nu crede]i c\ spun asta pentru c\ m-a f\cut, 
astfel, nemuritor. S\ nu crede]i c\ regizorul sau actorul 
au investit simpatie `n personajul Marin-Jderescu sau 
Jderescu-Marin. 
 C=nd Corneliu a avut sc=nteia care a "mi[cat" 
totul, era `n biroul meu de pe Frunzelor 2, [i se mi[ca 
neast=mp\rat, c=t discutam despre emisiunea de 10 ani 
de la revolu]ie. S-a oprit ca lovit, aproape un minut, [i 
ATUNCI s-a n\scut protagonistul, pentru c\ apoi 
subiectul devenise altul... Presupun c\, personajul 
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pozitiv care eram p=n\ atunci, suferise "modific\ri". Mi-
a promis c\-mi va trimite [i mie filmul terminat. 
 Am avut filmul cum s-a `nf\]i[at la Cannes. L-am 
vizionat de c=teva ori analiz=nd curgerea situa]ional\ de-
a lungul timpului [i confrunt\rile de toate felurile, [i la 
rece, a[ zice c\ regizorul a avut dreptate `n ceea ce 
prive[te eroul de film, cu un actor care-l `nnobileaz\. 
 De ce ? 
 Filmul nu dezbate altceva dec=t ideea de 
"revolu]ie" la Vaslui, cu oameni [i situa]ii obi[nuite. A 
spune c\ un anume erou al filmului este negativ e o mare 
gre[eal\: ei sunt pomii (roditori, sau mai pu]in) de pe 
marginea drumului care se cheam\ revolu]ie. 
 Sper c\ nu-mi poate repro[a cineva c\ nu m\ 
pricep la ce spun, sau c\ eu, la r=ndul meu, nu sunt un 
scriitor sau un jurnalist al timpului (v\ invit s\-mi 
consulta]i CV-ul)... 
 Mi se face onoare consider=ndu-m\, pe mine, 
eroul filmului, pozitiv, sau, s\ vezi, negativ, pentru c\, se 
dezbate o IDEE nu destinul cuiva, oric=t\ cazuistic\ ar fi 
`n asta ! Dac\ s-ar privi ultima ipostaz\, e clar c\ sunt 
`ntotdeauna un subiect de carte, film sau de jurnal ca 
orice om care a f\cut ceva la via]a lui. Ori, din cauza 
porc\riilor specifice din presa local\ (ori de unde), restul 
nu e dispus s\ fac\ imagine bun\ celui mai de seam\ 
concurent. A[a c\, chiar fo[ti elevi sau angaja]i devin 
vectori de imagine negativ\ (fie [i prin omisiune !) `ntr-o 
comunicare mass-media. 
 M-am sim]it onorat pentru porecla Marin TV, m\ 
simt deosebit de onorat c\ am ajuns erou de film  (bun, 
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bun, cu multe premii interna]ionale) sigur voi fi erou de 
carte  (poate c=nd n-oi mai fi). Nu m\ simt jignit de 
parascoveniile unor colegi mai tineri, pe care nu-i 
dojenesc: vor  regreta ei, toat\ via]a (dac\ au suflet [i 
minte) c\ [i-au dat fr=u la "bube, mucegaiuri [i noroi" , 
din ei, relativ la un om care a muncit sus]inut toat\ via]a. 
Sunt m=hnit c\ unii frustra]i vars\ venin c=nd ar trebui s\ 
viseze s\ ajung\ ca mine. {i nu cu limbajul suburban se 
ajunge la respect [i performan]\ ! 
 Filmul "A FOST SAU N-A FOST?" cu TV 
Vaslui, sau o secven]\ a existen]ei mele, nu induce clar 
dec=t mesajul: TVV [i prof. D.V. Marin  "A FOST..." un 
moment cultural, social, jurnalistic local... `ntr-o 
explozie cultural informa]ional\ la `nceputul acestui 
secol. 
(MERIDIANUL, An IX, nr. 7 (685), joi, 15 februarie 2007, Editorial) 

  
 Amintiri despre "grupul de cheflii" care a preluat 
puterea. 
 Dumitru Marin, patron de trust de pres\, cel care a 
inaugurat cu TV.V. (TV Vaslui) primul canal de 
televiziune al jude]ului, pune `ntre ghilimele Revolu]ia 
de la Vaslui `nc\ de la `nceput. 
 "Deci <<Revolu]ia>> la Vaslui a `nsemnat, pe 
scurt, ie[irea oamenilor `n strad\ mai ales dup\ ora unu 
f\r\ zece, c\ la ora unu f\r\ zece a ap\rut Nicolaescu [i 
apoi Caramitru la televizor [i au strigat <<Fra]ilor, am 
`nvins !>>", spune Marin. 
 La zece ani de la Revolu]ie, el a moderat o 
emisiune cu tema "A fost sau n-a fost Revolu]ie la 
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Vaslui ?". Una de referin]\, printre cele mai vizionate `n 
istoria postului, dup\ emisiunea de na[tere a TV.V., pe 5 
decembrie 1990, interviul cu pre[edintele francez 
Francois Mitterrand [i o filmare cu Papa Ioan Paul al II-
lea, la Cracovia. 
 "Lumea a ie[it de gur\-casc\" 
 " Paul Munteanu era o figur\ legendar\ `n ora[, [i 
la emisiune a fost comb\tut de diver[i care au dat 
telefoane din cauz\ c\ el mai [i umbla prin c=rciumi, [i 
nu era foarte apreciat. Erau oameni care spuneau despre 
el c\ mai [i bea. ~n esen]\, acolo s-a spus c\ `n grupul 
care a preluat puterea erau dintre \ia care <<tr\geau>> 
ziua `n amiaza mare, `n jurul unui avocat", poveste[te 
proprietarul sta]iei de televiziune care a `nceput TVV cu 
o singur\ camer\ [i un microfon, dar a intervievat p=n\ 
azi "[ase pre[edin]i de stat, 13 prim-mini[tri `n func]iune, 
peste 100 de mini[tri, [i acum am patru ore [i 47 de 
minute de emisie pe zi". 
 
 "Singurul r\nit a fost [eful Securit\]ii, Pu[caciu, pe 
care l-au prins pe strad\ c=]iva care l-au recunoscut [i    
i-au dat [uturi `n fund, dup\ care a [ters-o rapid. El a fost 
singurul b\tut" (Dumitru V. Marin) 
 
 "Am f\cut [i noi revolu]ie `n felul nostru. Pentru 
c\ oamenii de aici, la noi `n ora[, sunt frico[i ... [i c=nd 
au v\zut c\ a plecat Ceau[escu la Bucure[ti, hop, au s\rit 
[i ei `n strad\." (Pi[coci – personaj din "A fost sau n-a 
fost ?", filmul lui Corneliu Porumboiu) 
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 Atunci, `n ziua de 22 decembrie 1989, a fost 
corespondentul Radio Ia[i. E ferm convins c\ la Vaslui 
puterea a fost predat\ unor cet\]eni abia ie[i]i din 
c=rcium\. 
 "M-am uitat [i eu la televizor p=n\ pe la ora 13:00, 
dup\ aia am zis s\ ies s\ v\d ce face lumea. St\team de 
vorb\ pe-acolo [i m-am apucat s\ transmit la Radio Ia[i. 
C=nd s-a auzit c\ a c\zut Ceau[escu, grupul de cheflii a 
mai stat o bucat\ bun\ de vreme la restauranul 
<<Racova>> [i dup\ ce s-au mai ostoit \[tia care tot 
c=ntau <<De[teapt\-te rom=ne>>, <<Tr\iasc\ 
Revolu]ia>>, <<Jos Ceau[escu>>, pe la ora 14:00, 
printre oameni au ap\rut [i ei: avocatul Marian Enache, 
Alexandrache – care era [ef pe la liceu, Paul Munteanu [i 
`nc\ vreo c=]iva din oamenii lor. {i cum st\team `ntre 
oameni, i-am v\zut pe \[tia cum vin, oarecum 
maiestuo[i, dar cunosc=ndu-i, lumea s-a dat deoparte. Au 
intrat la primarul de-atunci [i i-au zis:<<Cheile ! A]i fost 
primar p=n\ azi, de-acuma `nainte suntem noi 
primari>>". 
 Concluzia lui Dumitru Marin, dup\ ce a organizat 
emisiunea despre evenimentele din '89 petrecute `n 
ora[ul s\u a fost c\ Revolu]ie la Vaslui nu prea a fost.  
 " Lumea a ie[it de gur\-casc\, s\ vad\ despre ce e 
vorba, nu neap\rat c\ voia s\ participe la vreo Revolu]ie. 
Revolu]ia `n sine ar `nsemna o organizare mai ampl\, o 
participare c=t de c=t con[tient\, ceea ce aici nu se poate 
pune problema". 
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Filmul lui Porumboiu are r\d\cini `n realitate. 
 "A fost sau n-a fost ? (12.08 East of Bucharest)", 
lungmetrajul lui Corneliu Porumboiu, a fost premiat anul 
acesta la Cannes, la sec]iunea "Quinzaine des 
Realisateurs", cu Premiul Camera d'Or pentru Cel mai 
bun film. 
 Subiectul filmului este, pe scurt, a fost sau n-a fost 
Revolu]ie pe 22 decembrie 1989 `ntr-un or\[el de 
provincie – neprecizat – de la est de Bucure[ti ? 
 Problema este dezb\tut\ `n studioul unei 
televiziuni locale de Virgil Jderescu, un jurnalist care 
citeaz\ haotic din filosofia greac\, de Tiberiu M\nescu, 
un profesor dedat alcoolului, [i de pensionarul Pi[coci, 
cunoscut `n localitate drept un bun interpret de Mo[ 
Cr\ciuni ... 
 A[adar, de S\rb\tori, la c=]iva ani dup\ Revolu]ie, 
acest trio se chinuie[te s\ clarifice problema `n fa]a 
spectatorilor. Spectatori care se `ntrec, telefonic, s\ 
demonteze variantele invita]ilor. Cei mai mul]i sus]in c\, 
`n acea zi, `nainte de ora 12:00 – adic\ momentul `n care 
cuplul Nicolae [i Elena Ceau[escu fugea de pe CC – nu 
se g\sea nici un suflet `n pia]a central\ a ora[ului, 
Inspirat de emisiune 
 Corneliu Porumboiu nu spune nic\ieri c\ ar fi 
vorba despre Vaslui, ora[ul unde a copil\rit [i a c\rui 
prim\rie apare `n fundal `n foarte multe cadre, dar 
recunoa[te c\ acest film a fost inspirat dintr-un moment 
autentic. 
 "A fost o emisiune la televiziunea local\ din 
Vaslui, pe care am v\zut-o acum [ase ani, [i de-aici a 
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mine. Deci dezbaterea a existat, cum s\ nu, cu martori, 
cu telefoane, aprige dispute de partea revolu]ionarilor, 
`ntre ghilimele, adic\ aceia care zic c\ [i-au riscat via]a. 
Unii dintre ei, oameni destul de simpli [i intelectual, [i 
ca slujb\, vreo doi chiar fo[ti secretari de partid [i 
activi[ti. Vre]i, nu vre]i, eu am condus discu]ia, pentru c\ 
`n plus eu am fost participant la Revolu]ie", precizeaz\ 
Dumitru Marin, patronul TV.V., care precizeaz\ c\ `n 
dou\ ore [i 40 de minute de dezbateri "a luat" [i 
aproximativ 30 de interven]ii telefonice. 
 A fost printre cele mai dezb\tute emisiuni, [i 
probabil asta l-a determinat pe Corneliu Porumboiu s\ 
fac\ acest film, presupune Marin. 
 Dumitru V. Marin era profesor la liceu [i singurul 
etnolog vasluian. A transmis Revolu]ia pentru Radio 
Ia[i. Azi este patron al unui trust de pres\ care cuprinde 
dou\ posturi de radio, un s\pt\m=nal [i TV Vaslui. 
(Evenimentul Zilei, 21.12.2006, nr. 4670, pag. 19) 

 
Fragment: 
 Interviu cu actorul Teodor Corban, care a 
interpretat personajul Virgil Jderescu 
 - {tia]i c\ este vorba de profesorul Dumitru V. 
Marin [i de Televiziunea TVV Vaslui? 
 Corban: - M\ rog, nu conteaz\ numele, astfel de 
televiziuni exist\ `n toate ora[ele ]\rii [i este mai pu]in 
important exact despre cine e vorba. Este adev\rat c\ eu 
am studiat personajul real, c=t am stat `n Vaslui dou\ 
luni.  
(Adev\rul Vaslui, an XVI, nr. 1742 (2942), mar]i, 30 ianuarie 2007. pag. 8) 
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MARIN - TV.V., `n filmul "A FOST..." 

 Oricine poate observa c\ e o mare [ans\ `n via]\ s\ 
ajungi erou de carte sau de film. De bine sau de r\u. Dar 
a exista un segment de via]\ `nf\]i[at pe marile ecrane 
chiar cu precizarea c\ "orice asem\nare cu... e (cam) 
`nt=mpl\toare"  ([i, nu e) `nseamn\ un fragment din 
istoria unei comunit\]i cu valoare de generalizare, 
cuprinz=nd: 1) faptul de via]\; 2) inspira]ia regizorului; 
3) obiectivarea, cu valoare de simbol. Via]a marilor 
personalit\]i, oric=t de pitore[ti (sau nu) `nc\ depinde de 
sc=nteia de geniu a creatorilor de film. Eminescu nu are 
`nc\ nici o carte de geniu pentru un geniu (Camil 
Petrescu este unic), nu are nici un film artistic pe m\sur\ 
(`n cele 3-4 pelicule - ca Ciprian Porumbescu- are 
"`nf\]i[\ri" secundare) [i, `n zilele noastre, nici 
recunoa[terea necesar\ ca MODEL, `n literatur\ cel 
pu]in. P=n\ la urm\ nici marii eroi ai neamului n-au o 
filmografie prea stufoas\ ! 
 M-au sunat c=]iva dintre cei ce-[i ascund bruma de 
minte sub anonimat, inclusiv la telefon (f\r\ num\r): 3... 
s\-mi spun\ c\ am de ce s\ fiu erou de film sau de carte, 
iar al 4-lea s\ m\ `njure murdar, deranjat foarte de 
editorialele mele. A[a c\-s nevoit s\ mai precizez c=te 
ceva, poate cei care vin  vor judeca [i altfel. 
 Filmul lui Corneliu Porumboiu dezbate un fapt 
ISTORIC  la peste un deceniu [i jum\tate de la 
consumarea lui, `ntreb=nd direct pe to]i rom=nii: A 
 FOST sau N-A FOST revolu]ie `n }ara 
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presa timpului (au scris despre noi Adev\rul, Monitorul, 
 Obiectiv, Meridianul [.a.) `n frunte cu 
Evenimentul  Zilei din joi, 21 decembrie 2006 (adev\rat 
material de profesionist), `n memoria scurt\ a 
televiziunii (TV na]ional\ [i alte TV, au relatat despre 
noi) `n arhive [i `n filmografie prin A FOST SAU N-A 
FOST ! C\, existen]a TV.V. nu se poate men]iona f\r\ 
ini]iativa, munca [i meritele mentorului Dumitru V. 
Marin este clar! C\ se marcheaz\, astfel, mai mult 
EXPLOZIA CULTURAL-INFORMA}IONAL| `n 
jude]ul Vaslui la acest `nceput de secol [i mileniu e [i 
mai clar ! 
 A fost sau n-a fost revolu]ie ? Dar TV.V. a fost [i 
exist\, filmul A fost sau n-a fost e m\rturie direct\ c\     
n-am tr\it degeaba ! Televiziunea Vaslui este, oricum, 
prietenul de care ai nevoie, stimate cititor ! 
(MERIDIANUL, An IX, nr. 8 (686), joi, 22 februarie 2007, Editorial) 

 
D. V. Marin, „TVV – 15 ....explozia...",  
  o carte document.  
 Autorul e îndrept\]it s\ afirme c\ „era 
informa]ional\ înflore[te (trebuia) [i pe aceste meleaguri 
(vasluiene), înc\ mult acoperite de b\l\rii... cu dezvolt\ri 
nemaiîntâlnite." 
 Cartea despre care scriem nu are în vedere doar 
ac]iunile [i rela]iile în care s-au angajat unit\]ile mass-
media locale, ci [i multe alte aspecte cu caracter 
monografic. Vom întâlni un Vaslui angajat în eforturile 
politice [i economice pentru dep\[irea condi]iei sale 
marginale, un Vaslui turistic, unul în care exist\ 



117 
 

autoritate [i administra]ie, prim\rii, poli]ie, direc]ii 
financiare, un Vaslui în care se desf\[oar\ o bogat\ via]\ 
spiritual\ [i cultural\, teatru, case de cultur\, biblioteci, 
libr\rii, funda]ii, festivaluri, cenacluri, o episcopie, 
edituri [i nu în ultimul rând, personalit\]i care au o 
„percep]ie public\ sau de grup", repere într-o lume aflat\ 
mereu sub semnul nelini[tii. 
 Am f\cut aceast\ observa]ie pentru a sublinia c\ 
grupul ini]iat [i orientat de d-l D.V. Marin a vegheat la 
respectarea principiilor deontologice impuse profesiei de 
jurnalist într-o societate care aspir\ spre o libertate de 
exprimare aflat\ la noi înc\ în fa[\ [i traversat\ deseori 
de vânturi care îi deturneaz\ sensul, îi tulbur\ apele (vezi 
ce se întâmpl\ cu ni[te pseudojurnalisti de la Cluj), spre 
marea noastr\ dezam\gire. Evitarea scandalurilor, 
respectul fa]\ de om, fa]\ de normele de convie]uire, 
grija fa]\ de acurate]ea limbii române în care se 
vehiculeaz\ informa]ia obiectv\ reprezin\ o adev\rat\ 
cucerire, spre lauda purt\torilor de mesaj. În acest sens, 
trebuie s\ recunoa[tem c\ TV Vaslui, Radio Unison [i 
ziarul „Meridianul" a reprezentat o adev\rat\ [coal\ 
jurnalistic\. Mul]i din cei care mânuiesc azi condeiul în 
publica]iile jude]ene [i nu numai, au trecut prin aceast\ 

Ioan Baban 
 

 
 
 

adev\rat\ înstitu]ie a presei locale. 

(Meridianul, VIII, nr. 48 (674), 30.11.2006)
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" TVV – 15 `n explozia cultural – informa]ional\" din 
jude]ul Vaslui 
 CARTEA – O PERMANEN}| 
 Scris\ direct, parc\ dintr-un fotoliu de reporter 
m=nat de g=ndul s\ nu uite nimic din evenimentele tr\ite, 
multe emo]ionante, cu bucurii [i am\r\ciuni, autorul, de[i 
profesor de limb\ [i literatur\ rom=n\, ba [i doctor `n 
specialitate, detaliaz\ gr\bit dar sf\tos, despre fapte [i 
oameni, ]in=ndu-ne mereu ancora]i `n a ne `nf\]i[a ceea 
ce a fost [i a r\mas presa [i mass-media `n general la 
Vaslui, imediat dup\ Decembrie 1989 ...  
 O explozie cultural – informa]ional\ la Vaslui 
(care exist\ [i dup\ p\rerea mea), se m=ndre[te colegul 
meu de meserie. {i `n explozia aceasta el `mi alimenteaz\ 
n\dejdea c\ `n multitudinea mijloacelor de stocare [i 
r\sp=ndire a informa]iei, cartea, cea pe care am spus 
mereu c\ mi-i sufletul – nu ocup\ deloc ultimul loc, cum 
ar crede unii, v\z=nd-o sacrificat\ de mijloacele 
electronice ale prezentului [i viitorului. 
 Semn al credin]ei c\ [i cartea cu filele ei de h=rtie, 
va d\inui peste timp este [i ceea ce scrie Dumitru V. 
Marin `n "TVV – 15 `n explozia cultural – 
informa]ional\ din jude]ul Vaslui" - 2006. 
 ... Cu alte cuvinte, nu mul]imea, ci oamenii – 
oamenii sunt creatori de istorie, cum s-a `nt=mplat [i la 
Vaslui `n zilele de dup\ 1989, c=nd s-a declan[at, cu 
participarea unor entuzia[ti, explozia cultural – 
informa]ional\ TVV – 15 Vaslui ... `n frunte sau al\turi, 
24 din 24 ore, fiind Dumitru V. Marin, profesor mereu `n 
ac]iune, la lucru ! 
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 Iar personalit\]ile care au f\cut [i fac istorie la 
Vaslui sunt nu numai [efii statului, diferi]i demnitari, ci 
o pleiad\ de oameni pe care `i enumer\, `n fel [i chip, 
cartea citat\. {i poate, `nc\, nu-i identific\ pe to]i cei care 
au dat c\ldur\ de suflet meleagurilor vasluiene. 
 

Ion N. Oprea 
(MERIDIANUL, an XI, nr. 20 (798), joi, 11 iunie, 2009) 
 

Distinse Domn 
 Dumitru V. Marin 
 
<<~n sf=r[it, m-a `nvrednicit bunul Dumnezeu [i 

am consemnat CARTEA, `n ziarul "Lumina", cotidian 
de inspira]ie cre[tin\ (proiectul, vechi, al actualului 
Patriarh al Rom=niei).>> 

Cordial, Lucian Vasiliu. 
 

Lumina]i-v\ fa]a: Imagine, sunet, carte 
 Stau [i m\ întreb, câteodat\, dr\g\li]\, Doamne, 
cum ar procedat hâtrul Ion Creang\ în anul de gra]ie 
1990, dac\ ar fi avut posibilitatea s\ deschid\ o 
„afacere", respectiv un post de televiziune, la Târgu 
Neam] sau aiurea… 
 În „Junimea" maiorescian-ie[ean\, atunci când se 
discutau textele apte pentru a fi publicate în revista 
„Convorbiri literare", n\stru[nicul Vasile Pogor (gazda) 
se oprea la paginile mai deochiate [i-i întreba pe 
comilitoni: „Dar duduca de la Vaslui ce va zice?"… 
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 Consemnez, relativ târziu, o carte special\, rar\: 
TV.V. - 15 în explozia cultural-informa]ional\ din 
jude]ul Vaslui. Autorul ei este prof. dr. Dumitru V. 
Marin, fondator (în decembrie 1990), martor [i actant al 
studioului de televiziune Vaslui, dasc\l cunoscut [i în 
ipostaz\ de condeier (între altele, monografia despre 
Liceul centenar „Mihail Kog\lniceanu", precum [i 
scrierile dedicate folcloristului antebelic Tudor Pamfile). 
 Masivul volum cuprinde documente, fotografii, 
reac]ii (de toate felurile, de la pre[edin]ii României la 
texte diverse, publicate în presa local\), cu gândul, 
explicit, de a lumina temeinic, un timp, o institu]ie nou\ 
în era informa]ional\, atât de discutat\ [i de disputat\, 
dar atât de util\ în demersul ei mai pu]in conjunctural 
(chiar dac\ se afl\ într-un fel de competi]ie cu telefonul 
mobil, internetul [i sfânta carte)… 
 Dumitru V. Marin constat\ c\ ora[ul Hu[i „n-a 
ie[it în eviden]\ de pe vremea lui Dimitrie Cantemir", 
Bârladul a excelat la începutul secolului al XX-lea "prin 
acea mi[care literar\ [i cultural\ menit\ s\ se integreze în 
evolu]ia na]ional\", iar Vasluiul "zvâcne[te puternic, 
impunându-se aten]iei prin mari realiz\ri". Astfel, 
triunghiul TVV - UNISON Radio (Vaslui [i Bârlad) – 
publica]ia MERIDIANUL sunt, incontestabil, un reper 
în sensul mass-media ca "amvon". 
 Repere ar fi (situate pe alte paliere) [i reu[itele 
regizorului Cornel Porumboiu, evolu]ia unor voci 
scriitorice[ti precum Teodor Pracsiu, Ioan Baban, 
Corneliu Bichine], Adina Huiban, Daniel Dragomirescu, 
dar [i, s\ zicem, mi[carea fotbalistic\ a „pl\ie[ilor" lui 
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Dorinel Munteanu… Toate acestea exprimate într-un 
spa]iu cre[tin prin excelen]\, revitalizat de Episcopia 
Hu[ilor (unde tat\l meu a fost seminarist, în anii 20 ai 
secolului trecut), episcopie care cuprinde 5 protopopiate 
(Vaslui, Bârlad, Hu[i, Negre[ti [i F\lciu). 
 Cu toat\ s\r\cia ]inuturilor [tefaniene, sus]ine 
autorul (incisiv [i bine argumentat), jude]ul [i municipiul 
Vaslui „sunt ast\zi [i altceva decât locuri unde nu se 
întâmpl\ nimic". Inclusiv, adaug\ profesorul, un fost 
deputat de Vaslui este acum pre[edintele ]\rii… 
 Prin alc\tuitorul ei vrednic, monografia a apelat la 
varii tipuri de documente, pentru a lumina cât mai bine 
întregul travaliu: mesaje de s\rb\toare (Ion Iliescu, Emil 
Constantinescu, Nicolae V\c\roiu etc.), un scurt istoric 
al Vasluiului (monumente, biserici, [coli etc.), acte 
constitutive privind "Comitetul pentru radio [i 
televiziune local\", fragmente din emisiuni, bilan]uri 
contabile, autografe pe c\r]i, impresii din Londra, 
interviuri, anchete, polemici cu asocia]ii ("Bine, 
domnilor colegi, s\ presupunem c\ dup\ o filmare cineva 
a dat o friptur\. 500 de lei. E afacere?"), turism 
ecumenic, personalit\]i invitate (de la Mircea Snegur la 
Jonathan Scheele [i gimnasta Andreea R\ducan)…. 
 Dincolo de inevitabila factologie discursiv\, 
volumul d\ seama, cu asupra de m\sur\, despre un 
substan]ial efort, despre o fertil\ "punere în pagin\" a 
Vasluiului (cu oamenii [i problemele lor), purtând 
semn\tura lui Dumitru V. Marin, personalitate sobr\, 
pasionat\, inspirat\. 
(Ziarul "Lumina", Ia[i, mar]i 11.12.2007, pag. 1-2) 
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4.      RADIOUL [tirilor... la cald ! 

 
 E greu, ast\zi, de `n]eles de ce radioul a avut o 
epoc\ de m\rire rapid\, ilustrativ\ [i absolut prolific\. 
Foamea de informa]ie `nsemna televiziune, care `nainte 
de '89 era un surogat, pentru 2 ore cu Ceau[e[tii, pe alb – 
negru, de calculatoare se auzea rar sau deloc, telefoanele 
]=r=iau numai pe fir ([i cu aprobarea securit\]ii), mai 
erau `nt=lnirile organizate sau petrecerile familiale  
(unde, dac\ erau minimum 3 persoane, se auzea... "la 
organe"!). 
 Radiourile portabile (cam din 1968), erau minuni 
ale tehnicii, deci rare pentru 2-3 game [i 2-3 posturi. La 
sate mai erau l\mpi piezoelectrice (func]ionau cu petrol 
lampant, scoteau curent continuu pentru un radio stabil [i 
iluminatul od\ii) [i "galen\", adic\ o capsul\ receptoare 
cam c=t podul palmei pentru care se `ntindea o anten\ de 
15-50 de metri [i... recep]iona cu "purici", obositor [i 
greu. 
 Scumpe, la `nceput, portabilele (inclusiv cele 
rom=ne[ti fabricate la Ia[i) s-au diversificat, miniaturizat, 
perfec]ionat [i ieftinit, mai ales la pia]a neorganizat\ care 
[i ast\zi furnizeaz\ 2/3 din aparate. 
 Pe fondul nevoii de a [ti, expansiunea aparatelor 
de radio la purt\tor (dac\ ]inem cont de perioada mic\, 
tot "explozie" a fost !) s-au liberalizat licen]ele [i de fapt 
frecven]ele at=t `n UIF (Ultra ~nalt\ Frecven]\), `n MF 
(Medie Frecven]\) [i `n banda 88-108 MHz. 
 Apari]ia postului Unison Radio Vaslui, pe 
frecven]a 67,73 (band\ neutilizabil\ ast\zi) a fost 
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oficializat\ prin concursul din 20 octombrie 1993 (`n 
probe cu tot felul de aprob\ri, a emis din februarie 
1994), cu Licen]a Radio 100, iar inaugurarea oficial\ s-a 
f\cut pe 14 iunie 1994 `n prezen]a oficialit\]ilor, 
publicului [i a Ambasadoarei Marii Britanii, venit\ 
special pentru noi. 
 Cel pu]in pentru vreun an, Unison Radio a pus `n 
umbr\ TV.V. prin tineretul care s-a grupat `ntr-un iure[ 
nemaib\nuit. T=n\rul Daniel-Cernat Marin a reu[it o 
echip\ `ntre 20-80 de persoane de la licee, institu]ii [i 
intreprinderi care r\scoleau ora[ul [i `mprejurimile. 
Entuzia[tii erau aproape incon[tien]i c\ sunt asculta]i de 
mii de oameni, dar s-au nimerit [i grozav de buni. {i azi 
Lucian P=rvoiu, Mihai Ursu, C\t\lin Striblea, Corina 
(G=lc\) Radu sunt la fel de buni, dar pe plan na]ional 
(TVR, Realitatea, Na]ional Tv). 

"Primul meu contact cu televiziunea vasluian\ a 
avut loc `n primele zile de dup\ decembrie 1989. Chiar 
dac\ televiziunea central\ ne bombarda `n acele zile cu 
programe cum nu mai v\zusem, cea din Vaslui 
reprezenta ALTERNATIVA, care `n ciuda dot\rilor 
tehnice precare la vremea aceea, era urm\rit\ de cei care 
aveau pentru prima oar\ posibilitatea s\ vad\ programe 
realizate special pentru ei.  

C=]iva ani mai t=rziu, eram elev la liceul "Mihail 
Kog\lniceanu" [i mi s-a propus s\ colaborez cu TV.V.; 
urma s\ realizez o emisiune muzical\, axat\ pe rock. Am 
acceptat cu entuziasm [i am intrat `ntr-o echip\ absolut 
special\, care cu mijloace mai mult dec=t precare reu[ea 
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s\ realizeze programe urm\rite [i apreciate de 
telespectatori.  

A urmat episodul Radio Unison, radioul meu de 
suflet, pe care l-am v\zut efectiv cresc=nd [i am 
participat chiar la amenajarea studioului, care ini]ial avea 
sediul `n fostul hotel al partidului de l=ng\ Copou. Radio 
Unison a devenit un adev\rat drog pentru mine: nu de 
pu]ine ori chiuleam de la ore ca s\ merg la radio, st\team 
noaptea [i `mi f\ceam emisiunile sub plapum\ de teama 
s\ nu m\ prind\ p\rin]ii mei, care nu priveau tocmai cu 
ochi buni faptul c\ `mi "iroseam" at=ta timp pentru o 
activitate "neserioas\". {i nu de pu]ine ori am avut 
probleme la [coal\ din cauza emisiunilor pe care le 
aveam la radio: au r\mas de pomin\ multe din temele 
lansate `n emisiunea pe care o realizam `ntr-o vreme, 
"Teen Spirit Show". La un moment dat am lansat chiar o 
mod\ `n liceu, purtam legat de g=t un cle[te pentru a 
smulge cuiele pe care conducerea [colii le b\tea `n 
ferestre pentru a nu se deschide. Am dezb\tut problema 
la radio [i am primit reac]ii de la foarte mul]i ascult\tori 
care au g\sit c\ este aberant ca ferestrele unei [coli s\ fie 
b\tute `n cuie, iar la ceva vreme s-a renun]at la aceast\ 
practic\. Asta era extraordinar la radio, libertatea de a 
spune lucrurilor pe nume [i a primi reac]ii, sprijin [i a 
putea schimba ceva. Am ales acest exemplu din timpul 
liceului pentru c\ [tiu c\ radio Unison este foarte ascultat 
de cei tineri. Ulterior, pe m\sur\ ce am crescut al\turi de 
radio, mi-am diversificat temele emisiunilor pe care le 
realizam, am trecut u[or dinspre muzic\ spre 
infotainment, p=n\ `n momentul `n care a trebuit s\ plec 
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la Bucure[ti, la facultate [i am fost nevoit s\ m\ despart 
de o echip\ cum nu am mai `nt=lnit nic\ieri `n pres\.  

R\m=n cu nostalgia vremurilor de atunci [i de 
fiecare dat\ c=nd ajung ACAS| urm\resc cu mare 
pl\cere programele TV.V. [i Unison Radio. Constat c\ 
`ntre timp multe lucruri s-au schimbat, calitatea graficii, 
a semnalului TV a crescut spectaculos, iar radioul a 
trecut [i el de c=]iva ani `n banda vest. Toate acestea 
`nseamn\ mult\ pasiune, credin]a c\ nu exist\ "nu se 
poate" [i speran]a c\ pe viitor lucrurile vor evolua 
frumos.  

Doresc, prin urmare, celor care lucreaz\ acum la 
TVV [i Unison s\ aib\ aceea[i abnega]ie pe care am 
avut-o [i noi, echipa ini]ial\, [i s\ continue ceea ce noi 
am `nceput `n urm\ cu at=]ia ani (Doamne, ce repede au 
mai trecut…). La Mul]i Ani Televiziunea Vaslui, La 
mul]i Ani  Radio Unison!    
Lucian P=rvoiu, reporter Jurnalul TVR (e-mail, mai, 2009) 
 
 Localnicii `[i cump\rau aparate special pentru a 
asculta Unison Radio, liceenii aveau emisiunile lor, din 
tot programul emana un optimism debordant, nebunaticii 
realizau [i performan]e de tipul urm\tor: `n jurul orei 
23:30 urc=nd la sta]ia radio, m\ `nt=lnesc cu o gospodin\ 
cu un polonic de bor[, urca [i ea. De ce? Pentru c\ Florin 
Mititelu, redactorul de serviciu, anun]ase un concurs cu 
premierea celor care urcau (8 etaje !) cu sup\ `n polonic ! 
Unii mai sc\pau expresii nepotrivite, to]i acordau 
dedica]ii muzicale, mul]i transmiteau (ca [i ast\zi) `n 
direct ce se `nt=mpl\ prin col]urile sau cotloanele 
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ora[ului. Echip\ t=n\r\ f\r\ `ngr\diri, cu entuziasm [i 
ini]iative, numeroas\ [i... intuitiv\, pentru c\, s\ nu-[i 
`nchipuie cineva c\ [turlubaticii \[tia [tiau ceva la 
`nceput. 
 Au ac]ionat intempestiv, pentru public [i aceasta a 
fost cartea c=[tig\toare. Intui]ia potrivit\, la locul potrivit 
i-a f\cut oameni de pres\ pe Lucian P=rvoiu, Mihai 
Ursu, Corina Radu (fost G=lc\), C\t\lin Striblea, Aurina 
Petrea, Cristi Lapa, C\t\lin Len]a, Timona Balmu[, Clara 
Bi[oc, Dan Cernat Marin, C\t\lin S`mpetru, Gabi Opri]a, 
Lumini]a L\z\rescu [i mul]i al]ii. Dintre cei care n-au 
slujit TV.V., Unisonul sau Meridianul, dar sunt din 
jude]ul Vaslui: Vasile Arhire (TVR Ia[i), Lauren]iu {oitu 
(prof. Univ. Ia[i) iar REAC}IA este confirmat\ de Lili 
Trifu, Romeo Cre]u, Teodor Istrate, Mara Popa, Mirela 
Irimia [.a.. Nu pot fi uita]i jurnali[tii-manageri Daniel 
Cernat Marin [i inginer Sergius Lucian Marin. 
 Radioul a r\mas cu o caracteristic\ pregnant\: 
[tirile "la cald". Au fost c=teva "[tiriste" printre care 
Loredana Ciobanu (azi la Rompress), apoi to]i au alergat 
pe teren [i au difuzat imediat, `nc=t [i angaja]i de la alte 
ziare preluau [tirile Unisonului [i le prelucrau; "dumele" 
care nu lipsesc nicicum. De[i TV.V. mai era comentat\ 
negativ, `n nici un fel de pres\, [i nicicum p=n\ acum, nu 
s-a strecurat vreo informa]ie negativ\ despre Unison 
Radio, r\mas lider necontestat chiar dac\ `n jude] s-au 
mai ivit VIP, ([i, recent, Smile FM, Kiss FM) al\turi de 
Radio Ia[i [i posturile na]ionale. ~n to]i ace[ti ani, Unison 
Radio Vaslui, ca [i Unison Radio B=rlad, au r\mas 
(singurele) cu emisiuni locale 24 de ore din 24. 
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 Daniel – Cernat MARIN 

At=t UNISON Radio Vaslui c=t [i UNISON Radio 
B=rlad probabil c\ n-ar fi existat dac\ n-ar fi fost 

preocuparea de c\petenie a 
acestui t=n\r jurnalist, cu 
chemarea de a m=nui oameni, 
a-i `mb\rb\ta [i conduce. C=nd 
nimeni nu [tia mare lucru, 
descurajarea [i ne[tiin]a 
alungau oamenii iar `n 
entuziasmul `nceputului mul]i 
cet\]eni de bun\ credin]\ `[i 
ofereau, cel pu]in, bun\voin]\. 
~n jurul unui post de radio roiau 
`ntre 20-80 de persoane fie s\ 

ocupe un loc `n schem\, fie colaboratori. Se `nv\]a din 
mers [i se f\ceau gre[eli destule, de toate genurile. 
Pentru TV.V. era cine, dar managementul de la 
UNISON era altul. Daniel – Cernat MARIN a reu[it 
formarea echipei lupilor tineri at=t la Vaslui c=t [i la 
B=rlad, cu cernerea rapid\ a valorilor [i mobilizarea 
cet\]enilor pentru sprijin. ~nc\ era destul\ munc\ 
ob[teasc\. 

C=teva repere biografice: 
N\scut la data de 10 noiembrie 1968, Ia[i, studii la 

{coala 3, Liceul "Mihail Kog\lniceanu", Liceul nr.4 
("Emil Racovi]\"), Facultatea de DREPT – Universitatea 
P. ANDREI – Ia[i ([ef de promo]ie), lucrare de diplom\ 
"PROTEC}IA JURIDIC| A DREPTURILOR 
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Probabil c\ dac\ iei  microbul atunci cu greu te mai 
despar]i. Nu erau condi]iile cele mai bune, totul era 
departe de modul `n care se g=nde[te [i se face presa 
acum. Aveam `ns\ o teribil\ libertate de crea]ie, de 
improviza]ie, de experimentare. De fapt, am avut dreptul 
de-a `nv\]a `n timp diverse aspecte ale meseriei. {i am 
f\cut-o av=nd parte [i de-o gr\mad\ de distrac]ie, lucru 
imposibil ast\zi. Cunosc o `ntreag\ genera]ie de jurnali[ti 
care au trecut m\car o scurt\ perioad\ prin cele dou\ 
locuri. Nu totul a fost cum ar fi trebuit s\ fie, dar sunt 
convins c\ f\r\ acel `nceput ei n-ar mai fi f\cut meseria 
ast\zi.  Firesc au plecat mai departe. E un fenomen care 
se `nt=mpl\ peste tot `n lume. Jurnali[tii buni pleac\ spre 
marile ora[e, c\tre publica]iile relevante la nivel na]ional. 
Iar acest lucru se va `nt=mpla decenii de acum `nainte `n 
Rom=nia. P=n\ c=nd lucrurile se vor aranja economic 
corect, publica]iilor locale vor fi pepiniera pentru cele 
centrale. Ceea ce e corect. Cineva trebuie s\ stea s\ pun\ 
bazele meseriei. Nimeni n-o s\-]i arate mare lucru `ntr-o 
mare redac]ie". 
C\t\lin Striblea, e-mail, mai 2009 

 
 

ANIVERS|M ? 
 Ieri, 14 iunie, s-au `mplinit 12 ani de la sindrofia 
de inaugurare a postului Unison Radio Vaslui, autorizat 
oficial cu aceast\ dat\, de[i emisia propriu-zis\ era `nc\ 
din preajma s\rb\torilor `n urma licen]ei R/100 din nov. 
1993. (TVV avea Licen]a 001, deci prima licen]\ pentru 
televiziune de dup\ Revolu]ie !) 
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multor milioane de turi[ti ! Cum "am descoperit" Elada, 
cu toate cele 6 sim]uri (deci [i bunul...!): 
 Generalit\]i: 
 - N-am v\zut ]ar\ mai s\rac\ (cca. 80% din 
suprafa]\ cu spini [i st=nci gola[e, mun]i s\raci, doar 
bauxit\) cu oameni mai boga]i, angrena]i `n afacerile 
cele mai diverse, sau servicii. 
 - E un p\m=nt al legendelor (mai ales olimpice) cu 
un turism bine-bine dezvoltat [i un comer] pe m\sur\. 
 - Grecii tr\iesc din "v=nzarea" culturii lor de 
odinioar\, din turismul ecumenic, mica ciubuc\real\ [i 
slujbe mereu nesigure, ca `n toat\ sfera capitalului. 
 Am PIP|IT monumente [i am s\rutat multe 
icoane, pelerinajul (pe) la m=n\stiri [i l\ca[uri de cult 
(organizat de directoarea Doini]a Mihai) fiindu-ne 
benefic. M-am ciocnit pe str\zi [i `n magazine cu lume 
gr\bit\ [i stresat\. M-au pip\it [i c=]iva ho]i de buzunare. 
 Am MIROSIT: m=nc\ruri specifice, aroma 
portocalelor [i altor citrice `nc\ neculese (sezon, `n 
noiembrie), dar [i putoarea din centrul  Atenei – 
 OMONIA – cel mai ur=t km 0 dintr-un ora[ pe 
care l-am v\zut pe oriunde am umblat ! 
 Am GUSTAT: baclavale, pr\jituri, supe cu pe[te, 
portocale (la ele acas\), fistic, l\m=i, m\sline. Cultura 
na]ional\ e m\slinul, vreo 12 miliarde de pomi (care 
tr\iesc p=n\ la 600 de ani!) de-a lungul r=urilor [i 
]\rmurilor. "M=ncarea s\racului" e scutit\ de impozite [i 
necesit\ foarte pu]ine lucr\ri (cheltuieli). Cu toate astea, 
cele mai ieftine-s cele din Bulgaria care `nc\ nu e aliniat\ 
la pre]urile europene. 
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 Apa sfin]it\ de pe la l\ca[uri e tot ap\, berea la 
butelii e cam de 3 ori mai scump\, vinul, pe categorii, de 
3-100 de ori mai scump. 
 Am V|ZUT: Drumuri ca-n palm\, 4-16 benzi de 
circula]ie, amestec dintre cl\diri foarte moderne, blocuri 
f\r\ personalitate [i monumente istorice, poluare, mai 
ales `n centrul capitalei, Marea Egee, albastr\ [i 
misterioas\, confort interior foarte bun, chirii foarte mari 
(2/3 din salariu), exodul popula]iei din centrul Atenei, cu 
cl\diri abandonate, spre periferii. 
 N-am prea v\zut oameni prin ora[e [i sate `n afara 
excursioni[tilor; `n portul Eghina, de m\rimea lui Tulcea 
la noi, c\l\torind cu vaporul (deci cu o mare 
perspectiv\), am observat un singur automobil `n 
mi[care. Copii am v\zut doar la o [coal\ din Salonic, la o 
alt\ [coal\ sub Muntele Lupului [i str\inii de la locurile 
istorice. 
 ACROPOLE, "acoperi[ul lumii", simbolul 
Greciei, unde zeii mi[un\ printre st=nci, coloane [i... 
Propilee, unde limba iute greceasc\ e numai printre 
restauratori, iar ghizii v=nd legende [i religie `n toate 
limbile p\m=ntului. Muntele de sub acest impun\tor 
monument seam\n\ cu Fuji din Japonia, poate de aceea 
erau mul]i, mul]i vizitatori galbeni (chinezi, japonezi [i 
multe na]ii de culoare galben\) dar [i negri printre 
majoritarii albi din toat\ lumea ! 
 Am v\zut Olimpul (e mai frumos Ceahl\ul   
nostru !) [i mun]ii Pindului (cu "R\sunetul" lor `n 
Carpa]i – Odobescu) [i mai ales m\n\stiri [i biserici 
slujite de... inclusiv, rom=ni ! ? Un fel de Cheile 
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Bicazului, la Meteora, o c\lug\ri]\ din Suceava auzind c\ 
n-am bani de intrare : "pofti]i, pofti]i, intra]i...! 
 Am AUZIT : 
 - Nivelul de trai al grecilor e de peste 1000 
euro/lunar. 
 - Peste 10 milioane de etnici greci tr\iesc `n afara 
]\rii. 
 - Parlamentul e "Casa de nebuni" iar portocalii din 
preajma pre[edin]iei nu sunt cule[i ca s\ aib\ poporul 
nemul]umit cu ce arunca `n pre[edinte ! Sunt multe 
monumente romane ! 
 - Mult\ muzic\ greceasc\, foarte pu]in\ a altor 
popoare, rom=neasc\ deloc, deloc, nici la radio, TV, nici 
`n magazine. 
 Alte concluzii: 
 - Ai ce vedea, merit\ ! 
 ~n Noua Elad\ p=n\ [i aerul e pe bani, la fiecare 
biseric\, bani, pe suveniruri al]i, destui ! P=inea e 1,5 
euro cam 5,5 lei kilogramul, la noi 1 leu. Rom=nia nu e 
cunoscut\ DELOC. 
 ~n Bulgaria: Plevna [i Grivi]a nu mai spun nimic, 
Sofia e ca [i Bucure[tiul, adic\ mocirloas\ [i cu gropi. 
M=n\stirea Krila, din mun]i, e mult mai mare [i mai 
impun\toare ca Mitropolia din Ia[i. 
 Dac\ ai hrana de acas\ te `ntorci cu sufletul plin !  
Ave Graecas ! Ave amici, din Atena noastr\, a tuturor ! 
(MERIDIANUL, An X, nr. 6 (735), joi, 14 februarie 2008, Editorial) 

 
 Pentru "intrarea spectaculoas\ [i pentru rolul s\u 
cultural-informa]ional sper\m... `ntr-o alt\ carte. 
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 Dintr-o lucrare a noastr\ mai veche, reiter\m  c\ 
Vasluiul, ca a[ezare atestat\ documentar la 1375, a fost 
teatrul de opera]ii în vestita b\t\lie a lui {tefan cel Mare 
de la Podul Înalt din 10 ianuarie 1475, capital\ a 
Moldovei de Jos câteva luni (1435) a avut prima [coal\ 
public\ în 1841, prima bibliotec\ în 1861, primul 
gimnaziu în 1890 (considerat [i anul înfiin]\rii Liceului 
"Mihail Kog\lniceanu"), primul spital în 1852, primul 
ziar, 1875, primul parc, 1890, primul Festival al 
Umorului 1970, primul post TV, 1990, primul radio 
local UNISON, 1993 B=rlad, 1994. 
 Un ziar, "Meridianul de Vaslui, Bârlad, Hu[i" 
serve[te curentul cultural-informa]ional local, cu 
rezonan]e na]ionale, manifestat în comunitatea vasluian\. 
În perspectiva istoric\ apare ca cea mai longeviv\ 
publica]ie s\pt\mânal\ din istoria presei de pe aceste 
meleaguri, având doar scurte perioade când a fost 
cotidian, tris\pt\mânal, bis\pt\mânal dar niciodat\ 
suspendat. MERIDIANUL s\rb\torit azi este certamente 
o pagin\ ilustrativ\ pentru localismul creator în 
condi]iile reinstal\rii economiei de pia]\. 
 Tematica ziarelor nu se putea îndep\rta de 
realitatea vremii oricât ar fi fost de politizat vreunul. 
Publica]iile în discu]ie sunt deopotriv\ folositoare 
oric\rei [tiin]e moderne pentru am\nuntele legate de 
via]a public\, politic\, economic\ etc. [i mai ales cu date 
despre marile personalit\]i (na]ionale sau universale) 
plecate sau în trecere pe aici, inclusiv cu fotodocumente.  
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Vernisaj la Galeriile de art\ "N.N. Tonitza" din Bârlad, 
Apari]ia drogurilor; rubrici permanente: info Bârlad, 
pagina cultural\ [i... caricaturile lui N. Viziteu, un 
caricaturist de valoare na]ional\, precum [i programele 
TV, publicitate etc. Beneficiind de plaja foarte mare de 
informa]ii locale provenite [i de la celelalte componente 
ale Grupului de pres\, posturile de radio Unison Vaslui 
[i Bârlad ^ TV.V. – MERIDIANUL a fost un important 
punct de sprijin pentru tot ce a mi[cat în cadrul 
Curentului cultural-informa]ional de care putem vorbi cu 
destul\ mândrie, ca ini]iere, sus]inere, continuare, 
autoritate. 
 Dac\ în perioada comunist\ a existat UN singur 
ziar, Vremea Nou\ (Vaslui, 1968) [i foarte pu]ine foi 
volante de cenaclu (cine avea ma[in\ de scris o înregistra 
la Securitate) imediat dup\ 1989 s-a l\rgit mult aria de 
interes pentru presa scris\. "Vremea Nou\" s-a 
transformat în (micul) Adev\rul de Vaslui (am fost în 
redac]ie la tip\rirea primului num\r împreun\ cu Th. 
Pracsiu), de la 8 mai 2001, bis\pt\mânalul devine 
cotidian ca o component\ a Adev\rului din Bucure[ti, 
Gazeta de Est (1990), doar vreo 30 de numere dar ce 
atacuri de pres\ !, Monitorul de Vaslui cu nr. 0 (zero)!, 6 
aprilie 1996 (din care s-a desprins din 16 august 2001 – 
Info monitorul, apoi 8 sept. 2001, Obiectiv, director 
Irina Sadici, redactor [ef Viorel Oprea... [i alte câteva 
foi]e cu sus]inerea unor "ziari[ti" cu [coal\ profesional\, 
care au completat evantaiul presei scrise locale. Merit\ 
consemnate: P\reri Tutovene (1992), Bârladul (1996), 
Jurnal vasluian (1995), Oferta (1990), Pagini medicale 
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bârl\dene (1998), Semnal (1999). La data consemn\rii 
de fa]\ exist\ 3 cotidiene respectiv Adev\rul (de Vaslui) 
de pe 23 martie 2009 î[i schimb\ titlul în Vremea Nou\, 
Monitorul (local) [i Obiectiv. Ar fi u[or de men]ionat tot 
felul de reviste, total 57 de titluri, revistu]e scoase de 
[coli sau grupuscule de ambi]io[i care nu [tiau bine 
regulile de ortografie. În cartea TVV -15... explozia... , 
Vaslui 2006, am men]ionat [i contribu]ia meritorie a dr. 
C-tinTeodorescu, un Mecena al s\pt\mânalului  
BÂRLADUL (cu intermiten]e) [i pentru Galeria de Art\ 
N.N. Tonitza. 
 O caracteristic\ a acestei perioade de mare vrajb\ 
na]ional\: prieteni de visuri [i aspira]ii, fra]i cu surori, 
p\rin]i cu fii... s-au îndu[m\nit. Realiz\rile Grupului de 
pres\ (toate componentele) [i mai ales ale lui D.V. Marin 
au fost tratate cu t\cere sau au fost comentate negativ 
urmare a unei "concuren]e" subintelectuale sau 
intereselor celor pleca]i de la noi. {coala de pres\ Marin 
- TV.V. a func]ionat în tot acest timp [i... exist\ ! 
Neoficial, dar cu reprezentan]i de valoare (chiar dac\... 
în opozi]ie sau concuren]\ !) dintre cele peste 500 de 
persoane "trecute" pe aici. 
 MERIDIANUL  la aniversare, 10 (zece) ani este 
cea mai clar\ dovad\ a exploziei cultural-informa]ionale, 
documentul viu [i pentru ceea ce s-a irosit în eter prin 
imagine sau sunet (TV.V. [i Unison) adic\  "scripta" cât 
mai r\mâne în ziarul de fa]\, cu declara]ii, relat\ri, 
colaboratori ori men]iuni ale unor personalit\]i na]ionale 
ca prof. dr. acad. Ioan Pop de Popa, ministrul Andrei 
Marga, Alexandru Mironov (fost ministru), Mihai Miron 
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(pre[edintele UZP), Alexandru Ionescu, (prof. dr. univ., 
63 de c\r]i) etc. pre[edin]ii de stat (în func]ie), prim-
mini[tri, mini[tri, parlamentari etc. etc. 
 Dovad\ de capacitate, competen]\ [i... munc\, 
Meridianul ilustreaz\ o epoc\ de mari transform\ri [i 
realiz\ri în "ora[ul nostru cel vechi" unde nu se prea 
întâmpla mare lucru, când suprafa]a urban\ s-a  
cvaduplat de[i popula]ia e în sc\dere datorit\ migra]iei `n 
Europa [i America de Nord (azi, 70.000 locuitori). 
Urbanizarea actual\ include cl\direa Consiliului 
Jude]ean, Tribunalul, Finan]ele, BCR, mall-urile, 
ad\ugate la Casa Ghica, biserica Sf. Ioan, monumentul 
lui Pene[ Curcanul. 
 Sintetic: 
 MERIDIANUL poate fi considerat principalul 
exponent  (scris) al curentului cultural-informa]ional 
vasluian într-o unic\ expansiune la cump\na dintre ani, 
secole [i milenii.  
 De ce ? Paginile sale culturale au ilustrat valorile 
cele mai r\s\rite ale momentului. Din lista de 57 
periodice identificate dup\ 1990 (f\r\ Adev\rul de 
Vaslui, Monitorul, Obiectiv, care au dat [tiri, uneori, 
despre cultur\, MERIDIANUL cu pagini consacrate) 
doar câteva sunt de men]ionat pentru ceva condeieri de 
valoare sau realiz\ri artistice ori contribu]ii [tiin]ifice. S\ 
zicem Vl\starul (I, 1990), EST (2001), Est expres (I, 
2001), Baad (I, 2007), "Ecouri literare" (An I, 2008)  
restul sunt revistele liceenilor (sau de la [coli generale) [i 
ale profesorilor ambi]io[i. Dac\ le-am [ti [i pe celelalte, 
am putea trage aceea[i concluzie: În s\pt\mânalul nostru 
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a colaborat tot ce a avut mai valoros jude]ul din toate 
domeniile de activitate.  
 Aceste contribu]ii au fost, de regul\, în mare 
extensie în emisiunile Unison Radio Vaslui sau Bârlad, 
ori la Televiziunea Vaslui. Subiectele de excep]ie de la 
aceste mijloace media au r\mas doar prin aceste scurte 
men]iuni scrise pentru viitorime [i monografia TV.V. – 
15... explozia. Interviuri sau emisiuni în direct cu 6 
pre[edin]i de stat (în func]ie !): Ion Iliescu, Mircea 
Snegur, Emil Constantinescu, Petru Lucinschi, Traian 
B\sescu [i mai ales cu François Mitterand; cu 14 prim-
mini[tri, sute de mini[tri sau parlamentari, cu 
Guvernatorul (prefectul) regiunii Lorraine (Fran]a), 
mini[trii culturii din Turcia sau Republica Moldova [i 
to]i politicienii locali,  de la prefect la consilieri locali 
[i... mai ales... mul]imea interlocutorilor de rând, toate 
acestea, [i multe altele, arat\ valoarea, profesionalismul 
[i munca întregii echipe. 
 {coala de pres\ "Marin TV" care EXIST| a 
determinat "prin ac]iune" afirmarea unor nume noi în 
toat\ presa [i cultura româneasc\. I-a[ cita pe Lucian 
Pârvoiu, C\t\lin Striblea, C\t\lin Len]a dar [i pe Val 
Andreescu, Sorin Saizu, Cristi Lapa, C\t\lin Sîmpetru, 
Gabi Opri]a, Lumini]a L\z\rescu, Mirela Popa, Timona 
Balmu[, Emil Lupu, de ce nu pe Aurina Petrea, 
Loredana Ciobanu, Romeo Cre]u, Teodor Istrate, 
Mihaela Manu sau Mara [i Mircea Popa, Clara Bi[oc, 
Nicu V=rlan, Lili Trifu [.a. care au întemeiat [i alte 
elemente mass-media. {i ceea ce s-a n\scut ca reac]ie la 
realiz\rile noastre, tot elemente ale acestui curent 
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cultural-informa]ional sunt, ca alte valori cu alte 
conota]ii care îmbog\]esc dimensiunea manifest\rii 
iscate în cadrul grupului de pres\ CVINTET  TE-RA.  
 "Multe flori sunt, dar pu]ine / Rod în lume or s\ 
poarte..." ca: romancierul Daniel Dragomirescu, poetul 
Mihai Apostu (5 volume), fra]ii Corneliu [i Gelu 
Bichine], mai ales dr. Constantin Teodorescu. Consider 
ca nume grele de colaboratori, academicieni (Eugen 
Simion, Ion Pop de Popa, Viorel Barbu [.a.) [i 
personalit\]i "na]ionale": prof. dr. Mihai Miron, Valentin 
Silvestru, Alexandru Mironov, prof. dr. Alexandru 
Ionescu, prof. dr. Mircea Ciubotaru [.a., valori ce nu pot 
fi puse la îndoial\. Numele cele mai grele ale 
momentului, mare mândrie pentru noi (suntem în 2009!), 
sunt: prof. dr. Teodor Codreanu (eminescolog, sus]in\tor 
[i al A.C.V.), Teodor Pracsiu (recunoscut teatrolog [i 
jurnalist), Dan Ravaru (ve[nic tân\r [i proasp\t în 
monografiile câtorva comune), Ioan Baban (bun 
romancier [i spirit mereu activ), prof. dr. Dumitru V. 
Marin (etnolog, monografist, romancier, editorialist, 
animator cultural, conduc\tor de partide etc.), Marin 
Rotaru (un creator cu mult mai presus de condi]ia 
`nv\]\torului), Val Andreescu (exploziv ca jurnalist [i 
poet), Ion Gh. Pricop, Costin Clit, Cristian Simionescu, 
Simion Bogd\nescu, Gruia Novac, Mircea [i Serghei 
Colo[enco, Daniel Grosu - condei sprinten în 3 volume, 
Maria Cozma (între timp parizianc\) 5 c\r]i, Traian 
Nicola (unic monografist), Marina Costea, 7 c\r]i, 
caricaturistul Nicolae Viziteu, pictorul Dionisie Gradu, 
Cornel Vasilescu, Paul Olaru, Lucian-Valeriu Lefter, 
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sculptorii Cristian Pîntea, Vasilian Dobo[ [.a., [.a. 
Scripta manent: peste 300 de volume, peste 150 de 
autori la peste 60 de publica]ii, în aproape 20 de ani.  
 To]i ace[tia au "poposit" în mijloacele mass-media 
ale Grupului de pres\ atât de activ ([i controversat, nu ?), 
[i-s statua]i în cadrul Curentului cultural informa]ional 
care, sigur, a încurajat arderea etapelor [i informatizarea 
intreprinderilor, institu]iilor, [colilor etc. Aproape nu 
exist\ unitate social\ f\r\ calculator [i alte sisteme 
informa]ionale - TV, radio [i e de apreciat ce a f\cut 
Elena Poam\ pentru Biblioteca Jude]ean\, "capabil\" azi 
s\ fie consultat\ prin internet ! 
 {i aceasta ar fi partea scris\ (de noi sau al]ii) dar 
din munca real\ câteva nume de formatori educa]ionali 
trebuiesc eviden]iate: prof. Dan M\gureanu (2 decenii 
director la Liceul de construc]ii "Ion Mincu"), prof. de 
matematic\ Romel Vicol (16 ani director la Liceul 
"{tefan Procopiu"),  prof. matematic\ Jenic\ Durchi, 
Liceul "Mihai Eminescu" Bârlad, prof. chimie Vasile 
Bahrim, etern adjunct la "Emil Racovi]\" [i o armat\ 
(negalonat\) de slujitori ai înv\]\mântului (cu 
educatoarele "facem" an de an Tip-Top !)... Ace[tia sunt 
oamenii care au sprijinit constant aceast\ mi[care 
cultural-informa]ional\ ! Ca [i Emil R\[canu, de 3 
decenii director la Casa de cultur\ Vaslui sau Virgil 
Giu[c\, de la Bârlad sau Ion Manca[, directorul 
Muzeului "{tefan cel Mare", Vaslui. 
 În anul XI Meridianul, f\r\ a fi revist\ cultural\, 
f\r\ a fi cotidian ESTE ilustrarea (grafic\) scris\ [i mai 
ales sintetic\, ba, chiar [i reprezentativ\, a tot ce s-a 
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difuzat mai valoros în TV.V. (Televiziunea Vaslui) ca 
imagine, sunet, emo]ie autentic\ sau prin posturile 
Unison ca eveniment imediat, cald, folositor... cu 
deta[area unui timp pentru decantare. 
 Rela]ia cu presa [i cultura na]ional\ este simplu de 
extras: to]i cei men]iona]i, [i mul]i al]ii, reprezint\ ceva 
în domeniul lor de activitate la nivelul României [i nu 
numai (prof. Gabriela Cre]u fost europarlamentar... din 
Vaslui) pentru c\ Fantasia, Rotaria, Mioara Velicu [i 
numeroase forma]ii artistice, fanfare, dansuri, obiceiuri  
etc.- au colindat lumea în lung [i în lat. Pute]i fi convin[i 
c\ pe mul]i i-am f\cut noi harnici ! 
 În devenirea istoric\, dup\ zvâcnirea str\lucitoare 
a grupului creator la Bârlad la începutul secolului al XX-
lea (Al. Vlahu]\, G. Tutoveanu, T. Pamfile – cel mai 
complet conduc\tor de publica]ii, scriitor folclorist, vezi 
Rev. Ion Creang\, 1908-1921, episcopul Iacov 
Antonovici, apoi G.G. Ursu, Gh. Vrabie etc.), dup\ 
pâlpâirea mai vioaie dintre cele 2 R\zboaie Mondiale la 
Vaslui [i Hu[i (prof. Constantin Capr\, ministrul          
C. Angelescu,  acad. Gh. Vrânceanu, C-tin Ciuhodaru, 
Alexandru Mironescu etc.) [i cei 50 de ani de lentoare 
sub comunism, cu slab\ reprezentare na]ional\, iat\ în 
preajma lui 2000 municipiul Vaslui str\luce[te mult mai 
puternic prin grupul de intelectuali cu ini]iativ\, ambi]ie 
[i noroc, realizând ceea ce, cred, va r\mâne unic în 
istoria locului, CURENTUL CULTURAL 
INFORMA}IONAL ca expresie a localismului 
creator, u[or integrabil în valorile na]ionale. 
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 Previzionez c\ înflorirea aceasta cultural-
informa]ional\ deci [i a presei locale va r\mâne, foarte 
curând, unic\ în istoria locului [i în cadrul procesului 
"vizibil" de dezintegrare na]ional\ [i schimbarea în fond 
a limbii române. 
 Din cadrul Grupului de pres\ CVINTET TE-RA  
(înfiin]at `n fapt la 5 decembrie 1990) cuprinzând TV.V. 
(Televiziunea Vaslui), Unison Radio Vaslui, Unison 
Radio Bârlad, s\pt\mânalul MERIDIANUL reprezint\ 
peremptoriu o FIL| DIN ISTORIA PRESEI 
VASLUIENE [i na]ionale. 
 Chiar a[a ? 
 Am afirmat c\ principalul produc\tor [i sus]in\tor 
al CURENTULUI CULTURAL-INFORMA}IONAL 
ivit la cump\na dintre ani, secole [i milenii, adic\ în 
preajma lui 2000 a fost [i r\mâne Grupul de pres\ 
CVINTET TE-RA [i implicit ziarul MERIDIANUL care 
a trecut cu fruntea sus în anul XI de apari]ie. 
 Comentarii: 
 De la Monitorul, ca mai serios [i cu oarecari 
merite, telefonic: 
 "Chiar poate fi adev\rat ce-a]i scris ! Ba chiar este. 
Dar nu trebuiau mai mul]i ziari[ti locali printre valorile 
momentului ?" Adev\rul, azi, Vremea nou\, tot cu 
gândacii de b\legar vechi, tace. Nici pe edi]ia noastr\ 
electronic\ nu apare nimic. Dup\ falimentele în serie [i 
echipa de [antaji[ti, ce-ar putea zice ? Obiectiv, cu 
problemele interne pe care le are, r\mâne rezervat ! Nu   
l-am g\sit pe dr. Teodorescu, ocupat cu politica. 
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 Din cenaclurile literare: la lansarea c\r]ilor lui Val 
Andreescu, miercuri, 25.03.2009: am citit textul 
comunic\rii [i mai to]i au fost de acord. Ba, Val 
Andreescu, Marina Costea [.a. au afirmat c\ f\r\ 
imboldurile [i autoritatea jurnalistic\, [tiin]ific\ [i social\ 
de la noi n-ar fi ajuns niciodat\ oameni de condei 
valoro[i. Directorul Bibliotecii Jude]ene, prof. Gelu 
Bichine] a considerat comunicarea "scanare riguroas\ a 
exploziei cultural-informa]ionale de la Revolu]ie (1990) 
încoace. În aceast\ perioad\ foarte fr\mântat\ când tot ce 
se rostea la televiziune (mai ales la TV.V. [i Unison) 
avea statut de lege iar mesajele din pres\ cânt\reau 
enorm în orientarea fenomenului social-cultural-
[tiin]ific". 
 Dintre "al]ii" : prof. dr ing. Avram Tudosie: "A]i 
surprins foarte corect [i interesant atât rolul Dvs. cât [i al 
Curentului cultural-informa]ional în care m-a]i inclus 
prin operele mele. E prima lucrare de sintez\ pe aceast\ 
tem\ pe care o cunosc, se vede gena de scriitor !" Lucian 
Onciu, director la Centrul jude]ean pentru Conservarea [i 
Promovarea Culturii Tradi]ionale Vaslui: "Nu se poate 
exclude contribu]ia hot\râtoare a TV.V. ^ Unison Radio 
^ Meridianul, cum nu se poate infirma ceva din 
considera]iile prof. dr. D.V. Marin. Eu, ca martor [i 
actant, confirm excelenta conlucrare cu acest Grup de 
pres\ [i cu directorul s\u ! Curentul cultural-
informa]ional vasluian e o certitudine [i sper\m s\ 
continue..." 
 Ilustrarea aprecierilor poate continua... ca dovad\ 
a existen]ei acestei mi[c\ri social cultural-informa]ionale 
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în plin\ dezvoltare ! Cartea TV.V. 15... explozia... e alt\ 
secven]\ demonstrativ\... 
 Desigur, se pot, destui, întreba: de ce în frunte 
TV.V., de ce Marin, de ce Meridianul ? Din cei 12 care 
am cutezat s\ vis\m, pe 5 decembrie 1990, la post TV în 
Vaslui am r\mas singurul. Din peste 500 care au 
cochetat cu "meseria" ori au ajuns jurnali[ti, cu reputa]ie, 
doar câ]iva sunt aici, la roate, la hâial\, la presiune, la 
lipsuri [i la munc\. 
 Un profesor pensionar, fost coleg cu mine, m-a 
întrebat ironic: chiar a]i creat [i condus un curent   
cultural ? L-am întrebat ce-a mai scris [i a r\spuns c\ a 
r\mas doar cu 2 c\r]i (manuale) de atunci de dup\ 1989... 
P\i, Gigi, tu nu e[ti tot un spirit din acest CURENT ? La 
întâmplare, un cet\]ean de pe strad\, dup\ salut îmi 
r\spunde sincer: "nu prea [tiu ce e \la dar, sigur, dac\ 
sunte]i [i Dvs. acolo, e treab\ serioas\ !" 
 Ca un fel de concluzie:  
 Explozia CURENTULUI CULTURAL-
INFORMA}IONAL este o realitate care ne bucur\ pe 
to]i, pentru c\ în vremurile astea neprielnice "m\run]eii" 
din jude]ul Vaslui fac ceva mai presus de vârsta, 
condi]iile [i timpul lor, dar nu [i de talentul lor. 
 S\ d\m nume (-s destule !) opere (nu toate de 
valoare dar toate-s autodep\[iri ale autorilor) cenacluri 
(chiar sunt multe [i m\runte), institu]ii ? (care ar fi 
trebuit... [.a.m.d.) sau s\ spunem clar: MERIDIANUL a 
adunat aproape toate numele mari, din jude], la crea]ie [i 
produc]ie, în ajutorul TV. Vaslui, Unison Radio Vaslui [i 
Unison Radio Bârlad, a mobilizat [i... n-a criticat cultura. 
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Am v\zut c\ to]i creatorii locali au vrut, chiar dac\ n-au 
[tiut, [i atât au putut. Adic\ vorba lui I. H. R\dulescu 
(180 de ani de la apari]ia Curierului românesc): "Face]i 
[i nu strica]i..." 
 Poate c\ pentru rolul `n epoc\ merit\ subliniat: 
1. MERIDIANUL ilustreaz\ conving\tor explozia 
curentului cultural - informa]ional `n jude]ul Vaslui cu 
contribu]ii marcante `n aria na]ional\. 
2. Publica]ia poate fi integrat\ `ntr-o istorie a presei 
locale [i na]ionale, ([i) mai ales locale. 
3. ~n cei 140 de ani de istorie local\ a presei cartea, ca [i 
ziarul, reconstituie (par]ial) MEDIUL [i MOMENTUL 
evolu]iei societ\]ii rom=ne[ti pe o arie determinat\ 
geografic: jude]ul Vaslui. 
 

GALA ZIARI{TILOR 
 Duminic\, 28 ianuarie curent, la Casa de Cultur\ 
Vaslui, va fi cel dint=i SHOW jurnalistic din jude]ul 
Vaslui. 
 ~n afara ziari[tilor mari [i mici, cu preten]ii sau 
f\r\, sunt invita]i to]i vasluienii, at=t la spectacolul din 
sal\ sau la cel radio televizat `ncep=nd cu ora 11.00, deci 
`n fa]a micilor ecrane ! 
 Cine nu-l vede, chiar nu [tie ce pierde ! 
 Am organizat aceast\ Gal\: 
 * Din respect pentru aceast\ categorie social\ care 
`ncearc\ s\-[i asigure existen]a cu mintea [i... condeiul. 
 * Din respect pentru publicul cititor, ascult\tor 
sau... privitor care v\z=nd at=]ia plimb\re]i prin via]a lor 
"social\" (adic\ la vedere) s\ pun\ mai mult pre] pe 
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valoare. Din p\cate, al\turi de profesioni[ti sunt destui 
"`nc\l]a]i" care umbl\ cu bocancii prin sufletele 
oamenilor `n numele transparen]ei... [i pentru setea de 
adev\r. 
 * Pentru o nominalizare a condeierilor locali, 
adic\ dintre cei care scriu, relateaz\ sau filmeaz\ cu ceva 
talent... sau interes. Apelul la 5 - CINCI - surse `nl\tur\ 
sentimentalismul imediat. 
 * Ierarhizarea jurnali[tilor locului devine fapt 
`mplinit pentru c\: a) voteaz\ redac]ii; b) institu]ii; c) 
personalit\]i; d) sondaj `n teren; e) clasamentul 
internetului ! 
 Sunte]i de acord cu mine c\ rezult\ un scrutin 
complet ? 
 {I ATUNCI ? 
 GALA Ziari[tilor e un campionat, pentru care 
fiecare ar trebui s\ se zbat\ ?! 
 - Are valoare public\ acel care dob=nde[te un 
premiu sau un loc mai `n fa]\, dup\ criterii   
cuantificabile ? Clasamentul mai poate fi subiectiv ? 
 ~n momentul acesta nu se poate anticipa 
clasamentul: 
 Cine va ob]ine locurile frunta[e din fiecare 
sec]iune e clar printre cei mai valoro[i ziari[ti locali ! 
 Desigur c\ pot fi [i umfla]i de propriile percep]ii 
care-s coco[i pe gard, v=nz=nd 4-5 abonamente pe jude]. 
Ba, unii se cred mari tocmai pentru c\ li se accept\ 
colabor\ri la presa central\ !? 
 Relu=nd: 
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 GALA ZIARI{TILOR este un moment 
extraordinar pentru vasluienii consumatori, produc\tori 
sau re-produc\tori `n cultura local\. {i mai adev\rat e c\ 
din [coala jurnalistic\ vasluian\ poate s\ nu fie nici 
m\car un scriitor. Dar mijloacele mass-media sau 
tipografice deschid por]ile autocunoa[terii [i afirm\rii. 
 ~n cadrul Galei `i ve]i vedea pe cei mai merituo[i 
ziari[ti. {i dac\ nu vor fi prezen]i pierd AUTOMAT 
premiul `n bani (substan]ial!) [i `nsemnele conferite: 
diplom\ [i trofeu. Consider c\ este lipsa respectului 
pentru publicul pe care trebuie s\-l slujeasc\. {i nu   
altfel ! 

* 
 Ultima pagin\ a ziarului devine BULETIN  de  
vot. Completa]i doar ([i) acolo ordinea pe care o 
considera]i real\ [i depune]i `n Frunzelor nr.2. P=n\ 
vineri ora 10.00. 
 Cine ghice[te ordinea final\ prime[te (sor]i) 5 
milioane de lei vechi. 
(MERIDIANUL, An IX, nr. 4 (682), joi, 25 ianuarie 2007, Editorial) 

 
GALA ZIARI{TILOR : 

A{A, DA ! 
 Am a[teptat cu mari emo]ii aceast\ cea dint=i   
evaluare a profesiei de jurnalist, `n jude]ul Vaslui, 
deoarece: 1) fiind prima, niciodat\ nu se poate [ti ce iese; 
2) eforturile de organizare, premiere, ierarhizare, 
clasificare [i mai ales de mobilizare a breslei au fost 
considerabile; 3) criteriile de clasificare, absolut 
subiective, trebuiau s\ dea un clasament obiectiv. 
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 GALA  a fost un moment cultural-social jude]ean 
important pentru c\: a) a stabilit un clasament bazat pe 5 
- cinci - surse de vot  [i informare; b) s-a bucurat de 
audien]\ impresionant\, cu sala aproape plin\, 
oficialit\]i, prieteni [i neprieteni, profesori ([i) elevi [i 
majoritatea jurnali[tilor din jude]. 
 Transmisia "`n direct" la TV.V., Unison Radio 
Vaslui [i B=rlad a avut o singur\ hib\: prea lung\ (peste 
4 ore) semn c\ am avut ce ar\ta:  
 ZIARI{TI, dintre care unii n-au fost `n stare s\ 
scoat\ nici un cuv=nt (unul a spus c\ va pune premiul 
la... b\utur\) ... 
  FOR}E ARTISTICE (Denisa Ciobanu, Cosmina 
Adam, CVARTA, Rotaria [i mai ales Rapsodia 
Vasluiului cu Silvia Ene [i ceilal]i... dar nu trebuie uitat\ 
nici Nadia Duduman (- prezentatoare [i interpret\ - 
oricum list\ de valori locale). Mul]umim public d-nei 
prof. Anu[ca Doglan pentru pasiune [i valoare...! 
 Organizarea la meserie cu sprijinul lui Emil 
R\[canu [i Iulian Florea, interven]ii la microfon absolut 
interesante... 
 REAC}II de moment [i post-factum, a[teptate [i 
nea[teptate. 
 Confirmarea capacit\]ii unora de A FACE, adic\ 
de a reu[i s\ realizeze ceva cu totul deosebit. 
 Dup\ cum declara prof. dr. Mihai Miron, 
pre[edintele UZP, aceast\ Gal\ a fost o mare reu[it\. Din 
declara]iile ascult\torilor, telespectatorilor [i privitorilor, 
a fost un spectacol excep]ional. 
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 Cred c\ GALA trebuie s\ r\m=n\ pentru ideea de 
competi]ie a valorilor `ntr-un perimetru destul de pu]in 
populat de profesioni[ti sau de cei cu studii superioare. 
 Oricum, premian]ii no[tri se vor m=ndri cu 
diploma [i trofeul acum [i `n viitor, adic\ toat\ via]a lor. 
 ~n orice caz, f\r\ munc\ [i talent nu vor ob]ine 
asemenea RECUNOA{TERE ! Nici de la public, nici de 
la noi. 
(MERIDIANUL, An IX, nr. 5 (683), joi, 1 februarie 2007, Editorial) 

 
GALA ZIARI{TILOR 

 Punct [i de la cap\t ! 
 Pe 28 ianuarie s-a derulat prima competi]ie 
jude]ean\ a ziari[tilor vasluieni, organizat\ de Uniunea 
Ziari[tilor Profesioni[ti filiala Vaslui [i S.C. CVINTET 
TE-RA S.R.L. 
 Era de a[teptat, [i a[a s-a [i `nt=mplat, s\ "se mi[te" 
cam to]i acei care au sau care cred ei c\ au valoare `n 
acest domeniu de o eterogenitate recunoscut\, cu 
slujitori ai cuv=ntului de la absolven]i de 8 clase (unul 
chiar premiat) [i p=n\ la doctorat, cu oameni de caracter 
sau cu z=mb\re]i gata s\ dea cu cu]itul, cu `ndr\zne]i sau 
cu jigodii, cu chema]i [i nechema]i. 
 Se explic\ astfel reac]iile cele mai diverse. 
 Ce s-a c=[tigat, ce s-a pierdut: 
 1) - ~ncercarea de ierarhizare a valorilor are 
rezultate obiective prin `nsumarea sondajelor subiective. 
 Cine cunoa[te alte modalit\]i, s\ le spun\.   
Repede ! 
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 2) Valorizarea muncii jurnalistice. Aceasta ]ine [i 
de votan]i [i de cei care au puterea s\ recunoasc\: "acum, 
`nc\, nu, dar, vede]i voi..." 
 3) S-au lansat ni[te nume care oricum reprezint\ 
ceva `n jurnalismul creator, [i cu c=t contest\ mai mul]i 
cu at=t valoarea acelora e mai mare. 
 4) Prima astfel de manifestare a fost un succes. A 
[ti, a putea [i a face ar fi de laud\ `n orice timp [i pentru 
oricine. 
 S-a pierdut: a) confruntarea cu ei `n[i[i a celor care 
cred c\-s mai valoro[i dec=t s-a acceptat, recunoa[terea 
unui loc `ntr-o competi]ie social-cultural\. 
 b) ideea de corectitudine [i obiectivitate `n mintea 
unora cu preten]ii de ziari[ti. Ni[te zm=ng\litori de h=rtie 
care se `ncurc\ `n regulile gramaticale, calc\ orice idee 
de respect pentru public sau pentru activit\]i recunoscute 
`n domeniu. Unii n-au nimic sf=nt. 
 c) Limbajul suburban al c=torva, `ntr-o reac]ie 
(`ndrept\]it\?) arat\ nu numai provenien]a lor din m=l [i 
l\turi ci absen]a dorin]ei de a-[i dep\[i condi]ia, de a 
ajunge meseria[i. Nu limbajul "de toac\" `l ridic\ pe 
cineva ... 
 Gala ca `ntrecere a demonstrat c\ unii sunt `n 
competi]ie dar se ascund (nu-[i semneaz\ materialele); 
dac\ e vorba de onoruri sau bani ]ip\ strident [i vulgar 
atac=nd suburban tocmai pe care `ncearc\ s\ afirme 
statutul breslei [i s\ impun\ talente. Un idiot chiar se 
m=ndre[te cu anonimatul s\u dar vrea diplome, premii, 
situare `n clasament... Pe ce criterii ? E drept c\ unii sunt 
otr\vitori ca [arpele, dar atunci, de ce-[i ridic\ sc\f=rlia ? 
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 Ar fi folositor pentru toat\ lumea ca 
schel\l\itoarele s\ ia sam\ la c=te scriu... poate mai au 
sim]ul m\surii. 
 Concluziile propriu-zise se vor trage `ntr-un viitor, 
dac\ jurnalismul local se va dezvolta sau men]ine, 
creator [i cu tendin]e spre obiectiv. 
 

* 
 Pun punct la Gala ziari[tilor preciz=nd c\ am 
acordat premii [i unora care ne-au tot `njurat [i m\ vor 
`njura pentru c\ r\m=n important subiect de pres\ ([i de 
film, dar voi reveni la asta) [i oricum de stejarul scor]os 
se scarpin\ m\garul r\p\nos. ~mi pare bine pentru spiritul 
de competi]ie, `mi pare r\u pentru ni[te competitori 
neclasifica]i. 
 Oric=te discu]ii ar mai fi, GALA, ca ilustrare 
public\ a unor valori `n domeniu TREBUIE S| 
CONTINUE ! 
(MERIDIANUL, An IX, nr. 6 (684), joi, 8 februarie 2007, Editorial) 

 
Om de lume nou\: 

S| FURI CLO{CA DE PE OU| ! 
 Expun la mod personal. Crede]i c\ mai sunt [i alte 
cazuri ? 
 Un copila[ c\ruia i-am dat o parte din suflet a 
[ters-o cu amant\ cu tot dar [i cu o sum\ de bani... Avea 
8 milioane salariu [i ma[in\ la dispozi]ie... 
 Un altul mai voinic, care n-a mi[cat un deget la 
Gala Ziari[tilor de[i r\spundea de ac]iune, se afl\ `n 
r=ndul dint=i al detractorilor mei, de[i c=nd ie[ise din 
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pu[c\rie [i nu-l primea nimeni, am riscat [i l-am f\cut 
om... 
 O alta, care murea de foame [i tocmai o altoise 
bine so]ia celui cu care tr\ia, a [ters-o f\r\ sunet, dup\ ce 
[i-a `nsu[it banii de pe ni[te chitan]e. 
 Un fel de lucr\tor care la `ntrebarea ce [tie s\ fac\ 
r\spunde "orice", angajat pentru ni[te instala]ii, face 
"orice" [i mai ales pagube considerabile... Are nevast\, 
copii, musta]\, apetit la furat [i vorbe dulci `mbietoare. 
 Conving\tor c\ poate fi un meseria[ bun, dar stric\ 
orice lucru pe care pune m=na... {i jumule[te pe care 
poate... 
 Mai sunt [i alte cazuri. 
 Pentru to]i \[tia vinovatul sunt eu: nu le-am dat 
salarii mai mari pentru rezultate din ce `n ce mai slabe, 
nu i-am l\udat (c\ stau degeaba), nu i-am `n]eles (c=nd 
c=rteau c\ muncesc prea mult) [i cine [tie ce mai pot 
spune. Sunt vinovat c\ i-am f\cut oameni. 
 C\ se `ncurc\ grabnic `n gramatic\, nu vor (nici s\ 
[tie) s\ completeze un document, c\ fumeaz\, beau [i nu 
prea-s pe-acas\ sau s\-[i pun\ problema de calificare... 
da' pen' ce ? 
 S-au `ncadrat [i \[tia `n grupul social caracteristic 
momentului: pun m=na (fur\) ce pot [i pleac\ f\r\ vreun 
semn care s\ `nsemne onorabilitate, cinste sau... cuv=nt ! 
 Fug la al]i patroni, [i ei p\c\li]i de astfel de 
specimene, dar care au nevoie de for]\ de munc\, m\car 
cu oarecare calificare cu care s\-[i fac\ treaba. {i e un 
cerc vicios `n care leprele `[i fac joc de speciali[ti. 
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 Prin urmare tr\im un timp `n care cuv=ntul dat sau 
cinstea e proast\ marf\, dorin]a de A FACE e "r\spl\tit\" 
cu ho]ie [i denigrare. Comportament de jivin\ care rupe 
[i fuge. 
 Mi s-a `nt=mplat s\ nominalizez, la Gal\, un 
ziarist, fost elev al meu gata de repeten]ie, v\d, cumplit 
de frustrat [i "hienizat" (chiar nu se mai b\rbiere[te, s\ 
atrag\ aten]ia). La anchetele efectuate, `n 5 moduri, nu l-
a nominalizat nimeni ! I-am `nm=nat o diplom\ de 
onoare (hm !) ca semn de respect personal. E greu s\ 
ghici]i cine a scris cel mai abject articol `mpotriva mea ? 
 Pentru c\ nu [tie ce `nseamn\, titreaz\ "pamflet" 
cea mai sc=rboas\ modalitate de atac personal... Pentru 
c\ nu l-am premiat pe musiu, necunoscutul. 
 Mai observ c\ lumea asta n-are nimic sf=nt. O 
"ziarist\" zice c\ l-a criticat pe cineva din fruntea 
jude]ului "din dragoste". Culmea fariseismului: dai cu 
cu]itul "din dragoste" ! 
 Totul este din cauza BANULUI, care toce[te 
onoare [i dragoste. A[a c\ ne `ntoarcem iar la vremea lui 
Dinu P\turic\ (redivivus N. Filimon) c=nd era alt\ "lume 
nou\". Crede]i c\ ast\zi (ca [i atunci) ar fi o problem\ s\ 
fure careva clo[ca de pe ou\ ? 
(MERIDIANUL, An IX, nr. 9 (687), joi, 1 martie 2007, Editorial) 

 
MERIDIANUL, AN  X 

GALA ZIARI{TILOR 
sau "Zece pentru Vaslui" 

 Uniunea Ziari[tilor Profesioni[ti organizeaz\ 
duminic\, 27 ianuarie 2008, a II-a edi]ie a Galei 
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Ziari[tilor din jude]ul Vaslui, ca semn distinctiv de 
apreciere pentru o categorie de lucr\tori sociali pl\ti]i `n 
sistem privat. E o COMPETI}IE la care am invitat toat\ 
presa de orice fel din jude], trec=nd peste orice fel de 
re]inere [i renun]=nd la ierarhiz\ri ab initio. 
 Ar fi, zic eu, o dovad\ c\ nu port ranchiun\ 
nim\nui, c\-mi exercit rolul de pre[edinte UZP [i de 
promotor al unei profesii care va mai avea c\utare un 
timp, elitist\ ([i etilist\ !) prin ocupa]ie, subcultural\ prin 
preg\tirea actual\. Radiografia momentului mi-ar 
"spune" c\ cel pu]in jum\tate dintre ziari[tii locali n-au 
studii superioare [i cel pu]in 1/3 dintre "tehnici" sunt cu 
[coli profesionale. Asta dac\ ]inem cont de certificate, 
dar dac\ apel\m la calitate e jale, pentru c\ mul]i dintre 
presarii vasluieni se `mpiedic\ grav `n limba rom=n\, iar 
unii n-au mai citit o carte de ani destui; ei sunt `ns\ din 
"cultura televizorului" care prind c=te ceva din ce v\d [i 
trec la imita]ie, pentru c\ le-ar cam place activitatea, 
trebuie s\-[i c=[tige o p=ine [i... au, sau `[i iau, destule 
libert\]i ! 
 Ca s\ nu spun c\ unii dintre ei au obiceiul 
furatului... 
 Dar: 
 Meseria asta e slujit\ ACUM [i `n jude]ul Vaslui 
de c=]iva MESERIA{I, adic\ oameni cu condei, cu 
gazet\rie `n s=nge, cu chemare pentru aceast\ 
"`ndeletnicire". Oameni cu procopseala (`nv\]\tura) care 
le aduce bani [i nu invers ! {i al]i c=]iva care VOR dar... 
 Ei, pentru ACE{TIA [i pentru cei care POT 
deveni adev\rate voci ale comunit\]ii, aspiran]i care prin 



162 
 

suprafa]a social\ [i prin cuv=ntul lor (publicat sau rostit) 
s\ devin\ lideri de opinie pentru cei care [tiu s\ descrie o 
REALITATE obiectiv\ [i au ceva coloan\ vertebral\, m\ 
str\duiesc s\ realizez aceast\ COMPETI}IE 
JUDE}EAN|. 
 Va fi acest clasament obiectiv ? Nu [tiu. Dac\, nu 
[tiu care publica]ie e condus\ de un smintit, sau, la alta 
(fie [i media) dicteaz\ un handicapat, nu `nseamn\ c\ nu 
sunt [i buni pentru o asemenea treab\, pentru c\ orice om 
e bun la ceva, fie [i ca v\car. Deci, ca organizator m\ 
intereseaz\ c=t\ gazet\rie fac. 
 Dar, mai `nt=i s\ se `nscrie `n `ntrecere, m\car s\ 
vad\ pe unde-i este locul ca s\ nu se mai umfle ca 
broscoiul  - st\p=nul lumii ! Pe la col]uri, orice be]iv e... 
mare ! Vor fi, deci, reac]ii diverse [i asta e bine ! 
 Desigur, voi reveni `n num\rul urm\tor. 
 Gala de duminic\ va fi o posibilitate de afirmare 
(si asta conteaz\) `ntr-un mar[ al  fiec\ruia c\tre 
individualitate creatoare nu c\tre [eful b=rfei. 
Clasamentul Edi]iei I a fost confirmat aproape `n 
totalitate ! 
 Telespectatorii, ascult\torii [i cititori, adic\ tot ce 
aude [i vede `n jude]ul \sta, vor putea urm\ri pe TV.V., 
Unison Radio Vaslui, Unison Radio B=rlad, telecabluri, 
care este rezultatul nominaliz\rilor  cerute de concurs  [i-
i pot vedea pe cei din v=rful jurnalistic, `ntre 11-13, 
adic\ `n transmisiile `n direct. (Dac\ [i ceilal]i din B=rlad 
vor s\ ne preia, au toat\ libertatea.) 
 Celor  care, oricum ar fi, vor s\ m\ critice le spun: 
face]i [i voi ! 
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Striblea. Invita]ii de marc\ ai acestei gale au fost cei de 
la Fanfara Rotaria, care, al\turi de Dumitru V. Marin, au 
prefa]at, f\r\ s\ vrea, filmul lui Corneliu Porumboiu "A 
fost sau n-a fost", care a avut premiera asear\ la HBO. 
Fanfara [i Dumitru V. Marin, personajele cheie din film, 
au fost [i vedetele galei. Universalitatea filmului s-a 
demonstrat [i acum c=nd "profesorul" a f\cut o scen\ 
spre finalul galei care ne-a amintit de Jderescu, 
personajul din film. Acesta a certat p\rinte[te grupul de 
jurnali[ti "obraznici" care comenta din sal\ 
corectitudinea premiilor. 
Concurs [i spectacol  
 Organizatorii evenimentului au reu[it s\-l 
transforme `ntr-un spectacol de propor]ii, transmis `n 
direct pe postul de televiziune Tv Vaslui, Radio Unison 
Vaslui [i B=rlad, `n cadrul c\ruia au evoluat, pe l=ng\ 
protagoni[tii de baz\, ziari[tii, [i scriitori, epigrami[ti, 
caricaturi[ti renumi]i ai Vasluiului, `mpreun\ cu cele mai 
talentate trupe de copii, care au `nc=ntat publicul cu 
muzic\ [i dansuri. Printre cei care au alc\tuit programul 
artistic se num\r\ scriitorul Ioan Baban, epigrami[tii Val 
Andriescu [i Ioan Todera[cu, caricaturistul Nicolae 
Viziteu, c=nt\re]ele de muzic\ popular\ Silvia Ene [i 
Maria Carnariu, forma]iile Cvarta, Rapsodia Vasluiului 
etc. 
To]i ziari[tii au fost c=[tig\tori. ~ntr-un fel sau ... altul 
 Circa 100 de jurnali[ti de la toate organele de 
pres\ existente `n jude] au fost nominaliza]i la premiile 
"Galei Ziari[tilor Vasluieni", `mp\r]it\ `n patru sec]iuni: 
tehnic (tehnoredactori, cameramani, fotoreporteri), 
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management (conducerea mijloacelor mass – media), 
mass – media (reporteri de radio [i televiziune) [i presa 
scris\. "Acest eveniment `[i propune s\-i aduc\ `n fa]a 
publicului pe jurnali[ti precum [i munca lor. Chiar dac\ 
nu to]i sunt c=[tig\tori, important este c\, la Vaslui, avem 
o pres\ puternic\, o pres\ care [tie ce vrea, am putea 
spune [i care vegheaz\ ca `n societate lucrurile s\ tind\ 
spre mai bine"., a precizat profesorul doctor Dumitru V. 
Marin. 
C+{TIG|TORII 
La sec]iunea mass-media  
 Premiul I – Cristian Lapa TV Vaslui 
 Premiul al II-lea – Sorin Saizu TV Vaslui 
 Premiul al III-lea – C\t\lin S`mpetru Unison 
Radio Vaslui 
 
 La sec]iunea tehnic 
 Premiul I – Alin Baban TV Vaslui 
 Premiul al II-lea  - Georgian Moga TV Vaslui 
 Premiul al III-lea – Alin Trifu Antena 1 Vaslui 
 
 La sec]iunea management 
 Premiul I – Profesor doctor Dumitru V. Marin, 
director Grupul de Pres\ Cvintet Te-Ra 
 Premiul al II-lea – Lili Trifu, director Antena 1 
Vaslui 
 Premiul al III-lea – Mara Popa, director Impact 
TV 
 Men]iune – Lucian Timofticiuc, director Adev\rul 
de Vaslui 
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 La sec]iunea pres\ scris\ 
 Premiul I – Gelu Irimia, redactor-[ef, Adev\rul de 
Vaslui 
 Premiul al II-lea – Timona Balmu[, Meridianul 
B=rlad 
 Premiul al III-lea – Mirela Irimia, redactor 
Adev\rul de Vaslui 
 
 Pentru a `nl\tura eventualele suspiciuni, Dumitru 
V. Marin, directorul Grupului de Pres\ Cvintet Te-Ra, a 
f\cut publice criteriile de departajare a concuren]ilor. 
"Au fost mai multe criterii de sondare: a publicului 
simplu, a institu]iilor – circa 40, a personalit\]ilor 
jude]ene – circa 50 de intervieva]i, care m-au clasat pe 
primul loc, prin votul acordat", a precizat profesorul. 
(Adev\rul de Vaslui, 29.01.2007, AN 16, nr. 1741 (2941)) 

 
Jurnali[tii vasluieni, premia]i de  
Uniunea Ziari[tilor Profesioni[ti 

 Printre melodiile de muzic\ popular\ oferite de 
ansamblul folcloric "Rapsodia Vasluiului" [i presta]ia 
corului " Gheorghe Cucu", la Casa de Cultur\ 
"Constantin T\nase" Vaslui, s-au acordat numeroase 
premii, `n cadrul celei de-a doua edi]ii a galei Ziari[tilor 
vasluieni. Nu au lipsit de la manifestare [i politicienii de 
frunte ai jude]ului, to]i c\z=nd de acord asupra faptului 
c\ presa joac\ un rol major `n actuala societate. Unii 
dintre ei chiar au plusat [i au acordat din propriul 
buzunar [i alte premii destinate celor din pres\ care i-au 
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aplaudat cel mai tare. ~n ziare, bine`n]eles ! Trec=nd 
peste aceast\ [pag\ oficial\, iat\ premiile acordate la cele 
[ase sec]iuni. 
 TEHNIC 
 Locul I – Lumini]a L\z\rescu (TVV) 
 Locul II – Adrian Baciu (Monitorul de Vaslui) 
 Locul III – Drago[ Manoil\ (Adev\rul de Vaslui) 
         - {tefan Velicu (TVV) 
 RADIO 
 Locul I – C\t\lin S`mpetru (Unison Vaslui) 
 Locul II – Gabriel Opri]a (Unison Vaslui) 
 Locul III – Emil Lupu (Unison B=rlad) 
 
 CORESPONDEN}I 
 Locul I – Sorin Saizu ( Europa FM) 
 Locul II – Theodor Istrate (Mediafax) 
 Locul III – Loredana Ciobanu ( BBC) 
       - Aurina Petrea (Realitatea TV) 
 
 TELEVIZIUNE 
 Locul I – Cristian Lapa (TVV) 
 Locul II – Cecilia Cenu[\ (Impact TV) 
 Locul III – Ionu] Balaban (Antena 1 Vaslui) 
 
 PRESA SCRIS| 
 Locul I – Daniel T\n\suc (Adev\rul de Vaslui) 
 Locul II – Simona Mih\il\ (Obiectiv) 
      - Mihaela Z\rnescu (Monitorul de 
Vaslui) 
 Locul III – Cristian P\tra[cu (Obiectiv) 
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 COORDONATORI DE PRES| 
 Locul I – Timona Balmu[ (Unison Radio B=rlad) 
 Locul II – Gelu Irimia (Adev\rul de Vaslui) 
      - Clara Bi[oc (Obiectiv) 
 Locul III – Romeo Cre]u (Monitorul de Vaslui) 
       - Lili Trifu (Antena 1 Vaslui) 
 
 Organizatorul acestei ac]iuni a fost pre[edintele 
filialei vasluiene a Uniunii Ziari[tilor Profesioni[ti 
(UZP), Dumitru V. Marin. Din aceast\ postur\, oarecum 
ingrat\, acesta a ]inut s\ comenteze evenimentul. "Prin 
premiile pe care le-am acordat consider c\ a fost `ntrunit 
principiul obiectivit\]ii. }in s\ remarc c\ prin cei 
premia]i au fost [i mul]i care m-au `njurat, ceea ce nu   
m-a `mpiedicat, din postura de pre[edinte al UZP Vaslui 
s\ le `nm=nez premiile cuvenite" a declarat Dumitru V. 
Marin. 
(Adev\rul de Vaslui, 28.01.2008, An 17 Nr. 2014 (3241)) 

 
GALA ZIARI{TILOR sau GENERA}IA TV.V. 

 A doua-a edi]ie a competi]iei jurnali[tilor din 
jude]ul vaslui, intitulat\ generic GALA ZIARI{TILOR, 
s-a consumat duminic\, 27 ianuarie 2008, `n organizarea 
noastr\, la Casa de Cultur\ Vaslui. 
 A fost o mare reu[it\ pentru c\: 
 - A fost un spectacol pe cinste, mai pu]in 
petrecerea cu vorbele premia]ilor care n-au ]inut s\ 
adauge m\car c=teva cuvinte. 
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 - Transmisia `n direct a fost foarte bun\ [i am avut 
audien]\ at=t la radio c=t [i la TV.V. 
 - Reac]iile din sal\ [i din teritoriu – excelente. 
 - Au fost acordate `n total 31 de premii `n bani, 
plachete la c=[tig\tori, diplome la premia]i [i 
nominaliza]i (63 de persoane). 
 - C=]iva dintre sponsori [i invita]i au avut presta]ii 
deosebite. 
 - Au fost [i aspecte criticabile generate de 
instabilitatea spectatorilor (din sal\) [i de sub]irimea 
plicurilor cu bani. Pentru mult sau pu]inul acordat Filiala 
Jude]ean\ a UZP a trebuit s\ fac\ eforturi considerabile 
([i nu are niciun venit). 
 - Scopul a fost pe deplin atins: stimularea at=t a 
consacra]ilor c=t [i a celor `n devenire ca ziari[ti, chiar [i 
a elevilor ! 
 C+{TIG|TORII,  pe cele 6 sec]iuni: 
 - Lumini]a L|Z|RESCU (Operatori TV, tehnic-
radio, fotoreporteri), probabil cea mai complet\ la 
butoane, mixere, emi]\toare... Lucreaz\ de 17 ani `n 
televiziune, TV.V. `i datoreaz\ mult din autoritatea sa. 
 - C\t\lin S~MPETRU (realizatori radio, reporteri, 
etc.) cu peste 10 ani vechime `n Unison, realizatorul 
emisiunii "Bun\ diminea]a, Vaslui", deja recunoscut 
profesionist ! 
 - Sorin SAIZU, la coresponden]i locali la pres\ 
central\, considerat un fel de lider al cuv=ntului de c\tre 
ace[tia, cu peste o jum\tate de deceniu `n pres\. 
 - Cristi LAPA, lider autoritar la TV, desemnat [i 
anul trecut cel mai bun ziarist din jude], jurist, t\tic [i 
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corespondent la... dup\ vreo 15 ani de activitate. Produs 
TV.V. 100 %. 
 - Daniel T|N|SUC, cu destui ani `n pres\, la care 
am pre]uit riscul pe care [i-l asum\, modalitatea scriiturii 
[i actualitatea temelor. Unul dintre pu]inii care m-au 
`njurat `n pres\ (pe care l-am crescut !). 
 - Timona BALMU{, din B=rlad, coordonatoarea 
de la UNISON Radio B=rlad [i a sectorului marketing, 
vocea de diminea]\ la TV.V. Pasionat\, r\bd\toare [i... 
tolerant\ cu cumetrele din municipiu. 
 Nu pot [ti ce soart\ va avea aceast\ competi]ie 
`ntr-un sector unde totul se neag\, `njur\ sau 
interpreteaz\, iar c=nd cineva se descoper\ c-ar avea 
voca]ie, e cel mai tare (din parcare) [i-i `njur\ pe to]i 
chiar dac\-i doar un fel de povestitor f\r\ zv=cnirea 
talentului. C=nd nu e b\gat `n seam\, ori e geniu 
necunoscut, ori pustiu ! 
 Dar TREBUIE CONTINUAT| fie [i pentru c\ d\ 
certitudini `ntr-o munc\ ingrat\ [i deseori prost pl\tit\, 
de[i e frumoas\ [i de viitor ! 
Desigur, m\ m=hnesc detractorii care sub acoperirea 
anonimatului (sub care vor tot r\m=ne) emit judec\]i 
de... oameni t=mpi]i ! 
 Dar, 
 Observ cu satisfac]ie c\ 90 % dintre nominaliza]i 
(cei care conteaz\) mi-au fost elevi, activeaz\ sau au 
lucrat la acest grup de pres\. 4 din 6 premii I, 3 din 6 la 
locul II, [.a.m.d. arat\ c\ aici e valoare [i autoritate.  
 {i DAU SAM| la ce spun, scriu sau fac. 
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 Afirm, deci, ca [i `n cartea "TV.V.-15..." c\ toat\ 
aceast\ genera]ie de jurnali[ti locali e genera]ia TV.V.  
NOROC, b\ie]i ! 
(MERIDIANUL, An X, nr. 4 (733), joi, 31 ianuarie 2008, Editorial) 

 
GALA ZIARI{TILOR din jude]ul Vaslui 

Autoritate [i autorizare 
 Particip\m la o competi]ie dur\, dur\ pentru bani 
[i imagine. Mai ales imagine care s\ aduc\ salarii mai 
bune sau pozi]ie social\ din ce `n ce mai vizibil\. Averea 
(chiar mai mic\), salriul (potrivi]el), slujba (c=t mai spre 
v=rful sistemului) `l fac pe individ: necesar, respectat, 
temut sau... un oarecare. Prin urmare tot ce mi[c\ (uman) 
trebuie s\ se zbat\ pentru ceva m=nat de "al lumii-
ntregul s=mbur: dorin]a [i m\rirea", adic\ dragostea 
(sexul) [i pozi]ia social\ (m\rirea). Chiar [i `ncerc\rile de 
a atrage aten]ia (coafur\, picioare, gesturi aiuristice) fac 
parte din m\rirea de care are fiecare nevoie, chiar cu 
nes\buin]e. 
 ~n orice competi]ie se realizeaz\ un clasament: 
topul boga]ilor, topul melodiilor, top `n sus, top `n jos ! 
deci [i `n jurnalistic\. Toat\ lumea vrea... ce-i mai bun; [i 
`ntreab\ curent, cine-i mai...! 
 Spun c\ pentru judeul Vaslui Gala Ziari[tilor a 
vrut s\ fie o manifestare de AUTORITATE dar [i de 
autorizare, cu inerente discu]ii legate de atare clasament 
bazat pe elemente greu de cuantificat ! 
 AUTORITATEA s-a impus prin: a) Auspicii 
U.Z.P., organizare a 5000 de ziari[ti de toate categoriile; 
existen]a filialei Vaslui (cu un num\r `nc\ mic de 
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membri); b) Seriozitatea manifest\rii: nominaliz\ri 
proprii [i pentru "ceilal]i" de la principalele unit\]i de 
pres\. Am avut [i "baba la gard" adic\ tot felul de 
sm=ng\litori care-ar vrea sa fie `n frunte dar cu p\duchii 
pe ei. c) Considera]ie [i respect public prin prezen]a 
autorit\]ilor, a unor prestigioase unit\]i de cultur\ [i 
`nv\]\m=nt, a elevilor, pensionarilor [i curio[ilor. 
 Transmisia `n direct a fost urm\rit\ corespunz\tor. 
d) Ierarhizarea alc\tuit\ de noi "cadre" foarte bine pe 
realitatea din teritoriu; e) Stimulente b\ne[ti; f) Diplome-
atestat. 
 ~n lipsa unor astfel de competi]ii, cele dou\ edi]ii 
ale Galei nu pot sc\pa de contesta]ii, neg\ri, injurii dar [i 
(mai ales) laude. Vorba lui Bichine] "face]i [i voi ce face 
Marin [i am s\ v\ laud [i pe voi!". 
 Convins c\ am realizat o edi]ie mai complet\, mai 
autoritar\ cred c\: I) To]i cei care au primit diplome le-
au meritat [i trebuie s\ le ]in\ ca trofeu, pentru ei [i 
pentru urma[i; II) Clasamentul (inclusiv nominaliz\rile) 
le confer\ o AUTORIZARE pentru a-[i sus]ine valoarea, 
oriunde s-ar afla, acum [i `n viitor ! III) Nimeni nu va 
mai putea nega situarea `ntr-o competi]ie cu mare 
specific, pentru care merit\ s\ se zbat\ ! Cine nu intr\ `n 
hor\, poate c\sca pe la ostre]e ! IV) ~n b\t\lia pentru 
IMAGINE, mai necesar\ ca un premiu `n bani, gala este 
podiumul de referin]\. Dar mai ales de credibilitate, 
av=nd `n vedere criza `n care se afl\ jurnalismul ! 
 Desigur, vor exista [i detractori, mai ales dintre 
analfabe]ii nimeri]i `n pres\. ~nainte de orice, `i invit s\ 
cugete c\ o `ntrecere arbitrat\ de un personaj de dic]ionar 
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cu toate titlurile posibile, c\r]i [i mai ales prezen]\ zilnic\ 
`n mediu, sprijinit\ de responsabilii redac]iilor, de 
autorit\]i, de personalit\]i, e absolut serioas\. 
 {i, cine e nominalizat... are valoare. 
 Ei, stima]i prieteni, `n numele descoperirii, 
`ncuraj\rii [i stimul\rii VALORILOR `n jurnalismul 
vasluian, e nevoie de Gala Ziari[tilor. 
 Deci, succes `n competi]ie ! 
(MERIDIANUL, An X, nr. 5 (734), joi, 7 februarie 2008, Editorial) 

 
 
 1. Cultura [i `nv\]\m=ntul (`n editoriale) 
 

ION ENACHE 
Ultima lansare ! 

 S-a lansat c\tre o stea un poet adev\rat ! 
 Cu pu]ine s\pt\mâni `n urm\ am participat la 
prezentarea public\ a ultimului volum al lui Ion: trist [i 
f\r\ vlag\ el, cartea valoroas\, asisten]a aleas\ dar 
neafectiv\, starea de poezie absent\... Descurajarea 
aruncat\ de timpul f\r\ r\bdare pentru spiritualitate ! 
 Am senza]ia (ba, chiar convingerea !) c\ lumea 
hulpav\ nu mai are nici o preocupare pentru CARTE, 
adic\ `nv\]\turile unui timp `ntre ni[te coper]i, cu 
farmecul limbajului, a emo]iilor specific omene[ti, a 
visurilor transmise prin intermediul tiparului. E avid\ de 
imagine (deh, femei goale, b\t\i, fantome, efecte de 
calculator), ceva mai pu]in de sunet (la radio se transmite 
o diversitate de istorii, senza]ii, sim]iri) [i cel mai pu]in 
la SCRIITUR|, adic\ la ce r\mâne peste timp. 



174 
 

 A[a c\ poetul "e un num\r cu multe zecimale!". 
 Din vol. "Când `nfloresc ]ig\ncile a doua oar\" 
(Cronica, 2005) extrag dintre `ntreb\rile [i atitudinile 
poetului ajuns la o maturitate pu]in existent\ `n jud. 
Vaslui: "Dac\ eu prev\d/ la ce-mi va folosi...?/~mi va fi 
frig `naintea altora !". Ion Enache care exprima un 
optimism specific chiar din starea `n care se afl\ acum: 
"S\ mor... s\ m\ odihn, `n aglomera]ia plan\/S\-mi fie 
iarba... ve[nic van\/S\ pun... s\ are ni[te linii/Iar tu s\ ie[i 
din plan cu sânii." 
 Ion a purtat o permanent\ lupt\ cu cuvântul, 
convins c\ "~n pu[c\ria limbii române/`[i p\streaz\ [i al]ii 
cuvintele". 
 Darul vie]ii lui a fost un talent uria[, cu pierderi 
uria[e, cu ne`mpliniri uria[e ! A tr\it `ns\ pentru 
expresivitatea cuvântului. 
 Recunoa[tem `n el harul pu]inilor ale[i. Poate nu 
vom observa lipsa lui decât atunci când ne `ntreb\m de 
poezia vie]ii [i sufletului. Care ne trebuie ! 
"- Ce f\ceai acolo `ntins `n pat ? 
Aveai pe torace o spiral\ de cear\ ! 
  - Ce s\ fac, ce s\ fac 
~ncercam s\ `nchei la c\ma[\ o sfial\". 
 
 Ion Enache a trecut Dincolo ! R\mânem mai 
s\raci m\car cu un prieten ! {i un poet ! 
( Meridianul, An VIII, nr.22 (648), joi, 2 iunie 2006, Editorial) 
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Gh. Sofianu 
24.II.1940 – 05.07.2006 

 A murit miercuri, 5.07., pu]in dup\ ora 03. 
 ~mi era drag pentru sufletul lui extraordinar, [i 
moartea lui m\ sperie [i m\ tulbur\ mult, mult. M\ tot 
mir cum a fost boala asta a[a puternic\ s\-l termine    
`ntr-un timp a[a de scurt. 
 Popa Sofianu nu mai este ! P=n\ la `nmorm=ntarea 
de s=mb\t\, ora 10.00 `i mai putem vedea r\m\[i]ele 
p\m=nte[ti la biserica Adormirea Maicii Domnului. Vom 
vedea c\ at=tea zbateri, speran]e [i g=nduri `ncap bine 
`ntre 4 sc=nduri. 
 P=n\ la venirea ca redactor [ef la MERIDIANUL, 
ne salutam cu prietenie, iar din c=t a lucrat la ziar am 
`n]eles ce caracter [i ce fire activ\ are. L-am urm\rit `n 
transmisiile directe cu lansarea unor c\r]i. Suporta foarte 
greu lenea intelectual\, platitudinea [i formalismul unor 
momente, de[i era un tip pacifist [i cu experien]\ de via]\ 
care pe al]ii i-a distrus. Turnat de preo]i colegi a f\cut 
`nchisoare pe motive politice. Spirit foarte activ [i 
nonconformist era greu s\ se adapteze vie]ii preo]e[ti 
unde e prea mult\ disciplin\. ~n `nv\]\m=nt a fost 
apreciat [i iubit. ~n pres\ avea mul]i prieteni dar era 
con[tient c\ din 100 de participan]i "erau" 102 talente ! 
 A colaborat la diverse ziare [i reviste cu materiale 
de interes general [i de divertisment. Membru al 
Cenaclului umori[tilor. 
 Epigrama i-a adus destule satisfac]ii iar din ce a 
publicat `n MERIDIANUL se vede u[or ce resurse 
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bogate avea ! Regret c\ nu a reu[it s\-[i "ilustreze" 
dosarul de la Securitate. 
 Iute la minte, at=t preotul c=t [i scriitorul dar mai 
ales omul Gh. Sofianu, (Gh. V\leanu) nu putea avea 
simpatia tuturor. 
 Dar a fost pre]uit [i... citit. 
 El este `nc\ pe catafalc iar noi suntem nevoi]i s\ 
vorbim la timpul trecut de el de[i `l p\str\m `n suflet 
pentru omenia lui. 
 R\m=ne `n panoplia personalit\]ilor din jude]ul 
Vaslui [i `n "TV.V. – 15... explozia", r\m=ne mai ales `n 
paginile unor c\r]i care-i cuprind din oper\, r\m=ne `n 
MERIDIANUL, r\m=ne `nc\ printre noi. 
 Noi am r\mas mai s\raci cu cel pu]in un prieten. 

* 
 Transmitem condolean]e familiei `ndoliate [i 
suntem al\turi de to]i cei care sufer\ cu adev\rat la 
decesul celui care a fost Gh. I. Sofianu. 
(MERIDIANUL, An VIII, nr.27(653), joi, 6 iulie 2006, Editorial) 
 

JURNAL… DIN FESTIVAL 
 S-a deschis edi]ia a VI-a a FESTIVALULUI 
NA}IONAL  al tradi]iilor populare, din Sibiu, care `n 
perioada 30 iulie – 5 august 2007  prilejuie[te 
desf\[urarea de for]e artistice greu de re`nt=lnit. Ceea ce 
s-a programat la Muzeul `n aer liber, din Dumbrava 
Sibiului, este, f\r\ `ndoial\, unic. Spre exemplificare, 
enumer\m sec]iunile tematice ale festivalului: Arte 
religioase, Arte literare, Arte muzicale, Arte ludice, Arte 
plastice [i Arte culinare, la care se adaug\ proiec]ii de 
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filme documentare. Particip\ jude]ele Cluj, D=mbovi]a [i 
Vaslui; din Serbia, FORMA}IA DE DANSURI 
TRADI}IONALE de pe Valea Timocului, din Republica 
Moldova, ansamblurile folclorice LOZIOARA [i 
{EZ|TOAREA din Cr=uleni, ceea ce confer\ dreptul de 
festival interna]ional. La Sibiu, cam pompos devenit 
CAPITAL| CULTURAL| EUROPEAN| [i unde eu 
am v\zut cea mai p\duchioas\ gar\ din lume, aici unde 
excursioni[tii sunt mai mul]i dec=t localnicii la astfel de 
manifest\ri, cei peste 80 de participan]i de la Vaslui au 
avut mari posibilit\]i de afirmare. Mai ales c\ au [i cu ce 
,,peste r=nduri". Un exemplu: Din cauza ploii toren]iale, 
organizatorii au `ntrerupt spectacolul de mar]i dup\-
mas\, c=nd evoluau cei din Timoc. Atunci, [i-au umflat 
obrajii cei din Valea Mare [i `n zece minute au adunat 98 
de spectatori, pe num\rate, de[i pia]a r\m\sese pustie, 
evident, din cauza rafalelor ploii. Aplauzele acestora de 
sub umbrelele sub rafale de ploaie au fost cele mai 
meritate dintotdeauna.  
 S\ revin: Ai no[tri  au participat cu TEATRUL 
DE P|PU{I din Muntenii de Jos (sec]iunea a II-a), cu 
CIMPOIERII de la Perieni [i FANFARA DE LA 
VALEA-MARE (Sec]iunea a III-a), cu R+NDURILE de 
la Munteni de Sus (Sec]iunea a IV-a), cu TICU 
UNGUREANU, VASILICA [i VASILE CATELEA, 
ANETA AILINC|I, VERA COTOV|} [i al]i creatori 
populari (printre care SO}II BULAI din Micle[ti). 
RODICA BULBOAC| [i dou\ ajutoare, din Laza, care 
ne-au hr\nit bine-bine cu ce-au g\tit… al]ii. 



178 
 

  Spectacolele folclorice  `n aer liber [i 
demonstra]iile practice ale me[te[ugarilor (la 
monumentele din muzeu) cu unele particulariz\ri, 
ETNO-TEHNO-PARC, ar fi cele menite s\ atrag\ 
excursioni[tii [i vizitatorii parcului de 100 de hectare 
`ntr-un decor aparte. De altfel, Parcul Copou din Ia[i, 
Gr\dina botanic\ din Cluj, parcurile Ci[migiu [i 
Her\str\u din Bucure[ti, Gr\dina Public\ din Craiova [i 
Muzeul `n aer liber din Sibiu sunt cele mai atractive 
locuri din ]ar\. Din p\cate, la Vaslui   nu  prea avem cu 
ce ie[i `ntr-o astfel de competi]ie. Dec=t cu for]e artistice, 
[i Centrul Jude]ean de Valorificare a Tradi]iilor… pare 
c\ le-a descoperit pe cele mai valoroase. 
 ~mi face pl\cere s\ constat c\ delega]ia vasluian\ 
este bine condus\ de Lucian Iacob (un t=n\r de toat\ 
isprava ) sus]inut de Dan Ravaru. 
 M\ bucur c\ transmit la Radio Unisom ( orele 
13.00)  acest ,,Jurnal... din Festival", dar nu m\ p\r\se[te 
regretul c\ la noi, la Vaslui, se face destul de pu]in `n 
aceast\ direc]ie. Desigur, vom reveni.    
(MERIDIANUL, An IX, nr.29 (707), joi, 2 august 2007, Editorial) 

 
SIBIUL 

CA SUBIECT… VASLUIAN! 
 Am participat ca jurnalist la Festivalul tradi]iilor 
populare, organizat de o institu]ie unic\ `n ]ar\, Muzeul 
`n aer liber din Dumbrava Sibiului. Am fost, `ns\ [i cu 
sufletul al\turi de organizatori dar [i de participan]i 
socotit c\ sunt, totu[i, un etnolog recunoscut, devreme ce 
sunt inclus `n Dic]ionarul Etnologilor Români din toate 
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timpurile ajuns la a 3-a edi]ie, pentru cercet\rile mele `n 
domeniu. M-a reconfortat s\ fiu acolo ca specialist, 
ziarist [i…vasluian! 
 Acest Muzeu al civiliza]iei populare tradi]ionale 
„Astra", cu o prezen]\ zilnic\ de minim 500 de persoane 
(peste 260 angaja]i proprii) a cuprins expozi]ii cu 
vânzare `ncepând de la arte culinare (`mpreun\ cu cele 
literare, muzicale, ludice [i plastice) [i spectacole 
folclorice pe scena dintr-o margine a lacului. {i-a dat [i o 
m\sur\ a ceea ce se mai poate face pentru salvarea  unor 
piese, meserii, produc]ii de patrimoniu. 
 Câteva scurte concluzii: 
 -Sibiul e `n Europa (noi-nu) care urm\re[te 
„afacerea" (adic\ pâinea) [i, mai pu]in, spectacolul (adic\ 
circul), la alte cote, cu alte mijloace decât cele cunoscute 
de noi. Dac\ la Concertul lui Goran Bregovici s-au 
isterizat vreo 20 000 de oameni, majoritatea vizitatori, 
asta ar `nsemna c\ arta `[i mai are loc `n preocup\rile 
oamenilor (chiar dac\ solistul vocal e acompaniat de 
fanfar\, care e, pân\ la urm\ particularitatea lui 
Bregovici). Tot a[a, [i cei vreo mie de spectatori de la un 
spectacol folcloric `nseamn\... o bucat\ de suflet. 
 - Acolo s-au rezolvat probleme interetnice. Pe 
metrul p\trat din pia]\ ori ]igan, ori neam], ori român 
receptau activ mesajul de pe scen\. Desigur toat\ lumea 
`[i p\zea buzunarele sau borseta de ho]i. Dar fiecare `[i 
c\uta de treaba lui, inclusiv `n barurile de noapte 
zumz\ind pân\ spre diminea]\. 
 - Vasluienii no[tri au avut o prezen]\ 
semnificativ\! Forma]ii cu fa]\ comercial\ (cimpoierii -
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Perieni, fanfara-Valea Mare). Spectacolele... ce evolu]ii 
au avut Trandafir de la Moldova, tri[carii [i Rândurile de 
la Munteni de Sus [i p\pu[arii lui Brunchi. Arti[tii 
plastici au fost to]i buni, chiar dac\ n-au prea vândut 
lucrurile din expozi]ie. Mi-a pl\cut o torc\toare 
„în]epat\" de la V\leni, Familia Bulai de la Micle[ti, 
Ticu Ungureanu de la Duda Epureni [i Silvia Ene, 
spiridu[ul cântecului vasluian! 
 -Cum n-am auzit c\ ai no[tri s\ fi provocat vreun 
scandal, s\ fure ceva, dar le-am v\zut premiile ([i 
diplomele) ob]inute, e semn c\ Lucian Iacob a condus 
bine toat\ delega]ia. Felicit\ri, Luciane! 
 -V\ pute]i închipui câte tone de pliante, scheme, 
programe, CD-uri [i alte materiale publicitare se arunc\ 
pe pia]\? 
 -V\ întreba]i... pân\ la urm\... care-i câ[tigul? 
R\spund simplu cine câ[tig\: baba la uluc sau cel din 
hor\! 
 Trebuie s\ fim [i noi cât mai prezen]i în hora 
globaliz\rii.....  
(MERIDIANUL, An IX, nr.29 (707), joi, 9 august 2007, Editorial) 
 

VALENTIN SILVESTRU 
-prietenul TV.V. 
- prietenul nostru 

 Pu]ini [tiu c=t de apropiat am fost cu 
binecunoscutul (atunci) [i aproape uitatul (acum) 
umorist, adoptat ca fiu al Vasluiului, n\scut `n 1924, la 
Sc=nteia. Foarte pu]ini [tiu c=t a contribuit la ceea ce a 
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fost FESTIVALUL UMORULUI (`n gloria sa) [i, [i mai 
pu]ini cunosc partea de suflet r\mas\ `n TV.V. 
 Cum c=teva edi]ii le-am sus]inut cu 
TELEVIZIUNEA Vaslui [i UNISON Radio, Valentin 
Silvestru nu putea lipsi ca invitat special, moderator sau 
actant pe scen\ sau pe micul nostru ecran. Pe noi ne 
privea cu condescenden]\ pentru s\r\cia "tehnic\" din 
care scoteam efecte culturale: "[i din coad\ de m\tur\ 
faci televiziune...". 
 Mi-a d\ruit mai multe c\r]i cu autograful s\u, de 
regul\ datat, [tiind c\ nu e ve[nic ! 
 Mi-a d\ruit din prietenia sa cu care m-a menajat [i 
c=nd eram subiect de schi]\ umoristic\. Timpul `mi tot 
lipse[te s\ scriu m\car c=t trebuie despre el. 
 La evocarea [i expozi]ia "Valentin Silvestru [i 
umorul" de la Muzeul jude]ean ar trebui s\ fim mul]i, 
mul]i pentru c\ Valentin Silvestru a fost dintre aceia cum 
nu se mai afl\. 
 Ca valoare [i ca om. 
(MERIDIANUL, An IV, nr.40 (718), joi, 11 octombrie 2007, pag.10) 
 

Noi [i ... EMINESCU 
 Noi, adic\ rom=nii de pretutindeni vorbim, 
muncim [i vis\m AZI... Eminescu, doar cu 150 de ani `n 
urm\ ! 
 Noi, adic\ mai ales tinerii, neg\m orice e posibil, 
ca sfidare la adresa vechilor valori. Publicistul [i 
pamfletarul Eminescu nega orice [i `nnegrea mai ales pe 
politicieni ! 
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 Noi nu mai avem nevoie de poezie din cauza 
banilor dup\ care alerg\m, nu glum\ ! El care tr\ia 
pentru limba rom=n\ ne-a pus la dispozi]ie "icoane" de 
sim]ire pe care le descoperim `n FIIN}A noastr\.  
 Neg\m poetul na]ional ca form\ de iubire ori de 
crea]ie, sau chiar credem c\ nu mai avem nevoie de 
limba veche [i `n]eleapt\, turnat\ `n forme noi ? 
 De fapt cu c=t e mai contestat cu at=t e (mai) 
genial [i mai important ! Problematizarea operei 
eminesciene este semnul cel mai clar c\ expresia statuat\ 
de el e la baza limbii noastre literare, chiar [i a[a de 
n\p\dit\ de termeni de `mprumut sau tehnici. ~nc\! 
 Oricum ne-am `nv=rti `ntre grani]ele limbii 
rom=ne nu mai g\sim altul cu acela[i grad de 
reprezentativitate pentru c\ `n opera lui g\sim geneza 
poporului nostru, ap\rarea limbii sale, dragostea `n 
forme de exprimare superioare ([i foarte necesare !) ura 
sau alte sentimente, descoperim natura mereu 
regeneratoare pentru om ca [i multe alte teme inclusiv 
problematica geniului. A cunoa[te con]inutul, fie [i la 
modul simplu, al Luceaf\rului [i a recita ca pe o 
rug\ciune din el, e o dovad\ c\ suntem OAMENI  [i nu 
robo]i, c\ sim]im cu sufletul.  
 Am v\zut [i auzit nenoroci]i (mai mari sau mai 
mici) blam=nd poezia lui, plas=ndu-se astfel `ntre incul]i 
[i animale... Dac\ nu [tii nimic din ce a produs una dintre 
min]ile cele mai luminate ale lumii (din compania 
francezului V. Hugo, neam]ului W. Goethe, a englezului 
W. Shakespeare)... cum po]i avea spirit [i umanitate ? 
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Nega]ia este o condi]ie a progresului, dar [i nevoia de 
MODELE ! {i alt model literar mai bun n-avem [i nici 
nu [tim c=nd vom avea. ~nv\]\m de la v\carul satului sau 
de la cel care fr\m=nta  lutul cu sufletul [i ofer\ modelul 
adev\rat de sim]ire. {i de reprezentare [i de exprimare, 
ca izvor curat ca lamura, la dispozi]ia oricui. 
 Manifest\rile consacrate lui Eminescu r\m=n fapte 
contemporane de preluare, de educa]ie permanent\. Cum 
copilului i se repet\ de mai multe ori un cuv=nt (s\-l ]in\ 
minte) tot a[a ascult\torului sensibil (ne-animalizat, ne-
tembelizat de televizor) i se poate [opti, c=nta, recita 
poezia eminescian\, receptat\ [i de `nstr\ina]i, pe nivele 
de percep]ie ! Redescoperirea lui e un proces permanent 
`n evolu]ia acestui neam. 
 Noi, pieritorii de azi, murim mai pu]in sim]ind 
fiorul poeziei lui. 
 Noi, tr\itorii de pretutindeni, cu sensibilitatea dat\ 
de Domnul, ne `nnobil\m [i cu r=ul, ramul [i cu floarea 
albastr\, [i cu "ropotul de grindeni", [i cu Mircea, [i cu 
dragoste [i mai ales cu LUCEAF|RUL  lui. Oare, 
negativi[ti [i admiratori, ne d\m seama c=t ne este de 
necesar ca s\ r\m=nem oameni ? 
 Ce e poezia ? ~nger palid cu priviri curate / 
Voluptuos joc cu icoane [i cu glasuri tremurate, / Strai 
de purpur\ [i aur peste ]\r=na cea grea ! (Epigonii) 
 De poezia vie]ii, deci de poet, avem mare nevoie ! 
 Eminescu este [i r\m=ne DASC|LUL NOSTRU 
DE SUFLET ! 
(MERIDIANUL, An X, nr.2 (731), joi, 17 ianuarie 2008, Editorial) 
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EMINESCU ... 
cel  NE-CITIT ! 

 G=ndurile urm\toare mi-au fost prilejuite de 
s\rb\torirea poetului na]ional la Muzeul jude]ean Vaslui, 
prin vernisajul unei expozi]ii [i lansarea unei c\r]i 
"Luceaf\rul  eminescian – fragmente pentru o tehnologie 
a re-lecturii" de profesorul b=rl\dean Marian 
Costandache (ed. Opera Magna, Ia[i, 2006). Doctorul 
Constantin Teodorescu a mai sponsorizat o manifestare 
eminamente cultural\ care-i face deosebit\ cinste, [i-l 
felicit pentru asta ! 
 ~ntr-un fel de prezidiu, al\turi de doctor mai erau 
Teodor Pracsiu, Gruia Novac, Ioan Manca[ (directorul 
muzeului – organizatorul), Nicoleta Arn\utu, Marian 
Costandache iar `n asisten]\ vreo 20-30 de persoane, cu 
c=teva nume ale "literelor" jude]ene. 
 ~n final s-a depus o coroan\ de flori la statuia lui 
Mihai Eminescu, din p\rcule]ul din centru. 
Bine !, inclusiv pentru vorbitori, care s-au `ntrecut `n 
expresii alese cu termeni bombastici, sau formul\ri c=t 
mai "intelectualiste". 
 Foarte bine c\ s-a organizat manifestarea [i at=t 
Manca[ c=t [i Teodorescu sunt ale[ii meritului (esen]ial) 
pentru b\t\lia lor pentru LIMBA {I CULTURA 
ROM+N|! 
 Duminic\ am dialogat, `n emisiunea direct\ la 
TV.V., cu telespectatorii despre Eminescu cel de ast\zi. 
Telefoanele [i copiii care au recitat (`n direct) din 
Eminescu au demonstrat, `ns\, un aspect cu totul 
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surprinz\tor pentru genera]ia crescut\ `n cultul pentru 
poetul unic, crea]ia acestuia nu se prea cite[te ! 
 Se petrece ceva paradoxal: poezia cea mai `nalt 
reprezentativ\ pentru aceast\ na]ie nu face obiectul 
aten]iei, ne-cum speciale, pentru destul de pu]inii cititori 
ai momentului. El este ca un pisc muntos situat acolo, 
undeva, [tim c\ este cel mai mare dar nu suntem 
preocupa]i nici de z\pezi nici de ce]uri sau nori, de 
frumuse]e sau de b\t\liile c=[tigate pe care le reprezint\ 
... E ACOLO, CEL MAI ... [i at=t ! 
 M-am amuzat auzindu-i pe vechi amici 
`ntrec=ndu-se `n expresii p\s\re[ti cu care i-au 
bombardat pe cei c=]iva elevi [i al]i c=]iva maturi 
concentra]i `n sala de expozi]ie, amici de foarte bun\ 
condi]ie intelectual\, dar, care nu realizeaz\ distan]a 
aceasta imens\ dintre pisc [i [oseaua asfaltat\ (poet [i 
mul]imea `n mi[care) [i c\ efortul lor de a g\si 
tehnologii, expresii ultra-elevate sunt fire de nisip `ntr-o 
`ntindere de mare indiferen]\. C=nd butonul telecomenzii 
aduce violen]a, sexul, divertismentul ... mai are 
telespectatorul de meserie grij\ de cultur\ ? Crede]i c\ e 
mai cunoscut Eminescu sau Hagi ? 
 ~n secolul apari]iei sale ( al XIX-lea), POETUL  
n-a prea fost citit; a existat o amprent\ a sa pe tot secolul 
trecut ([i noi am crescut la sim]irea lui) dar acum, la 
concuren]\ cu televizorul, n-are nici o [ans\ ! Cum n-are 
nici cultura autohton\, dac\ n-o promov\m ! MAI  
ALTFEL ! 
 Eminescu e ne-citit ast\zi [i datorit\ nou\. La    
to]i !?  (MERIDIANUL, Editorial) 
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ZIUA EDUCA}IEI 
 Pe o bun\ parte din Europa, EDUCA}IA a fost 
subiectul principal pentru oameni de toate v=rstele, 
sexele, culorile, credin]ele. 
 ~n [coli generale, licee, biblioteci sau muzee [i 
chiar pe str\zi s-a vorbit de Sf=ntul Gheorghe, 23 aprilie, 
despre necesitatea, `mplinirile [i realiz\rile dintr-un 
domeniu vechi de c=nd lumea, acela al form\rii 
OMULUI.  
 Am participat la Muzeul Jude]ean la deschiderea 
unei lec]ii de suflet a doamnei `nv\]\toare Mariana 
Huiban, mama poetei Adina Huiban, de la {coala nr.10, 
emo]ionat\ ca niciodat\ (ce efort, dup\ o `nmorm=ntare), 
dar cu ce copii educa]i [i `ndr\zne]i. Am `ncheiat "ora" 
universal\ pentru Guiness book, `ns\, la {coala nr.6: 
"Mihai Eminescu" pentru c\ directoarea, doamna T\une 
Pavelina (Pavelina mi-a fost o excep]ional\ elev\) m-a 
sunat insistent s\-i "v\d" ([i cu TV.V.) ora sus]inut\ de 
patru eminente profesoare ! Cum (aici) avem un vechi 
program de colaborare m-am dus... s\ constat o 
dezbatere furtunoas\ urmat\ de dou\ programe artistice 
foarte reu[ite. 
 I-am "c=[tigat" pe copii c=nd am schi]at pa[ii 
c\lu[arilor (mare mirare c\ un om a[a serios de la un 
partid serios [i de la televiziune [tie jocuri populare) [i 
le-am povestit c=te ceva din copil\ria mea. 
 Dialogul care a urmat (cu cei aproape 100 de 
copii) a fost o `nc=ntare pentru mine deoarece to]i au fost 
activi [i interesa]i. Am sem\nat credin]\ `n biruin]\ [i `n 
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munc\ pentru care ei, ca [i noi, trebuie s\ vrea, s\ [tie, s\ 
poat\ !  
 Am `ncheiat cu vorba lui M. Sadoveanu din 
"Bordeienii": "f\-te [i tu ce-i putea numai om s\ te faci!". 
 Z\bovesc ni]el asupra educa]iei pentru c\ sunt 
destui preten]io[i chiar [i cu ceva [taif (v-am vorbit 
c=ndva de g=ndacii de b\legar de pe la vreun ziar) care... 
nu-s... ! 
 Educa]ia e un "fenomen" permanent pentru toat\ 
via]a [i nu-s pu]ini care [i-o pierd... din ... interes. 
Politicienii sunt cei mai viza]i, nu? P\i, cum, nu ?! Unii 
n-ar trebui s\ scrie sau s\ vad\ porc\riile de pe internet... 
(din educa]ie !), al]ii, mai `nchi[i la culoare ar trebui dar 
n-au auzit, nu [tiu [i nu vor s\ fie educa]i din dragoste... 
pentru... animale! ~n sf=r[it, destui uit\ de buna cre[tere, 
c\ n-au avut-o, sau, `[i pierd bruma de minte din dotare. 
 S\-l citez tot pe Sadoveanu: "to]i avem fund dar 
asta nu `nseamn\ c\ trebuie s\-l ar\t\m la oameni !". 
 Fie [i o zi a educa]iei este o performan]\ pentru o 
familie, pentru o [coal\, un ora[, o ]ar\. Dar c=nd zeci [i 
zeci de ]\ri se prind `ntr-o or\, `n acela[i timp, pentru 
EDUCA}IA LUMII, e absolut impresionant ! 
 Tocmai pentru educa]ia tuturor celor de l=ng\, sau 
dintre noi merit\ s\ vis\m, s\ tr\im! 
 ~mpreun\, putem ! 
(MERIDIANUL, An X, nr.16 (745), joi, 24 aprilie 2008, Editorial) 
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Umbra care vegheaz\: 
GRIGORE VIERU 

sau jertf\ pentru Eminescu, limba [i poporul rom=n  
 Eram `n clasa a V-a, `n 1953, când a murit I. V. 
Stalin "conduc\torul popoarelor". Jurnalele 
cinematografelor (nu exista televiziune) erau pline de 
`nl\crima]ii de toate vârstele, din toate popoarele care 
f\ceau cozi de km s\-[i exprime durerea pentru dispari]ia 
generalissimului care ne-a trunchiat }ARA [i ne-a pus 
sub talpa comunismului. Destul de târziu am aflat 
adev\rul. 
 Imagini durabile pentru un copil, confruntate 
adesea cu realit\]ile din Uniunea Sovietic\ sau de la 
noi... din via]\ [i literatur\. 
 ~n 1984 am organizat o excursie la Chi[in\u [i am 
dormit cu 40 de copii la C\rpineni, eu [i familia la prof. 
Ion Iachim, la care se afla `n vizit\ Grigore Vieru. Ambii 
erau foarte bucuro[i c\ `ntr-o c\r]ulie pentru copii 
strecuraser\ TRICOLORUL ROMÂNESC [i c\ lirica lui 
Grigore "Izvorul [i clipa" era bine primit\ la Bucure[ti, 
ca [i filmul muzical "Maria Mirabela". Ne-am `ntâlnit 
mai apoi pe diverse "paliere sociale" cu o zgomotoas\ 
revedere [i cu Nicolae Dabija la proclamarea 
independen]ei Moldovei unde subsemnatul i-a luat 
primul interviu (`naintea BBC) lui Mircea Snegur iar 
apoi pe estrada din centru st\teau colaboratorii TVV. 
 GRIGORE VIERU era un tip pl\pând, cam str\in 
de lume dar mereu ar\tat mul]imii pentru valoarea sa: 
POETUL cel dintâi al Moldovei `n rena[tere, [i promotor 
al limbii române unice... Avea darul de a fi printre marii 
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prieteni chiar din prima clip\. A avut, cred, printre cei 
mai statornici prieteni pe Adrian P\unescu, Theodor 
Codreanu (Hu[i), academicianul Mihai Cimpoi [i a fost 
imediat "naturalizat" la Uniunea Scriitorilor Români sau 
la Academie. 
 Omul, oarecum neajutorat, nu impresiona pân\ nu 
citea ceva. Ca [i lui Nichita St\nescu (am mai scris 
despre asta) i "se f\cea loc" pentru prezen]\ pe scena 
adev\ratei poezii. Ca [i Nichita, inspira starea de poezie. 
POETUL vorbea rar [i m\surat cu grija pentru metafore. 
Scotea efecte poetice din graiul moldovenilor de peste 
Prut, s\r\cit de ocupa]ia sovietic\. A `nv\]at de la 
Eminescu pe care l-a slujit credincios pân\ pe 15 
ianuarie 2009. "Steaua de vineri" (titlul unui volum, 
1978) nu l-a mai condus decât pân\ la accidentul de 
duminic\. Am scris c\ `ntre grani]ele limbii române, 
adic\ `n toat\ lumea, al\turi de Eminescu vom fi 
reprezenta]i mereu [i de Grigore Vieru. 
 Patriotul era sub`n]eles pentru c\ cita, recita, 
vorbea, crea [i... slujea limba veche [i-n]eleapt\ a 
neamului din care se inspira. "R\d\cina de foc" (Ed. 
Universul, Bucure[ti) l-a purtat prin toat\ România Mare 
[i prin destule col]uri ale lumii. ~ntr-un interviu la 
Biblioteca din Hu[i (la 70 de ani) spunea conving\tor: 
"sunt acas\ [i la Hu[i, [i la Chi[in\u, [i oriunde slujesc 
limba român\ !" Urma[ al ]\ranilor basarabeni, rupt de 
Stalin de trup [i limb\ româneasc\, poet de voca]ie [i 
sim]ire autentic\, creator de limb\ al\turi de clasicii 
dinl\untrul ]\rii, Grigore Vieru a avut funeralii na]ionale 
`n Republica Moldova tocmai pentru c\ a [tiut c\ 
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"eliberatorul popoarelor" [i imperiul sovietic au atentat 
cel mai mult la fiin]a noastr\ na]ional\. 
 La moartea lui Grigore Vieru nu au fost coloane 
de `nl\crima]i ca `n 1953. Asta, pentru c\ plânge... 
LIMBA ROMÂN|. 
(MERIDIANUL, An XI, nr.4 (783), joi, 29 ianuarie 2009, Editorial) 
 
 

IN MEMORIAM: 
CONSTANTIN CIOPRAGA 

sau modelul 
 Pe 2 februarie (la pr=nz) a `ncetat din via]\ 
modelul modelelor de profesor de limba rom=n\. N\scut 
la Pa[cani, pe 12 mai 1916. Opera, consacrat\ `n 
totalitate limbii [i literaturii rom=ne, impresioneaz\ prin 
varietatea subiectelor, capacitatea asociativ\, pe care 
doar G. C\linescu a mai avut-o, prin analiza fin\ de tipul 
lui G. Ibr\ileanu pe care l-a continuat, [i pe o severitate 
"paradigmatic\" a construc]iei textului. Studen]ii aveau 
impresia c\ s-a n\scut doar cu un z=mbet oarecum ironic, 
dar nu descurajant, cu preocupare doar pentru cuv=ntul 
rostit [i nu pentru gestic\. Dac\-l descoperea pe cel 
talentat, interesat sau m\car preocupat, atunci devenea 
patern. 
 ... Publicasem `n Cronica, revista lui de suflet (an 
VIII, nr.41 [i 43) dar nu m\ cuno[tea. I-am `nf\]i[at un 
material despre V. Alecsandri: l-a corectat cuv=nt cu 
cuv=nt, ad\ug=nd o mul]ime de virgule: "pentru 
exprimare corect\ s\ nu fugi de virgule"... M-a primit, 
apoi, `ntotdeauna cu `ncredere, chiar la o discu]ie a 
m\rturisit groaznice suferin]e `n prizonierat dup\ 1942 



191 
 

(p=n\ `n 1946), c=t de bolnav a fost [i cum le sp\lau ru[ii 
creierele: "Am avut mare noroc s\ scap cu mintea 
`ntreag\". {tia c\ este spionat [i nu se exprima politic 
niciodat\. 
 Mi-a dat cu autograf monografia "Mihail 
Sadoveanu", Bucure[ti, 1969, `n reeditare. L-am sim]it 
ca pe un suflet p\truns de duhul lui Sadoveanu [i de 
spiritul na]ional al acestuia despre care `mi spunea 
am\nunte imposibil de comunicat atunci [i acum. 
Devenea liric `n momentul c=nd vorbea de monografiile 
sale. 
 A fost atacat chiar de unii ie[eni dup\ 
"Personalitatea literaturii rom=ne" (Bucure[ti, 1973). El 
[i cu Alexandru Dima [tiau c\ R|M+N `n timp prin 
c\r]ile lor, de aceea nu acceptau interviuri, nu d\deau 
autografe u[or, dorind s\ se acorde respectul pentru 
limba na]ional\, care, era aceea a lui Eminescu. De altfel 
C. Ciopraga [i Th. Codreanu au lucr\ri fundamentale 
despre Poezia lui Eminescu (1990). 
 De la `nt=lnirile din jude]ul Vaslui p\strez 
interviurile (televizate), pe care le-am f\cut cu el, `ntre 
miile de casete TV.V. Totdeauna jovial, cu o expresie de 
simpatie `n col]ul ochilor, pentru c\ nu m\ sfiam s\-i 
spun c\ e model pentru mine, r\spundea exact ce trebuie 
s\ impun\ cultul pentru limba artistic\. 
 ~mplinea `n cur=nd 93 de ani... `n fapt, el 
reprezint\ un secol de adev\rat\ limb\ rom=n\. 
 C=nd, mar]i, l-am sunat pe Gr. Ilisei, un alt mare 
scriitor ie[ean, prieten al nostru, acesta, trist: "C\rturarul 
[i profesorul Ciopraga a fost un om al voca]iei asumate, 
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al datoriei s\v=r[ite cu acribie [i devo]iune aproape sacr\ 
[i un ie[ean de stirpe rar\, devenit el `nsu[i emblem\ [i 
simbol al Ia[ului..." 
 Pentru c=t mi-a d\ruit din sufletul s\u, pentru c\ 
m-a modelat dup\ patima sa, poate eu `nsumi am ajuns 
model, nu-l pot dec=t glorifica pe Constantin Ciopraga. 
 Sunt oameni care nu dispar... multe genera]ii; sunt 
destui care comunic\ f\r\ s\ vorbeasc\, sunt min]i 
excep]ionale `n trupuri chinuite... 
 Profesorul, c\rturarul, istoricul [i criticul literar [i 
mai ales OMUL – distant, echilibrat, autoritar, dar mai 
ales exact, expresiv [i... cald – dup\ un popas rece `n 
Sala pa[ilor pierdu]i, din Universitatea Ia[i pe care a 
slujit-o magistral – s-a dus `ntr-o stea... s\ mai vegheze 
la limba rom=n\. 
 Modelul, r\m=ne ! 
(MERIDIANUL, An XI, nr.5 (784), joi, 5 februarie 2009, Editorial) 
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2. POLEMIC {I PAMFLETAR... 
 

BICEFALIA ... contemporan\ 
 Bicefal # dublu centru de comand\, modalitate de 
realizare a unui cult, a unei ac]iuni de excep]ional\ 
`ntindere. Se spunea cândva c\ biserica ortodox\ român\ 
e bicefal\, dar "sensul" nu mai exist\. Conducerea 
bicefal\ nu `nseamn\ societate pe ac]iuni... ar fi ceva 
asemuitor cu o imens\ familie, unde el [i ea trebuie s\ 
gândeasc\ `ntr-un singur sens. 
 Mult prea serios `nceput pentru referirile glume]e 
(dar, reale) care urmeaz\, pentru c\ m\ gândesc la 
prozaismul vie]ii, de[i vis\m frumos, la nevoia de hran\ 
concret\, chiar dac\ ne tun\ prin cap zeci de proiecte [i 
idei, la comportamentul bizar când `n mintea noastr\ 
suntem cura]i [i lumina]i. 
 Dac\ ne uit\m pe strad\, suntem impresiona]i de 
moda asta nou\ luat\ de fete: buricul gol, indiferent de 
vreme sau de mijlocul de deplasare folosit. Pe o 
motociclet\ `nalt\, `n b\taia vântului, f\tuca `[i arat\ 
centura de piele natural-omeneasc\ ce-i desparte 
posteriorul de partea de sus a corpului. Pe frigul iernii, 
dac\ n-are paltonul pe ea, duduia `[i etaleaz\ ve[mintele 
"`ntrerupte" `n zona mijlocului expus la r\ceala rinichilor 
[i a altor organe (palton cu "fereastr\" la mijloc `nc\      
n-am v\zut). {i, aproape instantaneu, te `ntrebi cam ce 
gânde[te gâsculi]a care-[i sacrific\ s\n\tatea numai s\ 
stea cu buricul gol ? ! 
 De fapt, mali]ios fiind, po]i considera c\ 
"frumoasa" are 2 centri de gândire: la o palm\ sub buric 
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[i la 3 palme deasupra (dac\ acolo are ceva gr\un]e) 
adic\ impulsul instinctului [i respectiv bruma de minte 
care s\ dirijeze ac]iunile individuale. 
 Pân\ la urm\ e... paradoxul bicefaliei 
contemporane: ea vrea s\ gândeasc\ "bine" cu capul, dar 
cel mai adesea instinctul (sexul?) rezolv\ câte ceva; `ntr-
o familie so]ul [i so]ia vor s\ duc\ o bun\ c\snicie dar 
ajung s\ se ia la b\taie; to]i oamenii se vor independen]i 
([i... puternici !) ba unii se bat cu pumnul `n piept c\ e 
a[a, dar se supun cerin]elor sociale [i devin blânzi ca 
ni[te mielu[ei când au d\ri, biruri [i obliga]ii ... 
 Lucrul se simplific\ atunci când la 2 sau mai mul]i 
centri de gândire exist\ unul singur de comand\. Pân\ 
acolo se ajunge numai la intreprinderile private unde... 
unul zice [i ceilal]i execut\ ! Ajungem s\ discut\m 
raportul dintre necesitate [i posibilitate [i... schimb\m 
discu]ia ! 
 Contemporanii no[tri `ncep s\ nu mai aib\ dubla 
variant\ când e vorba de munc\. Ar fi `ns\ trist s\ nu 
existe op]iuni de gândire [i visare când e atâta nevoie de 
progres, de credin]\ `n viitorul nostru, al tuturor. 
 

CREDIN}A [i concuren]a (!) 
 Zilele trecute ne-a p\r\sit, pentru cele ve[nice, un 
om `n care prinsesem a avea mare `ncredere. Popa 
Sofianu era un tip care nu-[i c\lca `n picioare caracterul 
([i), deschis [i n\valnic, spunea ce-avea de zis. Mai era 
om cu principii [i-i pl\cea s\ munceasc\ ! P\cat c\ s-a 
pr\p\dit a[a de timpuriu [i pentru cititorii ziarului 
MERIDIANUL ! Doamna prof. Maria Sofianu ne-a 
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asigurat c\ aici, la redac]ie, a avut el cele mai mari 
satisfac]ii [i se sim]ea iubit [i pre]uit. 
 Tot  zilele trecute ne-a p\r\sit pentru a trece la 
concuren]\ o alt\ fiin]\ c\reia i-am purtat de grij\ vreo 4 
ani, a `nv\]at tot ce [tie ast\zi, de aici, a c=[tigat cel mai 
bine `n firm\, de[i nu era pre]uit\ de ceilal]i pentru 
fumurile [i comportamentul s\u. Aud c\ ne-a l\sat [i 
ceva pagube b\ne[ti [i c\ se str\duie s\ trag\ dup\ sine 
clien]ii [i colaboratorii no[tri. Sper  `ns\ s\ nu aib\ 
comportament de jigodie cum am observat la alt "fost" 
pe care l-am scos din pu[c\rie [i care a avut grij\ s\ fure, 
de la motorin\ la calculator [i camer\ video... 
 Alt\dat\ oarecineva m\ asigura c\ e credincioasa 
credincioaselor pentru firm\, c\ [tie c\-mi datoreaz\ 
totul... 
 Nota comun\: to]i m-au asigurat, p=n\ cu o zi 
`nainte de "mi[care", de buna lor credin]\ ... 
Mai ales ace[tia tineri au `nv\]at s\ priveasc\ "sincer" `n 
ochi, pl\nuind cea mai m=r[av\ lovitur\ ! 
 O fi atitudinea asta specific\ acestei noi societ\]i ? 
 Adic\ aspira]ia noastr\ spre cinste, credin]\, 
dreptate, loialitate e o imens\ himer\ ? C\ tinerii cop]i 
(peste 30 ani) sunt de fapt `nvechi]i `n rele [i funciar 
neloiali ? 
 Poate ve]i spune c\ e goana lor dup\ reu[it\ sau 
alt\ `n]elegere a timpului. {i atunci nu mai putem vorbi 
de valori perene ale societ\]ii. Sau, poate, ipocrizia s\ fie 
la rang de virtute ? 
 Ar putea s\ revin\ acel timp `n care, cu c=t [tiu cei 
din jur mai pu]in, s\ fii mai ap\rat ? (Wellington spunea 
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c\ dac\ ar [ti c\ hainele lui `i pot citi g=ndurile ar pune s\ 
le ard\ !) 
 Acum, c=nd to]i vrem transparen]\ ... ? ! Hm ! ! 
 Concuren]a dintre firme, dintre oameni, duce la 
necredin]\, incertitudine [i nesiguran]\ social\, la 
`nvr\jbire [i lips\ de respect. 
 Cum s\ pre`nt=mpini aceast\ degradare uman\ ? 
 P\r]i ale unei societ\]i pe care am visat-o perfect\ 
sunt ast\zi foarte vizibile: NECREDIN}A {I 
CONCUREN}A ! 
(MERIDIANUL, An VIII, nr.28(654), joi, 13 iulie 2006, Editorial) 

 
VACA TUNS|... 

 "E[ti o vac\", "Ba, tu e[ti un bou...", "Du-te-n...", 
"B\ga-mi-a[...!" vocabular "oficial" al str\zii. 
 Pornografii de care nu se mai ru[ineaz\ nimeni ! 
 V-a]i `ntrebat care e cel mai folosit cuv=nt din 
vocabularul uzual rom=nesc ? ~ntr-un soi de clasament 
cred c\ "banii", numele organului b\rb\tesc, numele 
celui femeiesc [i... poate "mam\". Puse `n ghilimele, 
pentru c\, sc\z=nd vertiginos preten]iile intelectuale, 
anul=ndu-se timpul liber [i pentru sport individual, omul 
str=nge din din]i sau, pur [i simplu, nu mai e preocupat 
de limbaj elevat. 
 Ce dac\, vedem multe filme [i emisiuni TV ? 
Cuvintele nu intr\ `n vocabularul activ doar dup\ o prim\ 
audi]ie; no]iunile pe care le definesc r\m=n vagi; se re]in 
cuvinte care denumesc organe utilizate [i nu cele care 
alc\tuiesc metaforele vie]ii, a[a cum se re]in u[or numele 
rudelor `n compara]ie cu str\inii. 
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 Deci, vorbim de atac circular asupra limbii 
rom=ne, [i anume, din exterior (termeni tehnici, cuvinte 
interna]ionalizate), [i din interior prin sc\derea lecturilor, 
neincluderea `n circuitul comunic\rii chiar a manualelor 
[i pornografierea imaginilor [i a realit\]ii. 
 Discu]ie-ntr-un cuplu de `ndr\gosti]i: "Du-te, fa-n 
p... mea", "unde p... mea s\ g\sesc... ?", "hai, odat\, fa 
p...", chiar persoane cu [taif: "ce, pana mea, faci" ?! 
Sau, cum, n-a]i auzit la televizor tot felul de expresii 
pornografice sub "beneficiul" autenticit\]ii ? 
 Ori, `n care familie, de o bucat\ de vreme, nu se 
folosesc cuvinte care coboar\ nivelul de exprimare [i 
`n]elegere? Ca s\ nu mai spun c\ atunci c=nd apar 
tensiuni sociale, vulgaritatea e... acas\! 
 M\ `ntreb ce-ar trebui s\ fac\ oamenii de cultur\ 
(care sunt din ce `n ce mai rari), ce-ar putea s\ fac\ 
societatea bazat\ pe ochiul dracului, ca lupta pentru 
limba rom=n\ s\ nu `nsemne a tunde vaca, adic\ o 
opera]ie cu totul inutil\, p\guboas\, absurd\ ! Cum ar 
trebui s\ se fac\ educa]ia: cu graiul sau cu v\traiul ? 
Pu]inele c\r]i care mai apar r\m=n necitite, m=nuitorii de 
idei [i metafore, izola]i [i ne`n]ele[i. 
 Am participat la centenarul Bibliotecii "Stroe 
Belloescu" din B=rlad, cu vreo c=]iva localnici [i, mai 
mul]i, invita]i de la Ia[i. Un dialog al surzilor pe de o 
parte `ntre cei prezen]i (fiecare cu monologul s\u) pe de 
alt\ parte cei de acolo f\r\ dialog cu mul]imea, cu elevi, 
public... `n total anonimat ! 
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 Oric=t\ materie cenu[ie era `n\untru, a r\mas 
necunoscut\ afar\ ! Via]a care trece, pe l=ng\ bie]ii 
c\rturari, `n]epeni]i `n ochelari ! 
 Diversificarea limbajului duce la diluarea unor 
principii morale tradi]ionale; atrac]ia Vestului distruge 
personalitatea neamului [i limbii, tradi]ia [i... teritoriul. 
 S\ lupt\m numai pentru via]a noastr\ trupeasc\ 
sau [i pentru spirit ? 
 P=n\ la urm\, azi, lupta cu morile de v=nt 
echivaleaz\ cu vaca tuns\ ? 
(MERIDIANUL, An VIII, nr.47 (673), joi, 23 noiembrie 2006, Editorial) 

  
PRÉ   MUL}I   T+MPI}I... 

 "Pre mul]i i-am f\cut eu harnici" (G. Ibr\ileanu). 
 ~ntr-o exprimare cu arhaisme, zic [i eu <pre mul]i 
t=mpi]i i-am f\cut eu s\ cread\ c\ au valoare> ([i unii 
chiar [i-au descoperit-o) ! Munca didactic\ de vreo 40 de 
ani a `nsemnat descoperirea talentelor (de toate felurile) 
timp [i suflet depus pentru cizelarea lor, tensiune `ntre 
colegi [i competi]ie `ntre elevi. Dac\ fostul meu coleg de 
la liceu, Dumnezeu s\-l ierte !, Steric\ Profire a suferit 
atacul mortal, `nseamn\ c\ un cadru didactic munce[te `n 
stres, nu glum\ ! A[a a fost `ntotdeauna ! 
 De c=nd am ini]iat grupul de pres\, mereu `n 
tensiune este munca oric\ruia de aici. Nu se poate altfel ! 
Marea majoritate nu rezist\ din cel pu]in dou\ motive: a) 
stau r\u cu l. rom=n\ [i cu logica `n exprimare [i b) nu 
sunt firi `ndr\zne]e [i caractere puternice. {i apoi, dac\ 
toat\ lumea ar putea, ar fi poe]i [i ziari[ti la toate 
col]urile [i ar cam muri de foame. 
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 Lumea presei este altceva `n ultima vreme. 
 Deschiderea b=rfei c\tre transparen]a comunic\rii, 
l\rgirea cadrului democratic, sl\birea unor "legi" morale 
[i alerg\tura dup\ bani a creat o viermuial\ de interese cu 
in[i arareori talenta]i [i cov=r[itor lipsi]i de caracter. Este 
momentul istoric pentru aceast\ categorie uman\ `n 
t\l\zuire c\tre meseria dominant\. V\ amintesc de 
invazia activi[tilor de partid de dup\ al doilea r\zboi 
mondial (alt\ societate, nu ?), de afluen]a tinerilor c\tre 
`nv\]\m=nt (se dezvolta `nv\]\m=ntul obligatoriu), de 
preg\tirea a milioane de ingineri (necesari 
industrializ\rii), de "momentul" `nv\]\m=ntului medical 
[i juridic (p=n\ `n anul 2000). Acum ar fi timpul [colilor 
(universit\]ilor) pentru pres\ [i pentru marketing. ~n 
viitor va fi iar vremea chelnerilor, a servitorilor de orice 
fel care s\ execute servicii comandate, cu 
profesionalism. 
 Desigur, nu to]i cei ce se refugiaz\ `ntr-un 
domeniu sunt sunt [i chema]i pentru asta. Pe l=ng\ cei 
buni sunt [i numero[i t=mpi]i sau chiar handicapa]i care 
ajung s\ se cread\ valori (sau `i "sap\" pe cei nimeri]i) 
pentru c\ nu sunt al]ii mai buni ! Se aleg [i ceva mai buni 
dar mul]i, mul]i r\m=n coada de c=ine ("din coad\ de 
c=ine nu se poate sit\ de m\tase"). M\rturisesc franc: 
"pre" mul]i i-am ajutat eu s\ devin\ din v\cari, primari 
sau func]ionari [i ne-am f\cut treaba cu cei pe care i-am 
avut la `ndem=n\ ! Pe al]i, mul]i, nu i-am putut ajuta din 
cauza handicapului lor din na[tere [i a celui dob=ndit: s\ 
nu fie oameni ! 
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 Migra]ia c\tre Vest ne mai poate aduce destule 
nepl\ceri printre care lipsa unor idealuri, dezinteres 
pentru munc\, regres economic etc. Dac\ sunt prea mul]i 
t=mpi]i, `n fiecare sector de activitate, adio performan]\ ! 
 ~ntrebarea "emisiunii" ar fi cum `i facem pe 
oameni s\ aib\ cuv=nt ? Adic\, `napoi... la caracter !  
 Ca s\ nu avem `n preajm\ pré mul]i t=mpi]i ! 
(MERIDIANUL, An IX, nr.17 (695), joi, 26 aprilie 2007, Editorial) 

 
S|RB|TORI… spre toamn\ 

 SÂNT|M|RIA este printre s\rb\torile mari ale 
sfâr[itului verii [i, cu dat\ fix\, deci moment de orientare 
în organizarea trebilor gospod\riei. 
 Dup\ Anul Nou (Sf. Vasile), Sf. Gheorghe (23 
aprilie), Sf. Ilie (20 iulie), Sânt\m\riile [i Sf. Dumitru 
(26 octombrie) sunt adev\rate jaloane pentru gospodarii 
de toate felurile. Oricât ar fi de aprins capitalismul, tot 
trebuie un program de lucru. 
 Sânt\m\ria aceasta n-a prilejuit rev\rsarea 
bucuriei de a tr\i cel pu]in din trei motive: seceta ([i-a 
produs efectul…) starea de pseudo-normalitate (via]\ 
social\ înc\ nearanjat\) [i…lipsa b\uturilor (vinul nou). 
 Pe 15 august au fost mai multe tipuri de 
manifest\ri în judet [i în mai multe localit\]i, cu 
simpozioane la Laza [i V\leni, cu spectacole mai mult 
sau mai pu]in ample la Deleni, Bune[ti-Avere[ti [i focuri 
de artificii (Dode[ti). Peste tot participarea comunit\]ii a 
fost masiv\, ceea ce arat\ c\ primarii, principalii 
organizatori, au realizat ac]iuni culturale conform 
a[tept\rii concet\]enilor. 



201 
 

 Mi-a pl\cut c\ nu aspectul de bâlci, a fost 
determinant ci comunicarea [i petrecerea cu fanfara a 
fost caracteristica. De oriunde, cu b\utura, sau nu,"nunta 
f\r\ miri" a însemnat posibilitatea reînoirii leg\turilor 
suflete[ti de informare [i…educa]ie. 
 Eviden]iez efortul lui Vasile Popovici de la Laza, 
care a reu[it un simpozion cu cercet\tori de elit\, lans\ri 
de carte, expozi]ie de pictur\ naiv\, spectacol de durat\ [i 
cu nume mari, petreceri sportive, ba, mai mult, la Laza 
ar fi "s\rb\toarea satelor de pe Valea Racovei" cu 
prezen]a mai multor primari [i forma]ii din Gârceni, 
Punge[ti, Iv\ne[ti, Munteni de Jos. 
 E de l\udat primarul Hapiuc de la V\leni, care   
nu-[i prea respect\ cuvântul fa]\ de noi, dar reu[e[te 
manifest\ri culturale notabile. Are în ajutor pe Dan 
Ailinc\i, iar de Sânt\m\ria mare a reu[it un tur de for]\ 
cultural\ pentru cet\]enii comunei; e de men]ionat Vasile 
Zamfir de la Deleni, primar într-o comun\, mic\ dar cu 
mari ambi]ii. Cultura înseamn\ forma]ii locale [i invitate, 
participarea comunit\]ii [i… foc de artificii pentru un 
sufletist ca Victor Popa de la Dode[ti… 
 Pân\ la urm\ constat\m cu pl\cere c\ mai exist\ 
promotori ai culturii locale dintre primari… [i asta e 
bine. 
 Mi se pare c\ e mai pu]in bine s\ avem "mesageri" 
culturali ca Sofia Vicoveanca pe… bani prea mul]i! 
Dac\ ea prime[te vreo 25 de milioane pentru un 
"concert" de o or\ [i are 4 într-o zi, halal câ[tiguri pe… 
transportul Centrului de valorificare a tradi]iilor…. 
Neimpozabile, imediate [i… evazioniste, pe care 
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primarii le adun\ cu foarte mare greutate! Am auzit c\ 
Irina Loghin [i "Fuego"(!!) al ei, cer 100 de milioane! 
 Ce, mai… art\ scump\!!! Hm!!  Mai discut\m noi! 
 Tot de Sânt\m\rie a început bâlciul la Bârlad. V\ 
vom informa în direct la radio [i în jurnalele T.V.V. 
 Precizare: Emisiunile T.V.V. din eter sunt preluate 
de telecablu la Vaslui, Bârlad [i unele comune, 
Emisiunile Unison (Vaslui, Bârlad) sunt recep]ionate în 
tot jude]ul dar [i pe internet www.unison.vaslui.net, 
ziarul e citit de circa 1000 oameni. 
 Dup\ cum a]i v\zut, toate v-au informat absolut 
corect, pe Dumneavoastr\ în toate anotimpurile!     
(MERIDIANUL, An IX, nr.32 (710), joi, 16 august 2007, Editorial) 

 
LIMBA GROAS| 

scris\, vorbit\ sau aplicat\ 
 ~ntr-o foicic\, foaie lat\, intens, prea intens 
colorat\, pe h=rtie creponat\ au ap\rut c=teva portrete 
pentru imagine, cu texte pentru imagine public\ [i 
publicitar\ prin care autorii ilustreaz\ ce `nseamn\ 
prostitu]ia unor `ntreprinz\tori `ntr-ale publica]iilor. 
"Lingare]ii" cu pricina, lupt=nd greu, greu cu logica [i 
mai ales cu r=nduielile gramaticale fac un fel de 
literatur\ de rahat cu care-i spoiesc pe frunta[i politici 
sau administrativi care accept\ s\ pl\teasc\ din gros (ori 
s\-i pun\ pe al]ii s\ le suporte) hachi]ele imagistice. 
 Textele cu pricina, cli[ee aplicate unor persoane 
publice `njosesc pe autorii, adula]ii [i publicul cititor. 
Cine accept\ s\ fie "lins" astfel are nu numai fundul gros 
ci [i obrazul iar cine concepe asemenea texte are grave 



203 
 

probleme de s\n\tate mintal\, de moral\ [i... de via]\. 
 Jigodismul acceptat [i bine pl\tit nu poate genera 
dec=t forme [i mai grave de prostitu]ie `n "pres\" pentru 
c\ "l\muririle" la fotografii nu se pot numi nici 
jurnalism, nici literatur\ ci... pupat `n locul unde nu bate 
soarele. 
 {ti]i care e paradoxul ? C\ nici un portretizat `n 
foi]a asta n-are nevoie de asemenea prezent\ri, c\ sunt 
destul de serio[i s\ nu suporte putoarea unor dihori pu[i 
s\-i [menuiasc\ ! O fi b\t\lia pentru imagine aprig\, dar 
chiar a[a de jos... 
 Limba groas\ aplicat\ astfel o s\-i doar\ "la 
imagine" tocmai pe ace[tia. Dar [i la pung\ [i mai ales la 
viitoarele alegeri. Mare p\cat pentru oameni, h=rtie [i 
banii pe care un om de[tept nu i-ar pl\ti niciodat\ pentru 
a[a ceva ! Ca s\ nu spun de-un subprefect care-ar trebui 
s\ aib\ de lucru ! 

* 
 ZIUA FEMEII este mare s\rb\toare f\r\ a fi `n 
calendar. E altfel de religiozitate, generat\ de 
recunoa[terea acelei norme [i jum\tate de munc\ pentru 
consoarta b\rbatului [i rolul de mam\. 
 B\ie]ii de la TV.V. – UNISON s-au `ntrecut pe ei 
`n[i[i, reu[ind, s=mb\t\, 8 martie, un spectacol-dezbatere, 
de zile mari, `n transmisie direct\. Cineva dintre invita]i 
spunea c\ a[a se explic\ autoritatea noastr\ `n teritoriu: 
transmisii `n direct, de calitate, cu priz\ la public. I-am 
spus c\ acoperim aproape tot jude]ul cu cele 6 mijloace 
de pres\ la dispozi]ie [i c\ oricine vrea, poate s\ ne preia 
pe telecablu, ne poate `nregistra de pe internet [i c\ nu ne 
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putem compara cu oricare alt mijloc de pres\ din aceste 
locuri. 
 Cine n-are minte s\ observe e treaba lui ! 
 Tot b\ie]ii no[tri au `mp\r]it flori, m\r]i[oare [i 
ziare nenum\rate nu numai `n Centrul civic (evit=ndu-i 
pe politicieni) `n multe p\r]i ale municipiului. 
 Ne-a crescut inima v\z=nd cum ne privesc 
cet\]enii [i c=t apreciaz\ munca noastr\. {i e o mare 
bucurie s\ sim]i c\ e[ti "prietenul de care ai nevoie" sau 
"adev\ratul prieten" de la pensionari p=n\ la ]igani; c\ de 
la ora[, ori de la ]ar\, mul]i, mul]i ne a[teapt\ cu n\dejde 
[i `ncredere.  
 Vin alegerile, dar s\ nu cread\ cineva c\ [i la 
Televiziunea Vaslui sau Unison Radio are careva... 
LIMBA GROAS| ! 
 La bun\ vedere ! 
(MERIDIANUL, An X, nr.10 (739), joi, 13 martie 2008, Editorial) 

 
JIGODISM... PE NIVELE ! 

 Nu exista o defini]ie pentru acest termen pe care  
l-a[ defini ca amestec `ntre ce e mai r\u `n via]a social\ 
cu pref\c\torie, la[itate, necinste. Cine [tie dac\ nu 
cumva aceasta va fi virtutea uman\ cea mai de seam\ `n 
viitor !  Asta, c\ prea mult se extinde pecingenea ! 
 ~n condi]iile `n care unii au [i al]ii nu, exist\ 
b\t\lia pentru mai mult ! Ministrul are nevoie s\ se 
men]in\ [i s\ fac\ [i avere (deci oameni de furti[ag...). 
 Parlamentarii alearg\ cu limba scoas\ dup\ 
oameni-paravan [i afaceri personale din care s\-[i scoat\ 
cheltuielile. Demult politica e o afacere cel mai adesea 
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murdar\ `n care scopul scuz\ mijloacele... [i cine [i-a dat 
seama nu mai calc\ la vot ! 
 Recentele "locale" au descoperit [i alte chipuri de 
"viezuri" adic\ dintre cei care `]i z=mbesc g=ndind cum 
s\ bage cu]itul. "~n]elegerile" dintre candida]i au c\zut 
r=nd pe r=nd [i aproape niciunul nu respect\ vreun 
cuv=nt. Mai to]i au `nv\]at s\ promit\, s\ mint\ [i s\    
fure ! 
 Cel pu]in FURATUL ]ine s\ devina "sport" 
na]ional. 
 Cel mai r\u e pentru copii [i tineret c\rora nu li se 
mai poate vorbi de virtutea dintotdeauna: cinstea. At=t `n 
lumea satului c=t [i la ora[ aproape c\ nu mai g\se[ti 
oameni de onoare [i care s\ se mul]umeasc\ cu ce are ! 
 ~n aceste condi]ii, c=nd fiecare sustrage c=t poate 
[i de unde poate, a fost o joac\ de copii s\ se cumpere 
voturile. Culmea c\ cele mai gogonate minciuni au prins 
[i diver[i [napani au ajuns primari sau vice. 
 {i v\z=nd c\ fiecare-[i vinde aproapele, ce s\ 
`nve]e copilul ? 
 Dintr-un interviu cu scriitorul Petru Popescu am 
`n]eles c\ furtul intelectual e la mare extindere [i prin 
America. C\ ai no[tri `[i fur\ nu numai idei ci capitole 
`ntregi. 
 ~n pres\ e problema ! Ce deontologie, ce 
corectitudine ?! 
 O [tiu cel mai bine pentru c\ mul]i dintre cei care 
au plecat de (pe) la noi au devenit jivine adev\rate, f\r\ 
mama, f\r\ tat\, f\r\ principii, f\r\ obraz, f\r\... multe, 
multe. Desigur "presa" trebuie s\ fie speculativ\, s\ 
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g\seasc\ acel ceva care s\-i intereseze pe oameni. 
 Desigur, cel iste] descoper\ repede ce prinde ca 
scandal. Dar de aici [i p=n\ la ura `mpotriva cuiva ar 
trebui s\ fie distan]\ mare. S\ sper c\ noua promo]ie pe 
care-o [colim acum (la Vaslui, Hu[i, B=rlad), s\ fie cu 
adev\rat jurnali[ti de viitor ! Dar c=nd via]a `i `mpinge 
c\tre acte extreme, vor putea s\ se sustrag\ alter\rii 
societ\]ii sau vor deveni "om de lume nou\, fur\ clo[ca 
de pe ou\" `ncerc=nd s\ se afirme ! 
 {i, totu[i ... 
 Exist\ posibilitatea muncii cinstite ([i libere !). 
 Exist\ `nc\ omenie [i oameni adev\ra]i. 
 Exist\ principii de ap\rat. 
 Prin urmare exist\ esen]a umanit\]ii [i atunci 
trebuie s\ combatem jigodismul, oriunde s-ar descoperi. 
 Oamenii au nevoie de `ncredere `n ei, deci de 
omenie ! 
(MERIDIANUL, An X, nr.27 (756), joi, 17 iulie 2008, Editorial) 

 
NICHIPERCEA – [eful ! 

 Nichipercea (la plural?) de care vorbim ar fi un 
concet\]ean de-al nostru care se comport\ oarecum la fel 
dac\ nu l-ar zghihui oarecari st\ri (greu de explicat) 
determinate de ceva specific dr\cesc, dac\ nu de 
paranoia. A[a se face c\ personajul devine malefic [i 
greu de suportat, contradictoriu [i ahtiat dup\ scandal, 
bani, b\utur\... N-are mam\, nici tat\, n-are onoare, n-are 
nimic ! 
 Am `ncercat s\ angajez acum vreo 3 luni un 
cet\]ean, sosit `mpreun\ cu concubina `n audien]\, la 
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TVV. Cu lacrimi de crocodil, jur=nd `n genunchi c\ vrea 
s\ lucreze cinstit dar n-are unde sta, el [i familia. De 
fapt, 3 r=nduri de familii `mprejurul unui pu[c\ria[ 
(pentru o crim\ nedovedit\) devenit alcoolic hipercronic. 
Nu mirosea a b\utur\ nici el nici "nevast\-sa" de[i fa]a `i 
tr\da. S-a pus `n genunchi jur=nd c\ va fi om de treab\ [i 
muncitor.... M-am `nduplecat [i l-am pus [ef de ferm\ ! 
Gh. Gh. al meu a `nceput din a treia zi s\ ascund\ prin 
vie cereale, s\ cotonogeasc\ g\ini, iepuri, g=[te, s\ fure 
vin din pivni]\, etc. etc. A ajuns p=n\ acolo s\ `ntrebe 
oameni la `nt=mplare dac\ nu-i cump\r\ ro]i de la un 
tractor pe care-l avea `n paz\ ! 
 Alergau, to]i, dup\ b\utur\ de orice fel mai r\u ca 
dispera]ii. V\z=ndu-i a[a de dezumaniza]i [i nemuncitori 
un domn inginer mi-a spus: "scap\ d-le mai repede de 
\[tia !" 
 ~ntr-un cuv=nt, pr\p\d au f\cut la ferm\ ! Cauza: 
Nichipercea a ajuns [ef ! 

* 
 Aud c\ un broscoi B\l]at, umflat de venin [i 
scuip=nd puroi, e cuiul pe care lunec\ lan]ul PNL. Sunt 
surprins de u[urin]a cu care oameni de[tep]i se las\ prin[i 
`ntr-un p\ienjeni[ care-i expune la [antaj [i dezv\luiri de 
pres\. Lan]ul coboar\ din br=ul unui ministru [i ajunge la 
tot felul de m\run]ei. Nichipercea (al) nostru se simte la 
mare c\utare, `n care scop pretinde sume exorbitante, 
avantaje morale [i materiale. Din p\cate, primari, 
politicieni [i oameni de r=nd `ncep s\ se TEAM| de el 
pentru incisivitatea [i jigodenia lui. {i-a mai asociat al]i 
doi de aceea[i teap\ [i... la jaf ! La insulte ! La orice act 
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anti-uman. Respect sau deontologie ? A[ ! {i c=nd m\ 
g=ndesc, regret=nd, c\ la unul i-am salvat via]a... 
 Mi se pare o culme c\ zdrean]a asta se folose[te 
uneori de numele lui Porumboiu ! (voi reveni!) 
Necuratul \sta e cel mai mare GUNOI pe care l-am 
cunoscut ! 

* 
 Relativ la editorialul trecut "Tribunalul ca loc de 
veci" : [i la pricin\ `n Instan]\ am primit un r\spuns. 
Precizez scurt: Doamn\ vice Elena Diana S=rghi sunte]i 
o personalitate [i un adev\rat talent `n meseria asta. Mai 
sunt [i al]ii pentru care am toat\ considera]ia necesar\. 
Cred `ns\ c\ s-a strecurat o gre[eal\ `n S.C. 873. 

* 
 Vasluienii la Praga. Sper ca joi s\ strig tare pentru 
echipa noastr\ de suflet, dup\ ce am suferit dup\ meciul 
cu Dinamo. Hizo a avut dreptate `n conferin]a de pres\! 
O perioad\ grea am `nceput-o greu, dar... Nu `nseamn\ 
s\-i iubim mai pu]in pe juc\tori [i s\ nu-l respect\m pe 
Adrian, porumbelul vasluienilor pretutindeni ! Despre 
fotbal va trebui s\ mai discut\m ! 
(MERIDIANUL, An X, nr.36 (765), joi, 18 septembrie 2008, Editorial) 
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3. SOCIAL – DIVERSITATEA TEMELOR 
 

La Mul]i Ani, ... DAR ...! 
 C=ndva circula un banc: la facerea lumii, 
Dumnezeu `l `nzestra pe neam] cu compas, ciocan 
(pentru meserie), pe american cu zmeu (s\ vad\ tot de 
sus), pe rus cu urs (putere), pe francez cu e[arfe [i culori 
(to]i nemul]umi]i), la urm\ [i rom=nul g=f=ind: dar, eu, 
Doamne ...? "Ap\i, tu vei fi dar, adic\ vei fi d\ruit c=nd 
unuia, c=nd altuia..." 
 Rom=nul a fost dar la turci, dar la ru[i, la polonezi, 
acum se vrea el `nsu[i DAR `n Statele Unite ale Europei, 
arbor=nd [i flamura ocrotitoare a americanilor. P=n\ la 
urm\ e singura pozi]ie corect\. 
 Poate tot Dumnezeu ne va face supliciul ceva mai 
scurt. Pentru c\ acele COSTURI pentru integrare ne 
ustur\ r\u `n perioada ce vine: scumpirile la gaz [i 
energie electric\, impozitele [i birurile noi, s\r\cia veche 
pentru marea majoritate, trebuiesc suportate de cineva, 
[i, \ia de acolo, de la Bruxelles, Strassgbourg sau de pe 
unde se mai decide, nu-s pro[ti s\ nu scoat\ `nzecit 
pentru ce investesc. Deocamdat\, scot for]a de munc\, 
s=ngele t=n\r, creiere bine garnisite [i...valori materiale 
care ar fi trebuit s\ r\m=n\ ale noastre ( o `ntrebare de 
novice: de ce trebuia v=ndut\ BCR?). 
 2006:  sper\m s\ fie mai bun dec=t fiecare din anii 
trecu]i. Dac\ suntem s\n\to[i, `nseamn\ deja DARURI 
primite, iar dac\ ni[te du[mani noi se adaug\ celor vechi 
`nseamn\ un plus de valoare ad\ugat\, [tiind c\ doar 
pro[tii nu au du[mani. 
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 2006: competi]ie cumplit\ din care trebuie s\ 
ie[im cu bine, de[i cei care vin peste noi cu z=mbetul 
arborat: [i ei vor...BINE ! 
 Mersul lumii e totu[i `n direc]ia... banului ! 
~ncep=nd de la t=rguiala divor]urilor, de la cea mai 
m\runt\ afacere [i p=n\ la tratative diplomatice, totul se 
bazeaz\ pe sun\torii din portofel. {i dac\ unii nu `n]eleg, 
nu pot sau nu vor s\ se integreze acum `n [uvoi, vor 
r\m=ne ca baba la uluci ... 
 2006: ne g=ndim la daruri pentru cei dragi [i p=n\ 
la urm\ [i pentru noi ... (E bun oricare DAR de suflet ! 
 Tot ai no[tri le fac pe cele mai bune, c\ trebuie s\ 
ne temem de darurile de la... greci!). 
 Pentru anul acesta [i pentru cei ce vin: 
D|RUIE{TE-NE DOAMNE cu `n]elepciunea de a 
izb=ndi ! 
 La mul]i ani ! 
(MERIDIANUL, An VI, Nr.52 (627), 5-11 ianuarie 2006, Editorial) 

 
TINERET ... T+MPIT ! 

 M\rturisesc inten]ia de a [oca pu]in cu acest titlu, 
mai ales c\ la v=rsta tinere]ii unii au nevoie de o 
zguduire zdrav\n\, dac\ nu o b\taie bun\, s\ se trezeasc\ 
din ... prostie ! 
 S\ nu cread\ cineva c\ m\ refer la acei tineri 
studio[i, harnici [i lini[ti]i, `n mare majoritate, care-[i 
caut\ de [coala, [omajul sau serviciul lor ! 
 Faptul: duminic\ noaptea veneam spre cas\ pe la 
Clubul Tineretului, vis-a-vis de Liceul Mihail 
Kog\lniceanu, cu g=nduri despre tineri `n cartea tocmai 
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terminat\. Era cam 23.10. Un grup de 6-7 tineri 
acosteaz\ o feti[oar\ care venea de sus, `i pun m=na pe 
unde nu trebuie, dac\ nu cumva o c\utau [i prin 
buzunare. Nu mi-am dat seama dac\ o cuno[teau sau nu, 
fata nu prea ]ipa, ci se zb\tea (i-or fi pus ceva la gur\) `n 
orice caz era un act de agresiune. 
 Aflat aproape, am strigat [i m-am r\stit la ace[ti 
zdrahoni `ntre 14-20 de ani; str\zile pustii. I-au dat 
drumul fetei care s-a topit `nspre pia]a veche, dar ... 
 Mi-au f\cut loc printre ei ...  [i apoi au `nceput s\ 
strige dup\ mine cu m\sc\ri [i injurii. {tiau foarte bine cu 
cine au de-a face pentru c\ pomeneau de Televiziunea 
Vaslui iar unul dintre ei, fiul unui ofi]er-poli]ist-ho] [i 
dat afar\, mi-a mai aruncat c=ndva jigniri `n fa]a 
chio[cului lui taic\-s\u. Subliniez c\ nu numai pentru c\ 
m-am b\gat pentru fat\ m-au `njurat ! 
 A fost un act de curaj s\ `nfrunt 6 golani pu[i pe 
t=lh\rie, b\t\i, b\utur\; puteau s\ m\ loveasc\ sau cine 
[tie ... M-am ales cu strig\te insult\toare `n spate iar c=nd 
m-am `ntors la ei au fugit ca jigodiile. 
 Care-i problema ?! 
 Din prostie sau retardare mintal\ unii tineri `[i 
risc\ libertatea sau viitorul pentru gesturi teribiliste sau 
incon[tiente, nu neap\rat generate de alcool. 
 Din p\cate strada a ajuns loc de exprimare "liber\" 
a unor zurbagii, a unor tineri alcoolici, "tabagici" dar 
mai ales cu abateri comportamentale `n numele libert\]ii 
pe care nu [i-o pot lua acas\ ! Pro[ti cu diplom\, 
repeten]i, chiulangii, ho]i [i alte specimene `[i g\sesc de 
treab\ spre miezul nop]ii la intersec]ii de str\zi... Tineri 
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f\r\ educa]ie au cele mai bizare comport\ri sau expresii 
`n prezen]a iubitelor sau `nso]itoarelor lor, `n fa]a 
prefecturii sau a poli]iei jude]ului spre a "demonstra" ce 
curajo[i sunt ei ! 
 Strada Kog\lniceanu a devenit a[a de poluat\ 
fonic `nc=t `ntre anumite ore e de ocolit ... 
 Urmeaz\ `ntreb\ri: Poli]ia - ce face, poli]ia 
comunitar\ - ce face, p\rin]ii, ceilal]i cet\]eni ... dar mai 
ales ei, t=mpi]ii de ce fac asta ? 
 E clar `ns\, c\ sunt foarte pu]ini cu adev\rat slabi 
mintal, dar sunt. 
 Ce trebuie s\ facem ? 
(MERIDIANUL, An VII, nr.8 (634), 23 februarie – 1 martie 2006, Editorial) 

 
Prim\var\ [i... draci (!) 

 Z\pada c\zut\ ieri [i alalt\ieri ar trebui s\ fie un 
prilej de mare bucurie: om\tul mare e condi]ie a rodului 
bun `n agricultur\, deci p=inea cea de toate zilele ... 
1 Martie e `n primul r=nd moment de interiorizare c=nd 
fiecare om cu suflet se g=nde[te m\car la unul dac\ nu la 
mai mul]i. De mo[i cu de m=ncare, de m\r]i[or cu cele de 
suflet. Mai urmeaz\ 8, c=nd centrul lumii e FEMEIA, 
adic\ iubit\, so]ie, mam\, bunic\, etc. adic\ dragoste 
"aplicat\". 
 C=nd e z\pad\, chiar dac\ `nghea]\ picioare-m=ini-
trup, g=ndul alearg\ mai repede [i mai frumos ! Pentru 
c\, mai ales, VREM ! 
 Despre prim\var\ vom vorbi mai mult [i mai 
multe ! 
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 Important e s\ vis\m `n limitele unei realit\]i 
previzibile [i cuantificabile. Ca nemul]umi]i ai soartei ce 
ne afl\m prevedem [i catastrofe [i greut\]i [i...flori ! 
 Nu dispare nicicum grija zilei de m=ine (nu ne 
p\r\se[te toat\ via]a) ! {i `ncep crisp\rile-certurile-
du[m\niile-nenorocirile ! Ceva exemple: 
 Trei angaja]i de la ferm\ se ceart\ bini[or [i 
permanent. C\ unul face mai mult\ treab\... De fapt, trag 
chiulul to]i, cu [tiin]a fugii de r\spundere. Dou\ angajate 
se ceart\ puternic pentru motive `nchipuite. A[a zisa 
ambi]ie se transform\ `n def\imare pe fa]\; le-a prins 
priculiciul [i nu pot s\ comunice. E dezolant s\ vezi dou\ 
femei frumoase, dar frumoase, c\-[i aplic\ expresii 
neonorante... 
 Ni[te tractori[ti nu pun m=na pe utilajele la care 
le-au ascuns ceva [urub\raie ca s\ aib\ motiv. Dup\ o 
iarn\ de tr=ntor cum s\-[i murd\reasc\ m=nu[i]ele ? Ce, 
nu c=nt\ acu[i cucul ? 
 Am [i paznici: cum i-am controlat, cum au dat bir 
cu fugi]ii s\ nu le aflu toate furturile ... 
 Spune]i c\ [i-a b\gat Aghiu]\ coada ? 
 Mai degrab\ e altceva. Zbaterea de prim\var\, de 
spirit haiducesc [i de alerg\tur\ spre t\p[anul unde se v\d 
colacii din coad\ ... {i nu le trebuie mult s\ se lini[teasc\ 
dar le ia ceva timp s\ se apuce s\n\tos de munc\ ! 
 Dac\ e alb afar\, ar trebui s\ fim mai lini[ti]i ! 
 Dac\ oamenii se `n]eleg exist\ ceva fericire pe 
aproape. Nu [tiu dac\ a]i observat dar de vreun an 
`ncoace iar e mare dihonie `ntre oameni (ce ]i-e [i cu 
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corup]ia asta ?!). Cum s\ avem noi, cumva, un popor 
unit ? 
 Via]a oricum TRECE ! V\ `ntreb: de ce s-o tr\im 
`n du[m\nie ? 
 De ce draci, al\turi de ghiocei ? 
(MERIDIANUL, An VII, nr.9 (635), 2-8 martie 2006, Editorial) 

 
GOLANII  [i... munca ! 

 Golanii ! Semnifica]ii, terminologie: a) oameni 
voinici, pu]in [mecheri, `ndr\zne]i, buni de munc\ dar nu 
prea trag la ea; b) persoane care taie frunz\ la c=ini, 
ne`ngriji]i, f\r\ c\p\t=i [i mereu `n c\utarea unui loc de 
munc\ pe care nu vor s\-l g\seasc\; c) persoane care vor 
s\ se angajeze, chiar fac asta, [i c=nd le pic\ un loc mai 
bun, chiar sezonier, dispar `n cea]\. 
 Din cauza comportamentului iresponsabil n-au 
mai nimic [i nu se sfiesc s\ fure sau s\ t=lh\reasc\. To]i 
vor s\ plece afar\ unde-s niscaiva javre cu colaci `n 
coad\ ! De fapt nu [tiu ce `nseamn\ s\ munceasc\, de[i 
le-ar place s\ fie b\ga]i `n seam\. 
 Pe la acest grup de pres\ au trecut [i destui 
netrebnici pu[i pe chiul [i furti[ag, leno[i p=n\ la 
marginile suportabilit\]ii. Cum pe destui prost\naci i-am 
f\cut eu s\ cread\ c\ au valoare, dintre gol\na[ii \[tia 
unii chiar s-au autodep\[it ! Pe unul tare bun la c\rat 
roaba (dat afar\ [i de acolo) l-am stimulat s\ ajung\ 
operator TV [i om "cu s=rmele" un fel de electrician f\r\ 
calificare. C=nd i-a intrat `n cap c\ e important, a devenit 
un tip de-i pute urma ! 
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 Altul, un ]ig\na[ f\r\ or=nduial\ `n cap, l-am ]inut 
aproape ca pe propriul meu copil, cu chip c\ poate m=nui 
mai bine cuv=ntul ... 
 S\racii ! 
 S-au stresat cu at=ta chiul, dezinteres [i 
"nepotrivire de caracter" cu specificul muncii [i... au 
[ters-o ! 
 Pe la ferm\ mai am c=te unul care tare-[i `nchipuie 
c\-i muncitor, st=nd cu ]igara `n gur\, mas\ la or\ fix\ ([i, 
bun\!), `mbr\cat, `nc\l]at ! 
 Desigur cine are caracter, e muncitor [i serios, are 
loc de munc\ ! E iar\[i clar c\ exist\ [i pleava societ\]ii. 
Pe mine m\ doare c=nd nu reu[esc s\-i adun `ntr-un 
buchet c=t mai valoros pe cei care-mi calc\ pragul ! Unii 
sunt ne-educabili, al]ii sunt cu probleme la cap, al]ii sunt 
infirmi suflete[te. ~i `n]eleg [i `i ajut. Dar... `nc\ nu [tiu 
cum s\ procedez cu golanii care ajung la mal [i-[i dau 
apoi drumul pe apa nesiguran]ei, `n numele unei 
"libert\]i" care nu exist\. 
 Mai spun o dat\: pe la noi au trecut persoane de 
toat\ m=na. Pe mul]i am reu[it eu s\-i fac harnici, pe 
destui i-am f\cut oameni. {i nu m-am bucurat de lauda 
lor. {i nici nu m-a[tept nici m\car de la cei cu dorin]\ de 
munc\ [i cu oarecare glagorie la cap. Parc\ de la o 
pi]ipoanc\ plin\ de ifose, pl\tit\ rege[te am avut 
recuno[tin]\ la c=t din suflet i-am dat ? 
 P=n\ la urm\: atunci c=nd omul nu `n]elege ce e 
munca [i libertatea poate `n]elege Golanul ce `nseamn\ 
MUNCA ? 
(MERIDIANUL, An VIII, nr.35 (661), joi, 31 august 2006, Editorial) 
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LOREDANA... de la... 32 ! 

 Dup\ cum se [tie locuiesc la 33, l=ng\ blocul 
]ig\nesc 32 de pe str. M. Kog\lniceanu. Infec]ia aia de 
bloc cu garsoniere are `n majoritate locuitori rromi care 
mai de care "liber profesionist" adic\ f\r\ ocupa]ie. E o 
g\l\gie, o porc\rie de nedescris la acest bloc unde ]igani 
descreiera]i url\ toat\ noaptea sau se bat, `n numele unei 
libert\]i de care ei, ]iganii, nu [tiu s\ se bucure [i nici s-o 
respecte ! 
 H\rm\laia se realizeaz\ nu neap\rat de copiii 
numero[i, muco[i, nerespectuo[i [i b\t\u[i, ci chiar de 
p\rin]ii lor care se strig\ unii pe al]ii (pe la miezul nop]ii) 
ca de pe alt deal [i uit=nd c\ mai sunt colocatari sau 
vecini `n bl. 32. Repet, nu-[i aleg expresiile, nu p\streaz\ 
lini[te, nu respect\ pe nimeni [i nimic, n-au ru[ine sau 
onoare. 
 Serile trecute o feti[can\, Loredana (vreo 17 ani !), 
striga ca o descreierat\ la nu [tiu care amic\, la maic\-sa, 
la al]i copii, cu limbaj descalificant pentru o t=n\r\... 
Pentru c\-i `ntreba pe ni[te copii ni[te porc\rii sexuale [i 
pentru c\ era `n apropierea mea, am `ntrebat-o de ce se 
poart\ a[a. Mi-a r\spuns insolent\: "ce vrei dom’le, nu-]i 
place, d\-m\ la ziar...!". {i... o d\m ! 
 Pentru c\ sper s\-i intre mintea la cap, s\ se mai 
poat\ corecta, iat\, o d\m la ziar, data viitoare [i cu poz\. 
S\ se lini[teasc\ ! S\ respecte m\car pe ai ei, dar [i pe 
vecini ! 
 Pentru c\, tragedia este pentru cei din bl. 32, 
oameni serio[i, muncitori obosi]i dup\ slujb\, care 
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trebuie s\ suporte asaltul ]iganilor nebuni, sau cu totul 
iresponsabili. {i \[tia-s de diferite v=rste... Loredana e 
una dintre zecile care strig\ ! 
 Poli]ie... gardieni... a[ ! Au disp\rut f\r\ urm\. {i 
vor fi [i mai rari acum la culesul de toamn\ ! 
 V\d c\ mai au televizoare. M\ tot mir, cum de se 
prinde de ei, numai ce e mai r\u ? Ei nu vor s\ fie 
oameni, s\ fie respecta]i, pre]ui]i ? {i cum s\-l supor]i pe 
unul care spune sub fereastr\ ce bine a f\cut-o el cu 
vecina lui sau c=t a c=[tigat la barbut, stric=ndu-]i 
lini[tea? 
 Mi se pare c\ `n a[teptarea c\p[unarilor sau a 
fra]ilor ho]i prin Europa, nu au ce face (s\-i vede]i cum 
stau toat\ ziulica la umbr\) [i `[i `nchipuie c\ pot zice sau 
face ce vor ! Mai vine [i valul t=n\r de analfabe]i cu 
sim]urile animalice dezvoltate ... 
 Dar, de[i nu cred c\ ]iganii, de oriunde vor fi, 
trebuie discrimina]i, putem s\-i l\s\m ca pe ni[te animale 
f\r\ vreun fel de educa]ie ? 
 Iar\[i, este adev\rat c\ [i tinerii care-s cu fete de 
m=n\ la plimbare pe Kog\lniceanu strig\ noaptea tot 
felul de porc\rii, adic\ au preluat civiliza]ia ]ig\neasc\... 
 Dar, dar... poate fi adev\rat c\ aceasta e libertatea 
sau civiliza]ia pe care ne-o dorim ? 
 Adic\, Loredana de la 32 poate fi modelul ? 
(MERIDIANUL, An VIII, nr.36 (662), joi, 7 septembrie 2006, Editorial) 

 
OPRI}I SMINTI}II ! 

 ORICE societate [i orice timp `[i are sminti]i pe 
care comunitatea nu-i poate st\p=ni [i care trage destule 
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ponoase c=nd ace[tia nu-s categorisi]i mintal [i `nzg\rda]i 
`n spitale cu profil psihiatric. Din p\cate, rebuturi umane 
au existat, exist\ [i vor exista c=t pe lume exist\ b\utur\, 
boli [i... competi]ie ! 
 S\ definim: obiectul considera]iilor de mai jos nu 
e categoria de bolnavi pe care trebuie s\-i comp\timim, 
ci acele persoane f\r\ sim]ul m\surii, nu tocmai 
s\n\toase, care "prind" din zbor o atitudine, vorb\ sau 
idee [i... o exagereaz\ p=n\ la... daune sociale ! 
 Dintr-un grup de copii de gimnaziu exist\ un lider 
peste care e greu de trecut, dac\ st\ bine cu mintea. {i 
atunci, s\ ias\ `n fa]\, smintitul strig\, `njur\, bate, 
violeaz\, etc. ~n prima faz\ ceilal]i `l aplaud\, apoi dac\ e 
un colectiv s\n\tos `l ajut\ s\-[i revin\. Aici [i acum se 
formeaz\ marii infractori, pu[c\ria[ii, alcoolicii. 
 Liceenii sunt selecta]i, a[a c\ cei f\r\ sim]ul 
m\surii sunt mai rari dar mai apare c=te unul cu 
schizofrenie care `nfrunt\ profesori, p\rin]i, poli]ie... cu 
sim]\m=ntul c\ e ve[nic pe p\m=nt. Mai sunt destui 
retarda]i care-[i descoper\ abilit\]i, talente, "rude" [i 
"pia]\" de desf\[urare ! 
 Deja "studen]ii": a) cei de la facult\]i (cu scopul 
de a deveni oameni) 
b) cei de prin penitenciare, locuri de reeducare, grupuri 
de rromi, din familii declasate, care sperie buzunarele 
oamenilor... 
 Sminti]ii permanen]i ajung, adesea, la o v=rst\, 
f\r\ s\ fie diagnostica]i. Numai c\ nu se pot ab]ine de la 
vagabondaj, b\utur\, perversiuni sexuale, alte fapte 
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antisociale. De regul\ lumea-i recunoa[te [i se fere[te de 
ei. 
 Toate categoriile ies `n eviden]\, `n priveli[te, doar 
atunci c=nd cineva `i arat\ cu degetul, pentru c\, `n rest, 
ei par a nu ]ine cont de al]ii. 
 Cine-l autorizeaz\, de exemplu, pe pu[tiul de 13-
14 ani (Sava Paul?) s\ m=zg\leasc\ cu sprayuri toate 
suprafe]ele plane pe care le `nt=lne[te `n cale ? Acestea 
cost\, oare cine i le d\ ? Uita]i-v\ pe garduri, pe ziduri pe 
str. M. Kog\lniceanu, bl.32, 33, fosta Cas\ de pensii [i 
ve]i vedea n\zdr\v\niile unui [ocat c\ruia cineva i-a 
b\gat `n cap c\ e [i talentat `n loc s\-l opreasc\ s\ se certe 
cu oamenii ?! Pentru c\ to]i `l `ntreab\ de ce-[i permite s\ 
le ur=]easc\ zidurile, s\-i pun\ la cheltuieli inutile [.a. 
 Cum p\c\tosul \sta e [i obraznic [i f\r\ 
discern\m=nt, r\spunde, ]ig\ne[te [i procedeaz\ `n 
continuare ca un smintit ! 
 Colocatarii nu-l prea pot opri, mai ales c\ vreo 
c=]iva ]igani `i iau ap\rarea [i-l sf\tuiesc. 
 Poli]istul de proximitate nu prea exist\ ! 
 Legile sunt greu de aplicat pentru comunitatea 
asta putred\. 
 Ce-i de f\cut? 
 Probabil un front comun al cet\]enilor urbei care 
pot da u[or un telefon la poli]ia de proximitate 307655 
sau la 112. 
 Cum sminti]i de \[tia sunt `n mai multe cartiere [i 
`n mai toate ora[ele, v\ cerem tuturor, OPRI}I 
SMINTI}II ! ! 
(MERIDIANUL, AnVIII, nr.38(664), joi 21 septembrie 2006, Editorial) 
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(TAIE) FRUNZE USCATE (La c=ini) ! 

 Pentru cine nu [tie, pe str. M. Kog\lniceanu sunt 
c=teva haite de c=ini care mi[un\ de la un cap\t la... 
Copou ! 
 Tot pentru cine nu [tie, anul acesta este o bogat\ 
recolt\ de frunze uscate care, mai, mai, s\ acopere iarba 
p\rcule]ului dintre Arhivele Statului [i L.M.K. Asta 
dac\: 
 - N-ar fi vajnicii lucr\tori de noapte care fug\resc 
cu m\turoiul fiecare frunz\ galben\ sau stacojie c\zut\ 
din pomi. 
 - {i dac\ n-ar fi harnicii angaja]i la Legea 416 sau 
76 care s\ primeasc\ un salariu oarecare numai [i numai 
pentru c\ poart\ un t=rn, o co[arc\ sau un sac de plastic 
`n care s\ `ngr\m\deasc\ frunzele din ce `n ce mai 
pu]ine. 
 - {i dac\ n-ar fi cel pu]in un supraveghetor la cel 
mult 3 oameni s\ le arate cu degetul pe unde s\ mai 
scormoneasc\ pentru frunza care dovede[te c\ to]i 
muncesc [i-[i merit\ paraua. Cam un sac de frunze 
ve[tede, adunat de 4 oameni (dar, nu cu cine [tie ce 
os=rdie - ?! - , pentru c\ prin gardul viu se stric\ grebla) 
ar fi trofeul zilei, r\spl\tit cu mila statului. Cum iarba 
r\m=ne iar c\z\turile nu, la 1 milion de lei, 1000 de 
frunze – repede ascunse (deh! frunzele [i z\pada nu se 
pot num\ra sau c=nt\ri, dar leafa merge).  Pu[i pe 
evaluare capitalist\, `ntreb\m: oare c=t cost\ `n mod real 
fiecare frunz\ d\ruit\ de Domnul `ntru fericirea 
muritorilor care, din lene, n-ar avea dup\ ce s\ bea ap\ ? 
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 {i, concluzia: Frunzele astea scorojite de brum\ 
cost\ mai mult dec=t oricare aliment ! 10 kg de frunze, 
adunate de 4 persoane, plus tomberon, plus remorc\ sau 
gunoier\ cu al]i 3-4 ^ alte cheltuieli necunoscute 
privitorului... nu-s milioane de lei pentru c=teva grame 
de frunze uscate ? 
 Pre]ul de cost al acestora poate fi `ntrecut doar de 
kilogramele de p\m=nt scoase din [an]urile mereu 
desfundate de prim\rii dar nu [i de lope]ile de z\pad\ 
aruncat\ l=ng\ carosabil ! 
 Am sus]inut `ntotdeauna necesitatea ajutor\rii 
nevolnicilor (nevoia[i – f\r\ putere de munc\) dar [i 
p=rjolul prin fonduri pentru acest motiv trebuie s\ ne dea 
de g=ndit. C=nd `i v\d pe vecini, de la bl. 32, c=nt=nd 
toat\ ziua, juc=nd barbut, `njur=nd, tr=nd\vind, m\ `ntreb 
c=t mai poate `ncuraja statul nemunca ? E drept c\ unii 
"s\tui" de munc\ de pe aici au [ters-o la furat prin 
Europa. Dar nu e drept s\ fie pl\ti]i ni[te puturo[i care 
adun\ un sac de usc\turi `ntr-o zi, c=rtind c\ (`nc\) 
primesc pu]in pentru "efortul" lor ! 
 Altfel spus: avem destui care taie frunze (uscate) 
la c=ini ! Dar, de ce s\-i pl\tim pentru asta ? 

* 
 Felicit\ri directorului de la {coala 4 B=rlad "Tudor 
Pamfile" – dl. prof. Cristian Ghi]\, mare `mp\timit al 
`nv\]\m=ntului [i d-lui prof. Doru Balan de la Gimnaziul 
4 Vaslui "Elena Cuza" pentru modul `n care au organizat 
anivers\rile celor 150 respectiv 35 de ani ale acestor 
a[ez\minte ! 
(MERIDIANUL, An VIII, nr.46 (672), joi, 16 noiembrie 2006, Editorial) 
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SEMNELE TIMPULUI 
 Se spune c\ fiecare timp istoric `[i are "semnele" 
(caracteristicile) lui, c\ fiecare om `[i are momentul s\u 
de glorie (dar [i de disperare) dar [i c\ niciodat\ [i 
nic\ieri cineva nu poate sta `ntotdeauna `n fruntea mesei. 
 Ca s\ nu spunem c\ unii nu pot fi `n scaunul de 
onoare dec=t dac\ ar cununa pe cineva. 
 Totu[i [i timpul "care vine" `[i anun]\ 
particularit\]ile prin atitudini, caractere sau elemente 
sociale care se generalizeaz\ tot mai mult. Cum nu toat\ 
lumea vede (`n]elege) ce se `nt=mpl\, ar fi cazul s\ 
`ncerc\m descifrarea semnelor timpului gata s\ se 
instaleze din ce `n ce mai trainic, dac\ nu definitiv. 
 Domnia banului e instalat\ `n deplin\tatea ei `n 
pseudo-tranzi]ia pe care o parcurgem. Poate nu [i `ntre 
adolescen]ii [colari (care-s `nc\... ve[nici) unde n-ar fi 
calcul pentru zestre, pentru avantaje. Nimic nou sub 
soare c=nd vorbim de or=nduirea `n care suntem. M\ 
`ntreb dac\ putem vorbi, cu adev\rat, de semne 
particulare... 
 CUV+NTUL DE ONOARE, aproape, nu mai 
exist\. Fiecare `ncearc\ s\-l p\c\leasc\ pe oricare din fa]a 
lui `nc\ din momentul `n care-i propune ceva [i `n nici un 
caz nu crede c\-[i va respecta cuv=ntul pe care-l scoate. 
LOIALITATEA ? Mare semn de `ntrebare c=nd lumea-i 
nebun\, nebun\ [i pentru vreo sut\ de lei tr\deaz\ pe 
oricine poate. ~l faci pe unul om ridic=ndu-l din nimic... 
E inutil s\ crezi c\ exist\ recuno[tin]\ sau dragostea 
aproapelui. C=nd `i vine bine, nu se uit\ la c=t r\u poate 
face. Practic, nu mai exist\ prejudec\]i ! 
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 CINSTEA este no]iunea foarte vandabil\. E o 
speran]\ mereu `n[elat\, e un aspect uman `n mare 
suferin]\. 
 M\ `ntreb dac\ n-ar trebui s\ se redefineasc\ 
termenul pentru c\ e general-uman ast\zi ca profitul s\ 
guverneze rela]iile interpersonale. Cum am putea numi 
pe `n[el\torii de toate categoriile care-[i [ubrezesc fondul 
uman prin furti[aguri, t=lh\rii, crime ? 
 Prin abandonarea valorilor perene care guverneaz\ 
societatea, g\sim boga]i f\r\ onoare [i s\r\cime 
disperat\; produc]ie super-ra]ionalizat\ [i lucr\tori 
dezumaniza]i; convie]uire social\ cu [mecheri [i 
detraca]i `n palid\ opozi]ie cu tipi educa]i [i deta[a]i de 
IMEDIAT. 
 Pare ceva filosofie `n ce scriem dar e mai mult o 
constatare amar\ pentru vremuri `nc\ tulburi `n care 
normalitatea e `nc\ un vis. ~ntr-un imperiu al de[eurilor 
umane trebuie s\ r\sar\ [i verdele viitorului, oric=te 
escrocherii me[te[ugite am parcurge. ~ntr-un moment `n 
care societatea rom=neasc\ e `n v=nzoleala c\ut\rilor 
trebuie s\ [tim ce urm\rim, s\ ajungem la un cap\t ! 
 Cred c\ ne pot bucura [i semnele simple ale 
prim\verii : un miel, o iedi]\, un iepura[, dar mai ales 
erup]ia vie]ii `n multiplele ei forme l\sate de Dumnezeu ! 
 De dragoste, ce s\ mai spunem. F\r\ ea nu se 
poate ! Ca [i f\r\ speran]\ ! 
 Mai altfel spus: s\ fim mai `ncrez\tori `n via]\; [i 
mai sensibili la semnele imediate ale prim\verii ! 
(MERIDIANUL, An IX, nr.12 (690), joi, 22 martie 2007, Editorial) 
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PRIM|VAR|... SEAC| ! 
 Nu [tiu dac\ nu-s c=rcota[ acum, la explozia asta 
floral\ (cam t=rzie), pe timpul cire[ului `nmiresmat, al 
caisului `nfrunzit (florile-s de mult avortate) [i cu m\rul 
cr\p=nd `n culorile cele mai diverse. {i cu `ntreg covorul 
de p\p\die, dar [i cu un v=nt `nc\ rece... 
 Ar trebui s\ ne bucur\m de verdele crud al acestui 
anotimp, ar trebui s\ tres\rim la mirosul reav\n de 
p\m=nt scormonit pentru produc]ie, de exuberan]a 
copiilor, de... de... 
 Cu toate astea e jale chiar [i `n suflete nu numai 
primprejur. 
 Cine ar fi b\nuit c\ chiar cei din fruntea ]\rii se 
ceart\ ca chiorii, uit\ de acei care i-au ales, las\ totul de 
izbeli[te, `nc=t s\rmanii ]\rii nu mai a[teapt\ nimic, de la 
nimeni. 
 Cine ar fi b\nuit c\ dup\ o iarn\ bl=nd\, bl=nd\, 
dar seac\, vom avea p\m=ntul at=t de neprietenos [i rece 
`nc=t nu-i bine `nc\ de sem\nat porumbul. Tot a[a, nu 
g\sim rod la caise, zarz\re [i prun pentru c\ mugurele de 
rod a `nghe]at. La via nobil\ ochiul de rod e [i el mort, 
iar florile de prim\var\ n-au avut [i nu au nectarul 
necesar `nc=t stupii sunt f\r\ vreun fel de adun\tur\ iar 
albinele-s rele [i neprimitoare. 
 La G=rceni am v\zut grupuri de ]\rani ie[i]i la 
marginea unor loturi (mici) de arat, discuit [i sem\nat. 
Chiar am pus m=na pe coarnele plugului cu 2 cai s\ 
`ncerc o brazd\ mai ad=nc\ ! L-am v\zut pe mo[ 
Gheorghe Teslaru (peste 70 ani) sem\n=nd pe r=nd bob 
cu bob (de porumb) dintr-o pestelc\, exact ca acum 70 
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de ani. Cum [i locurile sunt s\race, posibilit\]ile 
financiare absolut precare, cam ce-l a[teapt\ oare ? (E 
drept, era vioi [i optimist !) Dar pe ceilal]i, adic\ 
popula]ia `mb\tr=nit\ a satelor ? 
 Asist\m la un val migrator (modern) cu rom=nii `n 
exod c\tre vest, unde a `nghe]at de mult ritmul natalit\]ii 
[i unde c=[tigul este mai mare. 
 Asist\m neputincio[i la nenorocirea agriculturii 
unde cultura na]ional\ a devenit B|L|RIA. 
 Vedem c\ micii `ntreprinz\tori de la ora[e ([i sate) 
sunt p=ndi]i de faliment, din imposibilitatea de a asigura 
veniturile la nivelul UE unde suntem parteneri foco[i ! A 
`nceput [i goana dup\ p\m=ntul care devine din ce `n ce 
mai valoros. Continu\ alerg\tura dup\ or=nduieli 
democratice... 
 E un tablou `n negru ? 
 E doar ceva din realitatea acestor zile, s\pt\m=ni, 
luni [i chiar ani, c=nd tranzi]ia se `ncheie [i lupta pentru 
existen]\ e [i mai aprig\ ! 
 ~n orice prim\var\, chiar [i seac\, re`ncepem 
LUPTA PENTRU VIA}|. Putem altfel ? 
(MERIDIANUL, An IX, nr.16 (694), joi, 19 aprilie 2007, Editorial) 

 
NEBUNII... zilei !! 

 Un t=n\r de vreo 18 ani s-a tot ]inut de mine s\-l 
angajez c\ vrea s\ aib\ banul lui, c\ va fi serios... I-am 
zis c\ n-am nevoie de el dar dac\ vrea s\ munceasc\ `l 
iau... E, numai mofturi.  
 O muieru[c\ cu buricul gol a auzit c\ am 6 posturi 
libere. Pot crea `n orice moment 10 locuri de munc\. Nu 
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[tia s\ fac\ nimic, fiind proasp\t absolvent\ de liceu. I-
am zis direct: d-[oar\, dac\ vrei cu adev\rat s\ munce[ti 
vino la program peste dou\ zile... Hm !  
 Un oarecare de vreo 21 de ani, cam dus cu mintea, 
cu ac]iuni [i gesturi dezarticulate scap\ jos camera video, 
microfoane [i pe orice mai pune m=na. Nu poate evita 
instruc]ia necesar\ pentru o slujb\ normal\. El "pleac\ 
pentru c\ nu mai poate suferi s\ tot fie cal de b\taie" de[i 
to]i `l protejeaz\... 
 Un "operator" de vreo 40 de ani ar vrea s\ 
munceasc\ la birou, nu prea [tie la calculatoare, nu 
practic\ vreo meserie dar "ar face orice". Nu e `n stare de 
nimic, nu face nimic ore `ntregi, vrea salariu mare s\ stea 
cu m=nile `n s=n. 
 O fiin]\ de vreo 50 de ani "ar vrea s\ munceasc\". 
St\ `n scaun 5 ore, cu telefon, h=rtie, calculator [i ziare `n 
fa]\ [i... n-o duce capul la nimic. S\pt\m=ni `ntregi, a stat 
a[a... 
 Un "poet", f\r\ vreo slujb\, milog mai peste 
m\sur\ ([i are peste 50 de ani !): `l iau la Zilele culturale 
b=rl\dene [i nici p=n\ azi n-a realizat vreun material. A 
[ters-o din nou (cam a opta oar\ !) c=nd i-am cerut 
articolele: nu se poate acomoda cu MUNCA ! 
 Mi se pare c\ exist\ `n r=ndul tineretului (mai ales 
]ig\nesc) p\rerea c\ se poate tr\i mult [i bine pe spinarea 
p\rin]ilor, din furti[aguri, din v=nzarea hainelor prin 
calculator, prin mil\ sau t=lh\rii ! Cunosc pe c=]iva care 
tr\iesc bine, au datorii multe, multe, de[i c=[tig\ destul 
prin... [antaj ! 
 |[tia-s nebuni ? De fapt cum s\-i numim ? 
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]inut capul de afi[, `nfrunt=nd aproape de unul singur 
partide [i [efi de partide foarte puternice. 
 Dumitru V. Marin a candidat la prim\ria Vaslui 
(ecologist, apoi prin fuziune A.P. [i P.N.L.), la Consiliul 
Jude]ean ca [ef de list\, la Consiliul Local Vaslui, ca 
deputat al Uniunii Na]ionale de Centru [i senator pentru 
Conven]ia Democratic\ (cu P.N.}.C.D.).  A prins `n total 
cinci mandate de consilier jude]ean [i dou\ de local  
(simultan).  
 ~n r\stimpul de tranzi]ie, politica era o necesitate, 
nu o preocupare sau chemare pentru cineva care avea 
nevoie de informa]ie, de mi[care `n diverse medii, de tot 
felul de rela]ii pentru realizarea unei mass – media 
competitive. F\r\ "autoritatea" politic\, ar fi lipsit cel 
pu]in o component\ a personalit\]ii aflate `n B|T|LIE 
cu to]i ceilal]i, dar mai ales cu sine. {i televiziunea, [i 
manageriatul [i politica sunt cronofage. A[a se explic\ de 
ce a realizat doar pu]ine c\r]i tip\rite, chiar dac\ sunt de 
mare importan]\. P=n\ la urm\ mobilizarea cet\]enilor `n 
toate campaniile electorale (ecologi[tii au fost a 4-a for]\ 
politic\ `n jude] [i prima pe ]ar\, 11% dintre consilieri `n 
cadrul Federa]iei Ecologiste din Rom=nia), apoi `ntre 
campanii, deplas\rile aproape zilnice `n teren (reporter 
TV – radio, ziar) alc\tuirea unor comunic\ri [i referate 
[tiin]ifice, editarea unor c\r]i, `ndrumarea unor echipe 
sportive ca [i participarea, redus\ la via]a monden\ dar 
intens\ la cea cultural\ ([i didactic\) a `nsemnat mereu o 
prezen]\ activ\ [i stimulativ\ (prin exemplu de urmat 
sau... reac]ie !). 
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 Credin]a noastr\ a r\mas c\ presa Grupului a 
r\mas independent\ iar "omul politic" [i-a ales mereu, un 
partid f\r\ viitor ! Prezen]a `n Partidul Na]ional Liberal a 
fost tot un e[ec ! 
 P=n\ [i postul de consilier jude]ean de pe lista 
P.N.L. (2008) s-a ob]inut prin judecat\ cu "propriul" 
partid. 
 "Mediul" politic distorsionat [i cu tarele lui a 
`nsemnat un plus de experien]\ [i prilej de `nv\]\turi 
pentru... opera memorialistic\. Ca om de pres\ ( asta a 
asigurat prestigiul social), ca practicant la catedr\, 40 de 
r=nduri de absolven]i (grade, studii, comisii, etc.), ca 
autor de c\r]i sau diverse lucr\ri publicate, ca sportiv 
(fost vicecampion na]ional la lupte `n 1962, vicecampion 
la oin\ 1973 – 1974 [i ... fotbalist) [i ca personalitate 
mereu cu opinii (deci nu `ntotdeauna agreat), ca etnolog, 
membru `n tot felul de jurii, poate, ca bun familist (trei 
copii foarte realiza]i), [i chiar ca un om de afaceri, iat\, 
argumente pentru prezen]a pregnant\ `n jude]ul Vaslui, 
din 1970 `ncoace. 
 La toate acestea se adaug\ leg\turile afective sau 
comunicarea cu mari personalit\]i ale Rom=niei 
(academicieni, senatori, profesori, mini[tri, deputa]i, 
chiar pre[edin]i de stat), cu un scop precis afirmarea 
valorilor locale `n context na]ional [i nu numai: [ef de 
delega]ie la Congresul Interna]ionalei Verzi (2001), 
discu]ii cu Joschka Fischer despre Constitu]ia Europei, 
invita]ii speciale la B.B.C., `n Republica Moldova, 
Ucraina, Polonia, Turcia (Kombassan), Cipru [.a. 
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 Cum s-a reu[it at=t de mult ? Munc\, nesomn [i 
sprijinul familiei. 
  

a) Despre politic\ [i oameni politici 
 

Pe secet\: 
SCROAFA-N COPAC 

sau 
B|SESCU  ~N AVION 

 B\sescu vrea avion `n care s\ stea m\car 24 de ore 
`n aer. 
 Pe p\m=nt oamenii sunt `nnebuni]i de secet\ [i 
B\sescu vrea `nc-o ruptur\ de cei care l-au ap\rat la 
referendum: mai `nt=i e `mpotriva legii pensiilor, deci `i 
arde la polonic pe pensionari, adic\ taman pe cei care     
l-au sprijinit masiv, iar acum, c=nd p\m=ntul arde, vitele 
mor, ]\ranii n-au ce s\ adune de pe c=mp, or\[enii mor 
de c\ldur\ [i de sete, el, B\sescu [i institu]ia preziden]ial\ 
vor avioane scumpe cu care s\-[i asigure "traiul" `n caz 
de... ce? pericole la grani]e (nu...) revolte interne ? (`nc\, 
nu), secet\ (asta, da!). 
 Mi s-a p\rut o b\taie de joc nemai`nt=lnit\ ca 
atunci c=nd popula]ia e amenin]at\ de foamete (sigur\, 
dup\ o asemenea calamitate)) popularul B\sescu s\ vrea 
avioane scumpe ! }ara arde [i baba (pardon!, B\sescu) se 
piapt\n\. 
 Mi se pare c\ nu reac]ion\m corect (mai ales 
guvernan]ii) la calamitatea `nceputului de secol [i 
mileniu `n care recolta autohton\ e compromis\, 
zootehnia cade pe buc\]ele multe [i mici,  via]a social\ 
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se dezintegreaz\ din cauza unei genera]ii cu nota 10 la 
[coal\, dar cuno[tin]e de 5 [i poft\ de munc\ de 3 (mare 
z\p\ceal\ !...) 
 {i c=nd exodul rom=nilor e provocat ([i) de 
politicile de sus... 
 M-am revoltat s\ v\d indiferen]a unor ale[i care 
cred c\ a sta cu m=na `ntins\ `n UE ar fi o salvare pentru 
noi. Am apreciat atitudinea lui Adrian Porumboiu `n 
emisiunea de la TV.V (de duminic\, 22 iulie) care aplic\ 
un principiu just: s\ facem ce putem noi, oric=t de bine [i 
apoi... s\ nu a[tept\m mila altora ! 
 M-am revoltat s\ v\d cum parlamentarii `[i acord\ 
tot felul de drepturi [i m\riri de lefuri (ce-or fi f\cut \[tia, 
s\ merite?), m-am revoltat s\ aflu de afacerile oneroase 
ale unor politicieni [i func]ionari, care fur\ din banul 
public, deci din impozitele pe care le pl\tim... 
 Culmea c\ cei mul]i nu mai au [i nu mai pot avea 
nici un cuv=nt de spus! ! (Chestia cu votul e... iluzie, pe 
bani !) 
 Tot la culme e minciun\ria din politica 
rom=neasc\ ! 
 ~ntrebarea e, NOI CE PUTEM FACE ? 
 S\ `ndemn la revolt\, nu pot [i nu vreau; nu e o 
solu]ie. 
 Dar organizarea unor ac]iuni se impune. Cine va 
face CEVA, va avea tot sprijinul nostru ! 
 Ar fi curios, cum putem s\ `mpiedic\m scroafa s\ 
urce-n copac, adic\ renun]area la avioanele lui B\sescu 
[i s\-l determin\m s\-[i `ntoarc\ privirea spre nevoile 
reale ale poporului. 
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 Ori, chiar s-a `ndep\rtat de noi to]i [i are mare 
nevoie de avion s\-[i scape pielea ? ! Absolut sigur, cu 
asemenea ac]iuni, e definitiv `n aer. 
(MERIDIANUL, An IX, nr.29 (707), joi, 26 iulie 2007, Editorial) 

 
Percep]ii... POLITICALE... ! 

PARTIDELE LOCALE [i [efii lor 
 A fost un fel de viitur\ politic\, f\r\ `ncr=ncen\ri 
locale [i f\r\ prea mare miz\ pentru locuitorii acestui 
jude] aten]i doar la presta]ia (bun\) a Gabrielei Cre]u 
care ne va reprezenta la Bruxelles. 
 Au fost alegeri f\r\ campanii electorale, 
a[tept=ndu-se totul de la bidiviii din frunte, cheltuindu-se 
pentru pomeni conjuncturale minimum posibil sau deloc. 
 Unii n-au vrut, al]ii n-au avut... 
 Presta]iile diferite au fost determinate [i de oameni 
[i de bani. 
 PSD - a r\mas principalul competitor motivat de 
for]\ financiar\ [i mai ales de locul dinainte eligibil al 
prof. Gabriela Cre]u. Era cu totul absurd s\ nu aib\ acest 
36% dat fiind experien]a lui Dumitru Buzatu [i Vasile 
Mihalachi care ]in `n fr=u tr\pa[ii mai mici sau mai mari 
`n salturi mortale. Cu ocazia asta, candidata din Vaslui  
s-a lansat cu adev\rat `n politica mare [i prinde un post 
onorant [i... autoritar, bun tare pentru uninominal. Dac\-l 
ad\ug\m [i pe senatorul Aristide Roibu [i pe Jan 
Ciupilan (Hu[i), cvintetul \sta rade tot la locale [i 
parlamentare. 
 PD mi-a produs o surpriz\ de la 7 la 22%. Asta 
`nseamn\ c\ aleg\torii, adic\ a 5-a parte dintre ei, cei 
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prezen]i la vot, `l prefer\ pe B\sescu [i ai lui. Care [i c=]i 
sunt "ai lui" tare r\m=ne de v\zut pentru c\ dac\ ar 
disp\rea t\tucul greu i-am mai g\si printre ale[i. 
 Recunoa[tem c\ au devenit a 2-a for]\ politic\ de[i 
`n campanie abia au r\cnit `n a 2-a parte iar `n media     
n-au prea f\cut prezen]a. C=rj\ [i {tef\nescu r\m=n greii 
forma]iei condus\ de Cristian R\dulescu, un deputat de 
oarecare suprafa]\ na]ional\ [i foarte, foarte pu]in 
prezent "`n local". 
 PNL lui David a pierdut 4-5% datorit\ lui Dan 
Marian [i a unui grup de tineri neferchezui]i. Culmea c\ 
cel poreclit Pufule] clameaz\ c\ [i-a `ndeplinit obiectivul 
cu 16% (!) c=nd are puterea [i banul public. ~n jude]ul 
Vaslui procentele sunt ale primarilor din localit\]ile cu 
rezultate bune [i nicidecum ale pre[edintelui pe jude] 
considerat incompetent [i nepriceput chiar de cei din 
staff-ul lui. Aici "autoritatea de departe" a fost Cristian 
David [i "de aproape" cei 10 primari care `n locale, nu 
vor mai avea aceea[i greutate. 
 Zvonurile spun c\ episcopul politic Dan Marian 
nu prea mai are mult de domnit tocmai pentru c\ pare a-i 
pune la s\rutat m=na pe st=lpii locali mult mai influen]i 
[i mai boga]i. Au `nceput marile manevre. 
 PRM-ul lui Bichine] - mare surpriz\ ! La c=t 
alearg\ omul \sta n-am crezut c\ va ob]ine doar 6%. Se 
vede `nc\: "tribunul" nu mai are audien]\ iar ]\ranul 
nostru   nu-[i promoveaz\ valorile locale a[tept=nd s\ le 
cad\ bun\starea cu h=rzobul... de la Bucure[ti. 
 PNG - cu 5,6 % ar fi o for]\ local\, dac\... Steaua 
nu merge, Becali se `mbog\]e[te, pre[edintele pe jude]  
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n-are for]\ financiar\, oameni - nu ! Dac\ pic\ mitul 
Becali, PNG r\m=ne cumva cre[tin [i mai pu]in 
democrat. 
 Surpriza surprizelor: PL-D. 
 S\ nu cread\ Viorel C\rare c\ am ceva cu el ca 
om. Hot\r=t, nu pentru c\-l consider un tip muncitor [i 
calculat. Partidul lui Stolojan `ns\ este altceva: o anex\ a 
PD reprezentat\ de un om cu autoritate `n societatea 
rom=neasc\. Afi[ul simplu [i cu Stolo solo a prins ! 
 Altfel, cine a auzit de ceilal]i candida]i ? 
 Stolojan, ca [i B\sescu, a c=[tigat singur acest 
procent de 5,3 % [i `n jude]ul Vaslui dup\ o campanie 
local\ slab\ [i nemotivat\. 
 La CEILAL}I.... `l includ pe... Tokes. Episcopul 
reformat, mare adversar al rom=nismului, are 1000 de 
voturi, aici, `n inima Moldovei !!! De unde se vede c\ 
destui t=mpi]i, be]ivi sau analfabe]i nu [tiu unde pun 
[tampila c=nd au ciudatul sentiment c\ de ei depinde 
lumea, `n cabina de vot. 
 Cum, a[tept\m campania adev\rat\ de "locale", 
'`nc\lzirea" din noiembrie e un fel de barometru spart, 
doar ca [i la inunda]ii, viitur\ electoral\ ! 

* 
 La Referendum r\m=ne... cum am spus: mare [i 
costisitoare porc\rie ! 
 Subliniez: ce-am scris `n ultimele 4 editoriale sunt 
sinteze ale opiniilor din public. Nimic altceva ! 
(MERIDIANUL, An IX, nr.47 (725), joi, 29 noiembrie 2007, Editorial) 
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PRIETENII [i cum\trii politice 
 Momentul 2007 se afl\ spre final, dar din punct de 
vedere politic e cam expirat, dat fiind c\ ne afl\m `n 
ultimele 3 s\pt\m=ni ale anului. Mai urmeaz\ vreo 
dona]ie, vreun gest pentru vreo b\tr=nic\, ceva ur\ri 
oficial-electorale [i... focurile de artificii de revelion, 
moment `n care primarii sunt la mare cinste, oriunde ar fi 
ei, deoarece ei pl\tesc. Nu conteaz\ de unde sunt banii... 
adic\-s publici `n totalitate, dar, p=n\ la urm\ pentru 
public se cheltuiesc sume frumu[ele fie pentru soli[ti [i 
spectacole, fie pentru focurile de artificii. V\d c\ asta se 
poart\ pretutindeni `n lume. 
 Vine pomul de Cr\ciun cu becule]e [i sclipici. 
Dintre cei 450.000 locuitori ai jude]ului, poate, 4500 `[i 
procur\ bradul (brad, nu plastic) [i-l pot orna 
corespunz\tor. Tot cam pe at=]ia mai `ncropesc ceva de 
Cr\ciun pentru c\ aceste 3 zile par a fi s\rb\torile de 
iarn\. Se mai deap\n\ [i se tot deap\n\ amintirile 
recente... 
 "Momentul" 2007 a `nsemnat 2 referendum-uri [i 
alegeri pentru Parlamentul European. Pentru mul]i, 
evenimentele nu-s cele mai pl\cute. Pentru oamenii de 
afaceri nu prea, de[i Euro n-a prea flotat [i n-a influen]at 
serios `ntreprinderile. Pentru agricultur\ anul a fost 
dezastruos [i e de presupus c\ va fi foarte greu [i 
urm\torul pentru c\ cereale nu-s, p\s\ri nu-s (doar a fost 
grip\ aviar\), porci nu-s, [i cam dispare [i obiceiul de 
Ignat (avem sau n-avem pest\ porcin\?) 
 Singurul domeniu agitat a fost cel politic, deci. 
Dac\ privim ca reprezentativ\ luna noiembrie avem idee 
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ce va s\ zic\ acest loc unde lesne po]i ajunge `n t\r=]e, 
adic\ "politicienii" cu must\]i sau f\r\, sf=[ie `mpreun\ 
pe noul intrat !! Ceva exemple: 
 L-am criticat, [i `ntr-un fel regret, pe pre[edintele 
Viorel C\rare de la PL-D. C=t mai este PL-D pentru c\, 
din nou, Stolojan e om de paie `n m=inile lui B\sescu, 
`ngrijorat c\ Stolo ar ajunge s\-i fie contracandidat la 
pre[edin]ie. Toat\ trupa lui C\rare e `n aer, indiferent de 
c=t au cheltuit ca timp [i bani. Crede]i, cumva, c\ are 
vreunul, unul m\car, vreo [ans\ `n competi]ie cu Cr. 
R\dulescu, R. Loren], C=rj\, {tef\nescu, Idriceanu [.a.? 
 Dar, pentru ce s\ aib\ vreo [ans\?! 
 Un cui `n "inima" partidelor locale e Corneliu 
Bichine], marele `nfr=nt `n jude] `ntr-o confruntare unde 
Vadim nu mai are nicicum alura c\-l poate `nfrunta pe 
B\sescu. Tr\pa[ul din frunte nu mai are vlag\, [i prof. 
Bichine] va realiza mai multe c\r]i dec=t alt\dat\ f\r\ 
func]ia lui de pre[edinte. C=t ar fi `ntr-o `n]elegere cu 
Buzatu [i C=rj\ (nu Cr. R\dulescu, nu Loren]) e, exist\ 
pe undeva. ~n]elegerea cu cei de la PNG nu-l ajut\, iar 
conven]ia cu PNL r\m=ne perdant\. 
 De altfel cum\tria lui Dan Marian cu oricare 
politician local e privit\ ca p\guboas\. Cred c\ episcopul 
politic de pe ruta Vaslui – Hu[i i-a indep\rtat definitiv pe 
st=lpii locali [i se mazile[te singur, oric=t ar fi sus]inut de 
la centru. 
 Pentru c\, dac\ n-a]i observat, Mitic\ Buzatu de la 
PSD face c\r]ile cu Vasile Mihalachi [i Jan Ciupilan. Ce 
partid mai are un trio a[a de puternic ? ~i putem uita pe 
senatorul Roibu [i primarul C. Constantinescu ? 
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 {i acum motiva]ia titlului: auzit-a]i vreo critic\ 
`mpotriva acestor cinci de la vreo alt\ persoan\ politic\ ? 
 Adic\ de la opozi]ie? 
 V\ aduce]i aminte de "dinozaurii politici" o 
formul\ cu efect `nt=rziat care-ar fi justificat implicare `n 
ghemul intereselor a lui Pufule]? O mai auzi]i? Adic\ cei 
16 % ai liberalilor `i apar]in `n vreun fel lui Dan Marian 
oric=t s-ar fotografia el cu tot cu pantofi? Noroc de ni[te 
primari, afla]i acolo, la fa]a locului, tot `n ni[te cum\trii 
locale. 
 Iat\ c\ la nivel de jude] exist\ prietenii ([i fr\]ii) 
care  nu se stric\ indiferent de sc=nteile partizanilor... din 
partide !! 
 Mai curge mult\ ap\ pe B=rlad p=n\ s\ se 
destrame acest sistem care, p=n\ la urm\, asigur\ o 
conduit\... uniform\ ! 
 Din p\cate prietenia `n politic\ nu exist\ ! Iat\ `n 
jude]ul Vaslui prietenia `ntre persoane asigur\ unitate de 
vederi, vizibil\ `n hora cumetriei peste sate [i hotare ! 

* 
 Juc\ria referendum-ului i-a reu[it lui B\sescu ! De 
necomentat ! Dar monstruos [i p\gubos ! 
(MERIDIANUL, An IX, nr.48 (726), joi, 6 decembrie 2007, Editorial) 

 
MUGURI, FLORI [i... POLITIC| ! 

 Cam v=ntoas\ prim\vara asta [i la propriu [i la 
figurat ! C=t pe ce s\ nu putem `ntinde folia pe c\p[uni 
din cauza v=ntului, iar lucr\rile-s `nc\ `nt=rziate datorit\ 
capriciilor vremii. Ploile-s cam c=t ne trebuie ! 
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 Au `nmugurit mai to]i pomii, gr=ul, rapi]a sunt 
verzi-verzi, dar cai[ii, cire[ii sunt `n mare pericol: z\pada 
de mar]i noapte poate `nl\tura orice recolt\ de fructe. ~mi 
amintesc de 15 aprilie 1988, c=nd scriam romanul 
"Z\pad\ pe flori de cire[", diminea]a ie[eau din albul 
z\pezii lalele ro[ii iar florile de cais `nghe]au una c=te 
una... n-au fost fructe [i nici bucurii `n acel an ! 
 Cum, `n jude], agricultura e baza, nu putem dec=t 
s\ sper\m c\ chiar dup\ aceast\ iarn\ bl=nd\ [i 
`mprim\v\rare timpurie, vom avea noroc [i... recolt\ ! Pe 
scurt, n\dejdea st\ tot `n munca noastr\ !  
 Se aranjeaz\ ploile `n politica local\ [i de 
pretutindeni... `n ]ar\. Cred c\ evenimentul major este 
fuziunea AC}IUNII  POPULARE cu PNL, `n `ncercarea 
coaliz\rii for]elor de dreapta [i centru dreapta. Sper c\ nu 
crede cineva c\ pe aceast\ parte a e[ichierului politic ar 
mai fi cineva, s\ zicem PD-L... Cel pu]in `n jude]ul 
Vaslui, acesta se ascunde `n spatele c=torva persoane iar 
racolarea de trasei[ti nu-i aduce mare folos. Dup\ cum 
va dicta t\tucu B\sescu, PD-L va fi de st=nga (deh!, d\ 
peste PSD!), de centru (depinde care sau la care 
periferie) sau acum se vrea la dreapta. 
 Numai c\ PNL n-a fost nici decredibilizat [i nici 
distrus cum a vrut fostul deputat de Vaslui. Ba, chiar 
constat c\, acolo, la PNL s-au dus oameni de foarte bun\ 
calitate. 
 Se mai constat\ u[or c\ b\t\lia `n jude]ul Vaslui se 
d\ `ntre PSD [i PNL, cu spectatori din PD-L [i arbitri din 
PRM. Ar striga v=rtos [i PNG care, probabil, va intra `n 
pragul reprezent\rii, dac\ mai vine Gigi pe aici [i mai 



240 
 

vars\ ceva argin]i. Cum duminic\ e [i meciul cu Steaua, 
s\ te ]ii ce b=lci va fi. 
 Nu-i sarcina noastr\ s\ st\m cu ochii pe 
turbulen]i? 
 ~n teritoriu vor mai fi c=teva partide, printre care 
Alternativa Ecologist\, care caut\ consilieri [i membri. 
L\udabil efortul acestora [i merit\ tot sprijinul. Cine m\ 
`ntreab\ `i spun [i de ce. 
 Problema candida]ilor: e grea [i foarte grea ! Se 
scot de la naftalin\ nume [i prenume (militari, poli]i[ti, 
avoca]i) se "reabiliteaz\" trasei[ti care s\ `nfrunte pe 
"st\p=nul" local al unui electorat deja c=[tigat ! (Va fi 
greu [i la parlamentare !) S\ aib\ c=[tig, fiecare trebuie 
s\ aib\ nume cu renume, b\nu]i pentru campanie, [pri]uri 
[i c=rna]i pentru aleg\tori [i.... mare rezisten]\ psihic\. 
 Cu excep]ia c=torva, nimeni n-are locul asigurat ! 
 Din b\l\c\reala politic\, cel mai mult pierd 
intelectualii. 
 Pentru Consiliul Jude]ean, acum conduce Vasile 
Mihalachi, secondat de Corneliu Bichine], asalta]i de 
candidatul PNL [i PD-L. Restul... e t\cere ! Nominalul 
pe aceast\ func]ie cade r\u-r\u pentru aleg\tori `n acest 
an ! ~ncr=ncenarea, `ns\, se face din ce `n ce mai sim]it\ ! 
 C=nd afar\ sunt at=tea flori, merit\ s\ ne g=ndim la 
politic\? De ce nu la dragoste, [tiind c\ "unde dragoste 
nu e, nimic nu e" (Marin Preda). 
(MERIDIANUL, An X, nr.12 (741), joi, 27 martie 2008, Editorial) 
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BLESTEME, OC|RI [i LAUDE ! 
 Nu tr\im cele mai grele vremuri ! Dar, mai 
fr\m=ntate, da! Ba, chiar [i un paradox: de[i nu mai vrea 
politic\, toat\ lumea face: cel care spune c\ "nu face 
politic\" [i nu va participa la vot `l las\ pe un 
"necorespunz\tor" s\ ajung\ s\ decid\ `n locul lui; 
"comisarii" candida]ilor sunt nevoi]i, dintr-un interes 
oarecare, s\-i `mping\ `n fa]\ pe ace[tia, de[i `[i dau 
seama c\ de la alt partid ar fi cel mai bun; mul]imea... 
care tace [i asist\ indiferent\ la ce se face `mpotriva ei!!! 
"Interesul poart\ fesul" `n aceste alegeri `n care doar 
pu]ini `[i bag\ cap s\n\tos sub sabia unor jurnali[ti `n pas 
alerg\tor dup\ [tiri de senza]ie sau neadev\ruri 
"istorice"! numai s\ le intre [tirea (pentru a fi pl\ti]i). 
 Cititorii no[tri sunt de toate categoriile, v=rstele [i 
ocupa]iile... 
 Zilnic auzim blesteme la adresa celor care au 
stricat totul (PSD), au sabotat tot ce-au putut (PD-L) sau 
nu pot face c=t trebuie (PNL). Au `nceput [i oc\rile cele 
mai aspre la adresa lui B\sescu pentru palmele, pumnii, 
piedicile [i jigodeniile la adresa PNL care n-a fost l\sat 
s\ lucreze nici c=nd era PD la putere. Ce mai face 
marinarul acum? Concentreaz\ toat\ puterea la el ca s\ 
nu fie nevoie de lovitur\ de stat c=nd va vrea s\ modifice 
Constitu]ia. Ministerul de externe, Justi]ie, al Armatei 
sunt pe deplin ai lui B\sescu ! 
 Iat\ de ce democra]ia e `n mare pericol prin 
victoria unui alt partid b\sescian ! Ca s\ nu mai spunem 
c\ a[tia umbl\ dup\ furat candida]i, `n mare disperare! 
Cum PD-L avea mai multe g\uri dec=t ca[caval, iar 
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oportuni[tii sunt c=t lumea, asist\m la porc\ria racol\rii 
celor mai bine cota]i `n sondaje, sub sloganul "trasei[ti 
din tot jude]ul, alinia]i-v\ !". 
 Blestemele vor fi [i `n continuare pentru cei care 
f\ptuiesc migra]ia "politic\" (al dracului se mai 
"reg\sesc" c=nd pe o doctrin\, c=nd pe alta, dup\ cum li 
se promite!) pentru c\ e greu de f\cut ceva f\r\ sprijin 
popular. 
 Oc\rile cele mai diverse sunt preponderent `ntre 
candida]i [i politicieni. Dar [i ale oamenilor `n[ela]i `n 
a[tept\ri. Din cauza asta cu totul ne`ncrez\tori sunt chiar 
`n candida]ii cu cele mai bune inten]ii. Mul]umesc Gh. 
Co[ulea, Duduman, Manea [i altora din Moara Greci 
care au fost sinceri cu noi ! 
 Laude ? Nu [tiu cui s\ le acord\m. A[tept\m [i la 
aceast\ rubric\ tot ce ne pute]i spune sau scrie Dvs. 
Vom apuca s\ auzim laude pentru politicieni ? 
........................................................................ 
 Da, putem ! 
(MERIDIANUL, An X, nr.15 (744), joi, 17 aprilie 2008, Editorial) 

 
b) Electoral 

 
MIROS ... 

 Bruma u[oar\ de diminea]\ ne str=nge `n spate de 
grijile iernii. Nu prea miroase a must de[i singura 
produc]ie acceptabil\ pe secet\ a fost cea de struguri. 
Porumbul copt  e rar, p=inea proasp\t\ e cu amelioratori 
[i fier.... Sunt mirosuri naturale mai mult, ori mai pu]in 
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pl\cute care ]in de flori sau plante f\r\ valoare. Verdele 
crud a[teapt\ parc\... brumele... 
 Sunt `ns\ unele mirosuri gre]oase care fac via]a 
mai pu]in frumoas\, chiar printre aburii alcoolului 
consumat `n exces ! 
 Locatarii de la unele blocuri (mai ales la  vestitul 
32) arunc\ toate gunoaiele posibile [i uneori oalele de 
noapte cu totul, arunc\ haine pline de p\duchi sau boli 
"sexuale" [i realizeaz\ o "saltea" plin\ de mizerii, 
microbi, parazi]i ori g=ndaci tare ur=t mirositoare chiar 
sub ferestrele lor. 
 ~n alte zone locul de str=ngere a gunoaielor, e 
insuportabil pe suprafe]e `ntinse, oamenii apeleaz\ la noi 
s\ film\m... activitatea Goscomului. 
 Goscomul are mult, mult de furc\ cu vechea 
conduct\ de alimentare cu ap\. Unde au b\tut cepuri de 
lemn, al\turi au ap\rut multe alte g\uri... Numai 
B\l\nescu s\ nu fii, adic\ director acolo unde oamenii 
nu-[i pl\tesc ce consum\, calitatea angaja]ilor sufer\, 
datoriile se adun\, `ncas\ri din ce `n ce mai mici... 
 Mi-a pl\cut de cei care au reparat strada 
Dobrogeanu Gherea: pentru circa 20 mp de asfalt gros 
de 3-5 cm au "lucrat", 3 zile, 8 oameni, 2 gardieni 
publici [i s-a deviat circula]ia pe str\zi [i mai 
accidentate. De unde-i pl\ti]i, oameni buni, dac\ 
"muncesc" a[a cu spor ?!? 
 Pute r\u `n politica rom=neasc\ ! Ce strugurel, ce 
must, ce cultur\, ce agricultur\, ce altceva ? 
Bandraburgii \[tia ajun[i `n frunte pe seama unor 
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ma[in\rii cu cu]ite nu fac mare lucru pentru cei care i-au 
ales. Ba, chiar, `mpotriv\ ! 
 ~mi place c\ liberalii se str\duiesc s\ piard\. 
 Nu-mi place c\ alte partide nu fac prea mult ca s\ 
c=[tige ! 
 Constat c\ "poporul" nu mai acord\ politicii 
aten]ie, dec=t ca s\-i `njure pe politicieni [i pe 
guvernan]i! E [i aici o discu]ie de tip "T\nase [i 
Dinescu", `ncheiat\ cu ceva de... mama lor. 
 ~n jude], cu Bichine], PRM e tare; dar `n alte 
p\r]i... 5%? 
 Lupu alearg\ dup\ oile lui Becali `ntr-un PNG f\r\ 
ideologie. 
 C=t mai poate fi luat `n considera]ie PSD care vrea 
scor electoral pentru singura candidat\ eligibil\ `n 
Parlamentul european ? PD-ul pe unde dracu' o fi ? 
 Mare mascarad\ [i cu asta ! 
 Pentru c\ pute zdrav\n `n sector am vrea s\ ne 
]inem departe, dar, se poate ? 
 Desigur, mirosurile de flori [i de via]\ ne atrag 
mai mult. M\car s\ strig\m HAI VASLUIUL ! 
 Mirosul toamnei... n-a[teapt\ brumele ! 
(MERIDIANUL, An IX, nr.39 (717), joi, 4 octombrie 2007, Editorial) 

 
POLITICALE... 

 Se spune c\ politica e o mizerie. Adaug: [i o [ans\ 
pentru cei f\r\ alt\ [ans\, adic\ f\r\ avere, minte, noble]e, 
`nv\]\tur\... `n societatea capitalist\ unde, f\r\ parale, ori 
ajungi politician ori gangster. 
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 ~n condi]iile de dup\ revolu]ie chiar spirite elevate 
(dar f\r\ bani) ca s\ nu mai vorbim de contabilii ho]i [i 
atunci (c\pu[ele) s-au repezit `n speran]ele capitaliste. 
A[a se explic\ urcu[ul social al unora ca Buzatu, 
Bichine], Marin, Mihalachi [.a. 
 Politica, 1989-2004, a reprezentat `ncercarea 
`ndr\zne]ilor de a p\trunde `n pia]\ ([i afaceri) prin 
politic\. A fost calea cea mai curat\ pentru c\ ni[te 
c\pu[ari ca... au acumulat averi uria[e cu clauze penale 
[i... `n mare b\t\lie cu fiscalitatea. E fundamentul putred, 
dar nimeni nu-i mai poate rostogoli pe N\stase, V=ntu, 
Patriciu, Albu, Mihalache [i destui al]ii care au cam pus 
m=na pe ca[cavalul cel mare. Furtun\ cu diverse 
amestecuri care, `ntre timp, s-au stratificat. 
 2004-2007 – A[ezare social\, dup\ acumul\ri: cine 
are, are, cine nu, nu va mai avea, c\ nu mai are de unde. 
Surplusul pleac\ peste grani]\. (Unii spun c\ vin 
c\p[unarii [i ]iganii cu bani. Hm!). 
 La zi, liderii locali cam dispar, din ra]iuni 
economice sau din ordinul superiorilor politici: mai 
"iese" cineva la PNL din cauza lui Dan Marian? Mai 
sufl\ vreun PD-ist de frica lui Cristian R\dulescu? Mai 
chiscuie vreunul dintre cei care formau democra]ia 
vorbei p=n\ `n 2004? Pe cine-l vede]i `n fa]\ `n actuala 
campanie electoral\? 
 EUROPARL -  LOCALELE se prezint\ astfel: 
PSD – va ob]ine colacul de mire de[i Mitic\ Buzatu se 
ascunde c=t poate, s\ nu cheltuiasc\. Dac\-i pe vorbe, 
las’ pe el ! Are 2 atuuri: Pe Vasile Mihalachi, vorb\re] [i 
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echilibrat [i pe Gabriela Cre]u plasat\ foarte bine pe lista 
de 35. Vasluienii au pentru cine lupta ! 
 PRM – Durerea noastr\: Eforturile prof. Corneliu 
Bichine] risc\ s\ se risipeasc\ `n van deoarece e incert, 
foarte incert pragul electoral. ~n jude] pre[edintele 
Consiliului Jude]ean a f\cut treab\ bun\ [i... da' `n ]ar\? 
 PNL – Penal sau nu, face legea prin Guvern; dar 
la nivelul nostru apare un og\rar de prin Hu[i care se 
str\duie s\-l `ntunece pe Cristea. C=t a devenit de 
neserios Dan Marian ! ~l copie pe fostul Vr=nceanu [i 
crede c\-l vor sprijini deconcentratele lui Iftimoaei. 
 Cu sau f\r\ voie, \[tia fac exact ce trebuie ca s\ 
piard\ ! 
 PD – inexistent `n media, `n ac]iunile din jude], `n 
personalit\]i: cu o floare, C=rj\, nu se face prim\var\ ! 
Pre[edintelui importat Cristian R\dulescu i se rupe... de 
jude]ul Vaslui iar Loren] sau Idriceanu (cine a auzit de 
vreo "interven]ie" pe undeva?) fac parte dintr-o c\ru]\ 
tras\ de B\sescu ! Prin for]e proprii ar ob]ine 2-3 %. 
 La... {I AL}II: 
 PNG – e cam vai de Steaua lui ! ~mi place de Alin 
dar, chiar dac\ vor ob]ine 5 %, tot partid de mercenari [i 
oportuni[ti, e. Cum apa se r\ce[te se pot `mb\ta cu ea c=t 
vor. 
 PLD – e c\ru]\ cu pro]apul invers ! L-am rev\zut 
mar]i pe Stolojan care mi-a acordat un interviu de[i 
michidu]\ \sta, localul, nu voia, [i se cam d\dea mare. 
PLDeii nu mai au nici o for]\ de a se impune, nici 
puterea de a se bate, pentru c\ alt inamic dec=t T\riceanu 
n-au ! Cotiga cu cei de la Vaslui nu e `nc\ r\sturnat\ dar 



247 
 

cu siguran]\ "pre[edintele" lor de la jude] e bun pentru 
politic\ precum baba la mitralier\ ! 
 La... ETC.: verzii, ecologi[tii [.a. mult prea mici 
pentru un r\zboi... 
 Unde se vor duce voturile vasluienilor? Sigur spre 
vreun pinguin care [tie problemele jude]ului ca pe 
c=nt\rile pope[ti ! 
 Ar trebui ca pe 25 noiembrie s\ se iveasc\ [anse [i 
pentru noi. Dar cum politica e `nc\ o mizerie... 
(MERIDIANUL, An IX, nr.43 (721), joi, 1 noiembrie 2007, Editorial) 

 
POLITICALE 

`n tonuri pamfletare : europarl-localele 
: azi, 8.XI, Pe locuri; 15.XI, Fi]i gata ; 22.XI, Start. 

 Azi: Starea lor (pe locuri) 
 PSD - Puzderia Societarilor Dezbina]i: se mi[c\ 
ceva `n jude] pentru c\ Gabi Cre]u (Buzatu) merge pe 
rute ocolitoare c\tre... Bruxelles, Strassbourg, [.a.m.d., 
ar\t=ndu-se unde-i nevoie sau nu. E singura care 
combate, combate cu aleg\torii. 
 Pre[edintele pe jude] se ascunde `n barb\ [i "pe 
teren" de-a bra] cu consoarta. O `mpinge `n Parlamentul 
European s\ n-o mai vad\ pe-acas\. O fi om cu frica lui 
Dumnezeu dac\-[i lipse[te copilul de mam\ [i pe sine de 
cafeaua lini[tit\ de acas\ ? 
 Noroc de siamezul Mihalachi care ]ine bine fr=iele 
[i promite tuturor cu mare folos, marea cu sarea. 
 Oricum, ma[inile Consiliului Jude]ean duduie, s\ 
mobilizeze primarii `nc\ debusola]i de b\t\liile de la 
centru. 40% ? 
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 PRM - P\rta[i R\ma[i Muncitori, cu am\r\ciune 
f\r\ Rom=nia dodoloa]\, cu Vadimul local `ndr\zne] [i 
mereu optimist. Nu [tiu de ce vedem doar 2 c\l\ra[i cu 
schimbul, c=teodat\ pe post de dansatori pe s=rm\. S\ 
vede]i Dvs. ce bombe scoate grupul de asalt foarte 
cur=nd. C=]i primari sau activi[ti mai au, dup\ fe]uiala 
recent\ ? 
 Cred c\ se vor situa pe locul II cu vreo 20% 
pentru c\ Prim\vara R\m=n Muncitori iar toamna 
bichine[tenii num\r\ bobocii. 
 PNL - adic\ Pufule] N\ruie Libertatea `n partid. 
Pufule] puf\ie poruncitor prefer=nd pot=rnichile 
plimb=ndu-se prin praful pornit de prepelicari sau de 
pr\p\di]ii pu[i pe prad\. Profunzimea  conceptual\ 
demn\ de fostul pre[edinte "universitar", f\r\ liceu, cu 
ciraci f\r\ nume dar cu avere [i pozi]ii, cu "g=nduri 
curate" care-[i recit\: 
 "Unde e[ti tu, }epe[ Doamne (Vr=nceanu) ca 
pun=nd m=na pe el 
 S\-l tran[ezi `n dou\ corpuri: deputat [i mielu[el !" 
 Parc-am vrea m\car s\-i auzim `n]eleptul `ndemn 
la lupta `mpotriva corup]iei pe care-o reprezint\. 
 Dup\ cum apar `n public [i publicitate: 6-8 %, s\ 
zicem 10%, c\ va num\ra voturile prefectul [i oamenii 
lui. 
 PD - Pr\p\di]i Demni, prin diverse cotloane, cu 
n\dejde-n B\se Domn de la care a[teapt\ ca [i alt\ dat\ s\ 
le cad\ m\laiul, cu h=rzobul de la Bucure[ti, ~nfundat 
prin capital\, dispre]uitor pentru vasluieni, pre[edintele 
nici m\car somnoros nu mai r\spunde la telefon, prim-
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vicele (de la Prut) c\l\tor prin Ucraina portocalie, [i 
vice-ii nu chiscuie nicicum. 
 Paraliza]i de frica `nt=lnirii cu aleg\torii se sprijin\ 
`n C=rja mereu s\pat\ de (Idri)cineva, dar cu n\dejdea   
c-o sticl\ mai are ceva spre consum ! 
 B=rl\denii [i hu[enii-s ca laptele pe fundul g\le]ii: 
pare alb dar nu e ad=nc. Se duc buluc spre 7% ? 
 Partea Dureroas\ e c\-s invizibili ! 
 PLD - Pric\ji]i Lipi]i de Deal din cotiga c\rui 
Stolojan se vede Parlamentul. Poate chiar cel european, 
c\ altfel n-ar zbura Flutur prin floarea ]\rii, cu gr\birea 
`ntoarcerii `n activitate. 
 C\rare, "C\r\ruie care suie-n v=rf de munte", cu 
afi[e de pe spinarea telegarului central, icne[te a 
r\zbunare mai ales c\ vasluienii n-au nimic eligibil 
pentru c\ Europa nu-i de nasul lor... Politicul ]=c\ nu-i 
prea `nv\]at cu t\rbaca [i m=r=ie-n barb\ c\ s-a b\gat 
unde-i ia foc hardughia [i r\m=ne f\r\ clien]i. 
 PC - "Popolul" Consternat de marile proiecte `l 
caut\ pe Ciurea c\l\tor pe la multe partide, care a[teapt\ 
laptele-n p\sat (bine, [i droguri), adic\ la cr=[m\, cu toate 
c\ la centru tot de 1 % se aude. Tace [i bine face [tiind c\ 
poate cu o minciun\ boiereasc\ trec de grani]a 
nem]easc\! Prind 2-4 % ? 
 PNG - Pric\ji]ii Neamului Gigi, tare cre[tin [i mai 
democrat, cu statut de SRL. B\ie]ii nu prea sunt de-ai 
locului [i vor s\-i jefuiasc\ de func]ii pe ceilal]i. Mai dau 
c=te un ban pe ici pe colo, promit c=te-o biseric\ dar... 
 B=r, oi]\, de la munte... chiar de-i fi cu Steaua `n 
frunte ! 
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 Care e[ti, m\, din ceata asta c\ nu-]i vedem... 
c\ciula ! 
 Face]i 4 sau 14% ? Dac\ intra]i... se duce Gigi `n 
Parlamentul European ? 
 Pe locurile din liste mai sunt ceva partizani, la... 
etc. 
 Cum s-ar spune mul]i, m\run]i, pierdu]i [i... mu]i. 
S\ vedem c=te voturi se pr\p\desc pe acolo, prin casetele 
cu heraldice vechi pe buletine noi. 

* 
 Referendum-ul... o mare cheltuial\ inutil\ spre 
paguba [i suspinele poporului ne...suveran ! 
 "Fi]i gata!"... pentru num\rul urm\tor, tot cu... EI, 
ce ?! 
(MERIDIANUL, An IX, nr.44 (722), joi, 8 noiembrie 2007, Editorial) 
 

POLITICALE 
`n tonuri pamfletare: Europarl-localele 
azi II : FI}I GATA !; joi, 22: START! 

 P.S.D. -Puzderia Societarilor Dezbina]i, dar nu 
prea `n jude]ul Vaslui, unde Mitic\ Buzatu are 
vicepre[edinte pe Vasile Mihalachi care-i asigur\ bine, 
bine spatele. 
 PSD Vaslui este cel mai motivat `n EURO; 
organizeaz\ `nt=lniri `n teritoriu, apare `n mass-media 
chiar [i `n oficiosul adversarilor. 
 Gabriela Cre]u `mparte de zor tot felul de pliante 
[i nimicuri, cu sau f\r\ poza sa, a[a c\ i s-a ur=t s\ se tot 
priveasc\ pe garduri. Fiind solicitat\ `n toat\ Moldova, 
dr\gu]\ [i r\bd\toare, profesoara Cre]u va fi 
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reprezentatnta ]\rii [i a jude]ului Vaslui `n Parlamentul 
European. }in=nd cont de desf\[urarea de for]e din jude]: 
PSD-PSD, `nc\ cel mai tare, e; urc\ spre 45%. 
 P.D. - Pr\p\di]ii Demni prin diverse cotloane ale 
jude]ului au trimis `ntr-o emisiune TV.V. pe greii C=rj\ 
[i {tef\nescu care [tiu ce [i c=t s\ spun\. Cu greu au 
acoperit `ns\ m=nc\toriile din partid generate de absen]a 
total\ a p\guba[ului pre[edinte Cristian R\dulescu dictat 
de centru [i sus]in\tor al prim-vice-lui hu[ean. B=rl\denii 
au disp\rut cu totul, v=rstnicii cred c\ sunt prea 
dezam\gi]i [i f\r\ func]ii nu mai sar la treab\, a[a c\ dac-
ar r\m=ne f\r\ C=rj\ niciunul nu are ce spune. Cu ce s\ 
ias\ la public dec=t cu critica lui T\riceanu [i promisiuni 
de[arte. 
 Oricum la Vaslui n-a existat niciodat\ vreo 
opozi]ie `ntre PSD [i PD, societari "dezbina]i" doar de 
pre[edin]ii de la Bucure[ti. 6-10%? 2 oameni invizibili 
din burta c\rora se vede B\sescu. 
 PNL-ul  lui Pufule] coboar\ `ncet [i sigur. {i-a 
comandat publicitate de rangul I, c\ doar este la putere [i 
mai are [i avere. C\ pl\tesc gras s\ nu se spun\ acum c=t 
de penal este tot PNL `n speran]a unor scoruri favorabile 
cu care s\ conduc\ negocierile. B\t\lia lor e s\ 
dep\[easc\ societarii dezbina]i, nu pe altcineva, ca s\ 
poat\ face `mpreun\ guvernul. 
 Dan Marian [i-a atacat colegi din barc\, v\z=nd c\ 
aceasta ia ap\, iar ace[tia-i riposteaz\ `ndemn=ndu-l s\ 
aib\ grija amantei [i nu a lor. Grea vreme, f\r\ t\tucul 
Vr=nceanu, pentru `nnoirea clasei politice unde-ar  vrea 
s\ fie el... cel mai tare din parcare (acum goal\). Drept 



252 
 

care, deputatul nostru nu mai combate nimic, iar 
mielu[elul e cu mai multe mame pe la Bucure[ti. 
Parlamentarii PNL, unde-or fi? Tot 10%. 
 P.R.M. - P\rta[i, R=nda[i, Muncitori cu vadimul 
local disp\rut f\r\ ghers iar c=nt\re]ul Bobei nu [tie cum 
s\ nu apar\ la TV. E prea departe de frunte (locurile 
eligibile) [i parc\ n-are s=nge-n vene ori ofteaz\ dup\ 
vremuri mai bune. A[a-mi p\strez opinia celor 20% `n 
jude], dar pare problematic pragul de 5% pe ]ar\. 
 P.N.G. - Pric\ji]ii Neamului Gigi par a fi primit 
motociclete gonflabile cu care s\ fac\ mii de km p=n\ 
ajung la oierul-soare. Nu [tim ce promisiuni face Alin 
prin teritoriu dar `mi pare r\u de energia unui om de[tept 
cheltuit\ pe v=nturi... oportune. Cred c\ au plaja cea mai 
mare 4-14 % `n final pentru c\ mul]imea nu mai crede `n 
t\tucul de la centru. Dumneavoastr\ a]i auzit de careva, 
reprezentant pe jude]? |[tia par a avea, totu[i, o c\ciul\ 
de oameni. 
 P.L.D. - Pric\ji]i Lipi]i de Deal, adic\ de Stolojan 
cu cele mai mari g=nduri de m\rire. Politicul }=c\ de la 
Vaslui nu mai comunic\ deloc, l\s=nd a 12-a parte a 
presei s\-i difuzeze spoturile. S\-i mai iei `n t\rbac\? Pe 
circa o c\ru]\ de oameni gata s\-[i sufle nasul [i s-o 
[tearg\ ? C\ "la sap\" n-au de ce s\ dea-n g=t. De c=]iva 
dintre ei `mi pare r\u c\-s a[a de r\t\ci]i. De fapt, nu 
vorbim de `nnoirea clasei politice ? Dar, cu ceva 
simpatie acum, care-i \la, noul, pric\ji]ilor ? La procente 
`nainte iar la r\zboi (campanie) `napoi ? 
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 Tare sunt curios ce ve]i scoate `n jude]ul Vaslui 
pentru c\ `n ]ar\ n-ave]i nicio [ans\ de 5% oric=t ar zbura 
Flutur. 
 P.C.- "Popolul" Consternat de ne-urcarea `n 
procente [i clasamente a[teapt\ s\ ias\ guzganul `n b\taia 
pu[tii [i apoi s\ se `nfrupte din blana-i mi]oas\. Prin 
g\uri, pe la geamuri, pe la ceva adun\ri cu sala goal\ [i 
cu vreo c=]iva membri to]i `ntr-un pompos Birou 
jude]ean (sau ce-o fi) mereu necompletat. ~l vom vedea 
de Ciurea lipind afi[e? 
 Mariene, ca om de afaceri, c=[tigi cu 1%? 
 "Popolul" (forma veche a cuv=ntului, c\ doar sunt 
conservatori) din gruparea cu parlamentari b\ga]i acolo 
de PSD g=f=ie, oare or s\ scoat\ oameni la vot, pentru 
ei? 
 {i al]ii... lume mult\, m\runt\ [i pierdut\ cu g=nd 
s\ fie recunoscut\ `n alte alegeri, c\-[i face ceva nume 
acum ! Echilibristic\ pe puntea suspinelor ! 

* 
 Referendum-ul # inutil\ cheltuial\ [i suspine cu 
`njur\turi ale `ntregului popor, de 2 ori prostit. 
 Pe 22 - START ! 
(MERIDIANUL, An IX, nr.45 (723), joi, 15 noiembrie 2007, Editorial) 

 
POLITICALE 

`n tonuri pamfletare: europarl-localele 
Azi (pentru duminic\): START 

 M-am distrat pre] de 2 numere pe seama alegerilor 
de duminic\, pentru c\ ne cost\ scump, pe to]i, aceast\ 
distrac]ie a infantilismului politic. A fost un exerci]iu 
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pamfletar legat de "r\zboinicii" momentului, cu 
personaje de r=sul lumii sau, cu adev\rat serioase dar 
`ntr-o cea]\ mocirloas\. 
 A vorbi de europarlamentare pentru localnicii 
jude]ului Vaslui c=nd doar 1 - UNA persoan\ are [anse 
s\ ne reprezinte acolo de unde vin ordinele c=nd sunt 
vreo 13 liste cu candida]i... r\m=ne ca-n tren, pr\p\di]ii 
de noi fiind doar... voturi ! Euro-voturi cu iz de 
campanie electoral\ anticipat\. 
 Referendum-ul nu este altceva dec=t libertatea 
deplin\ pentru B\sescu s\ duc\ PD la procentul visat. 
Mutare de not\ maxim\ pentru Boc [i ai lui care s-ar fi 
pierdut `n procente mici dac\ n-ar fi t\icu]u [i arbitru (?) 
[i juc\tor ! 
 {I AL}II, adic\ ecologi[tii, Ap-i[tii, PN}CD-i[tii 
r\m=n cu ochii `n soare [i dup\ 25 noiembrie. Au r\mas 
prea mul]i mu]i [i pierdu]i `n spa]iul electoral, de[i pe ici 
pe colo ni[te tipi clon]o[i vor s\ fac\ politic\ mare de pe 
vatra bordeiului. Unora nu li se ajunge cu pr\[tina la nas, 
de[i dau `n cenu[\ c=nd s\ se ridice ! 
 PC-ul local mi se pare cel mai lipsit de ini]iativ\, 
de idei [i de... ac]iune. Se a[teapt\ totul de la grupul 
media al lui Voiculescu. Dac\ acesta e un vajnic lupt\tor 
de pe timpul Securit\]ii, cu toate c\ `n sondaje nu trece 
de 1%, mul]imea s-a cam prins cu ce [obolan umbl\-n 
traist\, a[a c\ Marian nu are nici o audien]\ `n pia]\ unde 
s-a prezentat cu 5-6 oameni. 
 PLD - Pric\ji]ii Lipi]i de Deal s-au mi[cat cam `n 
van, servind de fapt PD. Politicul local poate face 
planuri de mare viitor pentru 2012, pentru c\ n-are nicio 
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[ans\ dac\ vor merge cu viteza melcului. Le fac o destul\ 
onoare incluz=ndu-i `n rubric\ pentru c\ tot organismul 
jude]ean n-a dat niciun semn de via]\. Vom vedea ce 
C\r\ri va mai urma. Adio "prag iubit/C\ mult te-am 
jinduit !". 
 PNG - Pric\ji]ii Neamului Gigi cel cre[tin (cu 
crucea furat\ ?) [i mai democrat (ca orice SRL) se dau 
tari pe motocicletele gonflabile baza]i pe vreo alt\ danie 
a lui Gigi. M\ intrig\ lipsa lor `n media pe care o vor  
aservit\ dar nu pl\tit\. Dac\ aceast\ c\ciul\ de oameni 
din acest partid ob]ine 5% `n jude] ar fi cea mai mare 
mirare, dar [i... semn de mare `ntrebare. 
 PRM - cu P\rta[i R\ma[i.... Muritori, de foame 
(locuri eligibile). Cum orice campanie electoral\ 
`nseamn\ [i bani aceast\ forma]iune e `n lacul ad=nc 
unde-[i trage aer cu ]evia [i n\dejdi cu [tevia. Ar spune 
multe, dar n-au c=rna]i, caltabo[i, vin, fanfare sau alte 
pomeni electorale iar cei c=]iva oameni de mare valoare 
privesc neputincio[i la politica boga]ilor. O campanie 
mai slab\ ca asta nici nu se mai putea face. Din cauza 
asta nu cred `n procentele anterioare. 
 PD - cu Pr\p\di]ii Demni `n jurul lui B\sescu sunt 
ca oltenii care se `ntreab\ c=t cost\ o bomb\ atomic\: "un 
milion de dolari" [i care-[i zic: "ce bine-ar fi s\ cad\ una 
[i-n gr\dina noastr\!". ~n ultima perioad\ s-au mai mi[cat 
`nso]i]i de muzic\ pe autoturisme [i cu promisiuni 
mieroase `n numele t\tucului. Cred c\ vor putea face un 
salt procentual, tare bun pentru viitor ! Dar parlamentari, 
chiar n-au deloc ! Cum, au votat `mpotriva rom=nilor `n 
Parlamentul European ? 
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 PNL lui Pufule] f\r\ p\r cre] r\m=ne pe alt\dat\  
s\-[i probeze capacitatea. Dac\-l iart\ cei cu adev\rat 
puternici `n forma]iunea `ntocmit\ de Vr=nceanu. Deja e 
mare b\taie `n cote] unde c=]iva s-au s\turat de 
Br=nzovenescu de Hu[i. Cum `i st\ lui Corneliu 
Mihalache cel sprinten la minte s\ asculte de-un 
bomb\l\u ! Aud c\ PeNeLe]ii ar fi dat ceva milioane la 
balurile bobocilor [i c\ 2 sau 3 licee sunt baza de ac]iune 
a pufule]ilor. Dac\-i a[a, directorii nu [tiu cu ce foc se 
joac\ ! Dar dac\ nici at=ta n-au, degeaba au dat pomeni 
electorale la pensionari `n c=teva localit\]i. Oricum, c=te 
tac=muri au disp\rut, at=tea voturi au ! Au f\cut [i fac 
exact ce trebuie s\ piard\ ! 
 PSD - cu Puzderia Societarilor ne-Dezbina]i (`n 
jude]) a fost cel mai bine organizat `n aceast\ campanie. 
I-am criticat de at=tea ori, dar acum d\m d-nei Gabi 
Cre]u ce merit\: recunoa[terea unei campanii ca la carte, 
`n toat\ Moldova. 
 Numai prin fur\ciune, prin adversit\]i locale [i 
prin `nt=mpl\ri nedorite nu ob]in cel mai mare procentaj. 
Ro[ii sau nu, b\ie]ii ace[tia se pricep s\ sus]in\ un partid! 
{i pe ei, nu ? 

* 
 Referendum-ul # inutila cheltuial\ a unui  
infantilism politic. 
 Precizare: numai vreun t=mpit sadea sau un fle] cu 
pufule] ar putea crede c\ ]in partea vreunui partid. Am 
respectat semnele [i semnalele din teritoriu. 
 At=t cu alegerile ! 
(MERIDIANUL, An IX, nr.46 (724 , joi, 22 noiembrie 2007, Editorial) )
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LAMPA... alegerilor (!) 

 Diogene, un mare `nv\]at al lumii antice, despre 
care se spune c\ ajunsese s\ locuiasc\ `ntr-un butoi, 
dezgustat fiind de lumea `n care tr\ia, este `ntrebat ce 
caut\ cu lumânarea aprins\ `n plin\ zi. Uitându-se trist: 
- Caut un om ! 
 Vânzoleala alegerilor (`nc\ `n desf\[urare) 
prilejuie[te o mi[care... brownian\ (tare `ncurcat\, deci) 
cu loviturile cele mai nea[teptate [i jigodismul cel mai... 
exacerbat, `nving\torul fiind, nu `ntotdeauna cel mai 
bun. 
 Alegerile "moderne" sunt ca un fel de revolu]ii 
care urc\ pe val persoane sau idei noi (`ntr-un sistem 
vechi de când... banul!) care s\ joace rolul de scânteie 
pentru progres. E aproape firesc s\ se `nfrunte ambi]ii 
nem\surate cu realismul practicienilor [i lupi (sau 
c\]elandri) mai tineri cu [acali b\trâni sau `mb\trâni]i. E 
nefiresc, amoral [i anormal s\ se uzeze de cele mai 
josnice mijloace pentru atingerea unui scop: m\rirea [i 
puterea. 
 Am parcurs mai multe str\zi ale Vasluiului, am 
strâns cca. 12.000 de mâini `n ora[ul acesta pe care-l 
slujesc de peste 4 decenii. Am adunat astfel "material" 
pentru o nou\ carte care s-ar numi "~mp\ratul nebunilor". 
 Am suportat "s\p\turile" unor "colegi" de partid 
obliga]i s\-mi sus]in\ candidatura pe care am acceptat-o 
dar n-am impus-o eu [i nici nu puteam ! Am ob]inut `ns\ 
doar "scorul" meu de ecologist (3,82 `n 2004, 3,7 `n 
2008) `ntrucât `n absolut nici o situa]ie, PNL, care m-a 
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propus, n-a sus]inut candidatul provenit de la AP, nu a 
f\cut asocierea necesar\ cu partidul sau conducerea 
jude]ean\ a acestuia, n-au pus un afi[. Mai mult s-au 
implicat pre[edintele [i primul-ministru C\lin Popescu 
T\riceanu, ministrul Cristian David [i pre[edintele Emil 
Constantinescu, dar `n ultima s\pt\mân\, dup\ ce Dan 
Marian, Florin Ciurariu [i al]ii afirmaser\ deschis c\ 
voteaz\ PNL dar nu [i pe Marin Dumitru. Mai mult, 
consilierii locali au fost "bine" instrui]i... Am vâslit, 
astfel, la o barc\ `n care "sus]in\torii" mei au scos cepul 
pentru scufundare, ca tocmai ei s\ aib\ motive pentru 
r\fuial\ ! O culme atins\ de... care [tiau de la bun `nceput 
c\-s creditat cu 3% [i c\ am intrat mult prea târziu `n 
competi]ie. ~n asemenea condi]ii nu se putea ob]ine mai 
mult ! 
 S\ nu cread\ cineva c\ m\ disculp ! Informez 
numai ! 
 S\ nu cread\ cineva c\ ]\ranul din mine a aruncat 
steagul, chiar când se afl\ `n [an] ! 
 S\ nu cread\ vreun gândac de b\legar de la 
singura publica]ie local\, care m-a atacat murdar, 
murdar, condus\ de un gunoi care are subjugat un mort, 
care m-a atacat absolut incalificabil, c\ am abandonat ! 
 Apropo de unul, T\n\suc, sluga mânjit\, din WC,       
l-am sc\pat de la moarte [i EU l-am f\cut om. Abjec]iile 
sale, ura din materiale negative, nu m\ fac s\ regret c\ 
din cauza mea tr\ie[te ! E nevoie [i de gâng\nii din astea 
care s\ ne aduc\ aminte c\ [i din fecale mi[c\ limbrici. 
 La a cui comand\ [i pe banii cui, [eful lui (mare 
jigodie) sau "\sta" m\ tot `nnegresc, r\mâne de spus !!! 
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 Crede]i c\ vor face \[tia vreodat\ cu infectul lor 
caracter ce-am reu[it eu `ntr-o via]\ de om ? "A[a cum a 
fost" (ca s\-l citez pe N. Iorga), dar, sigur, cu mult\ 
munc\ [i... sulfet !? 
 Am umblat `n ora[ul  meu... [i m-au `mbr\]i[at 
mul]i oameni ! 
 De ce nu m-au [i votat, o s\ spun alt\dat\. Oricum, 
interesul electoral nu este egal cu pre]uirea valorilor, 
nic\ieri ! 
 M\ `ntreb, ca Diogene, cu "lampa" alegerilor : mai 
caut... un om ? 
 Cred c\ cel mai nimerit ca primar, la Vaslui, e ing. 
Vasile Pav\l ! 
(MERIDIANUL, An X, nr.21 (750), joi, 5 iunie 2008, Editorial) 
 

DU{M|NII... ELECTORALE ! 
 Am scris c\ orice campanie electoral\ este o 
necesitate ! 
 ~n locul revolu]iilor, a fr\m=nt\rilor de strad\, 
"alegerile" `nseamn\ posibilitatea unora de a ajunge `n 
posturi importante, inclusiv politice, pentru c\ e lesne 
observabil c\ un lider politic are tot felul de sus]in\tori 
vizibili sau ascun[i ! Cristos Gornistul de la cutare partid 
are putere c=t are bani-func]ie-[antaja]i. A]i citit bine: 
persoane [antajabile care s\ nu chiscuie `n vreo 
`mprejurare (dar, care "vars\" totul c=nd pre[edintele a 
c\zut !). 
 Campania electoral\ `nseamn\ `ns\ [i verificarea 
prieteniilor de orice fel sau motivarea desfacerii acestora 
sub motiv c\ "am auzit eu c\..." `ntr-o `ncercare de a-l 
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arunca `ntre adversari pe fostul apropiat. C=nd cutare 
ALES vrea, e "lesne a g\si pricin\" cuiva ! 
 Tot aceast\ perioad\ e timpul `n care unii se 
t=mpesc ! Dramul de noroc `l face pe cel din grupul 
`nving\tor s\ i se urce la cap, g\sindu-[i merite peste 
merite, de[i p=n\ atunci se sim]ea ca o zdrean]\ ! Puterea 
corupe. 
 ~n sf=r[it, unii risc\ totul [i necontrola]i, neajuta]i, 
pot ajunge la balamuc ! Cunosc eu m\car unul `nc\ 
pre[edinte care nu mai are mult p=n\ la... internare ! 
 Ceva `nv\]\minte: 
 Campaniile vin [i trec, de prieteni, sus]in\tori sau 
mai ales de parteneri de afaceri avem tot timpul nevoie. 
 A[a c\ chiar dac\ un contracandidat ar gre[i cu ceva tot 
trebuie ]inut cont de circumstan]ele speciale, ba, mai 
mult, trebuie aplicat principiul lui N. Iorga: "dup\ o 
ceart\ prostul ]ine minte toat\ via]a, iar de[teptul numai o 
noapte". Deci, s\ `ncerc\m s\ fim de[tep]i, de[i p=n\ la 
armonie social\ mai e mult, mult! 
 Du[m\niile "electorale" sunt dictate de interesele 
politice (cumplite me[te[uguri de ne-unire [i `nvr\jbire) 
dar [i de firea competitorilor.. Cu c=t ]in mai mult cu at=t 
sunt mai d\un\toare pentru c\... to]i tr\im `ntr-o 
societate. 
 Cum vor evolua lucrurile dup\ `nv=rtejirea din 
toamn\ [i `n perspectiva crizei economice anun]ate ? 
Ar putea fi jale mare `n Vaslui cu falimente r\sun\toare 
[i acte s=ngeroase. {i-a[a mergem prost, du[m\nii ne mai 
trebuie ? 

* 
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 Primul meci interna]ional `ntr-o cup\ european\ 
(deocamdat\, Intertoto) e absolut remarcabil [i e marca 
Adrian Porumboiu. Performan]a asta a fostului arbitru 
interna]ional `l cost\ mult financiar [i destul ca 
psihologie [i sim]\minte. E treaba celui care nu vrea s\ 
priceap\ c\ omul acesta face pentru Vaslui c=t to]i 
politicienii [i economi[tii la un loc ! De[i e din ce `n ce 
mai singur ! 
 Evenimentul de s=mb\t\ seara, 26 iulie, ora 20.30, 
`n nocturn\, este ie[irea `n lume a Vasluiului, sper\m 
str\lucitoare ! 
 Indiferent de rezultat, meciul de fotbal ar putea fi 
deci emblematic pentru un viitor mai altfel [i mai frumos 
pentru noi to]i ! 
 Hai Vasluiul ! 
(MERIDIANUL, An X, nr.28 (757), joi 24 iulie 2008, Editorial) 

 
  TROACA... alegerilor (!) 
 S-a declan[at  campania electoral\ cu trompeti[tii 
cei mai din frunte care-[i asum\ rolul de cai de trac]iune 
la harabalele politice. Mai sunt [i c=teva m=r]oage care, 
p=n\ la urm\, nu pot aduce nout\]i `ntr-o ... competi]ie a 
banului. E clar: 2-3 joac\, iar restul sunt babe la gard. E 
cazul conservatorilor  care se vor c\]\ra `n parlament  tot 
pe umerii PSD, spumele la gur\ ale lui Vadim Tudor 
care st=rnesc repulsie  pu]inului s\u electorat, [i 
fanfaronarul Gigi Becali care vrea cai mari pentru un 
partid ( de ni )-mic ! Care al]ii mai ]ip\ ?  {i pen’ce ? 
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 M-am lecuit cu candidaturile, a[a c\ voi privi 
deta[at [i voi comenta c=te ceva doar ca observator, c=t 
se poate de impar]ial. 
 Am mai scris `n acest col] de pagin\, c\ 
ALEGERILE sunt necesare pentru a se crea emula]ia 
fireasc\ [i condi]ii pentru ridicarea unor  noi candida]i de 
valoare. ~n  locul r\zboaielor,  cataclismelor  sau  altor  
nenorociri ! 
 {i la nivel de jude] b\l\c\reala pare a fi  `n toi, de[i 
P.D.-L. lipse[te cu des\v=r[ire ! Probabil c\ lui Corneliu 
Mihalache `i stau `n g=t sumele cheltuite ([i facturi 
neachitate), iar cei de la centru nu-[i mai bag\ m=inile 
nici `n buzunarul lor  nici a altora. Cu t\tucul de la 
Cotroceni, m\ `ndoiesc s\ le ias\ pasen]a cu economiile 
la Vaslui. Candida]ii ? Presupuneri ... 
 P.N.L. (unde  am  poposit  [i eu c=teva s\pt\m=ni) 
are o criz\ de valori cu totul ie[it\ din comun  pentru  un  
partid aflat la pescuitul buc\]ilor mari din ciorb\ ! Cu un 
pre[edinte jude]ean de calitate uman\ [i intelectual\ 
`ndoielnic\, cu tot felul de tineri care sug la ]=]a 
licita]iilor trucate, [i-s for]a]i s\ nu aib\ nici idei, nici 
ac]iuni, nici personalitate (unii n-au deloc, [i, cu ce!) cei 
din jude]  sunt la m=na ministrului Cristian David ... De 
fapt la m=na, `nc\, deputatului din Hu[i  care-i plesne[te 
repede dac\ nu-s disciplina]i ! Era un pol de putere cu 
Cornel , dar acum ... ,,nici ra]a nu gui]\"... ! Un broscoi 
b\l]at `i aliniaz\ [i ... dicteaz\ ! –pe banii lor, mul]i ! 
 P.S.D. e  `ntr-o expansiune remarcabil\, Mitic\ 
Buzatu d\ tonul, Vasile Mihalache face muzica [i restul 
c=nt\ de le ,,cresc" bojogii sau sparg trompetele ! 
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Dictatur\ sau nu, \[tia [tiu ce s\ fac\ ([i fac bine) [i cum 
puradeii din alte partide  se hr\nesc doar la s=nul lor ... 
vom  mai vedea ! Perfidia unora e clar\: cei de la PNL  
n-au nici o [ans\, dac\ nu-i las\ \[tia care se fac a ]ipa 
m=ng=indu-i pe cre[tet sau prin p\r]i mai moi ... Politica, 
mare curv\, are ce ar\ta, sau cu ce ademeni ... 
 S\ vedem pe c=]i ! Cred c\ aproximativ 20-26 % 
se vor prezenta la vot. Dac\ tot   n-au alte op]iuni, la ce 
s\ se mai duc\ ! 
 Amestec=nd ce se vede cu ce se aude [i [tiind pe 
competitori, vorbim `n cuno[tin]\ de troaca alegerilor, 
din care-i greu s\ ias\ veveri]e [i nu porcii obi[nui]i. 
Vom avea 3 luni de analize [i ipoteze. Troaca sau trocul 
s\ tr\iasc\, nu ? 

* 
 S=mb\t\, 6 [i duminic\ 7, cei care au absolvit 
Liceul Podu-Turcului sunt chema]i `n copil\rie, adic\ la 
s\rb\toarea genera]iilor (de 50 de ani) ! 
 Cei ce se trag de la Zeletin  ... Prezen]i ? 
(MERIDIANUL, An X, nr.34 (763 ), joi 4 septembrie 2008, Editorial) 

 
POLITICA... VARA! 

 De[i mai este foarte cald,(aten]ie pe 13, 14)  vara a 
cam trecut. A `nceput cu alegerile locale [i se sf=r[e[te 
`ntr-o indiferen]\- rar\; pentru c\ ambi]io[ii   (candida]ii) 
au produs destule minciuni de  adormit aleg\torii [i au 
cheltuit (dup\ pung\... [i r\splat\) s\-[i asigure locul 
pentru urm\torii 4 ani. Unii au reu[it s\ fure chiar `n 
aceast\ perioad\, al]ii s-au `nglodat `n datorii, al]ii s-au 
s\turat de ,,alegeri". Unii au gre[it grav dar...le-a trecut. 



264 
 

Sunt  pe  val cei care pot  umbla  la conturile altora sau 
au contracte cu statul prin persoane sus-puse. 
 ACUM, merge prost comer]ul  pentru c\ rezerve 
serioase s-au dus pe apa s=mbetei  (alegerile, din iunie) 
[i oamenii se m\rginesc la strictul necesar. Le-o fi 
merg=nd celor de la mare, sau de la munte, sau din 
str\in\tate. 
 Produc]ia sta]ioneaz\ pentru c\ lohnul  din jude]ul 
Vaslui duce `ncet [i sigur la faliment unit\]i productive 
p=n\ mai ieri tare bune. Nu e greu de v\zut c\ produc]ia 
de CONFEC}II pleac\ din Rom=nia ( [i mai ales din 
jude]ul  Vaslui)  spre ]\ri mai galbene sau mai negre. Am 
ajuns s\ ne bucur\m chiar dac\ vreunul din  exterior         
promite. Vede]i c=t de greu se implanteaz\ produc]ia de 
energie ,,eolian\"? De[i au fost promisiuni...austriece. 
 Agricultura e `n c\ldur\ mare! Ceva gr=u s-a f=cut 
dar nu pentru prea mul]i ]\rani, ov\zul n-are c\utare, 
porumbul se cam usuc\ ( `n loc de produc]ii record), via 
e la p\m=nt, gr\dinile de  zarzavat n-au marfa cerut\ pe 
pia]\... 
 Politica! Partea proast\ a personalit\]ii umane! 
Cea `n care trebuie s\ fii foarte putred ca s\ reu[e[ti [i `n 
care siguran]a de sine `nseamn\ fals\ aparen]\! 
A fost o mic\ perioad\, dup\ Revolu]ie, `n care ne-am 
luat fiecare por]ia de libertate. Am `nceput s\ ne aliniem, 
s\ `n]elegem c\ jocurile se fac acolo departe [i c\ t\tucul 
tatucilor e banul. A[a c\ nu poate fi liber nici m\car \la 
cu bani mul]i pentru c\ interesul `i dicteaz\  un anume 
comportament. 
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 August 2008 n-are politicieni! Cine mai iese cu 
c=te o chestie pentru public, gen Corneliu Bichine], e un 
`ndr\zne] [i un vis\tor. Mincino[ii cei mari, adic\ 
politicieni s-au ascuns prin codri cu vile, prin b\l]i- 
proprietate sau `n st\in\t\]uri. Culmea, le ducem lipsa! 
 Le sim]im prezen]a prin ce uneltesc [opoc\ind la 
telefoane, pentru c\ urmeaz\ defilarea de la sf=r[itul 
anului. S\ ne punem speran]a `n alt\ campanie de 
minciuni ,,electorale"? 
 ~n vara asta politica e toropit\ de c\ldur\! Dar nu 
cea pentru oameni ci o alta ... greu de definit! 
I-om g\si noi o defini]ie pentru toamn\. 

* 
 La apari]ia ziarului sper s\ fiu `n Letonia, la 
fotbal, unde strig: Hai Vasluiul! 
 

POLITIKIE... b\[c\lie ! 
 Peste ceva mai bine de 3 s\pt\m=ni [tim pe noii 
guvernan]i, parlamentarii ale[i cu "dragoste [i 
recuno[tin]\" de c=t mai mult\ suflare vasluian\. A[a 
cum se desf\[oar\ ostilit\]ile vor fi la vot doar 
sus]in\torii fiec\rui partid, ceea ce nu va provoca nici un 
fel de cutremur. 
 Lehamitea de care sunt cuprin[i concet\]enii no[ti 
`i va face ca pe 30 noiembrie s\ doarm\ lini[ti]i mai toat\ 
ziua. Se vor agita cei din partide, cei din comi]ii [i 
comitete, agitatorii pl\ti]i, [oferii, ziari[tii [i... be]ivanii. 
Poate `n jur de 40% din tot ce s-a `nscris pe listele de 
vot. 
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 Cred c\ ar trebui s\ particip\m la vot care ar fi din 
interes [i nu unul politic: s\-l dibuim pe cel care ar putea 
s\ ne reprezinte pe NOI, nu pe el. Majoritatea dintre cei 
`nscri[i pe liste sunt ni[te "oarecare" cu sau f\r\ b\nu]i, 
dar desemna]i de partide [i partidu]e s\-[i completeze... 
listele (!) 
 Candida]ii sunt de 3 feluri:  
- PERSONALIT|}I - cu minte, inim\, caracter [i bani ! 
Ace[tia `[i sacrific\ din timp, din avere, din preocup\ri 
pentru a se `nt=lni cu popor, a organiza spectacole, a fi 
COMPETITORI. Se deta[eaz\ tare de departe senatorul 
Aristide Roibu.  
- PERSOANE absente (care-s pe liste `n dorul lelii). 
 A[teapt\ s\ le pice din cer, cu h=rzobul, 
demnitatea de parlamentar baz=ndu-se pe arm\sarul [i 
c\ru]a[ul de la Bucure[ti. ~n afar\ de Corneliu Mihalachi 
[i oarecum Nu]u Zaharia cine a mai auzit de ceilal]i de la 
PDL?  
 {CHIOPI ~N B+LCI de pe la PNG (cum de-ai 
nimerit `n sf=r=itul \stora C.C. Carabin\?) de la PRM 
(prietene Corneliu te `n]eleg c\ \sta ]i-e batalionul de 
asalt, dar cu neinstrui]ii ace[tia vrei s\ treci Rubiconul # 
5%) [i mai ales de la PNL. Partidul acestora din urm\, 
serios [i competitiv, are un ministru (absent `n campanie) 
dar [i un chelu] cu handicap gata s\-l `njunghie [i pe 
taic\-s\u. Ar fi interesant ca din cauza lui Dan Marian 
(pufule] al nostru) s\ nu "ias\"  nici Cristian David.  {i 
oric=t ar investi acesta, s\ nu uit\m c\ ing. Ioan }ibulc\ a 
fost prefect [i dac\ nu se retrage chiar Ioan, `l bate `n pas 
alerg\tor pe David cu tot cu 2 [i-un sfert. 
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 Jur c\ n-am nici o op]iune, pentru c\ nu pot  vota 
pe vreunul! 
 Paradoxuri: 
- Un senator poart\ ca pe dou\ sicrie pline, pe doi 
candida]i la colegiile de deputa]i, personaje care n-au 
nici voce, nici prezen]\, nici posibilit\]i de evolu]ie. 
Culmea e c\ vor [i ajunge deputa]i pe spinarea 
partidului. 
- Un tip de[tept [i cu ceva avere (Aurel C\ciul\) e 
concurat de ceva nulit\]i [i dac\ nu alearg\ mai mult, 
cheltuie[te degeaba.  La talp\, Aurele ! 
- Servitori prin na[tere, ocupa]ie, mentalitate, vor s\ 
ajung\ s\ `nfrunte somit\]i (pe prostia oamenilor). |[tia-
s carne de tun, adic\ balamagii `n Parlament ! 
 RUG|CIUNE: Doamne, Dumnezeul aleg\torilor, 
care mai cred vreo leac\ `n politic\, s-a f\cut voia ta pe 
listele uninominale cu destui z\rghi]i (care semneaz\ pe 
c\r]ile de vizit\ `nc\ de pe acum "senator" sau 
"deputat"), fac\-se voia ta s\-l dibuim pe cel s\n\tos la 
minte [i sincer, dintre p\m=nteni sau venetici [i s\-l 
vot\m nu dup\ c=rna], pix, spectacol sau plic ci dup\ 
demnitatea noastr\ care vrem oameni adev\ra]i `n 
Parlament din jude]ul nostru. 
 Fere[te-ne, Doamne de to]i t=mpi]ii care vor 
ajunge [i `n Parlament [i `n func]ii de conducere! Dup\ 
alegeri. 
 Fac\-se voia ta, dar mai ales a noastr\ !  Amin. 
 P.S. A[tept s\ se demonstreze c\ eu am gre[it [i c\ 
to]i candida]ii sunt de valoare ! 
(MERIDIANUL, An X, nr.43 (772), joi, 6 noiembrie 2008, Editorial) 
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CANDIDA}I  IDIO}I 
[i 

IDIO}II ajun[i CANDIDA}I ! 
 Au mai r\mas 2 s\pt\m=ni [i o zi p=n\ la 
`ncheierea campaniei electorale, dar din ce s-a 
"desf\[urat" p=n\ acum putem trage ceva concluzii 
legate de materialul clien]ilor la... Parlamentul 
Rom=niei. V\ reamintesc de o prim\ clasificare a 
candida]ilor de pe listele uninominalului actual, din 
num\rul trecut: 
 PERSONALIT|}I cu nume [i renume, cu spirit 
conpetitiv. L-am eviden]iat pe senatorul Aristide Roibu, 
`i adaug pe Victor Cristea, pe Aurel C\ciul\, pe Corneliu 
Mihalache. 
 PERSONAJE diverse care n-au "nici cap de 
leg\toare/ nici trup de cing\toare" [i au nimerit pe liste s\ 
su]in\ vreun partid cu a[a zisa lor personalitate f\r\ oper\ 
[i f\r\ avere. De la R=m s-ar trage (vorba cronicarului), 
dar de la Bucure[ti sug n\dejde, autoritate, [i c=nd se 
poate, b\nu]i. ~mi pare r\u c\ pe "lista suferin]ei" Ioan 
Manca[ nu poate mai mult. 
 {CHIOPI prin T+RG adic\ dintre cei f\r\ nici o 
treab\ cu politica, administra]ia [i... alegerile. M\car 40 
dintre cei 60 de "combatan]i" ar trebui nominaliza]i [i 
mi-ar mai trebui vreo pagin\ de ziar. Sunt [i ni[te copii, 
adic\ foarte tineri care pot s\ `nve]e, s\ fie mai buni data 
viitoare, adic\ la alegerile anticipate (de anul viitor). 
Depinde sub ce comand\ au intrat sau ce alia]i `[i g\sesc 
pentru c\ n\zdr\vanul \sta de B\sescu va provoca, sigur, 
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alegeri anticipate dac\ nu-i iese partidul preferat cu 
majoritate ! 
 {ont=c, [ont=c se afl\ `n gura t=rgului [i c=]iva 
"[chiopi" la minte care se `ncurc\ unii pe al]ii sau 
propriul partid. 
 Problema e c\ pe liste au nimerit [i destui care 
"fur\ curent" f\r\ sim]ul m\surii [i f\r\ limite de ac]iune 
sau de expresie. Cunosc pe unul idiot de-a binelea 
d=ndu-se mare liberal [i administr=nd partidul (adic\ 
ga[ca lui de ne`n]\rca]i) ca pe propria mo[ie. S\ dea 
Dumnezeu s\ reu[easc\ Dan Marian, s\-l avem material 
negativ de deschidere `n toat\ perioada urm\toare, pentru 
c\ dac\-l elimin\ Aurel C\ciul\ pufule] dispare din 
paginile noastre. Jigodia politic\ sau candidatul penal 
numit Marian Dan Mihai are de dat socoteal\ pentru 
multe [i `n fa]a electoratului [i `n fa]a PNL, dac\ vrea s\ 
fie partid serios, [i `n fa]a presei (cu excep]ia unei foi]e 
conduse de un gunoi burtos) [i mai ales `n fa]a lui 
Cristian David, care dac\ nu-l `mpu[c\ p=n\ la 30 
noiembrie `l "achit\" dup\ aceea. David ministrul avea o 
[ans\ serioas\ f\r\ gunoiul \sta dup\ el... a[a Ioan 
}ibulc\ va defila victorios pe l=ng\ sarmalele sau mita 
electoral\ a acestui cuplu. Om tr\i [i om vedea, dar asta 
este percep]ia popula]iei din Hu[i azi, unde, `nc\, 
deputatul infractor Dan Marian defileaz\ cu surle, 
tr=mbi]e [i promisiuni. 
 Sper ca Jan Ciupilan s\ nu ro[easc\ fa]\ de 
nimeni! 
 Sper ca mita electoral\ pe care a preg\tit-o deja s\ 
nu `ntunece vederile aleg\torilor! 
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 Precizez c\ nu am nimic cu omul de afaceri sau cu 
familia lui Dan Marian, dar jigodia asta din PNL merit\ 
studiat\ [i popularizat\. 
 Mai sunt 2 s\pt\m=ni... 
 Lapte [i miere, Raiul pe p\m=nt, minunile de la 
Maglavit se revars\ peste plaiurile vasluiene, acum c=nd 
to]i trebuie s\ promit\, foarte mul]i s\ mint\ [i extrem de 
pu]ini s\ realizeze c=te ceva pentru ceilal]i. 
 Cum peisajul confrunt\rii pestri] foarte, e `n plin\ 
vegeta]ie (campanie!) e [i o imens\ distrac]ie s\ vezi 
candida]i "cu privirea-mp\ro[at\" sau idio]i patenta]i 
oferindu-se la popor ca ofrande pentru... via]a viitoare. 
 Cine are urechi de auzit s\ aud\, dar mai ales s\ 
deschid\ bine ochii ! 
 C\ bine-ar mai fi ca idio]ii ajun[i candida]i s\ nu 
mai ajung\ `ntr-un Parlament pe care-l vrem curat [i 
nep\tat ! 
 Mai discut\m noi despre asta, nu ? 
(MERIDIANUL, An X, nr.44 (773), joi, 13 noiembrie 2008, Editorial) 

 
CANDIDATUL PENAL 

Dan Mihai MARIAN 
 B\t\lia pare mare `n zona Hu[ului, unde doi 
candida]i "se spulber\" reciproc: Aurel C\ciul\ - PSD [i 
Dan Marian – PNL. P=n\ acum fiecare se declar\ 
c=[tig\tor pentru c\ [i-a nimicit adversarul politic chiar 
pe propriul c=mp de b\t\lie, adic\ `n Hu[i [i comunele 
apar]in\toare de acest colegiu. 
 Am auzit c\ Dan Marian a chemat televiziunile pe 
care le pl\te[te s\-l filmeze c=nd se asfalta `n centrul 
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municipiului iar `n cele 4 puncte cardinale c=te un 
oarecare s\ `ntind\ pliante [i s\ [opteasc\ promi]\tor: d-l 
de colo, adic\ `nc\ liberalul Dan Marian, a adus banii 
pentru asta... ca [i c=nd ipochimenul s-ar fi scotocit prin 
buzunarele proprii [i a garnisit trotuarul cu at=]ia bani. E 
drept c\ el a adunat argin]i f\c=nd trotuarul. 
 Se poate spune c\ omul e ca o clepsidr\: c=t nisip 
(minte) are `n cap at=ta se scurge `nspre picioare. |sta 
sigur n-a prea avut mult\ `n t\rt\cu]a lui s\ `ncerce 
prosteala oamenilor astfel. 
 V\ amintesc o scen\ medieval\ dintr-un film cu 
ho]i: s\ nu-[i mai piard\ vremea cu ho]ul cu buzunarele 
garnisite cu galbeni pur [i simplu l-au `ntors cu 
picioarele `n sus, averea c\z=nd pe podea. 
 Dac\ acest candidat penal (spun imediat de ce) ar 
fi proptit `n cap ar curge destule blesteme, destule fapte 
penale [i mult prea destule elemente de corup]ie ca s\ 
`nfunde pu[c\ria destui ani. 
 Dac\ oamenii `l voteaz\ s\ ajung\ deputat `l ajut\ 
s\ scape de pu[c\rie sub protec]ia imunit\]ii 
parlamentare. 
 Dac\ Cristian David nu iese senator, atunci, 
oricare-ar fi situa]ia `l cur\]\ pe Marian. Dar cel mai 
sigur `l cur\]\ aleg\torii, care am v\zut (miercuri), c\-l 
`njur\ [i-l vorbesc de r\u, fapt care se r\sfr=nge [i asupra 
neamului Marian. 
 Spuneam c\ e candidat penal, [i este, pentru 
semn\turile false pe procesele-verbale la partid, pentru 
documente semnate de el sau acoli]ii lui `n fals [i pentru 
traficul de influen]\ la scara neru[inat\ a incon[tien]ei 
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politice. Ajuns `n v=rf datorit\ lui Vr=nceanu cel de trist\ 
amintire, valutistul nostru [i-a luat mare av=nt, 
schel\l\ind pe la Bucure[ti [i m=nuind mari sume de bani 
negri. 
 Sc\pat de sub controlul familiei [i intrat `n re]ea 
de tip mafiot candidatul (penal) nu poate fi dec=t la 
cheremul altora ! Miliardele "aduse" pentru hu[eni sunt 
de fapt pentru clien]ii s\i "tineri" [i incon[tien]i ca [i el 
`ntr-un h\]i[ greu de str\b\tut. 
 Mi-este absolut indiferent dac\ iese sau nu 
deputat. Dar ar fi de r=sul curcilor ca un astfel de 
personaj s\ mai reprezinte pe hu[eni `n urm\torul 
mandat. 
 V-a]i a[tepta s\-l laud pe Aurel C\ciul\ ! Mi s-a 
p\rut c\ are destul\ personalitate s\-l includ `ntre 
personalit\]ile participante la competi]ia electoral\.  
 L-am uitat (pur [i simplu) `n acest context, pe 
Nu]u Zaharia, fost prefect al Vasluiului. 
 Precizez c\ PNL e un partid serios [i nu-l critic. 
Dar `ntreb cum a nimerit un cunoscut valutist [i un tip 
f\r\ creier `n fruntea unei Organiza]ii Jude]ene ? Nu 
pierde prea mult admi]=nd `n r=ndurile sale jigodii de 
talia asta ? Ba, [i condus de un GUNOI BUHOS, `n 
totalitate. 
 Dac\ tot vorbim de B|T|LIE ELECTORAL| de 
ce s\ nu-l cunoasc\ lumea pe "omul s\u" pentru c\ oric=t 
ar fi lumea de str=mb\, nu neap\rat cei mai r\i trebuie s\ 
ajung\ `n fruntea comunit\]ii ! 
 Aflat la intrarea `n pu[c\rie, candidatul penal Dan 
Mihai Marian poate trece `n anonimat [i s\-[i caute de 
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schimbul de valut\ sau alte ocupa]ii nimerite pentru 
pu]inele gr\un]e pe care le are `n cap. Vota]i-l sau... 
l\sa]i-l ! 
 ~l a[tept\m `n paginile noastre cu... vorbele lui ! 
 Sigur vom reveni ! 
(MERIDIANUL, An X, nr.45 (774), joi, 20 noiembrie 2008, Editorial) 
 

UNINOMINALE, f\r\ r\spundere ! 
 M=ine se `ncheie campania electoral\ din acest an. 
De-a dreptul seac\ ! Cu aleg\tori apatici d=nd `n fug\ 
doar la c=rna]i [i vin, cu copiii satelor p=ndind vreun 
candidat s\ alerge ciopor dup\ pixuri sau fulare, cu 
primari pu[i pe afaceri `n sensul c\ iau miliarde de la 
candida]i pentru a-i "sprijini" `n alegeri chiar contra 
propriului partid, cu mul]imi de profitori de campanie, 
gata s\ `nghit\ nemestecat orice "ciubuc"; dar mai ales 
cu... ce fel de candida]i ! 
 Ciuda]i, prea mul]i ciuda]i ! 
 S-o lu\m pe-aproape: Colegiul Senat Vaslui-
Negre[ti: Cine e[ti Sandor Kalman sau Elena Mocanu ? 
Colegiul Deputat Vaslui Rural: bravo "ilu[trilor" Dan 
Bordeianu, R\zvan B\r\ctaru c\ au reu[it s\-[i vad\ 
numele pe un buletin de vot ! Colegiul Deputat Negre[ti: 
cine-i Radu Moro[anu sau Katalin Farcas? Chiar vre]i s\ 
[ti]i ? Dac\ noi nu [tim `nseamn\ c\ \[tia [i mul]i al]ii ar 
fi stat mai cu folos pe acas\ dec=t s\-l pun\ pe "bietul" 
prefect s\ modifice buletinele de vot. 
 Chestiunea este [i mai albastr\ `n celelalte colegii 
unde [chiop\teaz\ ca-n t=rg "candida]i" ologi mai ales la 
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cap. Sunt prea aspru ? Dar, dac\ astea-s armatele `n 
defilare, n-avem voie s\ coment\m ? 
 Ba, chiar g\sim c=teva nume onorabile [i 
reprezentative: Artistide Roibu (de departe), Cristian 
David, Victor Cristea, Corneliu Mihalache,Vasile 
Mariciuc, Adrian Solomon [i Constantin Carabin\... 
oameni care au curaj, [tiin]\, voin]\ [i uneori...bani ! E [i 
mai interesant\ joaca `ntre fostul ministru S=rbu [i 
acualul ministru David, dintre fostul prefect }ibulc\ 
sus]inut puternic de Aurel C\ciul\, [i p\ducelul Dan 
Marian... 
 Interese, interese, ambi]ii, ambi]ii [i... posibilit\]i. 
Tr\iasc\ berea, mititelul, pixul [i fularul, dar mai ales 
plicule]ul ! 
 {ti]i `ns\ paradoxul ? Nici un ales nu va avea 
vreun fel de responsabilit\]i fa]\ de public. Tot la m=na 
pre[edintelui de partid, tot cu personalitate [tirb\, cu 
minciuni [i am=n\ri: ba, c\ nu el r\spunde de colegiul 
cutare, ba, c\ va lua leg\tura cu primarul (hm, ce trafic 
de influen]\ se poate face), ba, c\, "reveni]i la cabinetul 
parlamentar (dintr-un punct indecis) s\ vedem ce putem 
face". {i de la Ana la Caiafa nu e mult ! 
 Porc\ria asta numit\ uninominal `nl\tur\ [i 
r\spunderea partidelor: "p\i, dac\ a]i votat pe cutare...?". 
 Alt paradox: veni]ii (venetici?) proasp\t, nu vor 
]ine minte nici comunele din colegiu ! Crede]i c\ Marian 
S=rbu (dau pariu 6 la 1 c\ va fi ales... la "butoneal\") ar 
fi putut `n c=teva s\pt\m=ni s\ acumuleze ca `n 4 ani ? {i 
va avea mult prea multe de f\cut dec=t s\ se `ntoarc\ [i la 
]iganii din Bedreaga ! 
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 Ce urmeaz\ ? 
 Azi [i m=ine ultimele adun\ri, [i strig\te, [i 
dispute. 
 S=mb\t\, afi[e puse, afi[e rupte, cadouri secrete, 
amenin]\ri. 
 Totul sub paz\ poli]ieneasc\ pasiv\ ! 
 Duminic\: biciul [i z\h\relul: "las-c\ te-aranjez eu 
dac\ nu votezi pe..." [i "m\i, cumetre ai grij\ de... c\ dau 
o ]uic\"! ~n unele comune vor fi cei cu `ndemnul la u[\ [i 
lista `n m=n\ ! 
 Ali[ veri[ul \sta se `ncheie t=rziu dup\ aflarea 
rezultatelor finale [i candida]ii se pup\ `n pia]a... 
calculatorului care trebuie s\-l iubeasc\ mai mult pe... 
cutare ! 
 Oficial, campania asta se `ncheie m=ine. Neoficial, 
campania urm\toare va fi anul viitor ! 
 {ti]i ce pl\cut e s\-l vezi UMIL pe magnatul 
cut\ric\ `n cele 3 zile r\mase ? C\ dup\ aceea... am dat-o 
dracului cu to]i `n fa]a ale[ilor... Dvs ! Cititori, cet\]eni, 
st\p=ni pentru 10 secunde pe un petic de h=rtie. 
 Deci, ei nu vor avea vreo r\spundere. Dar noi ? 
 Oricum, vai de noi ! 
(MERIDIANUL, An X, nr.46 (775), joi, 27 noiembrie 2008, Editorial) 

 
CANDIDA}II, uninominalul [i... T+MPI}II 

 Am scris  c\ alegerile trebuiesc privite ca ni[te 
mici revolu]ii, absolut necesare sc=nteilor pentru progres 
`n via]a social\. Orice alegeri [i oriunde ar fi, prilejuiesc 
ie[irea "`n priveli[te" (Arghezi) a celor mai aprin[i pentru 
afirmarea personal\ pentru c\ "a lumii-ntregul s=mbur 



276 
 

/dorin]a-i [i m\rirea" (Eminescu) adic\ motorul social 
este ori dragostea (dorin]a) ori pofta de m\rire. 
 Am parcurs prima edi]ie a uninominalului 
rom=nesc [i constat cu am\r\ciune c\ am avut dreptate: 
iresponsabile alegerile acestea nu vor schimba mare 
lucru `n via]a economic\ [i social\ iar `n jude]ul Vaslui, 
cu pu]ine excep]ii, s-a ales carne de tun `ntr-o competi]ie 
parlamentar\ "arbitrat\" de al]ii. O lege a uninominalului 
T+MPIT| care las\ pe l=ng\ Parlament valori [i 
autorit\]i ca Aristide Roibu sau Cornel Mihalache dar `i 
bag\ pe Bordeianu (1960 voturi) sau penalul Dan 
Marian! ~ntr-o discu]ie recent\ Victor Cristea spunea c\ 
o a[a lege t=mpit\ nu [i-a `nchipuit c\ exist\. Cum s\ la[i 
pe Roibu cu 45 % # 20000 voturi `n favoarea lui Dan 
Bordeianu cu 1960 voturi, adic\ un plicule]...?! 
 Eu scriu c\ nu-l cunosc pe acesta [i nu m\ pot 
exprima, dar [tiu c\ Ioan }ibulc\ a avut destule voturi s\ 
c=[tige, c\ PSD-ul (pe care nu-l ap\r) a avut de dou\ ori 
mai multe voturi dec=t PNL [i cam cu jum\tate mai mult 
dec=t PDL. Deci este mare perdant. 
 CANDIDA}II au fost cum i-am prezentat anterior 
[i sper c\ cei care au ajuns `n Parlament nu sunt [chiopi 
`n b=lci [i nici decoruri din recuzita nou\ a unor n\ravuri 
vechi. Sub 40 % participare la vot, parlamentarii sunt 
ale[i doar de mai pu]in de un sfert dintre votan]i [i 10 % 
dintre cei cu acest drept. Cum pot ei reprezenta cu 
adev\rat voin]a poporului ? 
 UNINOMINALUL (a[a cum e prin lege) e o 
porc\rie [i o mare batjocur\ electoral\. P\i dac\ spui c\-l 
alegi pe cel mai bun, pe `nving\tor, cum s\ promovezi un 
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nevolnic pus la plesneal\? {i dac\ e uninominal de ce 
mai ai prag electoral [i eventual de ce a[a mare? S\ nu 
mai p\trund\ [i cei cu resurse financiare modeste ? E clar 
c\ nu e de acceptat ! 
 ... [i T+MPI}II ? 
 Iat\-i: a) cei care au promovat o asemenea lege. 
Paradoxal se `ntoarce asupra lor sp=rcuindu-i dar [i 
arunc=nd `n derizoriu competi]ia electoral\. 
b) cei care au candidat `n dorul lelii; crez=nd c\ politica 
se poate face f\r\ bani sau c\ unul... ca Gigi Becali e 
"salvarea neamului" ! Au ca scuze c\ "`ncercarea, moarte 
n-are!" 
c) aleg\tori (evident nu mul]i [i nu to]i) care stau r\u cu 
capacitatea mintal\  [i au `ndr\znit s\ mearg\ la sec]ii de 
votare be]i. A[a se explic\ de ce ]iganii mei de la 32 
voteaz\ pe Cristea, dar nu [tiu unde-au pus [tampila, iar 
dintre cei v\zu]i de mine `n Vulture[ti, Dume[ti, B\ce[ti, 
ni[te negrozini jego[i se sim]eau la mare cinste c\ "au 
puterea `n m=n\" `n ziua votului. Dac\ ace[tia erau be]i 
`nainte de pr=nz,... unde-au pus [tampila? 
 E greu de crezut c\ n-au fost turmenta]i sau f\r\ 
minte m\car, cei 564 pentru macedoneni (!), 396 pentru 
italieni, 369 pentru t\tari turco-musulmani... adic\ 4200 
voturi pentru diverse minorit\]i! Iar dac\ unii au l\sat 
votul alb sau nul (10.000 `n total) pentru ce s-au mai dus 
la "vot" ? Deci prostia a f\cut cas\ bun\ cu be]ia [i 
incon[tien]a. Pentru asta s-au cheltuit at=tea miliarde? 
 E drept c\ destule miliarde s-au strecurat `n 
buzunarul primarilor v=nz\tori de partid, mai ales PSD ! 
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 Eu personal salut alegerea lui Victor Cristea, 
Doina Silistru, Adrian Solomon, Cristian David, 
OAMENI CARE MERIT|. Despre ceilal]i, c=te ceva `n 
numerele viitoare. 
 Serialul "Deputa]ii, Uninominalul [i t=mpi]ii" abia 
`ncepe ! 
(MERIDIANUL, An X, nr.47 (776), joi, 4 decembrie 2008, Editorial) 

 
CRIZA DE COMPETEN}| ! 

 ~mi propusesem s\ scriu despre Bou-b\l]at [i 
bor]os la stat, care m\ tot atac\ `ntr-o foicic\ f\r\ suflu [i 
f\r\... talente. Tocmai pentru c\ e `n mare criz\ [i are 
nevoie de un nume mare care s\-i fac\ publicitate.   
 C\,oric=t ar comanda la liberali, tot GUNOI bubos 
r\m=ne [i tot cu faima de cea mai mare jigodie din 
peisajul vasluian. Dat fiind c\ `n jurul lui mai are doi 
g=ndaci de b\legar, consider c\ grupul acesta ur=t, prea 
ur=t mirositor n-are ce aten]ie s\ merite. Doar c\ atunci 
c=nd pute un excrement trebuie s\ te dep\rtezi. Deci rup 
bucata [i fug de asemenea... jivine cu duhori rev\rsate `n 
"scrisul" local. 
 Constat cu m=hnire c\ `n mult prea multe ramuri 
de activitate st\m r\u, r\u, cu competen]ii pentru diverse 
slujbe sau competen]e ! Guvernul \sta e de-a dreptul 
decimat, doar vreo 3 mai sunt de la `nceputul drumului, 
printre care [i Cristian David al nostru, dar care l-a 
sacrificat pe Adomni]ei ap\r=ndu-[i elicopterul (cine ar fi 
putut pleca pe banii de la MIRA f\r\ aprobarea lui 
David? Cine era Adomni]ei `n compara]ie cu m=na 
dreapt\ a lui T\riceanu?). 
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 Ministrul David `[i vrea un nou mandat de senator, 
[i, Buzatu – PSD i-a f\cut loc `n zona Hu[i, unde pu]ini 
primari `l vor sprijini. Tot la Hu[i, clanul Marian nu este 
deloc simpatizat, ci mult prea hulit. Oric=]i bani ar 
pompa Marian-David tot sub semnul `ntreb\rii e alegerea 
lor ! Precizez c\ mi-e absolut indiferent dac\ ace[tia ies, 
sau nu, parlamentari ! C=t despre competen]\... 
 O parte dintre tineri au cam `nnebunit: 8 au fost 
`ntr-o s\pt\m=n\ pentru angajare. Eu i-am `ntrebat ce [tiu 
s\ fac\ [i ei c=t le dau salariu, r\spunz=nd c\ "nu [tiu 
nimic" sau "fac orice". C=nd aud c\ le dau la `nceput 
doar 10 milioane (vechi) nu mai dau niciun semn de 
via]\. ~ntreba]i de competen]\, profesionalism, `ntreab\ [i 
ei "ce e aia?", iar dac\ vor cu adev\rat s\ munceasc\, 
deci s\ [i `nve]e, se foiesc nelini[ti]i. Pentru mine e clar 
c\ ei nu [tiu, c\ n-au de unde, dar nici a[a de mari 
preten]ii pentru ne[tiin]\, NU SE POATE ! 
 R=sul lumii e c\ [i `n r=ndul p\lma[ilor e cam 
aceea[i idee. Unul dintre angaja]ii mei a dus 3 roabe cu 
nisip `n 4 ore (!) dar seara a `ntrebat dac\ nu-i dau salariu 
mai mare ! 
 Dup\ cum se vede `mi construiesc, pe Frunzelor  
2, o vil\ ecologic\. (R\spund c\ am [i statuie `n m\rime 
natural\ [i basorelief). Sunt aici 4 muncitori unguri, nu 
numai excep]ionali meseria[i ci [i oameni care pun tot 
sufletul s\ ias\ ceva unic ! A[a c\ am descoperit [i 
competen]i... 
 Dar pu]ini, din p\cate ! Pentru c\ aceast\ criz\ de 
COMPETEN}|, determinat\ de fuga "creierelor" locale, 
e u[or de dovedit `n fiecare sector de activitate ! 
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 Crede]i c\ vom da `nainte cu oameni care nu se 
spal\ crez=nd c\ au mirosul natural frumos ? 
 Altfel spus, neg\sind solu]ii (nu numai financiare, 
pentru c\ \la cu salariul mare trebuie s\ [i-l merite) 
putem s\ ne facem de frumos cu buruieni de ur=t ? 
 ~n plin\ criz\ de competen]e (pornind de la 
Guvern [i termin=nd cu aurolacii) nu trebuiesc luate 
m\suri de criz\ ? 

* 
 Un cuv=nt pentru Porumboiu: prietene, calificarea 
nu era numai visul [i dorin]a domniei tale... scuz\-i pe 
concet\]enii no[tri care au plecat mai din timp de la 
meciul interna]ional cu Slavia Praga pentru singurul 
motiv: nu mul]i au voin]a noastr\, a celor care am reu[it 
c=te ceva `n via]\ ! 
 Nu uita de singur\tatea alerg\torului de curs\ 
lung\ ! 
(MERIDIANUL, An X, nr.39 (768), joi, 9 octombrie 2008, Editorial) 

 
FUNC}IONARUL PUBLIC ... de azi ! 

 Am avut [ansa, chiar `n aceast\ var\, s\ v\d ce 
`nseamn\ un func]ionar care serve[te publicul `n mai 
multe ]\ri europene. Subliniez, care serve[te publicul [i 
nu neap\rat cel care are [i statut de func]ionar public, 
adic\ un fel de demnitar local. Mi-e destul de greu s\ fac 
unele compara]ii, pentru c\, chiar dac\ unul este prost de 
fudul ce e, e prostul nostru [i nu fac deloc parte dintre 
cei care se exprim\ mereu defavorabil despre rom=ni [i 
]ara noastr\: "la noi `n Rom=nia..." [i urmeaz\ rele [i iar 
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rele. Ca s\ nu mai spun de jude] unde-i ceva mai grav. 
 Exemple, pe scurt: 
 Cutare a ajuns primar. P=n\ atunci b\iat de treab\ 
cu disponibilit\]i de comunicare, prietenos. ~ntr-o lun\-
dou\ i s-au umflat... "pl\m=nii" [i p\[e[te mai ]an]o[, nu 
mai r\spunde la salut, nici la telefon, secretarele `i 
dau"pe teren" (sau, "la inunda]ii"!!!) `n timp ce ei `ntorc 
fripturile... Realizeaz\ c\ timp de vreo 3 ani nu prea mai 
are nimeni ce le face (dec=t presa !) [i-[i pl\tesc 
obijduielile, devin ranchiuno[i [i mai ales `ncrezu]i ! 
 Unii spun c\ printre ei ar fi [i primarul Vasluiului. 
Le r\spund: ing. Vasile Pav\l e un om serios [i de treab\; 
poate fi ocupat foarte acum, la `nceput de mandat. Am 
`ncredere mare `n el ! Dar, am cam multe exemple [i... 
mai am=n ! 
 Primarul e [i FUNC}IONAR pentru PUBLIC ! 
 Urmeaz\ angaja]ii care-[i pot copia sau nu [eful 
dup\ c=t se simt de siguri pe post ! 
 Un exemplu aproape concret: La Prim\ria Hu[i o 
contabil\ (care [i-a f\cut o vil\ frumoas\ `ntr-o zon\ 
pitoreasc\ din salar de bugetar, sireaca!) cu care nu se 
poate discuta din cauza veninului de viper\ din vorbe [i 
fapte. M=ndr\ [i dispre]uitoare cu toat\ lumea (avem 
vreo 30 de reclama]ii), subordona]ii abia a[teapt\ s\ fie 
schimbat\ ! Cred c\ noul primar trebuie s\-i aduc\ 
aminte c\-i `n slujba publicului sau s\-i fac\ cel mai 
mare bine s-o dea afar\ ! 
 La Prim\ria B=rlad sunt vreo c=teva cucoane 
frumoase, care au calculatoare de ultim\ genera]ie (pe 
l=ng\ care nu prea stau, c\-s "pe teren") [i nu-s de g\sit 
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`n marea majoritate a programului. Publicul nu se uit\ 
c=t de transparent\ e rochia cuiva ci cum este ajutat s\-[i 
rezolve problemele. Cum se mai str=ng reclama]iile, cum 
le nominaliz\m ! 
 La Negre[ti e cam teroare. Datorii mari la 
Prim\rie, venituri mici, ajutoare slabe, func]ionarii 
tremur\ ! 
 Pentru anumite comune se pot scrie romane... 
 Nu poate fi dec=t o concluzie: func]ia `n slujba 
publicului d\ o siguran]\ pentru ziua de m=ine, dar... 
trebuie s\ fii `n slujba potrivit\. 
 Miercuri, am discutat cu 2 veni]i din Italia [i 
cineva din Fran]a: e cam jale ce spun! 

* 
 P=n\ acum: Bravo FC Vaslui, bravo Adrian 
Porumboiu ! Hai, Vasluiul ! 
(MERIDIANUL, An X, nr.30 (759), joi, 7 august 2008, Editorial) 
 
 

5. ECONOMIC 
 

NEBUNI... la cap ! 
 (Ca [i cum nebunia n-ar fi boal\ psihic\, deci 
numai la cap se ive[te). ~n]elesul actual  e c\ cine-i 
"nebun la cap" nu-i tocmai s\n\tos, indiferent cum se 
manifest\. 
 Societatea rom=neasc\ fabric\ ast\zi oameni NE-
BUNI la cap. A se vedea nuan]a: nebuni= cei cu tare 
psihice; ne-buni adic\ r\i, sau cu anumite apuc\turi ! 
 Dac\ patronii, mai ales cei de IMM-uri 
`nnebunesc de cap s\ p\streze ce au, `n lupt\ cu tot felul 
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de d\ri [i jecm\nitori, dac\ destui nu pot dormi, pentru c\ 
nu le mai ajunge salariul [i mai ales pensia... o 
~NTREAG| categorie de oameni sunt ne-buni la cap, 
prin ceea ce fac. Tot a[a, pentru cum `n]eleg ce `nseamn\ 
o slujb\ [i pentru cum `[i bat joc de concet\]enii lor ! 
 E vorba de bugetari [i func]ionari sau poli]i[ti f\r\ 
scrupule. Nu discut despre pr\p\di]ii abia angaja]i care 
vor `n]elege mai t=rziu cum e cu jecm\neala oamenilor 
([i atunci... !!!). 
 S\ zicem c\ V.A.V. este contabil la o Prim\rie. 
Oh, ce ocupat este. P=n\ `ntoarce o h=rtie pe toate p\r]ile 
[i col]urile, p=n\ silabise[te fiecare cuv=nt sau `[i d\ 
seama de leii noi, `i trebuie timp. A[a c\-i alung\ pe to]i, 
uit=nd s\ mai fie amabil. 
 Cu func]ionarii din Consiliul Jude]ean e mai grav. 
|[tia au telefoane de tot felul [i trebuie s\ cheltuiasc\ 
impulsurile ! Mai o gagicu]\ sau un amant, mai vreo 2 
h=rtii `n fapt de sear\ [i timpul trece, leafa merge ! N-o fi 
cea mai mare, dar e cea mai sigur\ ! Sau la 
deconcentrate... 
 Jalea cea mai mare: acolo unde se elibereaz\ 
AUTORIZA}II. 
 Oamenii \[tia nu prea au ce face [i atunci alearg\ 
dup\ fiecare punct sau virgul\  dintr-un raport, cerere sau 
act pe care-l analizeaz\ pentru autorizare. Ba, au scenarii 
poli]iste, dac\ nu cumva ar fi altfel de cum declari pe 
propria r\spundere ! 
 C\ trebuie s\ stai de vorb\ cu el, eventual, nu cu 
m=na goal\... 
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 C\ trebuie s\ fii umil, politicos c=nd consta]i c\-[i 
bate joc de tine, c\ altfel te mai poart\ dup\ alte avize... 
 C\ turbezi dup\ treab\ [i el se scarpin\ pe undeva 
sau sparge biscui]i `n calculator... 
 C\... asta-i: TAXE trebuie s\ pl\te[ti, pe porcovan 
s\-l mul]ume[ti ! 
 Am fost zilele trecute la un alt biroua[ cu madame 
care n-au ce face ! Politicoase, cu mine (nu zic!) dar tot 
dup\ puncte, virgule sau cifre de care s\ se lege... Era 
vorba de o extindere a unei ferme agricole [i 
presupuneau ce noxe serioase arunc\ `n aer centrala 
termic\ [i c=t e poluat lacul de... ploaie ! {i-au am=nat 
autorizarea, s\ fac\... cercet\ri ! 
 ~n agricultur\ unde e jale, jale, jale, acum, sunt 
tax\ri de speriat, cerin]e de `ngrozit (deh! UE) [i... 
virgule de g\sit ! 
 M\ g=ndeam: ce-ar fi s\ fie pl\tit\ toat\ lumea 
dup\ cum sunt rezultatele `n agricultur\ ? 
 Am ajunge, sigur, la bor[ul cu [tir ! 
 Pentru c\ oamenilor nebuni la cap li se adaug\ cei 
ne-BUNI (deprinderi dob=ndite) care-[i fac de cap, [i-i 
vai de toat\ lumea ! 
 Ajunge doar dac\-i tax\m de "NEBUNI LA 
CAP"? 
(MERIDIANUL, An IX, nr.3 (681), joi, 18 ianuarie 2007, Editorial) 

 
PATRONI - prost crescu]i ! 

 - Alo, 0740 062 540 ? 
 - Ce vrei, m\?... 
 ...- V\ rog cu dl. Ungureanu de la Udi-Aluminiu. 
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a... plecat acum ! 
 La o firm\ de calculatoare merge directoarea de 
marketing cu o ofert\ de publicitate. D\ de t=n\rul patron 
Gigel Botezatu care `i vorbe[te foarte ur=t, se poart\ 
grosolan [i `n final trage concluzia c\ trebuie el pl\tit de 
noi pentru c\ ne-a acordat din timpul s\u pre]ios. Am 
aflat c\ [i unul Chariton (a[a parc\) s-a purtat tot la fel ! 
 Un oarecare Tudorache se crede mare om de 
afaceri pentru cele 3 lulele ale sale [i nu accept\ nici 
dialogul civilizat, n-are r\bdare s\ priceap\ c\ 
propunerea e `n favoarea lui. Mai cunosc  pe unul, parc\ 
D\riescu, care se crede al dracului de de[tept: c=nd apuc\ 
s\ r\spund\ la telefon [i-[i d\ seama cine l-a sunat `ncepe 
"alo, alo, mai spune]i o dat\, alo, alo, nu v\ aud" adic\ ce 
f\cea [i cineva, Aporc\ri]ei, acum c=]iva ani... pune la 
cheltuial\ pe cine-l sun\... ! 
 Desigur, sunt destui care [tiu cum e cu refuzul 
politicos, care pricep repede c\ din orice discu]ie pot afla 
nout\]i. Dar mul]i sau destui patroni din Vaslui, mai ales 
cei proveni]i dintre valuti[ti [i evazioni[ti, n-au maniere, 
n-au educa]ie (c\ nici n-aveau de unde) [i cred c\ dac\ au 
`nv\]at s\ v=nd\ mai scump de 5 ori sunt [i oameni de 
afaceri. 
 Am fost, la Strassbourg, `n vizit\ la Heineken, 
cunoscuta fabric\ de bere. Nici nu pute]i realiza c=t au 
fost de aten]i cu noi. D-na Trautman, prim\ri]a 
Strassbourg-ului se purta cu noi ca adev\rat\ 
reprezentant\ a lumii bune cu reprezentan]i ai presei. 

- Imediat... (de al\turi se aude: spune-i c\ nu-s !) 
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 La noi, `nc\, ni[te bandraburgi care au f\cut avere 
repede, nemuncit\ [i abuz=nd de salaria]i (aud c\ unii `[i 
lovesc angaja]ii [i cei mai mul]i le vorbesc 
necorespunz\tor) ca s\ nu mai spun de vulgaritatea 
comunic\rii, se poart\ ca ni[te dobitoci... ! 
 Ve]i spune c\ se poart\ fiecare cum vrea, c\ de aia 
e democra]ie. 
 V\ spunem c\ de aia suntem pres\, s\-i oblig\m pe 
b\d\rani, pe incul]i [i pe golani, chiar ajun[i 
"intreprinz\tori" s\ nu polueze limbajul [i via]a social\. 
 Nu de alta, dac\-i pui pe unii s\ citeasc\ vreo 
poezie sau s\ compun\ vreun text, nu-]i mai vine s\ afli 
de bor[ul lui, de piesele pe care le comercializeaz\ cu 
facturi jum\tate contabilizate cu termopanul sau alte 
"servicii" ! Observa]i c\ presa, [i mai ales televiziunile, `i 
ocolesc pe oamenii de acest tip ? Ca [i pe ]igani, pe 
ho]i... ?! Ca [i pe huligani... !! 
 Dar... propria imagine, la care fiecare are dreptul, 
`nseamn\ cumva impolite]e [i lips\ de bun\ cre[tere? 
 Chiar dac\ sunt patroni ! 
(MERIDIANUL, An IX, nr.38 (716), joi, 27septembrie 2007, Editorial) 

 
"Vine iarna, bine-mi pare, 

                     Mama are de m=ncare..." ! 
 Dup\ cum se [tie, bl. 32, populat de ]igani `n cea 
mai mare parte, are mul]i copii, `ngr\m\di]i `n 
numeroasele c\m\ru]e care-s "garsoniere". E o h\rm\laie 
mai ceva ca la [coal\, `n fiecare sear\ cu b\t\i, expresii 
nes\rate, mici drame `ntre copiii de diferite v=rste, care-
[i caut\ locul `ntr-o ierarhie bazat\ pe pumn [i fug\. 
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 Asta c=nd nu se spurc\ pe `ntrecute cei b\tr=ni, 
adic\ ]iganii `ntre 17-50 de ani. B\tr=ni de-adev\ratelea 
[i neputincio[i nu se prea v\d, cer[itul fiind o "meserie" 
grea `mbinat\ cu furti[agul [i turn\toria. 
 Oricum, cei mai ho]i [i mai r\i sunt cet\]eni ai 
Madridului, Parisului, Romei ([.a.) cu acte `n regul\. 
Doar suntem `n U.E. 
 Seara, copiii ace[tia "amesteca]i" mai `ntemeiaz\ 
c=te un joc de tipul "]ar\, ]ar\, vrem osta[i" sau hore cu 
strig\turile cele mai diverse. Cum grija cea mare a 
c=nt\re]ilor e s\ cear\ "politicos", "N-ave]i o mie de 
lei?", pentru vreo "eugenie" (p=inea goal\-i stric\ la 
stomac), adic\ s\ m\n=nce c=t mai bine, am surprins [i 
perechea de versuri din titlu strigat\ cu mare m=ndrie de 
unul, probabil la care piranda mam\ [i-a organizat [i 
c\mara. Am observat repede, repede autoritatea conferit\ 
de "are de m=ncare" pentru un viitor oarecare copila[ului 
`n chestiune. Asta `nseamn\ c\ unii dintre ei fac foame, 
nu glum\... 
 ~n acest context n-am s\ `n]eleg nicicum t=mpenia 
unor cet\]eni care-[i bat joc de via]a lor prin nemunc\, 
prin lips\ de interes fa]\ de viitor, prin lene [i prostie. Nu 
`n]eleg rostul vie]ii [i mersul societ\]ii; devin al naibii de 
"liberi", `[i `n]eleg slujba ca posibilitate aproximativ\ de 
a-[i petrece timpul, dup\ `naltul principiu socialist "ziua 
trece, leafa merge" ! 
 Un pic mai concret: 
 Un [apcalios de vreo 22 de ani st\ ca lemnul ore 
`ntregi `ntr-un loc; 
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 Un neica nimeni, de vreo 18 ani, e numai 
preten]ii, c\ ce de[tept e el, de ce-i pl\tit doar cu 6 
milioane lunar, de[i cu chiu cu vai a absolvit o 
profesional\. O fi cineva printre derbedeii din cartier... 
 O "doamn\" cu preten]ii (oare, meritate), vrea 
slujb\ f\r\ r\spunderi [i adopt\ pozi]ia de for]\, amenin]\ 
cu reclama]ii peste tot... 
 M\ `ntreb: cum poate asigura unitatea salariile, 
adic\ m=ncarea pentru ei dac\-s doar "c=nt\re]i"? 
 Ce-i de f\cut ca oamenii \[tia s\-n]eleag\ c\ ei 
sunt `n HORA MUNCII, dup\ cum cere `ntreprinz\torul 
[i nu altfel ? 
 C=t `i mai poate ]ine cineva, angaja]i, cu o 
asemenea mentalitate ? 
 Chiar dac\ mai are mama de m=ncare... nu vine 
iarna ? 
(MERIDIANUL, An IX, nr.42 (720), joi, 25 octombrie 2007, Editorial) 

 
S|R|CIE CU... GHIVENT, 

Ho]ie cu... patent ! 
 Am fost miercuri, cu un grup de poli]i[ti destoinici 
la c=teva perchezi]ii domiciliare `n dou\ sate. Am "b\tut" 
noroaie "alese" `ntr-un sat uitat de Dumnezeu, cu oameni 
tot unul [i unul de s\raci, unde, arar, cotcod\ce[te ceva 
prin curte. Se consider\ mai `nst\ri]i cei cu cai... Doar 
c=]iva dintre ace[tia sunt foarte b\nui]i de furti[aguri din 
p\duri, de la oameni, de unde se nimere[te, drept care au 
o situa]ie material\ mai bun\. Restul e tot o ap\ [i-un 
p\m=nt: s\raci [i comozi (ca s\ nu zic puturo[i). Satul ar 
trebui s\ fie `nst\rit consider=nd p\[unea aproape, 
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p\m=nt (slab) pentru cultur\, p\duri apropiate... dar 
p\m=nturile-s nelucrate, [i-s multe sfaturi de tain\ prin 
cr=[me ! 
 C=nd ne-au v\zut cu aparatul de filmat unii `[i 
sugeau mai abitir berea. C=]iva copii `ns\ ne-au 
impresionat cu dorin]a lor de `nv\]\tur\. Al]i c=]iva tineri 
`nfruntau (din vorbe) pe poli]i[ti tocmai pentru a 
demonstra c\ s\r\cia-i cu ghivent (!) 
 Oamenii legii au prins [i ho]i de lemne; i-am 
filmat [i noi. Dar nu i-au prins pe cei mai activi care au 
dus direct la clien]i arborii fura]i recent din p\durile 
oamenilor. 
 {i cum ho]ul neprins este negustor cinstit, cam 
r=deau `n pumni [i invitau ironic la control. Mde, ce s\-i 
fac\ poli]istul, cu tot cu ordinul lui de perchezi]ie, dac\ 
asupra faptului nu l-a prins cu obiectul furat, nu ! 
 A[a c\, iat\ patentul modern: a nu se ]ine la tine 
lucrul furat. Doi dintre ei ne-au `ntrebat dac\ acum 
c\ut\m lemne sau mobil\... adic\ exact ce c\utam, prin 
urmare nu erau str\ini de cauz\, dar n-aveam cum s\-i 
prindem ! 
 Adaug, `ns\, c\ perchezi]ia domiciliar\ s-a f\cut la 
circa o lun\ de la furturi. Au avut tot timpul s\ ascund\ 
sau s\ v=nd\ tot. Dac\ tot vorbim de ho]ie patentat\ ! 
 Cu toate acestea `ncerc s\ cred c\ oric=t ar fi de 
"me[teri" la furat, cam prea mult nu le mai merge cu 
ho]ia. Tot la munc\ trebuie s\ fie n\dejdea ! 
(MERIDIANUL, An IX, nr.2 (680), joi, 11 ianuarie 2007, Editorial) 
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FINAN}E, finan]i[ti [i... oameni ! 
 Ce salarii ar fi av=nd slujba[ii de la finan]e de uit\ 
ce-s, de n-au mam\, nici tat\... ?! 
 M\rturisesc: scriu cu toat\ m=nia `mpotriva unor  
oameni care aplic\ legea (Codul fiscal) cu toat\ ura 
`mpotriva celor dup\ care `[i c=[tig\ p=inea. Ca [i 
poli]i[tii de pe la pu[c\rii ce devin total insensibili, 
arunc\ ,,vizitatorii", sechestreaz\, scot decizii [i titluri 
executorii, mai ales `mpotriva celor f\r\ influen]\ 
politic\. Altminteri sunt mielu[ei fa]\ de [efi, obedien]i 
fa]\ de m\rimile (care-i pot prinde cu m=]a-n sac) [i 
[arpe de dud\u fa]\ de micul `ntreprinz\tor sau micul 
contribuabil. Oare, `n familie cum mai sunt? 
 Ar  trebui exemple, nominaliz\ri, individualiz\ri... 
S\ pornim de la `ntreb\ri: cut\rui director sau [ef de 
serviciu, av=nd  cot\ parte din venituri, `i pas\ c\ printr-o 
`ncasare cu totul inoportun\ `l bag\ mai ad=nc  pe 
datornic ? Legile-s f\cute pentru a fi respectate, dar ele 
nu-s inumane [i `ntotdeauna exist\ o porti]\ s\-l ajute pe 
om! Ar\ta]i-mi-l pe cutare gata s\-[i sacrifice 
,,suplimentul" `n favoarea cuiva ?! 
 Vara aceasta a fost mult mai grea dec=t `n al]i ani, 
datorit\ alegerilor [i faliment\rii multor mici 
`ntreprinderi. De[i nu am statistica, e cert c\ numero[i 
curajo[i care viseaz\ s\-[i dezvolte propria afacere au dat 
de necaz. C=nd au avut [i datorii, nu s-au mai g=ndit 
dec=t la vreo slujbuli]\ sau la... evaziune fiscal\ ! 
 Ce mai, pe finan]i[ti nu-i po]i categorisi altfel 
dec=t... lipsi]i de umanitate! 
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 {ti]i care-i r\ul ? C\ vor c\p\ta [i mai mari atribu]ii 
care s\ le altereze [i mai mult fondul uman! 
 Dac\ [ti]i cazuri pozitive...a[tept ! 

* 
 Fotbali[tii lui Porumboiu au luat papar\ de la 
Const\]eni dar i-au jumulit pe Clujeni. Azi sper s\ scoat\ 
din curs\ pe letoni,  iar duminic\ `nfruntare serioas\ la 
Gala]i! 
 Fotbalul a devenit ,,lung prilej de vorbe [i de 
ipoteze" la vreo 8 posturi TV unde l\l\iala e... GSP. 
Chiar c\ nu [tiu unde se va ajunge cu at=ta ,,imagine" 
legat\ de un fenomen social, dar nu esen]ial ! Se va 
ajunge la suprasatura]ie ca [i dup\ invazia sexului  [i 
violen]ei `n programele TV? 
 Deocamdat\ ai no[tri ne-au oferit mari satisfac]ii 
[i le dorim s-o ]in\ tot a[a !  

* 
 ANUN}: Pe 6-7 septembrie Liceul semicentenar 
Podul-Turcului `[i invit\ absolven]ii la `nt=lnire! 
(MERIDIANUL, An X, nr.33 (762), joi, 28 august 2008, Editorial) 

 
D+RD+IALA NA}IONAL| 

sau 
FALIMENTELE... care urmeaz\ ! 

 Cunoa[tem vestita exprimare caragealeian\ c\ 
rivolu]ia trebuia s\ fie cu aprobare de la poli]ie (!!!) 
Desigur, un non-sens. Din p\cate falimentele care sunt `n 
curgere [i mai ales cele care vor mai fi `nregistrate vor fi 
cu... voia de la GUVERN. Adic\ exact de unde I.M.M., 
SRL, AF, PF ([i p=n\ la urm\ toat\ via]a social\) ar 
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trebui s\ primeasc\ ajutor, dup\ o logic\ simpl\: dac\ 
acestea sucomb\ din cauza datoriilor c\tre fisc, s\ fie 
m\car acum mult dorita relaxare fiscal\. 
 Da, de unde?! 
 Motorul social ar trebui s\ fie Dragostea [i 
Ambi]ia: "a lumii-ntregul s=mbur/ dorin]a-i [i m\rirea" 
(Eminescu) dar `n condi]iile noastre, de tranzi]ie spre 
`ncheiere, STATUL, deci sistemul oprimant este cel care 
fr=neaz\ sau relanseaz\ mi[carea banului, pentru c\ la el 
vis\m, ajungem sau... oprim ! {i mai concret: Prin grija 
unor `mp\timi]i de putere, guvernan]i `n incredibil\ 
minoritate alegerile au fost fixate pe 30 noiembrie. 
 Convulsiunile fire[ti au adus guvern dar nu [i 
BUGETUL, deci imposibilitatea ca cei care lucreaz\ cu 
statul s\-[i dr\m\luiasc\ beneficii [i datorii. Dezbaterea 
bugetului p=n\ mai alalt\ieri a blocat fondurile 
institu]iilor [i la foarte multe intreprinderi. Care unit\]i 
economice neprimindu-[i banii de la bugetari, nu-[i pot 
pl\ti datoriile, mai ales c\tre stat. {i a[a apar arieratele... 
 Chestiunea e c\ nici administra]ia, nici 
deconcentratele, nici prim\riile nu pot intreprinde ceva 
p=n\ nu le "vine bugetul". De unde se vede c\ dac\ buget 
nu e, mi[carea banului nu e, speran]ele... "nu e". Dac\ 
economia [i serviciile ar fi preponderent privatizate altfel 
s-ar roti pacostea care stric\ destine, vise, inimi, vie]i [i... 
institu]ii, "ochiul dracului"!!! 
 Grav e c\ cei care au adunat mari datorii, au fost 
refuza]i de b\nci ([i aici... str\inii dicteaz\ !) unde 
guvernatorul Is\rescu gestioneaz\ indirect criza, adic\ 
mul]i intreprinz\tori, neav=nd din ce s\ fac\ banul, `l au 
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de primit dar... nu-l au la plat\, `[i `nchid afacerile. Pot 
prospera cei cu b\utur\, tutunul [i... avoca]ii ! 
 Blocajul \sta financiar este dat de incapacitatea 
guvernului de a pune pe tapet bugetul [i de insuficien]a 
privatiz\rii serviciilor c\tre popula]ie (executate de 
stat...). 
 CRIZA de bani e dintotdeauna prezent\ `n 
capitalism, ei nefiind vreodat\ de ajuns. De aceea ne 
rug\m ca Dumnezeu s\-i dea omului banii care-i trebuie, 
nu pe care-i vrea. 
 CRIZA ECONOMIC| e mai aspr\ la noi, cei din 
coada Europei, cei cu ]iganii criminali, cei cu jafurile de 
tot soiul. Cea mai aspr\ situa]ie e pentru cei f\r\ vreun 
venit... (C=nd mai vede]i vreun idiot pe la vreo 
televiziune c\ spune c\ la noi e mai u[oar\ ca `n Vest,  
s\-l scuipa]i ca pe necuratul...) 
 Ce putem anticipa? 
- Falimente `n serie. Mare serie. E gata Confec]ii Vaslui, 
Vastex ? Bispuntul s-a dus ! 
- ~nfeudarea [i mai mult a ]\rii, care depinde [i mai  mult 
de programele europene (c=t d\ ]ara [i c=t de pu]in ne 
dau ei) 
- Infrac]ionalitate `n cre[tere, putem s\ avem orice 
poli]ie. 
- Exod `n Vest. Se spune c\ `n Spania a crescut [omajul. 
- D=rd=ial\ na]ional\. Vom tremura to]i, dar to]i, c=t 
str\nut\ \[tia din Europa MARE. Averea [i anii se tot 
duc !!! 
- Speran]a de via]\ alterat\, `ndu[m\nire social\ (homo, 
homini...) [i, mai ales, natalitatea `n mare pericol ! 
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 Mai putem vorbi de limb\, obiceiuri [i distrac]ii? 
 }ine]i-v\ bine: D+RD+IALA NA}IONAL| a 
`nceput !!! 
(MERIDIANUL, An XI, nr.8 (787), joi, 26 februarie 2009, Editorial) 
 

 
6. AGRICULTURA 

  
SECETA ! 

 Fac parte dintre cei care au tr\it marea secet\ de 
dup\ r\zboi (1946). 
 Consider c\ TREBUIE s\ acord\m mai mult\ 
aten]ie preg\tirii popula]iei pentru parcurgerea acestei 
calamit\]i care va provoca falimente `n lan], exodul 
popula]iei, drame familiale [i sociale, nelini[te [i team\, 
moarte. 
 ~n 1946, din 7 ha cu porumb s-a recoltat o c\ru]\ 
cu "babe". 
 P\m=ntul era cr\pat `nc=t vitele `[i rupeau 
picioarele `ntre lostopenele, r\sucite `n sus ca ni[te 
farfurii uria[e, chiar [i acolo unde fusese ap\, pe 
fundurile iazurilor. 
 Pe  Zeletin era numai nisip alb iar pe albia 
B=rladului mai erau din loc `n loc ochiuri de ap\ sub 
umbra s\lciilor. 
 Animalele erau costelive [i r\geau de foame [i 
sete, iar `n p\duri se str=ngeau frunzele verzi pentru a fi 
uscate [i date la oi, capre sau vaci. Caii mureau pe 
c=mpuri. 
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 S\teni [i t=rgove]i bejeneau prin Ardeal sau 
Oltenia, unii `n str\in\tate (dar erau probleme de 
circula]ie - dup\ r\zboi). Mul]i copii din Moldova au fost 
trimi[i `ntr-un fel de tabere spre a fi salva]i. Cu 
accidentele de rigoare. Nu v\ pute]i `nchipui ce bur]i 
mari aveau la un trup numai piele [i oase.. 
 }\ranii se `ngr\m\deau `n p\duri unde mai existau 
izvoare; c=mpurile [i dealurile p=rjolite, galbene, cu mult 
praf nu ofereau nici m\car smocuri de iarb\ pentru 
animale. N. Labi[: "Seceta a ucis orice boare de 
v=nt/Soarele s-a topit [i a curs pe p\m=nt/..../ Ciuturile 
scot din f=nt=n\ n\mol"... sub cerul "fierbinte [i gol" 
(Moartea C\prioarei). 
 Desigur nu urm\resc o viziune apocaliptic\ [i `n 
nici un caz s\ panic\m popula]ia, mai ales c\ nu-s chiar 
condi]iile de atunci. ~ns\, p=n\ s\ vin\ pachetele cu lapte 
condensat sau alte ajutoare vor fi mult prea multe 
necazuri pe care trebuie s\ le trecem: `nmul]irea ho]iilor 
[i t=lh\riilor, certurile [i dezbin\rile dintre oameni, lipsa 
poftei de via]\, chiar ! 
 Dar, de ce s\ nu [tie vecinul, prietenul sau ruda de 
la ]ar\ ori de la ora[ ce ne a[teapt\ ? C\: 
- p=inea se va scumpi, oric=t gr=u s-ar aduce din 
str\in\tate; 
-salariile nu vor mai putea cre[te; 
-pre]ul p\m=ntului, al caselor, al animalelor mai ales, va 
sc\dea `n continuare. Cel care vrea s\-[i mai ]in\ o vac\, 
s\ fie neap\rat cu lapte, s\ se `ngrijeasc\ de nutre], fie el 
[i frunze din p\dure (pentru c\ paie, deja nu mai sunt). 
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-TOATE, dar absolut toate unit\]ile productive [i de 
servicii vor avea probleme de personal dar [i de 
produc]ie. Breasla ho]ilor  [i [mecherilor va avea succes, 
nu glum\ ! 
 Oric=t\ interven]ie dinafar\ vom avea, poporul 
rom=n de jos [i nu numai el are cel mai mult de suferit. 
P=n\ la urm\, oric=t de greu ne-ar fi, tot trebuie s\ 
trecem aceast\ calamitate natural\ c=t de bine se poate. 
 E clar c\ e SECET| ? Cu cine s\ te ba]i ? 
 E calamitate natural\ [i TREBUIE s-o trecem ! 
(MERIDIANUL, An IX, nr.27 (705), joi, 12 iulie 2007, Editorial) 

 
SECET| ... SECET| ! ! 

 Pentru c\ r=ndurile acestea vor fi citite [i peste ani, 
iar la aceast\ rubric\ "vorbim" despre ce e mai important 
`n via]a noastr\ `n acest moment consider c\ aceast\ 
calamitate e de cea mai mare actualitate. 
 Ce  ESTE ! 
 Culturile de orice fel sunt afectate sau 
compromise `n aproape `ntreg jude]ul Vaslui. Ar mai fi 
ochiuri de verdea]\ pe unde  `nv=rtejirea norilor a 
contribuit la ploi mai potrivite. Nici dac\ ar ploua cu 
[tiule]i nu avem porumb, gr=ul "nu s-a f\cut" ca [i alte 
p\ioase, floarea soareclui e chircit\, alte culturi - nu; 
lucerna neirigat\ e uscat\, f=n - nimic ! 
 De o s\pt\m=n\ soarele arde necru]\tor, 
temperatura "oficial\" e de 380C, `n aer liber nu se poate 
respira, e `nn\bu[itor la umbr\. 
 P\m=ntul e cr\pat, miri[tile (pu]ine) nu ofer\ hran\ 
la animale. Oamenii alearg\ `nnebuni]i dup\ furaje, din 
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p=rloage (multe) nu se poate valorifica nimic. Animalele 
au `nceput s\ sl\beasc\, sufer\ de sete [i de foame. 
~n mass-media sunt "b\t\lii" politice, pe tem\. Unde se 
mai face c=te o aduc]iune de ap\ e succes epocal, 
f=nt=nile sunt "monitorizate" (ce-mi "place" termenul !) 
pentru a fi raportat\ lipsa de ap\, la autorit\]i. 
 Guvernul nu crede c\ situa]ia este alarmant\... 
guvernan]ii (adic\ [i administra]ia, primarii) `[i 
exploateaz\ [ansele electorale, `n timp ce diverse 
persoane sunt transportate la spital din cauza caniculei 
prelungite. Cod galben, portocaliu sau ro[u, dar e de 
r\u... 
 Mai vine [i norul toxic din Ucraina, taman prin 
Ardeal unde culturile sunt normale. Seceta e `n Moldova, 
Muntenia, Oltenia. 
 Ar mai fi de 2 bani speran]\, dar tot la Dumnezeu 
e ! 

* 
 Dup\ ce spun meteorologii va fi cam tot la fel [i `n 
august [i chiar `n septembrie. Ce-ar urma s\ g=ndim [i s\ 
facem ? 
- ~n primul r=nd s\ ne p\str\m cump\tul, dar s\ ne baz\m 
pe for]ele proprii. Economii de toate felurile. 
- Suntem for]a]i la economie de AP|. Nu `nseamn\ s\ 
dormim `n c=rcium\, `ns\. 
- Economie la furaje ! Aici e b\t\lia cea mare pentru c\ 
vor lipsi laptele [i ca[ul, se va scumpi enorm carnea, 
pentru c\ oamenii `[i v=nd pe nimic animalele (caii, 
vitele, porcii), acum, [i le va cre[te exagerat pre]ul `n 
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toamn\. RECOLTA}I tot ce pute]i, din toate locurile 
posibile; [i tizicul e bun... 
- Economie la efort `n soare. E bine c\ unele unit\]i au 
program fragmentat. Cel pu]in `n ora[e se atinge [i 60 0C, 
cu grad de inconfort nemaicunoscut. Locurile umbrite-s 
la mare c\utare. 
- Lua]i m\suri de paz\ suplimentar\ [i la case [i la locuri 
unde se afl\ alimente. Se vor `nmul]i jafurile [i t=lh\riile 
individuale [i `n grup pentru c\ [i \[tia trebuie s\ 
m\n=nce, indiferent cum. 
- Nu vinde]i porumb, gr=u sau alte cereale. 
- Ar fi ideal s\ v\ completa]i c\mara. Se mai g\sesc ro[ii 
autohtone, castrave]i, ceap\, usturoi, ardei; pune]i c=te 
un borcan cu br=nz\ la rezerv\. 
 E clar c\ pre]urile vor cre[te serios. E esen]ial s\ 
nu creasc\ pre]ul p=inii, salariile nu vor putea cre[te dar 
vor ap\rea specula]iile de orice fel, care vor face pe 
mul]i s\-[i piard\ bruma de avere. Leul se va 
devaloriza.... 
 Oricum, greul de acum `ncepe ! Trebuie, totu[i, s\ 
sper\m `n bine ! 
(MERIDIANUL, An IX, nr.28 (706), joi, 19 iulie 2007, Editorial) 

 
AGRICULTUR|... scumpit\ ! 

 Era [i este de anticipat c\ urmeaz\ o criz\ 
alimentar\ `n toat\ lumea ! Dar nu din cauza `nmul]irii 
popula]iei, mai ales `n Europa unde autoreglajele 
(familiale) conduc spre natalitate cu minus. Cauza: 
biodieselul ! 
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 La noi criza `nc\ n-are col]ii ascu]i]i de[i marea 
majoritatea a popula]iei tr\ie[te la limita de subzisten]\ ! 
Dac\ anul acesta Cel de Sus (cu grindina [i ploile) ne 
ocrote[te, putem avea bune produc]ii de gr=u, porumb, 
struguri ! 
 Dar... 
 Energia a luat-o razna iar ieftinirile de moment 
sunt doar ale pre]ului care s\ se ridice mai "bine". 
Motorina e mai scump\ ca benzina, curentul electric sare 
din contoare, alte pre]uri explodeaz\. Prin urmare, 
AGRICULTURA devine mai scump\, hrana implicit la 
fel, salariile de jale, pensiile pentru... oftat [i blestemat ! 
{i, la noi, se a[teapt\ solu]ii salvatoare ! De la cineva de 
sus, de la guvern. Au r\mas `n cea]\ parlamentarii [i 
directorii de firm\ ai unit\]ilor care-[i c=[tig\ existen]a 
din agricultur\. 
 Politica (`n general) nu devine politic\ pe 
domeniu, deci nici m\car vreun minister nu r\spunde 
de... spirala pre]urilor pe produse agricole. 
 O s-ajungem s\ m=nc\m bor[ cu [tir, ca pe timpul 
s\r\ciei ? 
 Marea majoritate a firmelor (din agricultur\) nu 
vor da deloc `nainte anul acesta. Cheltuieli mult mai 
mari cu for]a de munc\, carburan]ii (de pus `n ram\), 
cre[terea dob=nzilor la credite [i calamit\]ile (inclusiv 
cele politice) vor ]intui... speran]ele. 
 Vedem deci cum se scumpesc toate alimentele [i 
`n primul r=nd cele de baz\. Observ\m c\ speran]a de 
via]\ scade `n loc s\ creasc\, tineretul lipse[te de la 
munc\ [i tot jude]ul se depopuleaz\. 
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 Printr-un silogism simplu via]a noastr\ devine din 
ce `n ce mai scump\. {i totul porne[te de la... motorin\ ! 

 
* 

 C=t reprezint\ biodieselul certitudine pentru 
viitor? Cert e c\ avem `n jude] un temerar care dezvolt\ 
o asemenea tehnologie. C=t va cre[te produc]ia, c=t va 
s\r\ci p\m=ntul [i c=]i vor mai fi `ncadra]i `n munc\ 
r\m=ne de v\zut ! A[a cum despre agricultura ecologic\ 
vom tot vorbi. 
 Dar, trebuie s\ m=nc\m, nu ? Oric=t de scump\ ar 
fi agricultura, via]a e [i mai scump\ ! 
(MERIDIANUL, An X, nr.26 (755), joi, 10 iulie 2008, Editorial) 

 
7. JUSTI}IA 

 
JUDEC|}I {I ... JUDEC|TORI  

 Ca un exerci]iu democratic, mai precis s\ pricep 
mai bine mecanismul justi]iei locale, am trecut de mai 
multe ori, `n ultimul timp, pe la instan]ele vasluiene. 
Numai `n ziua de 12 octombrie m-au oprit pe holurile 
acestor instan]e vreo 16 persoane nemul]umite de 
"judec\]i" (solu]ii), judec\tori [i avoca]i. Datorit\ 
apari]iei mele la televizor to]i mi s-au adresat cu 
rug\mintea s\-i ajut. 
 Un g=nd nu-mi d\ pace : cum pot ajuta cei cu 
adev\rul [i dreptatea de partea lor ? ? {tiu acum, c\, dac\ 
exist\ [i un singur judec\tor vr\jma[, acesta devine lider 
de opinie, `i influen]eaz\ indirect [i pe ceilal]i ; [tiu, 
acum, c\ cel b\tut poate s\ piard\ [i s\ pl\teasc\ diverse 
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cheltuieli ; [tiu, acum, c\ JUDEC|TORUL poate fi 
`ncredin]at de vina cuiva, dar face hat=rul cut\rui avocat 
 ... {tiu bine c\ judec\torul poate da ORICE 
SOLU}IE vrea el. Nu neap\rat conform cu dovezile de 
la dosar. P\i, dac\ un judec\tor are un contract `n m=n\ [i 
scrie negru pe alb `n motivare c\ "nu exist\ conven]ie", 
adic\ un contract nu e o conven]ie `ntre p\r]i ! ! ! 
Mai V|D c\, l\sa]i `n voia lor de pres\, judec\torii de la 
Vaslui n-au a da seam\ nim\nui, dec=t propriilor 
con[tiin]e (sau interese !) {i sunt c=teva nume d\ltuite `n 
st=nc\ la Vaslui, autorit\]i clare. Dar ... cunosc bine [i 
c=teva judec\toare, absolut influen]abile, `n acela[i timp 
imperturbabile [i nemiloase ! 
 La judec\torie [i la pop\ nu ajunge nimeni de 
bun\voie. 
 E o realitate c\ judec\torul, ca [i doctorul, se 
dezumanizeaz\ par]ial, se `nsingureaz\ [i-[i tr\ie[te o 
altfel de via]\. De aici [i p=n\ la R|UTATE mai este 
`ns\ destul ... 
 Ei, oamenii de pe holuri, `mpotriva unor asemenea 
formuleaz\ reclama]ii. ~mpotriva judec\]ilor str=mbe ! 
{i-s "condamna]i" dinainte, neav=nd bani dec=t pentru 
transportul de acas\ p=n\ la Instan]\, sau au diverse 
infirmit\]i ! 
 M=na]i de g=ndul c\ poate fi [i mai r\u, fiecare se 
zbate pentru o bucat\ de p\m=nt sau 100 de lei, pentru c\ 
nimeni nu i-o d\ degeaba. Aflat `n ierarhie `ntr-un post 
bun, bine pl\tit, poate magistratul s\ `n]eleag\ 
fr\m=nt\rile ? ~n raport de c=t pot ASTA, ei ajung 
profesioni[ti [i autorit\]i. 
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 Sine ira et studio (f\r\ m=nie [i p\rtinire) ar trebui 
s\ fie deviza `n instan]\. Realitatea zilei este c\ nici 
justi]iabilii (p\r]ile `n proces) [i nici judec\torii nu-s 
(chiar) impar]iali. 
 Am `nregistrat opinii ale unor cet\]eni din sala 
pa[ilor pierdu]i ... Teme]i-v\, voi, judec\torilor, nu de 
m=nia, ci de blestemele pr\p\di]ilor pe aceste culuoare ! 
 Revenim, con[tien]i c\ ADEV|RUL e unul singur 
iar DREPTATEA e a fiec\ruia ! Presupun c\ 
nominalizarea unor judec\tori care reconstituie, corec]i 
fiind, un adev\r, nu este `n avantajul lor, aici [i acum ! 
 Mai degrab\ ar fi de ajutor pentru cei care trebuie 
"s\-[i revad\" activitatea ! 
 Din punctul de vedere al mul]imii care trebuie s\ 
confunde personajul cu institu]ia, gradul de `ncredere 
este destul de sc\zut sau negativ privit. 
 Doar c=nd judec\]ile vor fi corecte, judec\torii se 
vor apropia de ... statui. 
 Dar nu c=nd scrii c\ un contract nu e o conven]ie ! 
(MERIDIANUL, An VI, nr.39 (614), 13-19 octombrie 2005, Editorial) 

 
Scrisoare deschis\ 

UNEI JUDEC|TOARE 
 Pe rolul Judec\toriei Vaslui se afl\ Dosarul 
2047/2006, `n rejudecare prin care un tip, probabil nu 
tocmai echilibrat la vorb\ [i la port, poart\ prin judec\]i 
un num\r de oameni care l-ar fi "jignit cumplit", spunând 
c\ este colonel f\cut la "apelul bocancilor". Cum tipul 
respectiv e blamat de presa local\ pentru expresiile sale 
fruste [i comportament nea[teptat pentru func]ia sa civil\ 
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(cu milit\ria nu [tiu ce mai are), [i cum a beneficiat de 
serviciile unui procuror cu semne `ndoielnice de 
obiectivitate `n prima Instan]\ ziari[tii     n-au fost 
`nvinui]i de calomnie [i insult\ dar au fost "condamna]i" 
pentru daune morale... 
 ~n recurs, Tribunalul a decis c\ `n `ntregimea ei 
cauza trebuie rejudecat\ pentru c\, `n esen]\, nu exist\ 
elementul material pentru fostele articole 205, 206 Cod 
Penal. 
 Nu [tiu cine va instrumenta cazul, dar cum `n 
jude]ul Vaslui majoritatea judec\torilor sunt judec\toare 
ne adres\m astfel (`n titlu). Punctual : 

1. Expresia este o metafor\ curent\ utilizat\ `n 
limbajul cazon pentru a sublinia c\ pân\ la urm\ 
un colonel are nevoie de cei cu bocanci, adic\ de 
trup\. 

2. Dac\ aceasta este o expresie jignitoare, atunci ce 
se vehiculeaz\ `n presa [i mass-media actual\ cu 
pornografii, `nvinuiri de ho]ie, cu presupuneri de 
corup]ie etc., etc... acelea ce sunt ? 

3. S\-i ia vreo 6 milioane fostului colonel, avocatul 
l-a asigurat c\-i va ob]ine multe altele de la... 
Meridianul. 

4. Completul de judecat\ a extins "acuza]ia", g\sind 
c\ articolul de acum câ]iva ani e... mai grav. A dat 
mai mult decât i s-a cerut ! 

5. "Cuiul lui Pepelea" este afirma]ia fostului 
redactor-[ef c\ personajul ar fi fost ajuns colonel 
la "apelul bocancilor" de[i `n articol era o 
chestiune de sport [i nu de... via]\ militar\. Pentru 
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asta... ceva milioane... daune ! Pentru o fapt\ care 
nu exist\: calomnie [i insult\. 

 Sau METAFORA care este o produc]ie spiritual\ 
superioar\ (popular\) este o insult\ ? 
 Deci, Domnule judec\tor sau Doamn\ 
judec\toare-Pre[edint\: 
 O fi ea justi]ia o "fiin]\" legat\ la ochi, dar de ce 
cu o cump\n\ dereglat\, `ncât s\ sufere destul\ lume ? 
 Când atâ]ia nebuni, tâlhari, ho]i, dezaxa]i ne fac 
zile grele, de ce imperiul legii s\ condamne tocmai 
esen]a spiritualit\]ii... metafora ? 
 De ce presa care EDUC|, prin excelen]\, s\ fie 
penalizat\ ? 
 De ce `n loc s\ v\ fim al\turi ne plasa]i printre 
adversari ? 
 DESCHIS, v\ `ntreb\m, ce-ave]i cu metaforele ? 
 Dac\ ve]i men]ine sentin]a va fi demn\ de cartea 
recordurilor ! {i dac\ va fi a[a, v\ asigur c\ vom avea 
grij\ s\ se afle de ea ! 
 Cum, adic\, s\ nu putem aprecia o expresie, chiar 
dac\ [i noi suntem la apelul mul]imii, adic\ la apelul 
bocancilor ? 
(MERIDIANUL, An VIII, nr.20 (646), joi, 18 mai 2006, Editorial) 

 
TRIBUNALUL (Vaslui) 

ca loc de veci (!) 
 13:35, mar]i 9 sept. 
 Lini[te mormântal\ `n Tribunal ! R\coare paz\, u[i 
`nchise, praf la culoare (!), marmor\, lux, ceva mi[care `n 
unele birouri deja `ncuiate. Semn de activitate ascuns\ ? 
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 A trecut un prim an de la inaugurarea somptuoasei 
cl\diri cu fa]\ de Parlament european. Cred c\ lipse[te o 
singur\ inscrip]ie, pe care Dante, `n Divina Comedie o 
plaseaz\ la intrarea `n iad: "L\sa]i orice speran]\, voi 
care intra]i aici !". 
 Instan]ele de judecat\ sunt absolut necesare `n 
via]a unei societ\]i. Ca ele s\ fie corecte li s-au f\cut 
salarii foarte mari slujitorilor acestora [i li s-au acordat 
mari privilegii, de neb\nuit acum câ]iva ani. 
 Dar oamenii `n rob\ [tiu, oare, c\ decizia lor 
modific\ definitiv cursul vie]ii la to]i acei care trec pe 
aici? Presupun c\ da, cunoscând (pe) o bun\ parte dintre 
judec\tori, procurori, grefiere... 
 Dar, nu m\ pot ab]ine s\ nu men]ionez [i un caz `n 
care un judec\tor, probabil simpatizant al unui partid, s-a 
gr\bit cu o decizie... hilar\ (evident, nelegal\) ! Sper s\  
nu fie nevoie s\ revenim ! 
 Seriozitatea, sacralitatea unei institu]ii este dat\ de 
somptuozitatea edificiului (ca [i la biserici), de ]inuta 
obligatorie (ei, roba nu seam\n\ `ntrutotul cu sutana) [i 
mai ales calitatea [i profesionalismul oamenilor. 
 Dac\ despre oameni avem de spus [i bune [i rele 
(ca pretutindeni) sediul tribunalului mi s-a p\rut 
`nfrico[\tor prin r\ceala betoanelor [i placajelor, prin 
prezen]a poli]i[tilor [i a sistemului de supraveghere [i 
prin t\cerea moart\ a ambientului ! 
 {i câ]i oameni trec pe aici, TO}I, dar absolut to]i 
sufer\ ! 
 Ar fi de `ntrebat: din cauza cui, cât, ce efect ? 
 Cum lini[tea p\rea `nfior\toare, `n mijlocul unei 



306 
 

zile de munc\... `ntreb dezam\git: nu cumva cei care 
intr\ ([i) `n Tribunal ar trebui s\-[i lase `n Crucea G\rii 
speran]ele ? 
 Poate m-am `n[elat eu, pentru c\ [i cei de aici 
trebuie s\ r\mân\ oameni; deci s\ dea, nu s\ ia 
speran]ele! 
(MERIDIANUL, An X, nr.35 (764), joi, 11 septembrie 2008, Editorial) 

 
TRIBUNALI{TII 

 N-am g\sit alt termen pentru a-i `ngloba pe to]i cei 
care lucreaz\ la Tribunalul Vaslui. 
 ~n municipiul re[edin]\ de jude] s-a construit un 
sediu pentru aceast\ important\ institu]ie de o demnitate 
aparte, cum sunt, de altfel, [i cei care activeaz\ aici, `n 
prezent. 
 Impresioneaz\ (intr=nd) : a) r\ceala spa]iului [i 
mediului [i `n acela[i ton b) r\ceala [i   
c) "distan]a" pe care o impun TO}I [i nu numai 
judec\torii. {i biserica impune dar e mai primitoare, mai 
cald\, iar `n raport de harul preotului CHEAM| spre 
rug\ciune. 
 La intrarea `n Tribunal e mai potrivit\ inscrip]ia de 
la intrarea `n iad "L\sa]i orice speran]\ voi care intra]i 
aici" (Dante) de[i ceva, m\car de genul "Dura lex sed 
lex" se impune. 
 ~n s\lile de judecat\ `ns\ se poate afi[a altceva: 
"Legea-i... lege... mai ales, voin]a mea !". P=n\ la o 
adic\, M\ria sa, judec\torul, poate da orice decizie, 
inclusiv cea mai aberant\, `n func]ie de ... func]ii [i 
disfunc]ii. Adic\ de ce i se mai potrive[te din lege (sau, 
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interesul politic) [i o dreptate aproximativ\ pe care, cic\, 
o `mparte.  
 Se [tie c\ ADEV|RUL e unul singur iar dreptatea 
e a fiec\ruia. Judec\torii alearg\ dup\ acest adev\r s\-l 
desfrunzeasc\ [i s\-l schilodeasc\, cu probe, mai ales cu 
ajutorul avoca]ilor. A[a se face c\, mult\ lume, alerg=nd 
dup\ dreptate, n-o prea pot g\si pe s\lile Tribunalului. 
 Am intrat din nou pe m=inile judec\toarei R=clea, 
cu care n-am c=[tigat nicio pricin\ `n justi]ie [i nici 
m\car un cuv=nt folositor `n campania electoral\. V\ 
pute]i `nchipui c\ nu mi-a permis pe 13 octombrie s\-mi 
reconsult propria ac]iune, `n sal\ ?  
 Am scris c\ [i la Vaslui sunt profesioni[ti. Destui 
m-au rugat s\ nu le pomenesc numele pentru c\-i fac pe 
ceilal]i s\-i saboteze ! Oricum, zic ei, men]iunile pozitive 
`n pres\ le stric\, nu-i ajut\ !  
 S\ `n]eleg c\ spiritul de cast\ `i g=tuie de emo]ie ?  
E un judec\tor, fost pre[edinte, fost avocat... fost p=inea 
lui Dumnezeu.  Acum, men]ine o sanc]iune aberant\ a 
unui poli]ai care `mpu[c\ oameni ! 
 Cred c\ unii ajun[i judec\tori devin robii, nu 
spiritului de justi]ie ci, atmosferei de superioritate `ntr-o 
izolare fa]\ de restul lumii. Automat se a[eaz\ `ntr-un 
fotoliu din v=rful unui [arampoi uria[ de unde privesc 
lumea [i se a[teapt\ numai la `njur\turi (care nu mai 
ajung la ei). Devin ni[te dictatori peste grefieri [i, mai 
ales, fa]\ de justi]iabilii care n-au dec=t calea umilin]ei ! 
 Te pomene[ti c\ [i ace[tia se socotesc un[ii lui 
Dumnezeu pe p\m=nt ca [i preo]ii !! Pentru c\ e clar c\ 
personalitatea insului se altereaz\ c=nd ajunge judec\tor. 
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 Din p\cate, [i angaja]ii ceilal]i "`mprumut\" de la 
st\p=ni. 
 A[a c\ TRIBUNALI{TII din Vaslui trebuiesc 
trata]i neap\rat jurnalistic, adic\ pe `n]elesul publicului, 
cititorilor [i `mpricina]ilor ! 
 De regul\, judec\torul interzice film\rile `n s\lile 
de [edin]\. M\ `ntreb: de ce dac\ acestea sunt publice? 
Ce au de ascuns ? Poate neputin]\, poate dezinteres, 
poate mirosuri ur=te ? P\i, dac\ e [edin]\ public\ de ce s\ 
nu se filmeze sau s\ se `nregistreze fonic. Mai ales, s\ se 
scrie mai mult ! 
 Tribunali[tii din Vaslui trebuie s\ fac\ [i ei 
obiectul aten]iei presei ! 
(MERIDIANUL, An X, nr.40 (769), joi, 16 octombrie 2008, Editorial) 

 
TRIBUNALI{TII  no[tri 
Azi, "ho]ii de avoca]i" ! 

 Plec de la o constatare strict\: miercuri 29 oct., ora 
09.40, `n sala 5 a Tribunalului erau 17 avoca]i (`n robe), 
3 membre ale completului de judecat\ [i... 16 justi]iabili! 
La 09.43 au mai intrat pe u[\ al]i 3 avoca]i `n robe. La 
10.10 `n celelalte s\li mai erau câ]iva `mpricina]i [i 
câ]iva avoca]i pe care nu i-am num\rat, a[a cum nu am 
fost atent câ]i erau la masa avoca]ilor (cred c\ 5-6) unde 
se tot mi[cau. 
 Cum avoca]ii se uitau dup\ clien]i ca bucure[tenii 
dup\ traist\ [i, cum se poate observa, erau mai mul]i 
"lupt\tori" pentru dreptatea altora decât persoane la mila 
drept\]ii, am zis `n gândul meu: au dat-o dracului, \[tia ! 
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 Am fost martor la momentul când ]ara voia osta[i 
([i s-au `ngr\m\dit destui  s\ sprijine cu pieptul `narmat 
construirea socialismului), apoi `nv\]\torii [i profesorii 
au captat interesul social (generalizarea `nv\]\mântului 
general, apoi liceal), ca, `n anii '70 - '80, inginerii (de 
orice profil) s\ fie foarte necesari. "M\re]ele `nf\ptuiri" 
nu se puteau face cu tâmpi]i. 
 Cum, de altfel, nici Partidul Comunist nu era unul 
al tâmpi]ilor. Era al celor mul]i `ndruma]i de cei foarte 
pu]ini, dintre care câ]iva foarte de[tep]i. Ca `n via]\, `ns\ 
via]a de[tep]ilor era `n mâna pro[tilor ! {i s-a declarat 
revolu]ia ! 
 A venit rândul medicilor [i juri[tilor. Medici de 
toate na]iile, calit\]ile [i... imposturile. Nu erau facult\]i, 
mai ales private, s\ n-aibe sec]ii de medicin\ [i juridice. 
Era de prev\zut c\ pia]a se va umple destul de repede 
pentru c\ s-au repezit la admitere cu dosare [i tot felul de 
nechema]i. A[a c\ au chiar masterate tot felul de chelneri 
[i cameriste. Numai c\ sita tot cerne, [i cerne... 
 Ce-i cu "ho]ii de avoca]i" de la Vaslui ? 
"Tribunali[tii no[tri" (care) au condi]ii foarte bune de 
ag\]at clien]ii `n incint\ (mese, list\ de telefoane, scaune) 
dar e cam jale c\ nu-s [i `mpricina]i cu bani. S\ m\ 
fereasc\ Dumnezeu s\-i bag pe to]i `n aceea[i oal\ ! Dar 
e clar c\ unii au, destui n-au ce face [i pu]ini câ[tig\ cu 
adev\rat. {i nici mari perspective de consilieri pe la 
intreprinderi [i institu]ii nu mai au, c\-i tot plin\ pia]a. 
 Cum avoca]ii nu-s oameni pro[ti de felul lor 
(vorba lui G. C\linescu) fac [i ei ce mai pot... 
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 Ar trebui s\ scriu acuma c\ grasul avocat cutare `[i 
`n[eal\ (de regul\) clien]ii, c\ frumu[ica `n negru de fapt 
gânde[te la ce aventuri a avut cu o sear\ `nainte [i nu la 
ce-ar ajuta clientul `n instan]\, c\ to]i sunt la mâna 
judec\torilor la care câ[tig\, dac\, le câ[tig\ cu supunere 
prietenia. Altfel, iau cauze grele numai dac\-s siguri de 
câ[tig ! 
 Ar trebui s\ dau nume de dosare trucate cu 
ajutorul avoca]ilor sau de renun]area de a m\ reprezenta 
(a unui prieten al meu) pe criteriul de fric\ politic\. {i 
multe alte exemple ! 
 M\ mul]umesc s\ spun c\ e nevoie de avoca]i cât\ 
vreme dreptatea umbl\ cu capul spart [i cât banul, ochiul 
dracului, e la mijloc. Deci, a fost [i va fi nevoie de 
avoca]i. Dar de câ]i ? 
 Nu de alta, dar \[tia se pare c\ au cam dat-o 
dracului. P\i, dac\-s mai mul]i decât pricina[ii ? S\ nu le 
plângem de mil\, nu-i a[a ? 
 Dar [i avoca]ii sunt TRIBUNALI{TII no[tri ! 
(MERIDIANUL, An X, nr.42 (771), joi, 30 octombrie 2008, Editorial) 

 
8. SPORTUL 

 
FOTBALUL, MOMENT CULMINANT 

 Miercuri, 7 iunie, FC Vaslui a `nfruntat `n meciul 
de `ncheiere a campionatului, cea mai titrat\ echip\ din 
istoria fotbalului rom=nesc, semifinalist\ `n cupe 
europene. Paradoxal, forma]ia vasluian\ a decis 
c=[tig\toarea, dup\ ce la sf=r[itul turului avea doar 6 
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puncte iar `n retur ar fi pe locul V-VI (Altfel spus, a avut 
for]a s\ hot\rasc\ cine c=[tig\ !). 
 La venirea echipei Steaua, ore `ntregi pia]a 
central\ a fost blocat\ de fani, adic\ iubitori de chipuri `n 
mi[care, cu mare drag privite dup\ execu]ii tehnice (de 
efect) [i huiduieli dup\ gre[eli omene[ti. E o lume 
divers\, f\r\ intelectuali, admiratori (nu practican]i) ai 
mi[c\rii fizice de pe dreptunghiul cu iarb\. Sute [i sute 
de oameni cu preocup\ri incerte, zeci [i zeci cu sim]ul 
libert\]ii dezl=nate, ferici]i s\-i vad\ pe ace[ti gladiatori 
moderni, necesar men]inu]i departe de lume. 
 Fotbalul e circul de odinioar\ cu aceea[i 
importan]\ social\ ca pe vremea sclavagismului roman. 
Societatea "modern\" `ns\[i e cam aceea[i de pe timpul 
romanilor (motorizat\ [i ultratehnicizat\), al]i actori pe 
aceea[i scen\. Sportivii actuali, cu interdic]ii [i contracte, 
cu c=[tiguri imense ori be]ivi ordinari, sunt aidoma 
lupt\torilor din arenele romane ([i nu numai), nevoi]i s\ 
fac\ spectacolul acesta modern care se cheam\ fotbal `n 
loc de lupte `ntre gladiatori. Voinicii \[tia care au uneori 
[i ceva minte ofer\ mul]imii circul de care totdeauna 
societatea are nevoie (turnirurile, r\zboaiele fratricide tot 
astfel de component\ erau). 
 Dac\ odinioar\ `nfrunt\rile din aren\ erau 
completate de cele din forumuri, ast\zi spectacolele de 
pe stadioane sunt dublate de cele din parlament [i... 
b\t\ile de strad\ dintre suporteri (ce scandalagii au venit 
de la Bucure[ti !!). 
 Jandarmii vasluieni au avut de lucru, nu glum\ ! 



312 
 

 Momentul culminant al campionatului s-a jucat la 
Vaslui. A fost o alt\ adunare popular\ de pe timpul lui 
Ceau[escu (ce bine a `n]eles rolul acestora !) cu zeci de 
mii de oameni care s\ fie `nsufle]i]i de o idee, de aburii 
alcoolului sau de... v=ntul libert\]ii. 
 Culmea: `n sine omul e tot mai `nsingurat, la 
gr\mad\ e luat de val... 
 Fotbalul vasluian a avut o zi de mare glorie, 
miercuri, 7 iunie 2006 ! 
(MERIDIANUL, An VIII, nr.23 (649), joi, 8 iunie 2006, Editorial) 

 
PERSONALITATEA  MOMENTULUI  PREZENT 

ADRIAN PORUMBOIU 
 N. la 27 septembrie 1950, `n jud. Buz\u. {coala 
gimnazial\ [i liceu la Buz\u. Licen]iat al Facult\]ii de 
{tiin]e Ecomnomice Ia[i 
 C\s\torit cu profesoara de limba [i literatura 
rom=n\ Viorica Porumboiu. 
 Copii: Octavian - absolvent ASE, c\s\torit cu 
Laura Adam, au un copil, Matei. 
 Corneliu - regizor film, c\s\torit cu Arantxa, au o 
feti]\, Amaia. 
 Pasiune [i realizarea vie]ii: fotbalul. 
 Om de afaceri de o `ndr\zneal\ uimitoare. 
 Avere: un grup de firme, cu Racova-Com-Agro-
Pan `n frunte, care-l situeaz\ `n topul celor mai boga]i 
oameni din Rom=nia. 
 Percep]ie public\: Adrian Porumboiu este un 
nume `n fotbalul rom=nesc at=t ca fost arbitru [i 
observator c=t [i ca finan]ator al echipei FC Vaslui. 
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 Nu face politic\ dar e ascultat de politicieni [i 
administra]ie, fiind, f\r\ `ndoial\, cel mai influent 
personaj din jude]. 
 A `ncurajat fenomenul cultural local `n varii 
forme, `ncep=nd cu sponsorizarea unor manifest\ri 
artistice [i p=n\ la editarea unor c\r]i ! 
 Anul 2007 este triumfal pentru familia Adrian 
Porumboiu: 
1) realiz\rilor din cadrul firmelor sale li se adaug\ noi 
achizi]ii, extinderi [i construc]ii. 
2) recunoa[terea interna]ional\ [i (apoi) na]ional\ a 
regizorului Corneliu Porumboiu, devenit v=rful de lance 
al noii filmografii rom=ne[ti. Cu filmul A fost sau n-a 
fost. 
3) fotbalul vasluian a fost ridicat ([i r\mas) la nivel de 
Liga I cu laude, participarea `n Intertoto fiind un vis 
(`mplinit) pentru numero[ii sus]in\tori din tribun\ c\rora 
Adrian le-ar putea spune: 
"V-am dat fotbal... s\-l p\zi]i 
Ca pe-un l\ca[ de muze 
Cu el, `n ]\ri ve]i fi vesti]i 
Ca performeri... cu (multe) vise !" 
 Foarte purtat `n str\in\tate, ca om a ]inut 
`ntotdeauna la imaginea sa public\ [i a `n]eles cel mai 
bine `ncotro bat v=nturile economiei de pia]\ `n 
Rom=nia. 
 Oric=t\ legend\ s-ar crea `n jurul lui Adrian 
Porumboiu, el r\m=ne un tip comunicativ, echilibrat `n 
expresie [i manifest\ri, generos [i modest. Chiar dac\ n-
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ar recunoa[te el, are `ns\ [i un st\p=n care-l potole[te 
oric=nd apare: nepotul Matei. 
 Oriunde, `n ]ar\, `n Europa sau `n lume, Adrian 
Porumboiu r\m=ne vasluian ! 
(MERIDIANUL, An IX, nr.21 (699), joi, 24 mai 2007, Editorial) 

 
Coresponden]\ din Elve]ia 

 V\ salut de pe plaiuri elve]iene. Localitatea `n care 
delega]ia noastr\ a fost cazat\ se nume[te Aeschi. 
Seam\n\ cumva cu ]inuturile noastre, `n sensul de munte 
la c=]iva metri distan]\ [i, `n rest, ni[te platouri u[or sau 
mai mult `nclinate, deci vestitele plaiuri elve]iene cu 
lini[tea lor tulburat\ numai de mu[te, c\ [i aici sunt 
mu[te [i asta pentru c\ sunt [i mici cresc\torii de 
animale. Este o lini[te des\v=r[it\ de[i destul de multe 
ma[ini traverseaz\ [oselele asfaltate. Trebuie s\ [ti]i c\ 
p=n\ [i la cea din urm\ c\su]\ pe care am v\zut-o prin 
localit\]ile acestea exist\ asfalt.  
 Curat! N-am v\zut o h=rtie, n-am v\zut un muc de 
]igar\, dec=t prin preajma stadionului, unde cred eu au 
fost [i alte na]ionalit\]i dec=t elve]ieni sau austrieci.  
 Am ]inut s\ v\ relatez cadrul general pentru c\ aici 
e un bun punct de observa]ie. M\ aflu la c=teva zeci 
bune de km de Berna [i la [i mai mul]i km departe de 
Zurich,  `ntruc=t `n perioada asta nu se g\sesc locuri de 
cazare.  
 Am reu[it s\ p\trundem acolo unde nici nu visam. 
 Trebuie s\ [ti]i c\ la cantonamentul echipei 
na]ionale accesul persoanelor str\ine este interzis. Tot 
perimetrul este acoperit cu o p=nz\ de circa doi metri, un 



316 
 

gard provizoriu; noi am reu[it s\ intr\m la cantonament 
unde am v\zut o atmosfer\ foarte serioas\, `ncrez\toare, 
[i aceasta ar [i explica rezultatul, destul de bun p=n\ la 
urm\, ob]inut `n partida cu Fran]a. Pe de alt\ parte, 
oamenii no[tri, vorbesc de delega]ii [i de juc\tori, sunt 
`ncez\tori c\ nu vom pierde nici meciurile urm\toare, 
ceea ce ar fi extrem de bine pentru noi to]i, `ntruc=t noi 
ne afl\m aici pentru fotbal, p=n\ la urm\.  
 Elve]ienii au un sistem de drumuri excep]ional, 
bine pus la punct. O ]ar\ traversat\ mai ales de 
autostr\zi. Sunt multe c\i de comunica]ie, `n raport [i de 
gabaritul ma[inilor. Semne de circula]ie la fiecare 
intersec]ie. Totul este aranjat cu meticulozitate 
eleve]ian\. De[i ora[ul Zurich are o popula]ie de 300.000 
de locuitori exist\ aici o circula]ie feroviar\ ame]itoare. 
 ~ntr-un minut au sosit `n gar\ 60 de garnituri de 
tren, practic o garnitur\ pe secund\. Sistemele de linii 
ferate sunt multietajate, lucruri greu de crezut c\ se pot 
realiza.  
 O `ntrebare mi-a `ncol]it `n minte: din ce-or fi 
tr\ind elve]ienii, pentru c\ `n afar\ de circula]ia infernal\ 
de pe autostr\zi, nu ai contact cu ei, nu `i vezi. Aici, `n 
partea marginal\ a localit\]ii Aeschi sunt gospod\rii `n 
care mai cresc vite [i presupun c\ oamenii de aici tr\iesc 
`n primul r=nd din `nchirierea caselor care, de regul\, 
sunt foarte vechi. Se zice c\ `n Elve]ia nu se aprob\ 
construc]ii noi sub nici o form\. Casa `n care st\m noi 
este construit\ `n 1911. Ar mai fi din mici slujbe sau 
ocupa]ii cum ar fi c=teva vaci sau c=teva zeci de vaci, 
dar nu am vazut mai mult de 10 – 12 vaci nic\ieri, [i 
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probabil din slujbele pe care le au, `ntruc=t, de regul\, le 
au la ora[. Ora[ele au sedii de b\nci, au sedii de firme 
mari [i sunt prost luminate seara. Asta `nseamn\ c\ 
oamenii au trecut p=n\ [i aici pe economii si, atunci, mai 
ales dup\ ora 10 noaptea, se retrag din infernul muncii 
zilnice. 
 Dac\ grecii v=nd legende [i istorie, elve]ienii v=nd 
tehnic\ de calcul [i servicii bancare la distan]\. 
 ~n sf=r[it un alt element pe care a[ vrea s\ vi-l 
comunic este atmosfera dintre suporteri. Am v\zut multe 
mii de rom=ni, unii zic c\ ar fi fost circa 15 mii de 
rom=ni din 30 de mii de locuri c=t avea stadonul din 
Zurich. Marea galben\ pe care a]i v\zut-o la televizor a 
fost excep]ional\. Nici un fel de `njur\tur\, nici un fel de 
incident, [i m-am interesat inclusiv la gara unde poli]ia 
local\ se a[tepta la excese. Nu am v\zut nici un rom=n 
luat cu duba. Deci, prin ce figur\ fac rom=nii ca juc\tori, 
ca spectatori [i ca vizitatori eu cred c\ fac un serviciu 
]\rii rom=ne[ti. 
(MERIDIANUL, An X, nr.22 (751), joi, 12 iunie 2008, Editorial) 

 
Coresponden]\ din Elve]ia 

 Elve]ia este o ]ar\ frumoas\, cu o popula]ie `ns\ 
`mb\tr=nit\, cu or=nduieli de o mie de ani, totul este 
calculat, pus la punct. Au absolut tot ce le trebuie, 
confort personal [i, probabil, social pentru c\ am vazut 
autobuze `n st=nga [i-n dreapta care circul\ [i-acelea 
goale. Toat\ lumea are ma[ini la scar\, toat\ lumea are 
posibilit\]i de a tr\i c=t mai bine. Ora[ele sunt arareori 
aglomerate, doar `n partea sudic\, spre Italia, la Geneva, 
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am v\zut aglomera]ie mai mare [i ceva mai mult\ 
tinere]e. ~n rest, Zurich-ul, Berna, Lugano, Lucerna, 
toate acestea sunt ora[e care depind de o popula]ie cu 
mijloace de trai destul de evoluate, `n sensul c\ sunt 
func]ionari sau oameni care tr\iesc prin munca la birou. 
 Elve]ia este o ]ar\ cu relief muntos, dup\ cum se 
[tie. Aici sunt ferme mici, cu grija mare pentru mediu [i 
cu destule griji din partea autorit\]ilor pentru ca acest 
mediu s\ fie protejat. Spuneam c\ nu se permit 
construc]ii noi dec=t `n rare cazuri, c\ este intrezis\ 
sta]ionarea autoturismelor cu motorul pornit, [i au un 
sistem de infrasctructur\ excep]ional. }ara cantoanelor [i 
a  tunelurilor poate fi numit\ Eleve]ia. 
 Despre ultimul meci al Rom=niei  
 C=nd am v\zut marea aceea portocalie, nu-mi pot 
`nchipui c=]i olandezi au fost la meci, pentru c\ meciul  
s-a vizionat [i `n Fun zone, adic\ `ntr-o zon\ `n care se 
str=ng 10 - 15 mii de oameni `n fa]a unor ecrane mari, 
consum\ c=rna]i [i bere [i comenteaz\ desf\[urarea 
meciurilor. Oricum, trei sferturi din stadion a fost 
portocaliu. Noi rom=nii am avut speran]ele de `nceput, 
dar echipa, dup\ cum s-a v\zut, a jucat foarte prost, a[a 
c\ ne-am desp\r]it cu un gust amar, de[i, p=n\ la urm\ 
„produc]ia" este notabil\ : dou\ puncte `n compania celor 
mai importante for]e fotbalistice. E ceva!  
 Optimismul dinaintea partidei s-a diminuat `ncet-
`ncet c=nd am v\zut c=t de slab joac\; [i olandezii ne-au 
lasat s\ juc\m, numai c\ ai no[tri au pasat prost, au 
g=ndit prost, au fost timora]i. 
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 A fost un spectacol [i dup\ meci. De exemplu, 
toate masinile acestea care au venit `n Berna au fost 
parcate pe un c=mp cam c=t este la Vaslui de la Interex 
p=n\ dincolo de Podul Hu[ului. Un c=mp imens, cam 1/3 
km cel pu]in, pe iarb\ direct, amenajat corespunz\tor. 
 Oricum, impresionant\ organizarea din aceste 
puncte de vedere. Mi-a pl\cut p=n\ la urm\ grija 
localnicilor pentru cei care au venit aici, marea 
majoritate care au fost la meci au fost din alte p\r]i, nu 
din Elve]ia. 
 Ca o concluzie, pentru noi „escapada" aceasta `n 
Elve]ia a meritat, n-am avut cea mai proast\ figur\ 
posibil\ dar se putea [i mai bine, fotbalistic vorbind, iar 
pentru delega]ia de la Vaslui eu zic c\ a fost interesant\ 
[i toat\ perioada aceasta e un prilej de `nv\]\minte pentru 
noi. Bine ar fi s\ `ncerc\m s\ facem [i noi tot a[a eficient 
[i frumos, cu o popula]ie ceva mai t=n\r\. Cert este c\  
noi, rom=nii ajin[i `n Elve]ia ne-am purtat corect, n-am 
auzit de niciun caz `n care rom=nii s\ fi fost angrena]i `n 
b\t\i, certuri sau altceva. Nu s-a `ncercat niciun fel de 
agresiune, ba, dimpotriv\, am comunicat foarte bine [i cu 
olandezii de[i nu prea [tiu limba rom=n\ [i nici cu 
engleza nu se prea omoar\.  
 A meritat s\ vedem, s\ sim]im [i s\ comunic\m 
pentru dvs ce am v\zut aici, poate ne folose[te la toat\ 
lumea. ~mi doresc s\ v\ v\d pe to]i s\n\to[i [i s\ ne 
bucur\m de via]\ cum credem noi c\ este cel mai bine. 
(MERIDIANUL, An X, nr.23 (752), joi, 19 iunie 2008, Editorial) 
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POLDÉS (spasibo) Latvia! 
Letonia este una dintre cele trei ]\ri baltice 

desprinse de influen]a marii Rusii, dar cu mul]i ru[i, 
`nc\, pe teritoriu. E una dintre ]\rile (mici), cu ambi]ii 
mari `n care se vorbe[te letona,  germana [i rusa. Turistul 
se mai descurc\ ceva, ceva cu engleza. Noi ne-am 
descurcat [i cu limba…gimnastic\ (adic\ prin semne!). 

Liepaja, al doilea ora[ ca m\rime dup\ Riga, este 
cam c=t Vasluiul, dar seam\n\ cu Constan]a [i are echipa 
de fotbal Metalurgs pe care noi am `nvins-o pe stadionul 
Daugava. 

A[ezat la Marea Baltic\ e un ora[ foarte `ntins cu 
canale interioare, cu plaj\ lung\ dar `ngust\ (doar 3-5 
metri de nisip fin, fin, neudat de valurile destul de 
`nv=rtejite) cu dune `nierbate, protectoare. Am r\mas 
mirat c=te parapante sunt (din acelea care tracteaz\ 
schiorul pe ap\) [i c=t\ lume se aventureaz\ `n valuri pe 
o r\coare accentuat\. 

Am traversat ora[ul `n lat cu tranvaiul (sigura 
linie) [i `n lung cu autobuzul 4. Cu acesta din urm\ am 
ajuns [i `n Karosta, un cartier cu vestita `nchisoare 
bol[evic\ [i cu multe uzine p\r\site! 

~n toat\ zona Liepaja n-am v\zut p\m=nturi 
cultivate dar ce m-a [ocat cel mai tare a fost c\ n-am 
v\zut nici o curte, absolut nici una organizat\ cu vreo 
cultur\, viet\]i sau flori. Iarb\ [i at=t! Nici pomi fructiferi 
de[i pe pia]\ erau cire[e, mere, l\m=i, banane, struguri [i 
pepeni verzi din Ungaria; kartupeli 0.36 lati/kg. 

Pia]a [i magazinele bine aprovizate ca [i la noi, 
pre]uri mai mari ca la noi, moneda lor av=nd o paritate 
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comparabil\ cu lira sterlin\. Nu sunt ambulan]i [i nici 
valuti[ti, totul fiind de o corectitudine rar\. 

Oamenii sunt amabili [i comunicativi (m-a salvat 
limba rus\, pe care o [tie aproape toat\ lumea!!) `n ora[ul 
istoric (voien=i gorod)  o jurnalist\ din Cipru a furnizat 
`n francez\ o sumedenie de informa]ii. Impresie 
cov=r[itoare la Uzina Metalurg (ca la Roman) [i Lauma; 
sunt  imense! Nimeni n-ar veni `n Rom\nia unde se [tie 
c\ e ,,ploho" (r\u) de[i sunt c=teva zeci de rom=ni acolo. 

~n mijlocul ora[ului este o rotond\ cu men]ionarea 
personalit\]ilor [i anul `n care au vizitat locul precum [i o 
vioar\ imens\. Verdea]\ (pomi) mult\, cl\diri vechi [i 
noi. La cele vechi li s-a aplicat un strat de sc=ndur\ (un 
fel de termoizolare) lambrisare pentru `nfrumuse]are. 

Oamenii sunt lini[ti]i [i calmi, ordona]i dar nu 
harnici sau, poate, acei occidentaliza]i [i comozi `ntruc=t 
industria pe[telui  e pe chituci (sute [i sute de vase stau 
ancorate ([i nep\zite `n porturi), turismul fiind [i el 
sl\bu]. Bisericile, nici catolice nici ortodoxe, nu sunt 
frecventate, [oferul ghid, Andrei, mi-a dezv\luit filozofia 
letonului simplu: "avem aici soare, munc\ [i mare, ce ne 
mai trebuie?" 

Poldés, adic\ mul]umesc, Latvia pentru 
frumuse]ea locurilor, pentru corectitudinea oamenilor [i 
pentru exemplul de via]\ pe care l-am v\zut. 

{i pentru cele trei puncte ob]inute de echipa 
noastr\! 
(MERIDIANUL, An X, nr.32 (761), joi, 21 august 2008, Editorial) 
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DEKUJI, PRAHA ! 
 ARGUMENT : Ca organizator a numeroase 
deplas\ri [i excursii am crezut absolut `ntotdeauna c\ 
[ansa mea de a vedea mai mult dec=t al]ii [i a sim]i ce 
este pe alte meleaguri (nu de a bea [i m=nca) ar putea fi 
folositoare [i concet\]enilor no[tri. Care, prieteni, 
du[mani sau indiferen]i, ar putea interpreta ce-am scris, 
spus sau g=ndit. Am relatat astfel din Ankara, Istambul, 
Paris, Londra, Moscova etc. etc. Acum, dac\ am avut 
[ansa s\ vizitez Praga, unul dintre cele mai frumoase 
ora[e ale lumii, m\ ]in... de obicei ! Spre deosebire de 
at=]ia care-s numai pentru ei. 
 PRAGA DE ZI , adic\ ora[ul excursioni[tilor din 
toat\ lumea, al imaginilor `n\l]\toare ca pild\ [i realitate 
al `ntoarcerii spre valorile mari [i greu pieritoare ale unor 
vremuri demult apuse; dar, deosebit prilej de m=ndrie [i 
onoare. 
 Dup\ cum se [tie, un musafir prost poveste[te ce-a 
m=ncat [i ce-a b\ut; de[teptul ce-a g=ndit [i ce-a sim]it. 
 CE-AM V|ZUT: Praga este unul dintre cele mai 
frumoase ora[e ale lumii, v\zut ca o uria[\ `ntindere (de 
blocuri, case, monumente) at=t pe dealul Hradului c=t [i 
din Petrini Tower (Turnul Petrini) o replic\ a Turnului 
Eiffel din Paris (30% din el). Cei 60 de m [i `n\l]imea 
terenului ofer\ o panoram\ rarisim\ cu fundalul acoperit 
de blocuri [i vreo 6 cl\diri foarte `nalte (dintre care [i 
noul turn de televiziune) cu mul]imea acoperi[urilor ro[ii 
de-a lungul Vltavei [i de-a latul axei principale de 
comunica]ie care str\bate marele ora[. 
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 Din pia]a Hradului (palatul pre[edintelui [i al unor 
ministere) "ciupercile" acestea ro[ii (acoperi[urile 
blocurilor cu 3-8 etaje) sunt br\zdate de albastrul apei 
Vltavei care permite deplasarea multor vase de agrement 
(n-am v\zut nicio barc\) [i tot de aici se v\d siluetele 
podurilor care permit o lejer\ trecere de pe un mal pe 
altul. Caroly Most, podul Carol e o minune de frumuse]e 
prin numeroasele sale grupuri statuare, vechile turnuri de 
la capete [i mai ales prin sutele [i sutele de expozi]ii la 
`ndem=na excursioni[tilor. 
 Sunt sute de ghizi autoriza]i care conduc [i mai 
multe sute de grupuri din TOATE col]urile lumii. 
 Fiecare ghid are un semn (de la umbrel\ la 
flutura[i) c=t mai ingenios pentru ca grupurile s\-l poat\ 
urma dup\ `nv\lm\[elile inerente. Se a[teapt\ la r=nd. 
 Monumentele istorice `n cele mai nea[teptate 
stiluri sunt cele mai vizitate. Catedrala Hradcany, care 
seam\n\ cu Notre Dame din Paris, e acoperit\ cu aur ca 
[i o alt\ catedral\ moscovit\ [i are vitralii de o frumuse]e 
unic\ mai ceva ca la cea din Viena. E foarte `nalt\, cu 
odoare din aur, sonoritate de excep]ie, statui [i sculpturi 
(`n marmur\) de inegalabil\ valoare artistic\. 
 TURNUL OROLOGIULUI, MUZEUL [i mai ales 
mai multe cl\diri g\zduind Opera de stat, sau teatre, 
operete, etc. Diverse monumente pe aproape fiecare 
strad\ `l aiuresc pe cel care vede prima dat\ Praga veche. 
 O bijuterie e [i metroul, la peste 60 de metri 
ad=ncime, cu 3 linii principale, foarte folosit de praghezi 
care au un mare avantaj pentru deplasare: transportul 
integrat. Adic\ am pl\tit 26 Kcz (coroane) pentru 75 de 
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minute [i am traversat cu ORICE MIJLOC de transport 
(tramvai, autobuz, metrou, autobuze speciale) ora[ul `n 
lung [i-n lat. 
 Dintre construc]iile noi, turnul de televiziune [i 
stadionul Eden al clubului Slavia Praga unde ai no[tri 
(FC Vaslui) au ob]inut un egal `n preliminariile Cupei 
UEFA, impresioneaz\. 
 Foarte multe hoteluri [i restaurante, cur\]enie 
des\v=r[it\ pe str\zi, spa]ii verzi perfect organizate.      
N-am v\zut c=ini comunitari. 
 Din via]a de noapte am v\zut [i c=]iva aurolaci, un 
cabaret cu promisiuni... extreme ! {i mi[care p=n\ c\tre 
diminea]\ . 
 Am b\ut o bere `mpreun\ cu un prieten de la 
Evenimentul Zilei [i m-am fotografiat cu bravul soldat 
Svejk al lui Ha[ek din c=rciuma (modernizat\) U Kalicha 
unde `nc\ mai este tabloul `mp\ratului Franz Iosef p\tat 
de mu[te, dar mai ales pere]ii pe care [i-au l\sat 
`nsemn\ri [i reprezent\ri mari arti[ti ai lumii ! 
 CE-AM SIM}IT ? M-am minunat, mi-am 
`mbog\]it sufletul, dar am [tiut de lupta rom=nilor de 
veacuri. Putem fi m=ndri cu ce-avem [i noi, ace[tia de la 
cap\tul lumii bogate. Dar ce au ei nem]ii, cehii, 
austriecii, ungurii ca fo[ti st\p=nitori ai altor na]ii, 
sc\lda]i `n aur ([i bog\]ii) de vremurile lor – e imposibil\ 
compara]ia. M\car e bine c\ din ce-au luat de pe la noi 
de-a lungul istoriei, putem vedea c=te ceva (cam pu]ini) 
dintre noi, rom=nii. 
 Am sim]it c\-i putem ajunge prin munc\ [i 
inteligen]\; c\ putem `nv\]a de la ei. C\ putem visa la 
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mai mult. Patriot de felul meu nu cred niciun moment c\     
n-am putea fi ca ei. Istoria lor e prezent\... [i noi to]i 
rom=nii trebuie s-o urm\m. Chiar dac\ a noastr\ e mai 
fr\m=ntat\.  DEKUJI PRAGA, adic\ mul]umesc pentru 
lec]ia de via]\ [i civiliza]ie pe care ne-o oferi. 
(MERIDIANUL, An X, nr.37 (766), joi, 25 septembrie 2008, Editorial) 

 
Belu' PORUMBOIU ! 

 Am stat mult pe gânduri dac\ s\ scriu despre omul 
acesta "sine ira et studio", cum zice latinul, adic\ f\r\ 
mânie [i p\rtinire. Consider c\ merit\, indiferent de pasul 
de joi când, dac\ reu[e[te calificarea `n grupe cu FC 
Vaslui, va fi r\spl\tit, cât de cât, moral. ~i doresc din 
toat\ inima ! 
 Apropia]ii l-au poreclit Porumbelu' Belu. 
~ndr\zne] din fire, Adrian n-a str\lucit ca juc\tor dar ca 
reputat arbitru a fulgerat ([i fluierat) [i a dus, de pe 
atunci, `n lume, pe lâng\ numele s\u [i cel al Vasluiului. 
 Ca om de afaceri a demonstrat ce `nseamn\ a fi 
economist, adic\ a devenit cel mai puternic om de 
afaceri din zon\, cu intreprinderi retehnologizate [i puse 
pe profit. Habar n-am câte datorii are `n b\nci, dar pentru 
c\ unit\]ile lui "merg", pentru c\ `ndr\zne[te la biodiesel, 
pentru c\ [i-a pl\tit oamenii la timp [i i-a fidelizat, e un 
deplin merituos. Din p\cate, nu prea mul]i `n]eleg 
importan]a realiz\rilor lui Porumboiu pentru noi to]i ! 
 A[a cum nu mul]i `n]eleg cât face omul \sta pentru 
autoritatea moral\ a jude]ului prin fotbal ! Afirm c\ 
municipiul [i jude]ul au ap\rut pe harta fotbalului dup\ 
ce Adrian s-a hot\rât s\ investeasc\ `ntr-o echip\ f\r\ 
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trecut, f\r\ autoritate [i, atunci, f\r\ valoare. Adic\ s\ 
piard\ bini[or, de la bun `nceput. E drept c\ fotbalul a 
devenit o afacere. Dar nu b\noas\ (poate doar pentru 
Steaua, Dinamo, Rapid), nu pentru Porumboiu. 
 L-am sunat mar]i. Era descurajat [i cam deprimat 
din cauza echipei, `n criz\ acum, lovit\ de cele dou\ 
accident\ri `n ap\rare, dar [i de lipsa de sprijin. M-am 
sim]it solidar cu el pentru c\ omul ca om mai poate 
striga la unul sau la altul, c\ are suflet [i pasiune. Nu e 
un secret c\ mai scap\ [i câte o expresie licen]ioas\. Dar 
tocmai asta `l apropie de toat\ lumea! 
 Poate nu scriam rândurile astea dac\ nu auzeam 
lume care-l `njura pe "el [i echipa lui" dup\ meciul 
pierdut cu Unirea Urziceni. {i spectatorii erau tare 
sup\ra]i ! Dar `i iau hot\rât ap\rarea finan]atorului 
Adrian Porumboiu care face tot ce poate un om ca o 
echip\ s\ mearg\, s\ ofere satisfac]ii ALTORA, adic\ 
nou\ care, uneori, nici nu ne pl\tim biletul ! (Ca s\ nu 
mai spun de un puhav broscoi b\l]at care profit\ [i-l 
vinde. Dar despre acest Nichipercea, alt\dat\ !). 
 Adriene, du[mani [i detractori, jigodii [i ling\i vei 
avea `ntotdeauna pe lâng\ tine. Dar ca prieten adev\rat, 
de vreo 35 de ani, `]i doresc succes cu Slavia Praga [i 
dac\ Vasluiul (pe bune) a ap\rut pe harta ]\rii [i a lumii 
(Baku, Liepaja, Praga...) cu ce-ai reu[it tu prin 
FOTBAL... 
 S\ nu te la[i ! Te `mbr\]i[ez, 
(MERIDIANUL, An X, nr.38 (767), joi, 2 octombrie 2008, Editorial) 

 Adaug de 29 iulie 2009, joi: Dup\ situarea pe 
locul V `n Liga I - 2008/2009, meci de calificare, la 
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Vaslui cu Omonia Nicosia 2-0, peste 5 zile retur `n 

 
9. Diverse 

 
CHIPUL... zilei (ca horoscop !) 

 ~n copil\rie, ai mei m\ pov\]uiau s\-mi opresc 
privirea cea dint=i a zilei pe chipul cuiva harnic. Ziua se 
ar\ta a fi bun\ sau rea, ur=t\ sau "b\noas\" dup\ primul 
om pe care-l vedeam `n acea zi, care `ntotdeauna `ncepea 
pe `ntuneric deoarece f\ceam naveta 6 km (dus) [i 
trebuia s\ bat noroaiele de cu noaptea. C=t aveam eu 
timp, mereu preocupat de lec]ii [i lecturi, s\ v\d care-i 
"horoscopul" e... altceva ! 
 Fac parte dintre aceia mereu preocupat de c=te 
ceva dar mai ales de mersul unit\]ii pe care mi-am creat-
o [i pe care o conduc, o unitate de pres\ respectabil\, 
independet\ [i cu mare valoare social\ dac\ m\ g=ndesc 
la componentele ei: tv `n eter, pe telecablu, radio, radio, 
ziar, internet. 
 Ca exerci]iu distractiv am num\rat mai multe zile 
la r=nd c=]i m\ salut\, c=]i mi se adreseaz\, c=]i m\ 
privesc indiferent sau neguros, [.a.m.d. Bilan]ul e foarte 
bun, v\ asigur ! 
 Dar... 
 V\d diminea]a o cucoan\ nu chiar dr\gu]\ [i nici 
t=n\r\, ajuns\ secretar\ la o institu]ie de pe str. M. 
Kog\lniceanu, care str=nge din din]i c=nd m\ vede de[i 
`mi fac datoria s-o salut. O fi dintre cele l\sate corigente! 

Cipru (1-1). Succes ! Urmeaza Atena. 
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 Careva, cam spre v=rsta a treia m\ `ntreab\ dac\ o 
recunosc... "Cinstit, mult\ lume cunosc dar pentru 
moment nu realizez..." 
 Precizez c\ nu fac parte dintre cei `ncrezu]i, de[i-
mi [tiu valoarea printre vasluieni. N-a[tept s\ mi se 
recunoasc\ [i nu m\ sfiesc s\ mi-o reafirm ! Poate, 
pentru c\r]ile mele, pentru presa pe care o reprezint, 
pentru activitatea mea profesional\ [i politic\, pentru 
v=rst\ [i familie m\ salut\ lume simpl\, bun\ [i foarte 
bun\. {i eu salut cu pl\cere ofi]eri, judec\tori, 
func]ionari, patroni, profesori, directori de toate felurile, 
primari dar [i pe nec\ji]ii simpli care-mi cer ajutor. 
 Pentru c\ to]i, dar absolut to]i, avem nevoie de 
`ncuraj\ri, respect [i afec]iune. 
 M-a `ntrebat cineva cum de-i respect pe poli]i[ti... 
Am r\spuns, c\ foarte mul]i dintre ei sunt oameni de 
treab\ [i avem nevoie de ei; m-a v\zut cineva foarte 
afectuos cu [eful pensionarilor, dl. Pascu, altcineva 
`mbr\]i[=ndu-m\ cu arti[tii diver[i... De ce n-ar fi ? Nu le 
place unora, dar [i eu reprezint un simbol... Asta nu 
`nseamn\ s\ nu recunosc managementul cuiva de la alt 
ziar. S\ nu respect un preot sau munca oric\ruia ! 
 {i cuv=ntul de `ncurajare, z=mbetul de diminea]\ 
d\ruit oricui, seam\n\ speran]\. 
 Merit\ s\ avem mereu gura str=mb\ [i chipul 
`ntunecat ? 
(MERIDIANUL, An IX, nr.36 (714), joi,13 septembrie 2007, Editorial) 
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OBSERV|RI... `n Elve]ia ! 
 Mi-am dorit `ntotdeauna ca "notele de drum" s\ 
fie folositoare pentru cititorii no[tri, f\r\ a-i `ndemna 
m\car o secund\ s\-[i p\r\seasc\ ]ara, ci s\ facem, ([i 
putem) aici `n Rom=nia... ca la ei ! 
 Am fost impresionat [i `n Grecia de infrastructur\, 
dar ce-am v\zut `n Elve]ia e [i mai uimitor: re]ea de 
drumuri perfect pus\ la punct, asfaltate fiind [i c\r\rile 
care "scurteaz\" curbele ! Tuneluri, de la c=]iva metri [i 
p=n\ la 17 kilometri (cu sisteme de luminat, aerisire, 
ghidaj), [osele cu 2-8 benzi de circula]ie [i cu ziduri de 
protec]ie, supraveghere electronic\ a traficului, lipsa 
oric\rui poli]ist `n decor, indicatoare (inclusiv 
presemnalizare)... [i mii de km de autostr\zi. 
 Poluarea este redus\ la maximum, nici m\car 
benzina cu plumb nu se mai comercializeaz\ iar mersul 
`n gol al autoturismelor este interzis. 
 Trenurile [i tramvaiele circul\ dup\... ceas 
elve]ian, adic\ foarte exact. 
 Transport `n comun perfect organizat (n-am v\zut 
nic\ieri cozi [i nici gesturi de "ia-m\ nene!"). Mai fiecare 
are cel pu]in un autoturism a[a c\ deplasarea e mai 
greoaie doar la orele de v=rf iar naveta `nseamn\ sute de 
km `n aceea[i zi! 
 De[i are numeroase lacuri, n-am v\zut pescuin-  
du-se [i nici multe ambarca]iuni. Garajele pentru b\rci, 
inclusiv suspendate, sunt numeroase. transportul cu 
vaporul e obi[nuin]\ ! Dar nu al localnicilor pentru c\ 
ace[tia asigur\ serviciile. Deci TURISMUL este 
principala surs\ de venituri. la Zurich, Berna, Laussanne 
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etc. circul\ mai ales str\inii [i aceia persoane `n v=rst\. 
 Mai animat\ mi s-a p\rut Geneva, `n preajma 
lacului sim]indu-se spiritul latin [i anima]ia balcanic\. 
 Aici am `nt=lnit [i rom=ni care nu veniser\ la 
Campionatul european de fotbal (~n Italia, la Milano, 
vorba rom=neasc\ este o obi[nuin]\ pe strad\). 
 Relieful muntos e perfect valorificat. 
 Observ c\ spectacolul oferit de rom=ni la Zurich [i 
Berna a fost surprinz\tor: grupuri-grupuri, f\r\ apuc\turi 
gol\ne[ti, euforici [i "patriotici" au tulburat lini[tea 
ad=nc\ a ora[elor locuitorii privind amuza]i coloanele `n 
deplasare. Unic\ a fost `ns\ rev\rsarea de portocaliu 
olandez pe zeci de km, `n c=ntec [i `ncuraj\ri ale echipei 
favorite. WC-urile ecologice (amplasate potrivit) au fost 
de mare folos. N-am v\zut praf, mizerie, noroi, n-am 
v\zut be]ivi pe strad\, n-am auzit expresii huliganice. 
 Agricultura `nseamn\ `n primul r=nd zootehnie. 
Ca [i `n Ducatul Lichtenstein, vaca este monument 
na]ional ! Grupurile de vaci cu t\l\ngi pasc sectoare din 
f=ne]e marcate doar cu o sfoar\, nu au paznici. Acolo 
unde sunt mai multe (7-15) sunt [i rezervoare de 15-20 t 
pentru urin\, sunt [i platforme [i mai ales balo]i rotunzi 
(cca 500 kg f=n) `nf\[ura]i `n folie de plastic. Strada sau 
[oseaua pe unde au trecut diminea]a animalele sunt 
m\turate [i sp\late cu ap\. 
 Am avut o imagine a Elve]iei din apropierea 
lacului Thun, la Aeschifriend, o caban\ la 1108 m 
`n\l]ime [i cu o vedere (pe senin) de circa 100 km, cu 
salba de lumini, de mun]i, de nori, de [osele. Am urcat la 
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2500 m cu funicularul construit acum 100 de ani [i ne-a 
plouat de c=te 2-3 ori pe zi. 
 A c\l\tori `n Elve]ia e ca `ntr-un basm. A `n]elege 
c\ ace[tia au aceste or=nduieli de mul]i ani pentru c\ n-
au cutremure [i n-au avut r\zboaie, e necesar pentru 
viitorul nostru. Ei tr\iesc foarte bine. Noi... Nu putem s\ 
nu vrem la fel... 
(MERIDIANUL, An X, nr.24 (753), joi,26 iunie 2008, Editorial) 

 
TRECUTELE ... ALEGERI ! 

 Subiectele "electorale" ies pentru un timp din 
aten]ie (vreo 2 luni) dar v=rtejul clevetirilor, al atacurilor  
murdare, al jigodismului, va fi `n cre[tere p=n\ la 
parlamentare, urm=nd s\ mai re`nvie cumva la 
preziden]iale. Deci, s\ concluzion\m ! 
 CAMPANIA ELECTORAL| este o perioad\ 
necesar\ `n via]a oric\rei societ\]i care nu poate progresa 
`n lipsa r\zboaielor, revolu]iilor sau a altor feluri de 
mi[c\ri sociale. E un r\u pentru societate necesar pentru 
progres. 
 ACTORII de seam\ `n jude] au fost cei [tiu]i: PSD 
ar rade tot, oricum `nro[e[te bine jude]ul, cu pre[edinte 
de Consiliu Jude]ean, cu vicepre[edinte, 44 de prim\rii, 
majoritate de consilieri. Mitic\ Buzatu a fost la `n\l]ime 
[i, dac\ N\stase va ajunge pre[edinte, s-a `nv=rtit de vreo 
decora]ie. Dou\ mari realiz\ri: disciplinarea 
"partizanilor" [i fidelizarea aleg\torilor. 
 PNL ar avea 20%, cam 1/3 din PSD ca... tot. 
Bazinul electoral al galbenilor poate confirma numai la 
LOCALE procentul pentru c\ la parlamentare ar putea fi 
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doar 5-6 %. Dac\ pentru PSD e greu s\ afi[eze 10 
persoane pentru cele 10 colegii, pentru liberali e... 
imposibil. Pentru c\ ni[te tineri sub 30 de ani 
"promova]i" balamagii nu [tiu; vor dar nu pot s\ se bat\ 
cu greii dimprejur. {i apoi, cu ce: cu anonimitatea, c\ 
parale n-au !! Tot la para[uta]i din Bucure[ti [i tot f\r\ 
grija electoratului.... Un cuv=nt despre prezen]a mea `n 
c=mp electoral: 
 Procentul de ecologist (3,7) a fost slab, slab dar se 
[tia de la bun `nceput c\ e greu posibil mai mult. Cum s\ 
deturnezi fidelitatea b\tr=nilor pro PSD dus\ p=n\ la 
fanatism ? Pen' ce ? Cum s\ `nl\turi autoritatea lu 
B\sescu ? {i, mai ales, cum s\ `nfr=ngi rezisten]a 
liberalilor, `nc\ din ziua desemn\rii ? Plasturele AP-ist 
pe buboiul PNL-ist, copt [i ur=t mirositor prin plecarea 
lui Cornel Mihalache, a explodat `n forma aceasta – 3,7 
din 20 % `nseamn\ alt procent, dar nici acesta nu 
reprezint\ simpatie sau antipatie. 
 Scorul electoral este cu totul altceva dec=t 
autoritatea social\ a cuiva ! Ce mare `nv\]at a ajuns mare 
ALES? Eu n-am pierdut nimic cred prin acest exerci]iu 
de imagine [i imagina]ie. 
 A treia for]\ a fost PDL cu un procent infim, dac\ 
ar fi s\ amintim de suspendarea lui B\sescu. Cei c=]iva 
frunta[i PD, cu prestigiu au fost c\lca]i de "tineri" (ei, nu 
chiar, nu!?) de pe la hibridul Stolojan. Opera]ia reu[it\, 
pacientul mort! Cei c=]iva primari, pu]ini consilieri, 
pu]ini cu bani, pu]ini cu autoritate "electoral\"... ~mi pare 
r\u c\ Gh. C=rj\, `mpins `n fa]\, n-a reu[it mare lucru iar 
ceilal]i, mai de-aproape, n-au `ndr\znit. De unde se vede 
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c\ p\l\ria mare (B\sescu) nu acoper\ totdeauna de soare 
(aleg\torii). 
 S\ r\m=nem clari: cu c=t aceste dou\ partide sunt 
mai puternice, cu at=t mai rezist\ ceva din democra]ie. 
C=t\ libertate mai e pe l=ng\ ochiul dracului r\m=ne de 
cercetat (cu lupa) ! Dac\ iar se va impune partidul stat e 
jale pentru to]i ! 
 Unde s-au vehiculat nout\]i a fost la aceste locale; 
idei, minciuni, nume, programe (!). Zbateri dar mai ales 
mul]i, mul]i bani ! C=nd s\ mai credem `n... con[tiin]\ ? 
Trecutele alegeri impun un singur `ndemn: hai la treab\ ! 
(MERIDIANUL, An X, nr. 25 (754), joi, 3 iulie 2008, Editorial) 

 
POFTA... 

 Ar fi starea de... cerin]\ a trupului sau min]ii greu 
de evitat [i foarte greu, sau imposibil, de `mplinit. Nu se 
confund\ cu dorin]a [i nici cu voin]a pentru c\ pofta nu e 
o iminen]\ ! Unii poftesc la m=nc\ruri scumpe, al]ii la 
femeia altuia, cei mai mul]i la averea altuia ! (De aici 
gesturi nea[teptate, s\ritul p=rleazului [i... ho]ia !). 
 Pofta nu are de-a face cu talentul, chemarea divin\ 
sau "revela]ia" de moment ! Ea exist\ ca o ne`mplinire [i 
r\m=ne mereu nes\turat\ pentru c\ pe m\sur\ ce se 
`mpline[te una apar altele [i mai mari... 
 P=n\ la urm\ ajungem la vorbele lui Mihai 
Eminescu: "a lumii-ntregul s=mbur: dorin]a [i m\rirea !" 
adic\ ceea ce-l m=n\ pe om s\ progreseze este sexul 
(dorin]a) [i voin]a de a fi cineva (m\rirea !). Pohta ce-a 
pohtit-o Mihai Viteazul a fost unirea celor 3 principate 
rom=ne[ti; vreun poftitor contemporan vrea vreo 3 
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ma[ini bengoase. Parc\ mai folositor e c=nd vreunul 
scrie 3 c\r]i... 
 Au poftit unii s-ajung\ primari !... {i au ajuns ! 
Mai r\m=ne competen]a [i bun\voin]a dar poftele 
celelalte au [i `nceput s\ [i le arate ! 
 Desigur, vorbim [i de poftele femeilor `ns\rcinate 
sau visurile unor s\raci (de tipul "s\ se sature de 
ciocolat\") dar astea-s m\run]i[uri pe l=ng\ nes\buin]a 
unora. C\ un "pre[edinte" (c\-s destui primprejur) 
pohte[te 20% (mai pu]in nu-i ajunge!) din licita]ia pe 
care o coordoneaz\, c\ vreun [ef inspector vrea cota 
parte la Ordonan]a 7 sau vreun primar `[i ia "tain de la 
416 sau 76" ca s\ nu mai vorbim de fondurile 
structurale... totul e obi[nuin]a locului. 
 C\ vreun vremelnic [ef de partid `mparte tortul 
finan]\rilor dup\ cum `i "curge" [i ce interes are, e u[or 
de demonstrat ! 
 Deocamdat\ pofta cea mare e... politica, unde unii 
cred c\ ar curge lapte [i miere. ~i `ndemn gratuit: dac\ au 
bani de pierdut... aici e locul. Mai ceva ca la poker sau 
rulet\ ! 
 Totu[i exist\ o poft\ de apreciat: POFTA DE 
MUNC| ! 
 M\ bucur s\ v\d av=ntul primarului Vasile Pav\l [i 
`ndr\zneala lui Jan Ciupilan. P=n\ la urm\, pe mine nu 
m\ intereseaz\ culoarea politic\. Sper c\ cei men]iona]i 
s\ r\m=n\ cu aceast\ singur\ poft\ [i, `n primul r=nd, 
oameni ! 
 Dac\ nu-s, nu suntem cu ochii pe ei ? 
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 Consider un eveniment notabil `nceputul 
campionatului de fotbal. Cu echipa calificat\ `n UEFA 
tot Porumboiu e fruntea [i chiar dac\ ar pierde miercuri 
noaptea cu Steaua, tot merit\ apreciat pentru voin]a, 
priceperea [i puterea de a fi `n v=rf. 
 S-auzim de bine [i nu numai la FOTBAL.  
 Hai Vasluiul ! 
(MERIDIANUL, An X, nr.29 (758), joi, 31 iulie 2008, Editorial) 
 

SECUNDE ... deschise ! 
Fragment din "Z\pada pe flori de cire[" II 

 Zi `nsorit\ u[or v=ntoas\ de mai. Iarba verde – 
verde se mi[c\ `n valuri, cire[ii `nc\ plini de floare se 
apleac\ spre mica f=nt=n\ artezian\ cu ne[teptatele jocuri 
de ap\, l\starii [i mugurii butucilor de vie se `ntrec `n 
cre[tere, florile cele mai colorate [i suave se ofer\ 
privirilor. 
 Teo parcurge repede aleea dintre flori, `n grab\ 
spre alt\ cl\dire s\ ia telefonul. Uit\ porti]a deschis\ ... 
doar c=teva zeci bune de secunde. 
 Tabloul de `ntoarcere `l `nfioar\: un c=ine mare, 
negru, l\]os [i r\p\nos se t\v\lea `ntr-o adev\rat\ frenezie 
pe tot ce era mai frumos [i ginga[. Dar , mai ales calc\ 
peste l\starul de vi]\ aleas\, crescut cu at=ta dragoste, [i-l 
rupe. Distruge la ce ]inea mai mult din aceast\ gr\din\ a 
sufletului. 
 Rupe  zdrav\n [i din sufletul s\u ... 
 "Sufletul meu drag, nu numai iubita mea, ci visul 
meu de zi [i de noapte, s\ [tii c\ m\ `nso]e[ti oriunde m-
a[ afla. Te v\d cu z=mbetu-]i a[a mai sus de frunte `ntr-o 



336 
 

privire pierdut\ spre mine [i-mi vine mereu s\ te str=ng 
tare, tare `n bra]e. Acum cu imaginea  ta scump\  peste 
lume m\ aflu `ntr-un decor natural de excep]ie, cu 
dealuri `nverzite [i `nflorite, `ntr-o u[oar\ b\taie de v=nt 
care leag\n\ florile spre mine, pierdut cu privirea `nspre 
o culme muntoas\ la baza c\reia e un lac mare. Dinspre 
poiana  apropiat\ triluri de privighetori `mi `nc=nt\ auzul 
... 
 Mi-e[ti at=t de drag\ [i at=t de aproape ! 
 Sunt, oare, un c=[tig\tor dac\ am r\s\dit tot 
sufletul [i toate g=ndurile mele posibile `n locul celui al 
t\u pe care-l port mereu ca pe o gr\din\ dumnezeiasc\ de 
flori [i miresme ? Mereu `ncerc sa-]i spun c\ ]i-am dat 
absolut tot sufletul meu, toat\ sim]irea mea dulce pentru 
o fiin]\ [i cred c\ le port cu toat\ grija pe ambele care se 
zv=rcolesc la lumina soarelui [i se zbat alintat pe lumina 
lumii. Era plin\ asear\, ca [i fiin]a, inima [i via]a mea. Te 
pot ruga s\ ai grij\ de sufletul meu ?" 
 Deplas\rile pe toate coclaurile, prin mari ora[e 
inclusiv dintre cele turistice, `nseamn\ pl\cerea sim]irii [i 
viselor comune, l\comia unui sentiment `nflorit destul de 
t=rziu se transmite prin s\rut\rile ap\sate pe m=ini, pe 
cre[tet, uneori pe picioare, dar mai ales `n ob]inerea 
s\rutului "cel mai frumos din lume" `n care se simte 
c\ldura inimii, fierbin]eala buzelor, fream\tul vie]ii, 
teama de pericol [i o irezistibil\ dorin]\ de `mbr\]i[are, 
de dragoste aprins\, de atingere trupeasc\, nu sexual\, ci 
pentru sim]irea unei c=t mai mari suprafe]e din corpul 
celuilalt, cu senza]ia final\: uitare de lume, uitare de 
pericol, de foame, de sete ... 
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 Dou\ trupuri care r\spund la comanda unor creiere 
`nfierb=ntate nu la instincte sexuale. Ea "at=t de fraged\ 
... el cu jarul sufletului `ntr-o mare de flori, cu Ea pe 
piedestal". 
 O intensitate a iubirii, imposibil de exprimat `n 
cuvinte, incomplet sim]it\ prin s\rut\ri [i `mbr\]i[\ri, 
nes\tul\ [i neostoit\ prin priviri lungi ochi `n ochi, prin 
cuprinderi de minute [i ore care par secunde. 
 O iubire tr\it\ cu imens\ bucurie de el, cu patima 
celor 18 ani de ea, ambii descoperind sfera impersonal\ 
a existen]ei c=nd nimic nu mai exist\ `n jur dec=t afundul 
ochilor celuilalt, z=mbetul dr\g\stos [i `mbr\]i[area care 
contope[te. C=nd dragoste e, lume ... nu e ! 
"At=t de fraged\ ..." 
 {i totu[i care va fi c=inele care va t\v\li gr\dina cu 
flori `nmiresmate ale acestor r\t\ci]i `ntr-o lume 
`ndu[m\nit\ ? Ar fi nevoie, mare nevoie s\ nu se uite 
porti]a la sufletul lor ... deschis\. Nici m\car pre] de 
c=teva secunde ! 
 Oric=t de intens\, iubirea trebuie stra[nic p\zit\. 
De oricine [i oric=nd ! 

 
10.  BISERICA,  

adaptat\, modernizat\, informatizat\ ! 
 

 Un efect invers al crizei de s\r\cie: `nmul]irea 
construc]iilor de biserici [i dezvoltarea `nv\]\m=ntului 
teologic. Re`nfiin]area Episcopiei Hu[ilor a `nsemnat 
revigorarea institu]iei spirituale [i a ... Seminarului 
Teologic de la Hu[i.  
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 De c=]iva ani buni, Prea Sf=ntul P\rinte Corneliu 
(de pe 29 iunie 2009, episcop) a condus ca vicar cu 
autoritate cinul preo]esc [i pozi]ionarea clerului `n fa]a 
comunit\]ii. 
 Credem c\ Biserica din jude] (formul\ 
generalizant\) este cea mai profitabil\ [i exact\ 
intreprindere economic\ (chiar cu elemente de evaziune 
fiscal\). At=tea dona]ii din partea politicienilor [i a 
enoria[ilor s-au concretizat prin drumuri de acces la toate 
m\n\stirile [i bisericile, icoane [i podoabe, dar mai ales 
la construirea a numeroase l\ca[uri de cult, astfel c\-n 
prezent nu exist\ nici un sat f\r\ biseric\ (sau troi]\). 
 Multe dintre ele sunt `nzestrate cu aparatur\ fono 
[i video pentru sus]inerea unor slujbe atractive. Preo]ii 
au autoturisme [i celulare, de fapt sunt oameni moderni, 
cu tipicuri vechi ... Pentru c\ nu exist\ nici un fel de alt\ 
institu]ie (chiar [i armata) cu o disciplin\ mai liber 
consim]it\. Educa]ia german\ a episcopului, de altfel un 
mare spirit al timpului nostru, de[i e t=n\r, a impus o 
disciplin\ pe m\sur\ ! Rezultatele se v\d ! 
 Catedrala episcopal\ [i Muzeul Episcopiei precum 
[i Seminarul, sunt modele ilustrative pentru saltul 
calitativ al actului confesional pentru o popula]ie 
ortodox\ de circa 96,7%. 
 C=teva procente din popula]ie sunt CATOLICI 
sau adventi[ti. Dat fiind c\ [i pastorii sunt persoane de 
valoare (Vaslui, Eugen Profir - adventist), presa 
Grupului Cvintet Te-Ra i-a sprijinit, popularizat, 
`ncurajat, f\r\ vreun fel de imixtiuni. 
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 Meridianul, TV.V. [i Unison Radio au transmis `n 
direct manifest\ri de tip pelerinaj la Br=ul Maicii 
Domnului, adus la Vaslui, `n pia]a central\, vizitele unor 
`nal]i ierarhi ca ~nalt Prea Sfin]itul Daniel sau Teofan – 
mitropoli]i, prezen]a, slujba [i interviul special (pentru 
TV.V.) a Prea Fericitului p\rinte Patriarh Teoctist, 
interviuri cu episcopul vicar ([i al]i episcopi), stare]i, 
protopopi, preo]i, fie cu ocazia t=rnosirii bisericilor ca 
cele de la Vine]e[ti, Fere[ti, Satu Nou, Munteni de Sus [i 
multor altora, fie la marile s\rb\tori religioase de peste 
an. De Pa[ti TV.V. a transmis integral slujba de `nviere. 
Edi]ii speciale s-au realizat cu ocazia instal\rii 
Episcopului Corneliu. 
 Efectul spiritual, cultural, informatic la care se 
adaug\ cre[terea autorit\]ii morale a preo]ilor, nu se pot 
nicicum nega. 
 P.S. CORNELIU 
 ~ntronizat luni, 29 iunie 2009, sub titulatura de 
mai sus.  
 Corneliu Onil\ (numele de mirean) s-a n\scut `n 
comuna Albe[ti [i a dovedit de mic aplecare spre cele 
sfinte. ~n 1999, a fost ales [i hirotonisit episcop vicar;   
[i-a continuat studiile `n Germania; a condus [i conduce 
Seminarul de la Hu[i, devenit important factor de cultur\ 
[i spiritualitate rom=neasc\. Seminari[tii se `ntorc anual 
cu premii jude]ene [i na]ionale.  Episcopia are cinci 
Protopopiate (Vaslui, B=rlad, Hu[i, Negre[ti, F\lciu) care 
sunt responsabile pentru cele peste 220 de parohii. 
 A luat un mare av=nt construc]ia de biserici, 
dotarea [i informatizarea lor. 
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 1. Valentin Silvestru – Un deceniu teatral – 
"Tovar\[ului profesor Dumitru Marin cu str\veche 
simpatie [i o str=ngere de m=n\" – 16.09.1985 
 2. Elena {tef\nescu – Poeme dr\ce[ti, Dialogue 
with Dracula – "D-lui prof. D.V. Marin, aceste poeme ce 
fac, de multi[or, `nconjurul lumii. Cu prietenie !" – 26 
august 1996 
 3. F\nu[ Neagu – O corabie spre Bethleem -  
"Pentru cititorii din Vaslui – un vechi sergent `nchin\ lui 
Alecsandri"– 23 sept.1998 (pe treptele Casei de Cultur\) 
 4. Grigore Dejeu – Icoane pe sticl\ - "Colegului 
D-tru Marin cu deosebit\ stim\." – 26.09.1998 
 5. Nelu Dobrescu – Br\ila – Civiliza]ia iubirii sau 
Ordinea social\ global\ - "Colegului Marin c\ruia 
n\d\jduiesc s\-i fac\ pl\cere s\ descopere `n paginile 
acestei c\r]i conceptul unei noi culturi politice" – 
17.10.1999 
 6. Mircea Dinescu – Proprietarul de poduri –
"Cititorului [i privitorului cu drag" Vetri[oaia, 27 iulie 
2001, schimb cu Z\pada pe flori de cire[. 
 7. Ion Enache – Metafizica uit\rii – "Domnului 
prof. Marin o victorie chiar [i `n lupta cu morile de 
v=nt!" – 02.12.2001 
 8. Gheorghe P=rja – C\l\toria `ngerului prin Nord 
– "Domnului Dumitru V. Marin cu bucuria d\ruirii `n 
semn de pre]uire `ntru Nichita – cu bun\ vedere 
Gheorghe P=rja." – 13 dec. 2001 
 9. Matti Klinge - Privire asupra istoriei Finlandei  
- "Stimate domnule Marin, relativ pu]ine c\r]i au fost 

*
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traduse din limba finlandez\ `n limba rom=n\. P=n\ `n 
acest moment, practic nici o carte `n domeniul non-
fiction nu a fost tradus\ `n limba rom=n\. Ambasada 
Finlandei a luat ini]iativa de a avea [i `n limba rom=n\ o 
carte ce se refer\ la istoria Finlandei. Astfel, `n data de 8 
noiembrie 2001, `n cadrul Academiei Rom=ne, a avut loc 
lansarea c\r]ii cu titlul <<Privire asupra istoriei 
Finlandei>> al c\rei autor este Prof. Matti Klinge. 
Ambasada Finlandei are pl\cerea s\ v\ ofere aceast\ 
carte. Al dumneavoastr\, Pekka Hartilla." – 17 ianuarie 
2002 
 10. George – Dan Burghelea [i Vera T\r=]\ - 
Monografia comunei Sole[ti – "Pentru profesorul care 
mi-a insuflat dragostea pentru limba [i literatura rom=n\, 
respectul pentru om [i omenie. Cu stim\, Vera T\r=]\" – 
26.01.2003 
 11. Ion Patriche – Metamorfozele iubirii – 
"Domnului Director prof. doctor `n literatur\, romancier 
[i om de televiziune, Dumitru V. Marin, pentru `ntreaga 
activitate depus\ `n promovarea adev\rului `n mass-
media vasluian\. Cu cele mai nobile sentimente de 
prietenie." – 05 iunie 2003 
 12. Ticu Isari – Ultimele [tiri – "Primului om de 
televiziune din Rom=nia, profesorului Marin D. cu 
dragoste [i prietenie" – 3 nov. 2003 
 13. Avram D. Tudosie – Grupul {colar Agricol 
<<D. Cantemir>> din Hu[i – "Domnului prof. dr. V. D. 
Marin, omagiul autorului, cu rug\mintea de a face o 
recenzie sau un interviu, cu distins\ prietenie" – 
12.11.2003 
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 14. Constantin Parascan – Ion Creang\ - M\[tile 
inocen]ei, via]a [i opera – "Domnului Marin Dumitru, cu 
admira]ie pentru cuvinte, ce face [i cum face, foarte bine 
f\c=nd, `n zilele Creang\ de la Moara Grecilor" – martie 
2004 
 15. Acad. Prof. Univ. Dr. Valeriu D. Cotea – 
Omagiul unui mare viticultor [i oenolog Prof. Dr. Ing. 
Avram D. Tudosie – "Scumpe [i iubite d-le Prof. dr. 
Dumitru V. Marin, v\ ofer, cu toat\ smerenia [i 
prietenia, acest portret socio-moral [i profesional, spre a 
Dvs. `nnobilare estetic\ [i creatoare – [i s\ f\uri]i, c\r]i, 
studii [i `nf\ptuiri remarcabile, care s\ constituie partea 
cea mai `nsemnat\ a fericirii [i vie]ii. Prin `mplinirile de 
p=n\ acum, a]i trecut prezen]a `n eternitate [i numele `n 
universalitate. {i tot a[a ...". "{i stimatei, Dna Marin, - 
pentru c\ femeile constituie jum\tatea cea mai frumoas\ 
[i numeroas\ a Omenirii – [i simbolul perenit\]ii spe]ei; 
pe destinul [i s=nul lor au supt, tr\it [i pl=ns `ntregul 
Univers. Ea este Paradisul celor mai sublime sentimente, 
deasupra c\rora troneaz\ dragostea – esen]a [i viitorul 
celor mai nobile `mpliniri familiale [i socio-umane. 
Ambilor – flori de amici]ie [i boboci de afec]iune pentru 
o pre]uire `n toate privin]ele, exemplar\. Avram D. 
Tudosie" – 10.08.2004 
 16. Mitic\ Panaitescu – C\l\tor prin dou\ secole – 
"Dlui prof. Dumitru Marin din partea unui c\l\tor `ntre 
secole cu halte politice [i umoristice." – 13.12.2004 
 17. Theodor Codreanu – BASARABIA sau 
Drama Sf=[ierii – "Colegului Dumitru V. Marin, tr\itor 
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`n mrejele culturii, pre]uirea [i prietenia lui Theodor 
Codreanu." – 23 ian. 2005, B=rlad. 
 18. Nicolae Rusu – {obolaniada – "Domnului 
Dumitru V. Marin cu pre]uire aceast\ `ncercare de a 
supravie]ui a autorului." – 23.01.2005 (Chi[in\u) 
 19. Ion Iachim -Chi[in\u– Decameron basarabean 
sau Dumnezeu i-a dat omului pu[c\ - "Domnului 
Dumitru V. Marin, cu vechi sentimente de prietenie [i cu 
ve[nice sentimente de rom=nism" – 2 aprilie 2005 (Hu[i, 
la "Prieteniile literare" ale lui Th. Codreanu) 
 20. Mihai Miron – N\z\riri – "N\z\ririle anilor  
'60 lipsesc de aici – Poate le voi reg\si cu Marin" – 
28.08.2005 
 21. Maria Cozma – Nisipul meu din clepsidr\ - 
"Special pentru S.C. Cvintet Te-Ra S.R.L. [i 
s\pt\m=nalului Meridianul  Vaslui. Poezia este cea care 
ne apropie pentru a putea s\ privim Cerul. Cu mult 
respect [i considera]ie, Maria Cozma." – 29 nov. 2005 
 22. Constantin Slavic – O balt\ de lumin\ - "Cu 
`ntreaga stim\ [i considera]ie pe care de-o via]\ le port 
domnului profesor [i permanentului  prieten prof. dr. 
D.V. Marin, din partea autorului C. Slavic" – 18 august 
2006 
 23. Daniel Grosu – Toamn\ kaki  – "Domnului 
profesor  doctor Dumitru V. Marin, aceast\ toamn\ kaki 
pentru anotimpul z\pezii de pe flori de cire[" – 18 
septembrie 2006 
 24. Marina Costea – Vertebrele timpului – 
"Domnului director al TELEVIZIUNII VASLUI [i al 
GRUPULUI DE PRES| CVINTET TE-RA; doctor 
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Dumitru V. Marin. Din suflet aceast\ carte, n\scut\-n 
limpezimea orelor t=rzii, ca o VERTEBR| A 
TIMPULUI, peste viitorime. Cu mult respect [i d\ruire 
scriitoriceasc\, aceea[i, Marina Costea, ce se dore[te a fi 
un ASTRU al poeziei rom=ne[ti." – 10.09.2007 
 25. Alexandru Ionescu - ~nsemn\ri `n verde – gri – 
"Doamnei [i dlui dr. Dumitru Marin cu statornic\ 
pre]uire. Din ziua fermec\toarei serb\ri a c\r]ii [i mai 
ales a prieteniei" – 18.09.2007 
 26. Val Andreescu – Florete melancolice  
(epigrame, fabule, rondeluri [i epitafuri) – "Dlui prof. dr. 
Dumitru V. Marin, o personalitate a Culturii [i 
sprijinitorul nr.1, considera]ia, stima [i mul]umirile 
autorului Val Andreescu." – Vaslui 16 dec. 2007 
 27. Alexandru Ionescu – Ciudatele fantezii ale lui 
Joe Babuinul – "D-nei [i D-lui Marin Dumitru, cu veche 
prietenie [i pre]uire" – aprilie 2008 
 28. {tefan Boboc – Punge[teanu – R\d\cinile 
continuit\]ii – "Cu deosebit\ stim\, marelui sufletist, 
iubitor de cultur\, de frumos [i numai de bine f\cut, Pr. 
Dr. MARIN V. DUMITRU" – 07.07.2008 
 29. Mircea Ciubotaru – Grupul {colar Industrial 
<<Nicolae Iorga>> Negre[ti – Vaslui – "Prietenului 
vechi (dar nu b\tr=n !) D. Marin, cu cele mai bune 
amintiri." – 06.12.2008 
 30. Gheorghe Br\tescu – Jidovul r\t\citor – "Cu 
mult\ afec]iune profesional\, dlui prof. Dumitru Marin, 
din partea autorului." - 2008 
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 31. Val Andreescu – Fabule – "Domnului prof. dr. 
Dumitru V. Marin, toat\ pre]uirea [i recuno[tin]a 
modestului autor, Val Andreescu" – 17.03.2009 
 32. Val Andreescu – Fiorii zborului tandru - 
 "Domnului prof. D.V. Marin, cu pre]uire [i 
admira]ie nedisimulat\ pentru un timp al definirilor, 
autorul Val Andreescu." – 13 aprilie 2009 
 33. {tefan Nemecsek – Literatura Hunedorean\ 
(de la `nceputuri p=n\ `n prezent) vol.1 – "Cu prietenie [i 
aleas\ stim\ pentru OMUL deosebit prof. dr. Dumitru V. 
MARIN." – 05.05.2009 
 34. Leonard Ciureanu – Otrava singur\t\]ii – "D-
lui prof. dr. D.V. Marin, ilustru om de cultur\, director al 
trustului de pres\ Cvintet Te-Ra  Vaslui, om de `nalt\ 
]inut\ moral\ care mi-a `ndrumat pa[ii ca profesor spre 
arta poetic\, pe vremea c=nd eram un t=n\r licean. V\ 
mul]umesc, domnule profesor – doctor" – 07.05.2009 
 35.  Valeriu Lupu – Reflec]ii peste timp – 
"Domnului prof. D.V. Marin cu toat\ pre]uirea pentru 
modul cum realizeaz\ [i tr\ie[te actul de cultur\." – mai, 
2007 
 36. Ion N. Oprea – Lum=n\ric\ - Dlui prof. dr. 
Dumitru V. Marin cu mari aprecieri pentru munc\ [i 
suflet, Ion N. Oprea." – Ia[i, 04.06.2009 
 37. Constantin Slavic – V=rcolacii  - "Stimatului 
ocrotitor al culturii pe aceste meleaguri, [i totodat\, 
bunului meu prieten, de-o via]\, prof. dr. D.V. Marin. Cu 
stim\ [i drag, Constantin Slavic." – 9 iunie 2009 
 38. Constantin Slavic – Un ]=n]ar cu ochi alba[tri 
– "Stimatului prieten de-o via]\, D.V. Marin, [i `ntregii 
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sale familii, pentru tot ce este [i mai cu seam\ ce va fi,...! 
Cu drag, Constantin Slavic !" – 26 iunie 2009 
 39. Ciochin\ Barbu Ioan [i Marin Dorian - 
~ndrum\torul societ\]ilor specializate `n paz\ [i protec]ie 
– "De la nepotu', mult\ s\n\tate." 
 40. {tefan Racovitz\ - Cu m=inile de cap – 
"Domnului Dumitru Marin, cu cele mai prietene[ti 
g=nduri din partea autorului, un nepot dac\ nu un fiu al 
locului, {tefan Racovitz\" – aprilie 2008, autorul 
locuie[te `n Paris (Diaspora) 
 41. Vasile Arhire - Curajul de a crede `n victorie - 
"Domnului profesor Dumitru Marin, unul dintre tot mai 
pu]inii truditori din lumea presei" - 30.07.2009 

* 
 1. Nichita St\nescu – Alfa  – "Domnului Dumitru 
Marin, cu drag `ntr-o de neuitat sear\ b=rl\dean\, Nichita 
St\nescu." - `n 1971("acas\ la un prieten ...") 
 2. Valentin Silvestru – Umorul popular rom=nesc 
modern – "Stimate Dumitru V. Marin, primi]i, v\ rog, 
aceast\ c\rticic\, cu cel mai cordial salut al meu, e  `n ea 
[i o pulsa]ie a inimii Dvs" – ian 1988 
 3. Valentin Silvestru – Oasele, ca proprietate 
personal\ - "D-lui Dumitru Marin, unul din cei ce au pus 
o pietricic\ la temelia Festivalului umorului <<C. 
T\nase>>, ctitorul televiziunii vasluiene, o str=ngere de 
m=n\ din partea vasluianului Valentin Silvestru". – sept. 
1994, (edi]ia a 13-a a Festivalului) 
 4. Dan Ravaru – Folclor, Etnografie, Istorie local\ 
vol.I – "Domnului Dumitru Marin, cu bucuria c\ mai 
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exist\ pe l=ng\ spa]iul geografic comun [i un spa]iu de 
spiritualitate comun". – 1998 
 5. Mircea Dinescu – Pamflete vesele [i triste – 
"Cu total\ simpatie" – 29 iulie 2001 (Vetri[oaia – Vaslui, 
schimb cu <<Z\pada pe flori de cire[>>) 
 6. Petru Necula [i Mihai Ciobanu – Dic]ionarul 
personalit\]ilor vasluiene – "Bunului, vechiului [i 
adev\ratului prieten, c\rturarul profesor D.V. Marin, 
stima autorilor, Petru Necula". "~n semn de pre]uire [i 
admira]ie, Mihai Ciobanu" – 2001 
 7. Mihai Apostu – Dialoguri perpendiculare – 
"Pentru domnul profesor Dumitru V. Marin un om care 
ne mediatizeaz\ cu bune [i cu rele dar mai ales ... cu cele 
bune. Cu respect, domnule profesor". – 04.09.2002 
 8. Ion Enache – C=nd `nfloresc ]ig\ncile a doua 
oar\ - "Prozatorului prof. Dumitru V. Marin: un profil 
celest sub meninge. P.S. A stat D.V. Marin ce-a stat 
p=n\ ce a explodat ..." – 30.03.2003^3 
 9. Ion Patriche – Metamorfozele iubirii – 
"Domniei Sale Domnului DIRECTOR, profesor, doctor, 
cu cele mai profunde ur\ri de s\n\tate, prietenie [i 
prosperitate din partea autorului, deasemenea cu o 
deosebit\ afec]iune pentru integrarea domniei voastre `n 
<<SPA}IUL pentru IUBIRE>>". – 25 august 2003. 
 10. Corneliu Bichine] – Valea Tutovei – Valea 
Pl`ngerii – "D-lui Dumitru Marin, un semn al pre]uirii 
autorului acestor proze. Cu prietenie, Corneliu Bichine]" 
– 12.12.2003 
 11. Constantin Jomir – Zbor ucis – "Unui 
specialist `n tainele ziaristicii [i unui autor de c\r]i e greu 
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s\-i faci daruri. Cu modestie, `ndr\znesc s\-i ofer 
distinsului coleg o carte despre Revolu]ie [i ziaristic\. 
Cu prietenie". – decembrie 2004 
 12. Ioan M=cnea – Vetri[oaia – Un veac `ntr-un 
vis – "~n traducerea [optit\ la ureche, la simpozionul de 
la V\leni – Vaslui. D-lui prof. dr. MARIN V. 
DUMITRU, mare om de omenie cu sufletul mare [i bun, 
un univers `n univers. Cu mult\ stim\ [i respect Ioan 
M=cnea" – 15.08.2005 
 13. Anca Petrescu – Parliament Palace – 
"Domnului profesor doctor Dumitru V. Marin, cu tot 
respectul [i admira]ia pentru autoritatea avut\ `n 
domeniul culturii" – 22 noiembrie 2008. 
 14. Nicolae Viziteu – Flori de CACTUS – "Toat\ 
stima [i considera]ia domnului profesor dr. D.V. Marin. 
Cu prietenie, Nicolae Viziteu". 12.01.2009 
 15. Liviu M\rghitan [i Ioan Manca[ - Membrii 
Academiei Rom=ne originari din jude]ul Vaslui – "Stima 
[i respectul nostru" – 02.04.2009 
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V. MEDALIOANE 
(selec]ii) 

 

 ANDREESCU, Val, n. 25 martie 1949 `n C\]ele[ti 
- Bac\u. Debut literar ziarul Steagul Ro[u, Bac\u, 
poezie. A activat `n mai multe cenacluri literare din 
Vaslui [i Ia[i. Debut `n volum, Calul cu potcoave roz 
(epigrame, fabule, panseuri) 2006, a continuat cu Florete 
melancolice (epigram\, fabul\, rondel) 2008, Fiorii 
zborului tandru, (poezie) [i Fabule (2008), redactor [ef 
Meridianul. 
 APOSTU, Mihai, n. 4 septembrie 1962, Vaslui 
(Dodeşti, comuna Viişoara): A urmat cursurile şcolii 
primare în satul natal, iar pe cele liceale în Vaslui. Debut 
literar în revista Flacăra. Din 1991, este membru al 
cenaclului "Ion Iancu Lefter" din municipiul Vaslui. A 
colaborat cu poezii şi eseuri la Oferta, Semnal, Apollo, 
Clepsidra din Vaslui, Păreri tutovene din Bârlad şi 
Revista din Târgovişte, Meridianul. Tip. Atentat la 
poezie, 1995, Dialoguri perpendiculare, 2001, [.a. 
 ARHIRE, Vasile. n. 18 iulie 1959, la Huşi, în 
judeţul Vaslui. Pasionat de publicistic\ `nc\ de pe 
b\ncile liceului, Vasile Arhire a abordat mai înt=i presa 
scrisǎ (1975), apoi cea radiofonicǎ (1977), dedicându-se 
din 1991, televiziunii. Inginer constructor, master în 
comunicare şi relaţii publice, a realizat peste 3000 de 
articole în presa centrală şi locală; 2500 de emisiuni de 
radio şi televiziune; circa 1000 de transmisii sportive de 
radio [i televiziune de fotbal, handbal [i baschet. ~n 
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paralel cu jurnalistic\ sportiv\, a iniţiat ciclul de 
emisiuni de c\l\torie "Descriptio Moldaviae", difuzate 
pe TVR 2 şi TVR 3, şi a realizat documentare de 
televiziune. Pentru acestea a primit 10 premii naţionale 
şi unul internaţional la Festivalurile de profil. Din 2003 
este directorul Studioului Teritorial Iaşi al Televiziunii 
Române, fiind unul dintre promotorii canalului TVR 3, 
canal tv dedicat în exclusivitate vieţii regionale. A 
publicat dou\ c\rţi : "Fenomenul Penicilina",  
publicistică, 2001 şi "Curajul de a crede în victorie", 
publicistică,  2007.   Este vicepreşedinte al Asociaţiei 
scriitorilor şi jurnaliştilor de turism şi membru în 
Consiliul Naţional al Uniunii Ziariştilor Profesionişti. 
Mentorii sǎi sunt Grigore Ilisei şi Cristian }opescu.  
 BABAN, Ion, n.6 august1937. Dele[ti, Vaslui. 
Absolvent al Facultăţii de Filologie a Universităţii "Al. I. 
Cuza" Iaşi, a funcţionat ca profesor la şcoli şi licee din 
Vaslui, apoi ca inspector şcolar. Debutează în anul 1968 
cu poezii şi epigrame, publică articole, eseuri pe teme de 
cultură generală, studii şi articole de didactică, de istorie 
literară, medalioane. Colaborează la Vremea nouă, 
Adevărul, Vocea Huşului, Curierul vasluian, Tribuna  
şcolii vasluiene, Academia bârlădeană, Gazeta de est, 
Apollo, Ethos, Iaşul literar, Cronica, Meridianul. A 
publicat un volum de proză scurtă, plachete de versuri şi 
eseuri literare. Erupe `n literatur\ `n ultimii 11 ani, are o 
capacitate de crea]ie ie[it\ din comun, a jucat un rol 
str\lucit de `ndrum\tor. Tip\re[te c=teva romane 
valoroase (T\r=mul interzis, 2001, Anotimpul 
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imposibilei iubiri, 2005). Oper\ capital\ este Univers 
cultural [i literar vasluian/Dic]ionar (2008). 
 BICHINE}, Corneliu n. 28 august 1956, Vaslui 
(Vladia, comuna Dragomireşti): studiile gimnaziale şi 
liceale la Bârlad. Absolvent al Facultăţii de Istorie-
Filosofie a Universităţii "Al. I. Cuza" Iaşi, funcţionează 
ca profesor şi director al Liceului Industrial Negreşti. În 
anul 2000 este ales senator de Vaslui, 2004 pre[edinte al 
Consiliului Jude]ean Vaslui, 2008, vicepre[edinte. 
Publică la Cronica, Luceafărul, Convorbiri literare, 
Clepsidra, Gazeta de est, Adevărul, Meridianul. Tip. 
Dincolo de barier\, 1999, Valea Tutovei – Valea 
pl`ngerii, 2005, [.a. 
 BICHINE}, Voicu – Gelu, n. 29 septembrie 1962, 
Vaslui (Vladia, comuna Dragomire[ti), absolvent al 
Facult\]ii de Biologie apoi Facultatea de Psihologie [i 
{tiin]e ale Educa]iei – masterat, profesor Liceul "{tefan 
Procopiu", director al Bibliotecii Jude]ene Vaslui, 
coordonator reviste (Est, Cultur\ [i Turism) [i volume 
colective. Organizator a numeorase manifest\ri culturale. 
 BOTEZATU, Nicolae, n. 18 septembrie 1942, 
Basarabia (comuna Vorniceni, judeţul Lăpuşna): 
absolvent al Facultăţii de Medicină a Universităţii 
"Grigore T. Popa" din Iaşi, medic de circumscripţie 
sanitară la Voineşti, jud. Vaslui, medic chirurg în 
Bârlad. A reînnodat firul tradiţiei publicisticii medicale 
fondând, în 1998, revista Pagini Medicale Bârlădene. A 
publicat plachete de versuri şi eseuri. 
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 CIUBOTARU, Mircea, n. 19 mai 1944, 
Timi[oara, Facultatea Fil. Ia[i, profesor liceul Negre[ti 
azi Univ. Ia[i, domenii de competenţă: lingvistică 
generală, istoria limbii române, lexicografie, 
etnolingvistică, onomastică (antroponimie şi toponimie), 
istorie medie şi modernă, genealogie. 
 Preocupări ştiinţifice principale: anchete 
toponimice în judeţele Vaslui, Iaşi şi Neamţ, 
documentare arhivistică şi etimologii, în vederea 
realizării unui dicţionar toponimic al bazinului superior 
al râului Bârlad; valorificarea informaţiei documentare 
acumulate în studii genealogice; realizarea unor 
monografii locale şi zonale (com. Horleşti şi com. 
Ipatele,  jud. Iaşi, com. Vultureşti şi satul Gugeşti, jud. 
Vaslui, zona vitivinicolă Cotnari), cu accente pe istoria 
socială, instituţională, onomastică şi cu exigenţă pentru 
ţinuta ştiinţifică a investigaţiilor; editarea de izvoare 
documentare (Catagrafiile Moldovei). Numeroase premii 
[i distinc]ii. ~nregistreaz\ o bibliografie impresionant\, 
53 de recenzii, note, interviuri, evoc\ri, 39 de studii [i 
articole, 15 volume tip\rite. Excep]ional ata[at de jud. 
Vaslui, model de seriozitatea [i competen]\ `n sus]inerea 
manifest\rilor socio-culturale. 
 CODREANU, Theodor, n.1 aprilie 1945, S=rbi, 
com. Banca. Liceul la "Mihai Eminescu", B=rlad, 
Facultatea de Folologie, Ia[i; colaboreaz\ la numeroase 
publica]ii, Cronica, Literatur\ [i Art\ (Chi[in\u), 
Rom=nia literar\, Ateneu, Adev\rul literar, etc. Bogat\ 
oper\ tip\rit\. Eminescu. Dialectica stilului, 1984, Dubla 
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sacrificare a lui Eminescu, 1997, Basarabia sau drama 
sf=[ierii, 2003, [.a., [.a. Model de activitate profesional\ 
[i de critic literar, este recunoscut ca unul dintre cei mai 
valoro[i eminescologi. ~mpreun\ cu prozatorul Ion 
Gheorghe Pricop, reu[e[te s\ mobilizeze un num\r 
impresionant de aspiran]i hu[eni la gloria muzelor. 
 COLO{ENCO, Mircea n. 3 iunie 1938 Basarabia 
(C\inari):  a absolvit Liceul "Gh. Roşca Codreanu" din 
Bârlad şi apoi Facultatea de Filologie a Universităţii "Al. 
I. Cuza" din Iaşi. A fost profesor la diferite şcoli din 
Bârlad, redactor la ziarul Vremea nouă din Vaslui, 
colaborator la radio, inspector la Ministerul Culturii, 
muzeograf, pensionar. A colaborat la revistele România 
literară, Cronica, Convorbiri literare, Luceafărul, 
Adevărul cultural şi artistic. A publicat studii şi cercetări 
de istorie literară, eseuri, evocări, reportaje. Este autorul 
amplei monografii "Ion Barbu", 1986. Editeaz\ operele 
mai multor personalit\]i rom=ne[ti (G. Bacovia, Nicolae 
Labi[ [.a.). Opera `nsumeaz\ c=teva sute de titluri (45 de 
nume, 90 volume) "editor total pasionat [i serios ... 
textologul erudit se mi[c\ atent printre 
variante"(Constantin Ciopraga). Prin prezen]a st\ruitoare 
al\turi de fratele s\u Serghei (publicist, rebusist, 
epigramist), joac\ un rol de excep]ie `n via]a cultural\ a 
B=rladului. 
 ENACHE, Ion, n. 27 septembrie 1950, Vaslui 
(Chirceşti, comuna Micleşti), (m.2 iunie 2006).        
Studii profesionale şi liceale la Vaslui. Debutează la 25 
de ani în revista Convorbiri literare, prezentat de poetul 
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Ioanid Romanescu. Publică în multe reviste: România 
literară, Luceafărul, Cronica, Timpul. Pentru volumul de 
poezii "Quadrige" a primit premiul Uniunii Scriitorilor, 
Filiala Iaşi şi premiul "Ceahlăul" la colocviile de la 

Scriitorilor din România. Colaboreaz\ la Meridianul, 
Unison Radio Vaslui, TV.V. 
 GROSU, Daniel n. 8 august 1969, Vaslui: ziarist, 
prozator. Absolvent al Liceului Industrial "Ştefan 
Procopiu". Redactor la Oferta, Phoenix, Semnal, 
Monitorul de Vaslui, redactor şef al săptămânalului 
Observatorul din Vaslui. Debut literar în periodicul 
Adevărul din localitate. Colaborări la mai multe reviste 
culturale. Tip. Toamna kaki, 2006, Cu sufletul `n palm\, 
2006, [.a. 
 JELESCU, Benedict, n. 1940 Iaşi: publicist şi 
prozator. Absolvent al Facultăţii de Filologie a 
Universităţii "Al. I. Cuza". Ziarist la Flacăra Iaşului, 
Vremea nouă (unde a fost mai mulţi ani redactor şef), 
Radio Iaşi şi apoi profesor la Liceul Industrial Ştefan 
Procopiu din Vaslui. A colaborat cu schiţe şi povestiri la 
revistele Cronica (Iaşi), Ateneu (Bacău). A întemeiat şi 
îndrumat revista LYSP a Liceului Industrial.  
 JOMIR, Constantin, 6 februarie 1944, Vaslui 
(comuna Olteneşti:, publicist şi eseist. A urmat Liceul 
"Dimitrie Cantemir" din Breaza, Facultatea de Filologie 
din Bacău şi Facultatea de Ziaristică. A fost profesor, 
apoi director la Şcoala Vineţeşti, comuna Olteneşti, 
director de cămin cultural, iar din 1973 redactor la ziarul 

Piatra Neamţ. Din 1998  membru al Uniunii 
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Vremea nouă din Vaslui. Din 1990, a fost redactor şef 
adjunct şi redactor şef al periodicului Adevărul. A 
colaborat cu reportaje, articole şi eseuri la Milcovul 
(Vrancea), Dobrogea nouă (Constanţa), Flacăra Iaşului, 
Clopotul (Botoşani), Gazetta Wspolzesna-Bialystok 
(Polonia). Într-un sfert de veac de publicistică la Vaslui a 
reflectat viaţa socială şi cultural-artistică a oraşului şi 
judeţului. Tip. Zbor ucis, 2004. 
 LUPU, Valentina, n. 18 octombrie 1950, Cacica, 
jud. Suceava. Liceul Ia[i, Facultatea de Matematic\ la 
Univ. "Al. I. Cuza", bibliotecar\ cu nume [i renume, 
excelent\ animatoare `n domeniul cultural, organizeaz\ 
simpozioane, lans\ri de carte etc. Tip. Tradi]ie [i 
continuitate, 1997, Lumini c\tre Eminescu, 2000, [.a. 
 MANEA, Constantin n. 26 mai 1958, Vaslui 
(Roşieşti): jurist, epigramist. A urmat Facultatea de 
Drept a Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi. Debutează 
literar în revista Urzica (1975). Colaborează la Urzica, 
Albina, Papagalul, Scaiul, Vremea nouă, Flacăra Iaşului, 
Adevărul, Rebus, Oferta, Jurnalul vasluian, Meridianul. 
A obţinut numeroase premii la concursurile de creaţie şi 
la Festivalul Umorului de la Vaslui. Tip. `n mai multe 
volume colective. 
 MARIN, Dumitru V., n. 28 aprilie 1941, Bacău 
(Giurgiuoana, comuna Podu-Turcului): profesor, doctor 
în filologie, publicist, monograf, conducător de posturi 
de radio şi televiziune. Studii primare în comuna natală, 
studii gimnaziale şi liceale la Bacău, Facultatea de 
Filologie a Universităţii "Al. I. Cuza" Iaşi, Facultatea de 
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limbi străine [i doctorat, Universitatea din Bucureşti. 
Colaborează la Adevărul, Anuarul Institutului de Istorie, 
A. D. Xenopol, Clepsidra, Cronica, Clopotul, Gazeta de 
vest, Îndrumătorul cultural, Meridian (Vaslui-Bârlad), 
Vlăstarul. Publică peste 80 de studii şi articole pe teme 
de istoria învăţământului, etnografie, folclor, istorie 
literară. Înfiinţează la Vaslui primul post de televiziune 
din Moldova şi primul post de radio din Vaslui [i B=rlad. 
Tip. Tudor Pamfile [i Revista Ion Creang\, 1998, Z\pada 
pe flori de cire[, 1999, TV.V – 15 ... explozia, 2006 
 M+CNEA, Ion, n. 16 iunie 1935 `n Vetri[oaia. 
Studii Vetri[oaia, Hu[i, Ia[i. Fost primar, membru al 
unor cercuri [i cenacluri literare. A colaborat la Elanul, 
Est, Convorbiri literare, Gazeta de Est, Adev\rul de 
Vaslui, Adev\rul Literar, Meridianul. Membru al 
Uniunii Scriitorilor. Poet al esen]elor tari cu `ntoarceri la 
prozodia clasic\. Tip.Osp\] [i cenu[\, 1991 ... Rug\ciune, 
Blestemul Prutului, 2002, proz\, [.a., [.a. 
 MUNTEANU, Paul, n. 17 septembrie 1939, 
Vaslui (Unirea, comuna Cozmeşti):profesor, publicist, 
om politic. A urmat Facultatea de Filosofie-Istorie a 
Universităţii "al. I. Cuza" din Iaşi. A fost profesor la 
Fâstâci, Puşcaşi, Codăeşti, Iaşi, muzeograf la Muzeul 
"Ştefan cel Mare" Vaslui (1979-1984), redactor la 
Întreprinderea Cinematografică (1984-1989). A 
participat direct la Revoluţia din 1989.  Fondator al 
revistei de cultură şi istorie Gazeta de est (1990-1991). A 
publicat studii şi cercetări de istorie, eseuri. Articole în 
Acta Moldaviae Meridionalis, Gazeta de est, Adevărul 
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de Vaslui şi reviste de specialitate. Este pre[edintele 
Asocia]iei Revolu]ionarilor. 
 NECULA, Petru, n., 7 decembrie1937 , Vaslui 
(Schineni, comuna Murgeni): profesor, scriitor, 
publicist. A urmat Facultatea de Litere a Universităţii 
"Al. I. Cuza" din Iaşi şi apoi un curs postuniversitar de 
ziaristică la Bucureşti, în 1980. A funcţionat ca profesor 
şi director de şcoală. A debutat în Iaşul literar (1962). A 
fost peste două decenii redactor la rubricile culturale ale 
ziarelor Vremea nouă din Vaslui, Scânteia din capitală, 
Adevărul şi revista Ethos a Fundaţiei "Ştefan 
Bârsănescu". A colaborat cu poeme şi epigrame la 
revistele Convorbiri literare, România literară, 
Contemporanul, Ateneu, Almanahul literar, Cronica. 
Tip. Dic]ionarul personalit\]ilor vasluiene (2001) [i 
altele, `n colaborare. 
 NOVAC, Gruia, n. 22 noiembrie 1935 `n jud. 
Soroca. {coal\ normal\, absolvent al Facult\]ii de 
Filologie Ia[i, profesor Gheorghe Ro[ca Codreanu, 
public\ la Flac\ra Ia[i, Vremea nou\, Gazeta de Est, 
Meridianul, B=rladul etc. Voce distinct\ `n via]a 
cultural\ a jude]ului, mare animator local; tip\re[te 
Observa]ii sau b\g\ri de seam\, 2006, scoate revista 
Baad. 
 OATU, Daniela, n. 16 aprilie 1967; liceul "Emil 
Racovi]\" (`ndrum\tor prof. D.V. Marin), Facultatea de 
Filologie Ia[i. Colaboreaz\ la Ateneu, Amfiteatru, 
Opinia Studen]easc\, Tomis, Ramuri, Cronica, 
Luceaf\rul, Meridianul, [.a. Tip. Eternitate fragil\, 2003 
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 OGRINJI, Mihai n. 1954, Vaslui (Brodoc): 
publicist şi scriitor. A urmat Liceul "Mihail 
Kogălniceanu" din Vaslui şi apoi Facultatea de Ziaristică 
din Bucureşti. Debut literar în 1970. Ziarist la Vremea 
nouă din Vaslui şi revista România pitorească din 
capitală, unde este de mai mulţi ani şi redactor şef 
adjunct. Colaborează la antologiile literare editate de 
Casa Creaţiei Populare Vaslui, la Cronica, Albina, 
Luceafărul. A publicat un volum de reportaje literare, 
"Sub zodia lui Bachus".  
 OPREA Ioan N. n. 28 aprilie 1932, Pripone[ti 
(Tutova), gimnaziu la Ia[i, Liceul "Gheorghe Ro[ca 
Codreanu" B=rlad, Facultatea {tiin]e Juridice, 1962, Ia[i, 
secretar al Consiliului Jude]ean Vaslui, colaboreaz\ la 
numeroase publica]ii, oper\ tip\rit\: Hu[ul ... 2007 [.a. 
 PARFENE C-tin V. n. 16 mai 1929  (m. 2004) 
Tutova comuna Bogdana. A studiat în Bogdana, Vaslui, 
Bârlad, Universitatea  Iaşi, apoi [i profesor al Facultăţii 
de Filologie. După absolvire, redactor la Comitetul 
pentru Aşezămintele Culturale. După ce a îndeplinit 
funcţii pe linie de cultură şi învăţământ, a devenit 
conducătorul "Cenaclului literar Alexandru Vlahuţă". Ca 
om de distincţie intelectuală şi culturală, a fost numit 
directorul Teatrului "Victor Ion Popa" din Bârlad, unde a 
funcţionat între 1966-1968. A publicat numeroase 
articole pe teme de literatură şi cultură, recenzii, note de 
lectură şi multe cronici dramatice, tipărite în ziare 
centrale şi locale: Contemporanul, Vremea nouă, Viaţa 
românească, Şcoala bârlădeană, Cronica Moldovei, Iaşul 
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literar, Cronica, Limbă şi literatură, Collegium, 
Convorbiri didactice (Bacău). 
 PATRICHE, Ion, n. 24 octombrie 1941,Vaslui: 
profesor, inginer, inventator, publicist, epigramist. A 
studiat la Vaslui, apoi la Institutul Politehnic din Iaşi, 
Facultatea de Electrotehnică. A funcţionat ca inginer, 
apoi ca profesor inginer. A debutat în ziarul Rulmentul 
Bârlad. Are numeroase prezenţe publicistice în Ateneu, 
Cronica, Vremea nouă, Adevărul, Coordonate 
Bârlădene, Jurnalul de Vaslui, Ethos, Urzica, 
Meridianul. Este membru fondator al cenaclului 
epigramiştilor "Constantin Tănase" Vaslui. Tip. poezie, 
Metamorfozele iubirii, 2003, romanul P\catele iubirii, 
2003 [.a. 
 POAM|, Alexandru, n. 16 noiembrie 1948, 
Prahova (Călimăneşti): (m. 7 septembrie 1997), 
profesor, publicist, scriitor; liceul la Filipeşti, judeţul 
Prahova. A debutat în revistele studenţeşti, după care a 
fost redactor la Radio Iaşi, realizator de emisiuni la 
"Actualitatea sportivă". Între anii 1978-1997, a 
funcţionat ca profesor de limba engleză la Şcoala nr. 1, 
nr. 2 şi la  Liceul "Mihail Kogălniceanu" din Vaslui. Din 
1990 a fost redactor la primul post de televiziune din 
Vaslui şi apoi la Studioul de radio Unison Vaslui. A 
publicat povestiri pentru copii sub titlul "Sorin şi Sorina" 
(numele copiilor săi). 
 POAM|, Elena, n. 31 martie 1949, studii la Hu[i 
[i Facultatea de filologie, Ia[i. A colaborat la Radio, 
TV.V., Vremea nou\, Sc=nteia tineretului, Obiectiv, 
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Adev\rul de Vaslui, Monitorul de Vaslui, [.a. A fost 
directoare a Bibliotecii Jude]ene Vaslui. O via]\ 
`nchinat\ c\r]ii.  
 PRACSIU, Teodor, n. 2 iunie 1946, Râmnicu 
Vâlcea: critic literar, critic teatral, publicist, umorist. 
Studii primare, gimnaziale şi liceale în oraşul natal. 
Absolvent al Facultăţii de Litere a Universităţii "Al. I. 
Cuza" din Iaşi, promoţia 1972. Funcţionează ca profesor 
la Şcoala din Fălciu (1967-1973), redactor, redactor 
principal, redactor şef adjunct al ziarului judeţean 
Vremea nouă (1973-1989), redactor şef al ziarului 
Adevărul din Vaslui (1990-1992). Inspector [colar; face 
un curs postuniversitar de ziaristică la Bucureşti, în 
1975. Debutează publicistic în 1969 în Vremea nouă. 
Prezenţe în România literară, Cronica, Orizont, 
Convorbiri literare, Tribuna învăţământului, Ethos, 
Apollo, Clepsidra, Meridianul, TV.V, Unison Radio. 
Prezen]\ activ\ [i autoritar\ `n cultura jud. Vaslui. Tip. 
M\[tile lui Cronos (1995), Clipa ca transparen]\ (2006), 
[.a. 
 RAVARU, Dan, n.3 aprilie 1941, Bârlad: 
profesor, folclorist, etnograf, publicist. A urmat 
Facultatea de Filologie a Universităţii "Al. I. Cuza" din 
Iaşi, licenţiat în 1965. Funcţionează ca profesor la liceele 
din Puieşti şi Negreşti până în 1979, apoi se angajează în 
cadrul Centrului Judeţean de Conservare şi Valorificare 
a Tradiţiei şi Creaţiei Populare Vaslui. Activitate 
publicistică la Vremea nouă, Luceafărul (Bucureşti), 
Datini (Bucureşti), Comorile noastre, Strict studenţesc 
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(Iaşi), Meridianul, TVV, Radio,  Acta Moldaviae 
Meridionalis, Adevărul, Apollo, Clepsidra, Oferta 
(Vaslui), Vocea satului (Văleni-Vaslui), Convorbiri 
literare. Tip. Datini [i obiceiuri de pe valea Tutovei, 
1981, Cartea `nt=ia a Racovei, 2004 [i alte monografii 
valoroase. 
 SILVESTRU  Valentin n.20 oct. 1924 – m.16 
nov.1996 .Studiază la Vaslui şi Iaşi. Debutează ca autor 
satiric în 1940, în revista lui Tudor Muşatescu, Mitică, 
cu epigrame, iar în calitate de critic literar în 1943, cu un 
medalion Ibsen, în ziarul Ecoul, condus de Miron Radu 
Paraschivescu. Ca dramaturg, debutează cu comedia în 
trei acte "Cearta"(1949). A fost redactor al ziarelor şi 
revistelor Victoria, România liberă, Rampa, Flacăra, 
Probleme de cinematografie. În 1954 a intrat ca şef de 
secţie la revista Contemporanul de unde trece, tot ca şef 
de secţie, la revista România literară. A colaborat la 
numeroase periodice româneşti şi străine: Astra 
(Braşov), Ateneu (Bacău), Cronica (Iaşi), Divalgo 
(Praga), Familia (Oradea), Flacăra, Gazeta literară, Les 
lettres françaises (Paris), Lumea, TV Vaslui, Unison 
Radio, Meridianul, Rampa, Ramuri (Craiova), România 
literară, Sonntag (Berlin), Teatr (Moscova), Teatr 
(Varşovia), Théatre dans le monde (Bruxelles), Teatrul, 
Tribuna (Cluj). Pentru vasluieni, rol excep]ional `n 
realizarea Festivalului Umorului, `ncurajarea talentelor 
locale. 
 SLAVIC, Constantin, n.1932, 2 mai, Botoşani (G. 
Enescu): scriitor şi ziarist. A urmat studiile şcolii 
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profesionale din Braşov, apoi a urmat liceul şi Facultatea 
de Filologie a Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi. 
Debutează cu poezii, în 1950, în ziarul local Drum nou 
din Braşov. Este corespondent la diferite ziare din Cluj 
şi Iaşi. Este redactor la ziarul Flacăra Iaşului şi, din 
1968, la ziarul Vremea nouă din Vaslui, până la 
pensionare. Colaborează cu versuri, schiţe şi epigrame la 
Albina, Tânărul scriitor, Cronica, Jurnalul de Vaslui, 
Meridianul. A fondat şi condus publicaţia Podgoreanul 
din Vaslui. Printre membrii fondatori ai Cenaclului 
literar "Ion Iancu Lefter" şi ai Cenaclului epigramiştilor 
vasluieni. Tip\re[te volume de proze scurte. 
 SPIRIDON, Cassian – Maria, n. 9 aprilie 1950, 
Negre[ti. Liceul Negre[ti apoi absolvent al Facult\]ii de 
Mecanic\, Ia[i. Colaboreaz\ la Timpul (fondator), 
Cronica, Evenimentul Zilei, etc. C\rturar [i scriitor, 
eseist, o poezie remarcabil\. Membru al Uniunii 
Scriitorilor. Tip. numeroase volume, Ucenicia libert\]ii 
(2003), [.a., [.a. ~ndrum\tor de importan]\ aparte. 
 {OITU, Lauren]iu, n. 1945, Şuletea –Vaslui, 
absolvent al Liceului M. Eminescu Bârlad, al Facultăţii 
de Filosofie Universitatea Bucureşti, ziarist, expert 
CNA, Doctor în Filosofie, 1982  şi Doctor în Ştiinţe ale 
Educaţiei, 1997, profesor universitar, Director al 
Institutului de Educaţie Continuă, Director al Platformei 
de cercetare interdisciplinară MEDIAEC, coordonator al 
proiectului DICŢIONARE-ENCICLOPEDII – 
Universitatea „Al I Cuza" Iaşi, Membru al Comisiei 
Naţionale UNESCO, membru al Galeriei Internaţionale 
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de Educaţie Continuă şi a Adulţilor (HOF),USA şi al 

mai mult de 20 de volume de logică, pedagogie, ştiinţe 
ale comunicării, dar şi memorialistică (acad. Constantin 
Ciopraga). 
 Laurenţiu Şoitu a creat programe universitare şi 
comunitare, promovând educaţia adulţilor atât ca 
disciplină academică, cât şi ca o soluţie concretă la 
nevoile societăţii. Este pionier în predarea cursurilor de 
educaţie a adulţilor pentru licenţă şi pentru masterat.  
 În ultimele două decenii, Laurenţiu Şoitu, prin 
programele naţionale şi internaţionale, a produs 
schimbări vizibile şi durabile în contextul dezvoltării 
învăţării pe parcursul întregii vieţi, atât în cadrul 
universităţii cât şi în societate. Apropiat de spaţiul 
intercultural şi interreligios, Laurenţiu Şoitu a susţinut 
pe de o parte tradiţiile româneşti prin conferinţe 
internaţionale dedicate "Dimensiunii spirituale a 
drepturilor omului",  pe de alta importanţa contextului 
european în propria ţară (text din Placa de recunoaştere 
de la Universitatea Oklahoma, SUA. Primul rom=n aflat 
in aceasta Galerie a personalitatilor din educatie). 
 TODERA{CU, Ion, n. 6 decembrie 1959, Vaslui 
(comuna Costeşti): publicist şi epigramist. A făcut studii 
liceale. A fost redactor la publicaţii din Vaslui. Membru 
al Cenaclului epigramiştilor al Casei de Cultură Vaslui. 
A colaborat la Vremea nouă, Adevărul, Flacăra Iaşului, 
Perdaful, Urzica, Scaiul, Gazeta sporturilor, Păreri 

Galeriei Profesorilor Bologna, autor şi coordonator al 
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tutovene, Meridianul. Prezent cu catrene în mai multe 
antologii, între care "În dulcele târg al Ieşilor". Tip. Pe 
drumul de costi[e, 2001, [i `n volume colective. 
 TUDOSIE, Avram D. n.1931, profesor inginer 
doctor `n Viticultur\ [i Oenologie, degust\tor (specialist 
`n vinuri), autorizat al Rom=niei [i scriitor-publicist de 
factur\ eseistic\-aforistic\- reflexist\ cu tendin]\ [i har 
umoristic ... (Acad. prof. univ. Constantin Ciopraga). 
 ... A desf\[urat [i dezvolt\ o bogat\ activitate 
[tiin]ific\, didactic\ [i publicistic\, impun=ndu-se [i ca un 
cronicar [i creator de literatur\ bachic\ ... (Prof. univ. 
Th. Martin). 
 A `mbog\]it tezaurul literaturii [tiin]ifice dar [i 
eseistice, aforistice [i anecdotice – cu mai multe c\r]i [i 
numeroase studii, articole, cronici [i eseuri despre vie [i 
vin. Muzeul viticol, vinoteca ([i microvinoteca sa 
personal - pasional\ "Ambrozie [i nectar") pe care le-a 
`nfiin]at, dezvoltat [i slujit cu har. De]ine `nscrise `n 
c\r]ile "de aur" g=nduri [i aprecieri ale unor mari 
personalit\]i ale spiritualit\]ii rom=ne[ti [i str\ine 
(`nnobilate cu o degustare s\rb\toreasc\ aforistic\ - 
umoristic\ de A.D.T.) de la P\storel Teodoreanu, M. 
Ralea, C.C. Giurescu, Gr. Moisil, Marin Preda, C-tin 
Ciopraga, E. Simion, Ov. Dr`mba, p=n\ la Gr. Vieru, 
Nichita St\nescu, Adr. P\unescu, F\nu[ Neagu, V. 
Silvestru sau Toma Caragiu, Tamara Buciuceanu, Puiu 
C\linescu, Jean Constantin, Doina Badea. Meritele prof. 
dr. ing. Avram D. Tudosie se `nscriu `n r=ndul 
reputa]ilor `ntemeietori... (Acad. prof. univ. Valeriu D. 
Cotea) 
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 VASILIU, Lucian, n. 8 ianuarie 1954, Puie[ti, 
Vaslui. Studii Puie[ti, B=rlad, Ia[i. muzeograf apoi 
director al Muzeului Literaturii Rom=ne (Casa Pogor din 
Ia[i), coordonator al revistei Dacia Literar\;  prezent `n 
presa literar\ cu eseuri, articole, note [i comentarii cu o 
tematic\ divers\. Debut `n Convorbiri Literare cu 
versuri, 1973, editorial `n 1981 cu vol. Mona-Monada. 
Opera tip\rit\ este foarte bogat\; activitate remarcabil\ 
de `ndrum\tor al tinerelor talente; prezen]\ vie `n jud. 
Vaslui la manifest\rile culturale. Este privit ca cel mai 
mare poet al Moldovei `n via]\. 
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VI. CONCLUZII 
 

a) COMPONENTA INFORMA}IONAL| 
 

 Evolu]ia spectaculoas\ `n domeniul informatiz\rii 
se deduce din toate cele semnalate. ~n prezent exist\ 
peste 200.000 de celulare (# terminalul de la telefon), `n 
medie c=te unul de familie chiar [i `n mediul s\tesc (la 
ora[e sunt [i c=te 3-4), fapt ce `nlesne[te, excep]ional, 
comunica]ia (cre[te cultura ?) [i nu numai `n ]ar\, dat 
fiind c\ aproximativ 12% din popula]ie munce[te peste 
hotare. 
 Spre exemplu: municipiul Vaslui `nregistra la 
recens\m=nt (2002), cu pu]in peste 80.000 de locuitori, 
iar `n prezent cifra este rotund\, 70.300 de cet\]eni 
stabili `n ora[, dar exodul este `n cre[tere. 
 Calculatorul este din ce `n ce mai utilizat, deci, 
implicit se folose[te internetul. 
 Nu se poate [ti c=te calculatoare sunt `n jude], dar 
faptul c\ sunt multe firme care v=nd asemenea produse, 
deci au desfacere; Consiliul Jude]ean are vreo 180 de 
buc\]i; fiecare prim\rie are un num\r de unit\]i (81 de 
comune, unele cu 15-20, cele din ora[e cu multe zeci); 
[colile sunt, `n parte, dotate cu s\li "informatice" (numai 
la programul Euro 200, de anul acesta 2.800 de aparate 
complete), unit\]ile comerciale (sunt aproape 7.000 de 
firme `n jude]), nu mai pot func]iona  f\r\ computer, [i, 
la toate acestea, omul simplu care are nevoie de 
informa]ie [i de comunicare prin web-cam sau 
messenger cu cei din exterior, (deci mii bune de 
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calculatoare) ... ajungem astfel la INFORMATIZAREA 
SOCIET|}II ROM+NE{TI, ca un salt calitativ, sau, `n 
evolu]ia ei, ie[irea `n lume. Important este c\ au fost 
`ncurajate chiar de stat care a sprijinit programe multiple 
legate de promovarea societ\]ii informa]ionale. Cel 
intitulat "ideea t@ conteaz\" urm\rea [i crearea unor 
softuri speciale pentru s\n\tate, educa]ie, organismele 
statului, accentu=ndu-se asupra interoperabilit\]ii 
sistemelor. 
 S-au ini]iat multe ac]iuni de educa]ie a tineretului 
[colar [i nu numai pentru utilizarea calculatorului. Spre 
exemplu la B=rlad, `ntre 2-5 februarie 2009 s-a 
desf\[urat concursul interdisciplinar (edi]ia a 4-a) Istorie 
[i societate `n dimensiune virtual\, sus]inut de Ministerul 
Educa]iei, Culturii [i ~nv\]\m=ntului, liceele mai 
importante, oficialit\]ile vasluiene. Scopul: realizarea 
unor materiale cu ajutorul computerului pe teme de 
istorie (istoria rom=nilor sau istoria universal\) [i [tiin]e 
socio-umane (educa]ie civic\, sociologie, economie, 
educa]ie antreprenorial\, etc.) 
 Se acordau 30 de puncte pentru "pagini web [i soft 
educa]ional". 
 ~n esen]\, ac]iunea manifestat\ pe 3 zile a 
oficializat concursurile de acest gen `n afara 
olimpiadelor [colare [i a sesiunilor de comunic\ri [i 
referate [tiin]ifice `ncerc=ndu-se atragerea spre 
informatic\ a unui public numeros. 
 De la Direc]ia statistic\ am aflat pu]ine date care 
s\ ateste informatizarea jude]ului. Am re]inut c\ `n anul 
2000, Romtelecom-ul avea 43.000 de abona]i, `n timp ce 
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Ia[ul avea 126.000, iar Suceava 72.700 de abona]i. 
Num\rul gospod\riilor era 150.768, iar popula]ia 
jude]ului 455.049 locuitori, `n 2002. Sigur, ast\zi 
num\rul abona]ilor este cam jum\tate din totalul 
popula]iei. 
 Desigur, informatizarea nu putea ocoli cultura, 
m\car sub raport statistic. Biblioteca jude]ean\ este `n 
stare s\ ofere spa]iul virtual pentru lecturi (carte din 
fondul propriu sau al marilor biblioteci), autorii `[i 
redacteaz\ operele direct `n calculator. P=n\ [i durata de 
produc]ie a unei c\r]i s-a scurtat, iar editarea unui volum 
e mai ieftin\. (Spre compara]ie: 500 de c\r]i x 400 de 
pagini, cu doar 4 color, cost\ cam 1500 euro). De[i 
informa]ia ca atare din pliante, c\r]i, bro[uri, afi[e, etc. 
etc. ar fi de aproximativ 1%, cea din ziare 2-4,8% (cea 
din televiziune 4-8%), cheltuielile cu h=rtie, imprimante, 
softuri, consumabile este de cel pu]in zece ori mai mare 
dec=t prin compara]ie cu televiziunea (sau radio). Cel 
mai ieftin (dar nu foarte la `ndem=n\) este internetul [i 
apoi radioul, urmat de televiziune [i telefon. 
 COSTUL INFORMA}IEI  a sc\zut foarte mult 
comparabil cu 1989 [i e de presupus, c\ se va continua. 
Chestiunea e c\ va cre[te, absolut sigur, informa]ia 
dedicat\ sau aplicat\, adic\ cea utilizat\ pe activit\]i, [i 
mai ales cea special\. 
 ACCESUL la informa]ie devine ieftin dar 
interesul pentru aceasta scade datorit\ suprasatur\rii 
omului prin bombardamentul mediatic [i informa]ional. 
O cauz\ mai poate fi  alienarea personalit\]ii care devine 
schematic\, utilizabil\ `ntr-un domeniu productiv [i ... 
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at=t ! Procentual, doar un mic segment din popula]ie este 
crea]ie, restul (s\ zicem 90%) doar for]\ `n produc]ie. 
Sc\derea nivelului de creativitate este deosebit de 
vizibil\ `n explozia (n\ucitoare) informa]ional – 
cultural\. 
 ~n v=rtejul acesta al datelor legate de via]a de zi cu 
zi, selec]ia joac\ cel mai important rol. ~ntreb\ri: c=te vor 
fi culturale, c=te divertisment, c=te utilitare, c=te 
informa]ionale, etc. ? 
 

b) CULTUR| {I PUBLICISTIC| ! 
 Dintotdeauna au existat autori cu opera `n sertare, 
slab percepu]i `n public; au existat mereu g\l\gio[i cu 
puterea cuv=ntului `n v\zul lumii, dac\ nu chiar 
politicieni; dar tot a[a, au existat `ndr\zne]i care-au 
bulversat contemporanii. Care, [i `n ce m\sur\, [i c=nd 
sunt din GENERA}IA ACTIV| ? 
 Totul se leag\ de ... modele ! 
 ~ndeob[te acceptat o genera]ie ar fi circa 30 de ani 
din via]a unei comunit\]i. 
 GENERA}IA ACTIV| din cadrul acestui Curent 
cuprinde, de fapt dou\ categorii de autori [i jurnali[ti:  
 a) cei n\scu]i `n timpul [i dup\ al 2-lea R\zboi 
Mondial (1940 – 1968), p=n\ la `nfiin]area jude]ului 
Vaslui, prin reorganizarea administrativ\ [i teritorial\ a 
jude]ului Vaslui (impus de Virgil Trofin, din Lipov\], 
omul lui Ceau[escu) [i, respectiv, apari]ia ziarului 
Vremea Nou\, `n 1968; 
 b) cei n\scu]i sub dictatura ceau[ist\, mult mai 
pu]ini [i cu contribu]ii reduse, printre care C\t\lin al 
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Doamnei, Lauren]iu Chiriac (doctori `n [tiin]\), Daniel 
Grosu, Adina Huiban [.a.  
 Puterea creativ\, pe baza experien]ei acumulate, a 
libert\]ii cuv=ntului [i a libert\]ii de crea]ie, au 
confirmat-o cel mai bine: Val Andreescu, Petru[ Andrei, 
Mihai Apostu, Vasile Arhire, Nicolae Ariton, Ioan 
Baban, (n. 1937), Corneliu Bichine], Simion 
Bogd\nescu, Nicu Botezatu, Gheorghe Cap[a, Aurel 
Cehan, Petru Cimpoe[u, Mihai Ciobanu, Mircea 
Ciubotaru, Leonard Ciureanu, Gheorghe Clapa, Costin 
Clit, Theodor Codreanu, Mircea [i Serghei Colo[enco, 
Marian Costandache, Marina Costea, Nicolae Cre]u, 
Vasilian Dobo[, Vicen]iu Donose, Daniel Dragomirescu, 
Ion Enache, Virgil Giu[c\, Elena Gramaticu – R\[canu, 
Vasilica Grigora[, Ioan Hoda[, Constantin Jomir, 
Gheorghe Lupu, Valentina Lupu, Ioan Manca[, 
Constantin Manea, Dumitru V. Marin, Ion M=cnea, Ion 
Murgeanu, Petru Necula, Vasile Negur\, Traian Nicola, 
Gruia Novac, Daniela Oatu, Ioan Patriche, Coriolan 
P\unescu, Cristi P=ntea, Alexandru Poam\, Elena 
Poam\, Theodor Pracsiu, Ion Gheorghe Pricop, 
P.S.Corneliu, Dan Ravaru, Emil R\[canu, Gheorghe 
Sofianu, Cassian Maria Spiridon, Lauren]iu {oitu, 
Constantin Teodorescu, Ioan Todera[cu, Lucian Vasiliu, 
Nicolae Viziteu [i probabil al]ii, de a c\ror activitate nu 
avem cuno[tin]\. 
 Lista de mai sus nu trebuie luat\ ca un pomelnic 
`ntru pomenire (pute]i [i a[a !), ci recunoa[terea unor 
merite, demonstrate ! (punctajul dup\ cele cinci criterii). 
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~n universalitate sunt deja academicienii men]iona]i, 
Avram D. Tudosie, Marcel Guguianu [.a. 
 ~ncerc\m `ns\ evaluarea valorilor mai importante 
[i atunci lista se restr=nge mult, vom ajunge, evident [i la 
primii [apte.  
 Cum nu avem o barier\ de timp, o dat\ unanim 
acceptat\, iar autorii [i-au editat opera `n ultima perioad\ 
de timp, putem considera toate mijloacele de pres\ ale 
momentului, Adev\rul, Monitorul, Obiectiv [i mai ales 
TV.V. – Unison – Meridianul ca reprezent=nd 
GENERA}IA ACTIV|, adic\ autori de v=rste diferite 
care au publicat masiv dup\ 1989. Antecedentul ar fi 
"literatura dintre 1900 – 1918" cu distinct\ 
individualitate, posteminescian\ [i postcaragialian\.  
 Grup masiv, sute de vasluieni (n\scu]i sau 
localiza]i `n jude], "pleca]i" `n ]ar\, sau "peste") dintre 
care sunt totu[i, c=teva v=rfuri (era nevoie doar de unul) 
nominalizate, `n mari lucr\ri de sintez\ sau dic]ionare. 
(Not\ special\ care se impune) 
 Mi s-a repro[at c\ am fost secretar de partid la 
Liceul 3 (Ion Mincu). Ce s\ fac dac\ [i atunci aveam 
valoare ?! 
 Mi se repro[eaz\ c\ eu, chiar, eu, am un fel  de 
cult al personalit\]ii... R\spund: toat\ or=nduirea 
capitalist\ nu mai recunoa[te personalit\]ile, semn de 
pierdere a identit\]ii fiin]ei na]ionale bazate pe respect [i 
... modele. Din deceniul du[m\niei [i p=n\ azi, tot `n 
competi]ie aprig\ am r\mas, a[a c\ negarea meritelor, 
sc\rpinatul m\garului r=ios de stejarul scor]os, sabotajul 
prin omisiune, b=rfa intens defavorabil\, activitatea 
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politic\ [i... preocupare pentru ce am de f\cut (ca 
manager) au dus la slaba prezen]\ `n restul presei 
jude]ene [i destul de pu]ine men]iuni `n cea na]ional\ [i 
de specialitate. Nici m\car Grupul de Pres\ nu m-a 
ajutat... dec=t ca pre[edinte al UZP c=nd am organizat 
cele 2 Gale. 
 Deci: am tip\rit opere, am comis pres\, am `nfr=nt 
adversari (inclusiv la lupte libere, nu ?). Bustul statuar [i 
crucea-monument tot eu mi le-am f\cut. 
 {ansa de a reprezenta jurnalismul vasluian ([i nu 
numai ...) DOU| DECENII dintr-o eternitate e mult 
pentru o via]\, e pu]in pentru istoria noastr\ cultural\. 
Prin complexitatea preocup\rilor [i a realiz\rilor, ca 
deschiz\tor de drumuri `n media (inclusiv na]ional\: 
Licen]a 001-TV.V., al 3-lea post TV din ]ar\, etc.), ca 
etnolog ( `n Dic]ionarul etnologilor rom=ni din toate 
timpurile), cadru didactic, om politic, activist social, om 
de pres\ ( `n Dic]ionarul presei rom=ne[ti),[.a. m-am 
`ncumetat mereu s\ fiu c=t mai bun, de fapt s\ reu[esc. 
 Din 1958 (debut la Steagul Ro[u, Bac\u) am fost o 
permanen]\ `n pres\ inclusiv ca editor:  Vl\starul, 1990, 
Teleradioeveniment, 1993, Meridianul I, 1996, II 2000; 
TV.V.,1990, Unison Radio Vaslui, 1993, Unison Radio 
B=rlad, 1994. Ce rezisten]\ psihic\ [i fizic\ i-a trebuit 
cuiva s\ reziste la at=tea presiuni ?! Apropo, [ti]i cum e 
cu Everestul ? 
 Dintre multele creste din Himalaya sunt 
numerotate doar 11 v=rfuri muntoase (K1, K2 ... K11) 
lumea [tie doar de primul, Everest [i, eventual de K-uri, 
restul nu exist\. 
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 Cred c\ fiecare `[i d\ seama de valoarea sa social\ 
a[a cum femeile [tiu c=t sunt de frumoase ... {i eu, am 
[tiut mereu [i a[a am avut o via]\ plin\, plin\, plin\. 
 Cine nu [tie ... e treaba lui. Dar genera]ia 1968 – 
1989 m\ [tia, iar dup\ Revolu]ie m-a recunoscut. 
Conteaz\ ce-am f\cut pentru cei care mereu vin; cartea 
de fa]\ e o m\rturie ! 
 Ce se va repro[a ... "dup\" ? 
Probabil, c\ n-am scris alte 20 de c\r]i despre 
GENERA}IA ACTIV| ! 

* 
 Reamintim criteriile adoptate de noi (pag.23) 
pentru a determina plusul de merit pentru publicistica 
local\ [i integrabilitate `n Curentul cultural – 
informa]ional. 
 1.S\ fi fost ziarist sau s\ fi publicat [i `n ziare. 
 2.Suprafa]\ social\, prin func]ie sau activitate. 
 3.Oper\ tip\rit\, indiferent de tem\ sau spe-
cialitate, beletristic\ sau nu. 
 4.Impactul social al contribu]iei sale. 
 5.M\sura de MODEL a fiec\ruia, m\car `n do-
meniul cel mai dedicat. 
 Ca orice "instrumente" de m\sur\ acestea  sunt 
amendabile. Bun\oar\, Ion Todera[cu a fost redactor la 
un ziar, dar de peste un deceniu s-a retras la gospod\ria 
p\rinteasc\ din Coste[ti [i nu scrie dec=t epigrame [i 
chiar lumea din sat nu-l cunoa[te, de[i a c=[tigat mai 
multe premii la concursuri interjude]ene de epigrame. 
Nu pare a avea nici "suprafa]\ social\", adic\ influen]\ 
de vreun fel asupra cons\tenilor, nici impact al 



383 
 

activit\]ilor sale literar – artistice [i cu at=t mai pu]in... 
de model ! Cam aceea[i situa]ie o are Aurel Cehan, 
epigramist cu har, dar lips\ la chem\ri sociale, 
Constantin Jomir fost mare, acum doar bunic, Constantin 
Manea (epigramist), Constantin Slavic (povestitor, f\r\ 
spor valoric, dar neodihnit), Leonard Ciureanu, poet 
abscons retras la ]ar\, Mihai Ciobanu (pensionat [i din 
via]a public\), Nicolae Ariton (profesor la D\ne[ti), un 
prozator de tip special, [.a., [.a. 
 Cum s\-i putem considera cu influen]\ social-
cultural\ local\ pe cei din str\in\tate (Constantin Clisu, 
Maria Cozma, etc.) ca s\ nu mai scriem de Ion Enache, 
Cezar Iv\nescu, Constantin Parfene, Ion Patriche, 
Alexandru Poam\, Benedict  Jelescu, activi la vremea 
lor, dar trecu]i `n lumea umbrelor, (f\r\ "s\ acopere" cel 
pu]in un deceniu). Ne vine greu s\-i integr\m `ntre 
valorile momentului pe Petrea Iosub, Ionel Maftei, 
Petru[ Andrei [i mul]i al]ii care ori s-au retras `n scaunul 
pensionarului ori nu particip\ nici m\car la o via]\ de 
cenaclu, de[i au oper\ beletristic\ notabil\.  
 Dic]ionarul lui Ioan Baban "Univers cultural [i 
literar vasluian"  cuprinde "peste 500 de articole de 
`ntindere variabil\, `n func]ie de importan]a operei 
autorului" (pag.8) dintre care aproximativ jum\tate nu au 
de-a face cu "explozia" cultural\ local\ iar jum\tate din 
ce-a r\mas n-au nici m\car dou\ dintre cele 5 criterii. 
Sita, cu c=t mai deas\, cu at=t cerne valori mai mari, 
chiar cu reprezentativitate na]ional\. 
 Oricum am considera, suntem pasibili de gre[eal\, 
de[i ne str\duim s\ fim obiectivi. Nici m\car perioada de 
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crea]ie nu ne prea ajut\. Un singur exemplu, chiar 
autorul mai sus men]ionat (n.1937), f\r\ `ndoial\ cu 
excep]ional\ experien]\ de via]\, nu `nsumeaz\ dec=t 
ultimii 11 ani, de crea]ie; destui au `n C.V. c=teva 
articola[e [i unul sau dou\ volume, frecvent de calitate 
`ndoielnic\, dar sunt tare ... vocali ! 
 Despre diaspora, ce putem scrie ? Mai nimeni 
dintre cei pleca]i nu mai au vreo leg\tur\ cu locurile, 
uitarea fiind `nscris\ `n legile omene[ti, accentuat\ de 
avalan[a informa]iilor video, radio, telefonice [i de 

 Sine ira et studio [i deta[at de o anume situa]ie 
personal\, pot afirma c\ GENERA}IA ACTIV| local\ a 
momentului cuprinde pe Val Andreescu, Mihai Apostu, 
Ioan Baban, Corneliu Bichine], Gelu Bichine], Simion 
Bogd\nescu, Costin Clit,  Theodor Codreanu, Serghei 
Colo[enco, Daniel Dragomirescu, Iorgu G\l\]eanu, 
Dionisie Gradu (pictur\), Daniel Grosu, N\stase For]u 
(pictur\), Marcel Guguianu (sculptur\), Ioan Manca[, 
Dumitru V. Marin, Ion M=cnea, Traian Nicola, Gruia 
Novac, Mihai Ogrinji, P.S. Corneliu, Cristian P=ntea 
(sculptur\), Elena Poam\, Theodor Pracsiu, Ion 
Gheorghe Pricop, Dan Ravaru, Marin Rotaru, Cristian 
Simionescu, Avram D. Tudosie, Nicolae Viziteu 
(caricatur\) [i alte c=teva nume care ne scap\. 
 ~ntr-un front secund s-ar afla C\t\lin Al Doamnei 
(Afr\sinei, n.1970), Nicolae Ariton (n.1954), Gheorghe 
Cap[a (n. 1940), Lauren]iu Chiriac (n.1970), dr. Nicolae 
Ionescu, Lucian-Valeriu Lefter [.a. 

internet, exceptie Gabi Penciu, Strassbourg. 
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 Men]iune special\ merit\ pentru filmografia sa 
Corneliu Porumboiu, asaltul tinerei genera]ii, deja cu 
dou\ premii la Cannes (A fost sau n-a fost  [i Poli]ist, 
adjectiv), plus alte premii `n ]ar\ de[i e foarte t=n\r (n. 
1975). Un premiu pentru "ac]iune" merit\ Adrian 
Porumboiu (echip\ de prim\ lig\, al doilea an consecutiv 
`n cupe europene la fotbal), prof. Liviu Gugle[ 
(handbal), prof. Viorica Pintilie, antrenoarea unei mari 
campioane de atletism Mirela Lavric, campioan\ 
european\ la juniori I, `n iulie 2009. 
 Format\ la TV.V, tineretul, Divizia de asalt e deja 
`n competi]ie acerb\: V. Arhire (TVR – Ia[i), Timona 
Balmu[ (Unison Radio B=rlad), Clara Bi[oc (Obiectiv), 
Romeo Cre]u (Monitorul), Cristi Lapa (TV.V.), 
Lumini]a L\z\rescu (TV.V.), Emil Lupu (Unison Radio 
B=rlad), Gabi Opri]a (Unison Radio Vaslui), Sorin Saizu 
(TV.V.), C\t\lin S`mpetru (Unison Radio Vaslui), 
Mirela Irimia (Vremea Nou\), Nicu V=rlan, mai ales 
C\t\lin Len]a (Realitatea Bucure[ti), Daniel – Cernat 
Marin (Bucure[ti), Lucian P=rvoiu (TVR- Bucure[ti), 
C\t\lin Striblea (Realitatea FM), Mihai Ursu (Na]ional 
TV), dar [i localnicii Loredana Ciobanu (Agerpress), 
Teodor Istrati (Mediafax), Aurina Petrea (Realitatea 
TV), Mara Popa (Impact TV), Lili Trifu (Antena 1 
Vaslui), [i al]i c=]iva ziari[ti locali, `nc\ f\r\ alte opere 
dec=t `nf\ptuirile jurnalistice. Stele la r\s\rit: Andreea 
Apostu, Lioara Leogan, Sorin Poam\ [.a. 
 Evident men]ion\m ce ni se pare mai valoros `n 
jurnalistica local\ [i na]ional\ neuit=nd c\ sunt `nc\ 
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destui sm=ng\litori pe h=rtie (sau `n mass – media) care 
se dau ziari[ti (cu [coal\ profesional\) [i fac talente ! 
 Cine a `mpins spre afirmare valul de tineri 
jurnali[ti, cu vorba, fapta, exemplul, aprobarea, negarea 
[i... sufletul ? A fost vreun fel de influen]\ din diaspora 
sau din marile ora[e ale ]\rii unde s-au refugiat destule 
talente, ini]ial, locale ? C=]i animatori [i care sunt ace[tia 
cu rol important `n "mi[carea cultural informa]ional\" 
local\ ? Constantin Parfene era un bun `ndrum\tor at=t la 
B=rlad, c=t [i la Ia[i (a decedat `n 2004); Alexandru 
Poam\, profesor, era un excelent om de linia a 2-a, Ion 
Gheorghe Pricop este retras de mai mul]i ani la Duda 
Epureni [.a.m.d.  
 Deci prin reduceri succesive ar r\m=ne ca s\ 
consider\m ca pe cei mai activi din punct de vedere 
social, `ndrum\tori autentici doar pe pu]inii lega]i de glia 
vasluian\. Subliniem, `[i desf\[oar\ activitatea AICI cu 
imense greut\]i [i piedici. Mul]i au contribu]ii importante 
[i pe plan na]ional, cel pu]in `ntr-o a doua treapt\ 
valoric\, [i fac obiectul nominaliz\rilor criticilor. "{ef de 
promo]ie" - Theodor Codreanu.  
 ~ntr-un final ne `ntreb\m: ace[ti mentori lega]i de 
glia vasluian\, AICI, reprezint\ ceva `n plan na]ional sau 
sunt doar primele valori locale? 
 Subliniem c\ nu facem dec=t o scurt\ istorie a 
presei locale [i o succint\ prezentare a Curentului 
cultural-informa]ional.  
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* 
 De fapt, considera]iile despre animatorii locali sau 
de suprafa]\ mai mare trebuiesc extinse [i mereu 
amendate. La nivelul unor localit\]i din jude]ul Vaslui 
sunt pasiona]i de cultur\ ca `nv\]\torul Temistocle 
Diaconu (P\dureni) care conduce un titrat ansamblu, 
STEJ|RELUL, cu sumedenie de ie[iri `n ]ar\ [i `n 
str\in\tate [i care `n calitate de primar a `nflorit comuna; 
Vasile Bulai din Micle[ti, director de c\min cultural [i 
so]ia sa, Maria, bibliotecar\, "`ntre]in" un ansamblu ceva 
mai cu pu]in\ faim\, dar prezen]i mereu la ziua satului 
(din octombrie), Aurel Sp\taru din Vii[oara conduce 
VOINICELUL, ansamblu special pentru stimularea 
talentelor locale. Sunt mai multe asemenea ini]iative 
(locale), demne de toat\ lauda, ca cele de la Pogone[ti, 
Murgeni, Buda (Stemnicul, condus de Romic\ Rusu, 
comuna  O[e[ti), p\pu[arii lui Romic\ Brunchi din 
Muntenii de Jos, sau... ziarul Via]a Satului de la V\leni, 
al lui Dan Ailinc\i. Ambi]ios, prof. Ioan Parteni, de la 
Liceul "{tefan Procopiu", scoate cu elevii de acolo 
"Buzz! Univers [colar", ajuns la nr. 7. 
 Purt\toare de folclor viu [i p\str\toare de tradi]ii 
sunt Rapsodia Vasluiului [i Trandafir de la Moldova 
(Hu[i); dar jude]ul Vaslui s-a bucurat de statornicia lui 
Gigi Ila[cu, un `mp\timit al jocului popular moldav pe 
care l-a promovat, ca instructor, din Novossibirsk 
(Rusia) [i p=n\ la Londra cu diverse ansambluri artistice 
din jude] [i din Moldova. 
 VIA}A ca un joc, (editura Sfera, B=rlad, 2008), 
cuprinde memoriile unui haiduc pe scen\ [i e un 
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binemeritat omagiu pentru o fire prietenoas\, cald\, 
creativ\. Perechea lui artistic\ este Prof. Nicolae Balan 
... alt\ via]\ `nchinat\ folclorului [i artei. Dac\ Gigi 
Ila[cu a `mplinit 70 de ani (c=nd `l vezi are ... 50 !) un alt 
prieten al nostru sculptorul Cristi P=ntea a `mplinit de 
cur=nd 60. Cartea – album Pasiune [i Destin, (editura 
Panfilius, Ia[i, 2007) ilustreaz\ alt\ valoare de Dic]ionar  
al arti[tilor plastici. Sculptorul cu autoportret `n ipsos 
(1964), maternitate `n marmur\ (1968), Alexandru Ioan 
Cuza, ciment patinat (2006), Mihai Eminescu (ciment 
alb, 1997), Mihail Sadoveanu (2002) [i mai ales {tefan 
cel Mare (2004) este ... excep]ional ! 
 Dac\ dansul lui Ila[cu antreneaz\ mul]imi, din 
p\cate, opera oric=t de valoroas\ a lui Cristi (care mi-a 
f\cut [i mie bustul [i un basorelief) este doar pentru 
ini]ia]i ! 
  Mi-a f\cut onoarea s\ m\ viziteze la redac]ie 
N\stas\ For]u, un tip mare [i la propriu [i la figurat, artist 
plastic recunoscut `n ]ar\ [i peste hotare, autor a 
numeroase expozi]ii, ultima vernisat\ la Ia[i `n luna 
iunie, 2009, un pictor excep]ional, de actualitate [i mare 
interes. Jurnal de atelier (Editura Printco, Ia[i, 2009) 
sintetizeaz\ o complicat\ via]\ de artist `nc\ `n evolu]ie [i 
pictur\ revolu]ionar\. 
 La un alt nivel se situeaz\ unii dintre cei cu 
atribu]iile func]iei de `ndrumare a crea]iei populare [i 
`ncurajarea tradi]iilor ca Lucian Onciu, t=n\r actor dar [i 
t=n\r la Centrul Jude]ean de Crea]ie, speran]\ pentru 
viitor. Pe l=ng\ casele de cultur\ sunt diver[i `ndrum\tori 
care sus]in sau instruiesc forma]ii (Ionel Ro[u - Balada 
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din B=rlad) dar, f\r\ `ndoial\, directorii caselor de 
cultur\ sunt animatori  autoriza]i [i importan]i (i-am 
amintit pe Emil R\[canu din Vaslui [i Virgil Giu[c\ din 
B=rlad, adaug pe Sergiu G\in\, din Hu[i) [i pe cei de pe 
l=ng\ cluburile elevilor. 
 Pe alt palier ar putea fi "presarii" adic\ ziari[tii 
locali de toate soiurile care reprezint\ m\car un "sector 
spiritual" dat fiind c\ [i `n presa local\ putem vorbi de 
tabloidizare [i alerg\tura dup\ ... scandal ! 
 Aici mi se pare c\ se pierde din poten]ialul 
creator, dintre cei aproape 200 de lucr\tori la ziare [i 
mijloace media, doar c=]iva reprezint\ un medium 
intelectual cu atribu]ii de direc]ionare. F\r\ s\ fim 
r\ut\cio[i, p=n\ la preg\tirea profesional\ a jurnali[tilor 
mai e cale lung\, datorit\ remunera]iilor nestimulative; 
iar acum criza economic\ love[te aspru – aspru via]a 
breslei ! 
 Dac\ segmentul nu reprezint\ nicicum factorul 
cultural, el este `ns\ principalul vector informa]ional. Cu 
`mpliniri [i rateuri, dar cu `ndeplinirea unui rol necesar 
unei societ\]i, rom=ne[ti, `nc\ nesituat\ `n normalitate ! 
 Ar fi n\dejdea c\ vreo c=]iva dintre ei vor scrie 
ceva durabil, pentru c\ au ceva de spus [i ... talent: 
Timona Balmu[, Romeo Cre]u, Cristi Lapa, Aurina 
Petrea, Sorin Saizu, Mihaela Z\rnescu, Nicu V=rlan ... 
Poate [i al]ii pe care "nu-i vedem" noi. Dintre cei tineri, 
Vasile Arhire de la TVR – Ia[i (n\scut la Hu[i), e deja un 
consacrat [i cert\ promisiune de viitor.  
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pentru noi [i pentru ai no[tri. Artistul plastic Nicolae 
Suciu este pre[edintele Uniunii Arti[tilor Plastici din 
Maramure[. Noi doar, abia am auzit de el ... Marta 
Miclescu (n\scut\ la Guge[ti, 1926) are o bogat\ 
"prezen]\ tipografic\", respectiv volume de proz\, 
poezie, aforisme, `n ultimii ani de via]\. Prezen]a `n 
comun\ ? Petru Cimpoe[u e, se  zice, mare [i respectat 
scriitor `n jude]ul Bac\u. C=t beneficiaz\ cei din Pu[ca[i 
(unde s-a n\scut, `n 1952) de valoarea lui ? M\car, un 
spectacol cu Teatrul de anima]ie, Bac\u, c=t a fost 
director, a organizat `n comuna natal\ ? Dar, cei din Tg. 
Mure[, Cluj, Timi[oara, Giurgiu, Constan]a ce leg\turi 
mai p\streaz\ cu jude]ul Vaslui ? Informa]ia afirmativ\ 
ne lipse[te.  
 Nu e nici un secret c\ din punct de vedere cultural, 
comercial, informatic, financiar etc. Ia[ul [i Bucure[tiul 
includ pe cei mai mul]i pleca]i de pe aceste meleaguri, 
deci Vasluiul graviteaz\ `n jurul sau `nl\untrul mediilor 
din aceste ora[e. 
 O rapid\ evaluare impune aten]iei zeci de nume, 
fapt ce demonstreaz\ integrarea noastr\ cultural – 
informa]ional\ `n peisajul na]ional. Cei din Ia[i sunt 
chiar activi [i influen]i. Vasile Arhire, redactor la TVR – 
Rom=nia. Transmite meciuri de la Vaslui dar particip\ [i 
la evenimente culturale; Mircea Ciubotaru, fost 
negre[tean r\m=ne lipit de conjude]enii lui; Vasilian 
Dobo[, (n. 1953), mare artist plastic [i poet este un fel de 
"Dumnezeu `n Direct" (Ia[i, 1999) inclusiv prin editura 
lui; Constantin Parfene (m. 2004) era un excelent 
animator cultural [i comunicator respectat; Elvira 
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Sorohan (tot prof. univ. dr. n\scut\ `n 1934) a participat 
la `nt=lniri [i bacalaureate `n jude], a `ndrumat competent 
numero[i studen]i,; Cassian Maria Spiridon (n. 1950, la 
Negre[ti) e o prezen]\ activ\ [i stimulativ\ [i ca [ef al 
Uniunii Scriitorilor; Lucian Vasiliu cel molcom, tare 
pl\cut la vorb\ [i la vedere (n. 1954, Puie[ti) e un 
sufletist de excep]ie; Lauren]iu {oitu (n. 1945, {uletea) e 
un adev\rat model de patriotism local recunoscut pentru 
valoarea sa `n mediile  academice str\ine; Titus Raveica 
(n. 1935, Scheia), fost pre[edinte CNA `ntruchipeaz\ 
"Umanismul Rena[terii" (2001) [i ne r\m=ne, ca [i 
ceilal]i, prieten de suflet. L-a[ deta[a pu]in pe Ioan N. 
Oprea (n. 1932) care scrie c\r]i despre Vaslui [i e un 
`mp\timit de cultura jude]ului. 
 Ar mai fi `ntreb\ri de tipul: cei de alte specialit\]i 
(medici, ingineri, etc.) ce influen]e (inclusiv de afaceri) 
mai exercit\ `n jude]? 
 Despre bucure[teni, numai de bine, mai ales c\ 
mul]i cu care se discut\ sunt jena]i c\-s de pe aici, dar se 
uit\ insistent la traist\ c=nd sunt c\uta]i (!) 
 Dar tot acolo-s cei mai mul]i stabili]i dintre marile 
valori vasluiene, "emigran]i". A[ enumera pe Valentin 
Silvestru (n. 1924), un reper imposibil de egalat pentru 
ce poate face pentru ai lui un fost vasluian, Marin 
Aiftinc\ (n. 1940), Ion Murgeanu-poet, Mircea 
Colo[enco (felicit\ri pentru dinamism [i realiz\ri), Mihai 
Ogrinji (n. la Brodoc, 1954) [i dup\ cum am scris se 
afirm\ Lucian P=rvoiu, C\t\lin Striblea, C\t\lin Len]a. 
Bucure[teniza]ii care ]in leg\turi cu B=rladul [i Vasluiul, 
reprezint\, p=n\ la urm\, [i ei, recunoa[terea valorii celor 
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pleca]i "de aici". E selec]ia pe care o face mediul social 
mai evoluat indiferent dac\ din ]ar\ sau peste hotare. 
 Sculptorul Marcel Guguianu, mare artist de 
renume mondial "s-a retras `n B=rlad" cu un `ntreg 
Muzeu care-i eternizeaz\ numele dar [i salt\ municipiul 
`n rang cultural. S\ nu uit\m c\ acesta a fost c\s\torit cu 
marea c=nt\rea]\ de oper\ Viorica Cortez – Guguianu [i 
c\ artistul face cinste unei epoci culturale na]ionale. 
 Alt artist plastic, Corneliu Vasilescu, cu 
reprezentant "comercial" `n Stuttgart de mul]i ani de zile, 
este evident recunoscut peste hotare, dar r\m=ne de-al 
nostru. 
 Dintre condeieri de cea mai `nalt\ valoare selecta]i 
de Bucure[ti dar foarte prezen]i `n jude], Valentin 
Silvestru (n. 1924), e ca [i Guguianu, adev\rat exemplu 
dar imposibil de urmat datorit\ complexit\]ii activit\]ilor 
desf\[urate `n jude]. 
 Mircea Colo[enco, autor cu aproximativ 400 de 
titluri `n bibliografie, este o prezen]\ stimulativ\ at=t `n 
cadrul ac]iunilor lui Constantin Teodorescu la Galeriile 
de Art\, c=t [i la Biblioteci, Muzeu, Case de Cultur\. 
 Cu toat\ `ndrept\]irea Mircea [e consider\ 
b=rl\dean de[i recunoa[te rolul mai important al celor de 
la roate, care mi[c\ angrenajul cultural – informa]ional 
local. 
 C.D. Zeletin e un alt localnic trecut prin multiple 
forme de selec]ie p=n\ s\ fie considerat reprezentativ 
pentru toat\ na]iunea rom=n\. 
 Din "list\" nu poate fi scos Neculai Ciochin\ (n. 
1933), artist plastic, `n leg\tur\ cu care semneaz\ 
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Alexandru Ciucureanu, Sabin B\la[a, C.D. Zeletin, 
Valentin Ciuc\, Toni Truic\ [.a. 
 Ia[ul [i Bucure[tiul includ pe cei mai mul]i pleca]i 
de pe aceste meleaguri, deci Vasluiul graviteaz\ `n jurul 
sau `nl\untrul mediilor din aceste ora[e, de[i mii de 
vasluieni sunt deja sunt la multe mii de kilometri `n 
lume. 
 ~ntrebare "de final". Putem cuantifica [i stratifica 
ori determina contribu]iile majore ale localnicilor ? 
Aplic=nd criteriile enumerate anterior putem vorbi de 
mul]i, oricum destui din linia a 3-a, [i doar de c=]iva cu 
viziunea de ansamblu conferit\ de func]ii de conducere 
(la nivel jude]ean), preg\tire [i autoritate `n domeniu, 
oarecare avere (care confer\ independen]a opiniilor) [i 
sectorul de influen]\. E model [i prof. dr. Pavel Toma 
(n.1962) de la Liceul Ion Mincu, pentru elevii s\i, [i 
Daniela Oatu, profesor, dar mai pregnant direc]ioneaz\ 
elementele culturale, cineva care are presa la dispozi]ie 
sau r\spunde de un sector dedicat: Bibliotec\, Muzeu, 
club al elevilor sau un ierarh: preot, episcop, aplecat spre 
marea cultur\. Condi]ia de MODEL, implic\  
VALOARE adic\ Oper\ [i avere, exercitat\ `ntr-o lung\ 
perioad\ de timp. Poate considera cineva c\ Avram D. 
Tudosie (n. 1931) nu este "decanul" `n cercul de valori 
locale ? Pentru cine nu [tie, el este considerat `ntre primii 
20 de oameni de seam\ `n agricultur\, f\uritor [i 
autoritate a viticulturii rom=ne[ti. 
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ACADEMICIENII sunt ai no[tri dar [i ai lumii. 
 Desigur, dac\ un num\r  mare de academicieni, 
profesori universitari, doctori `n diverse [tiin]e s-au 
n\scut la Vaslui, nu e vreun merit ci doar punctul de 
plecare. 
 Se [tie c\ cel care deschide seria marilor 
personalit\]i de aceast\ sorginte este Dimitrie Cantemir, 
urmat de Al. I. Cuza. De pe aici au fost Emil Racovi]\, 
{tefan Procopiu, Gheorghe Vr=nceanu, [.a. Dic]ionarul 
lui Liviu M\rghitan [i Ioan Manca[, "Membrii 
Academiei Rom=ne originari din jude]ul Vaslui" (2006) 
consemneaz\ 35 de nume, dar noi mai putem ad\uga. 
 Important este dac\ dintre ace[tia s-au mai `ntors, 
re`ntors `n jude] [i ce influen]\ au avut, sau ar putea avea. 
Pentru c\ au fost subiecte de pres\, ne-au acordat 
interviu, sau au participat la diverse manifest\ri, 
nominaliz\m pe Anghel Rugin\, savant de renume 
mondial (n.1913 – m.2008) venit `n c=teva r=nduri la 
Vaslui (interviuri speciale), Radu Miron (n.1927), 
matematician, Constantin Toma (n. 1935), biolog, Viorel 
Barbu (n.1941, matematician),o prezen]\ activ\ `n jude]. 
N\scut la Deleni, acesta a fost [i vicepre[edintele 
Academiei `ntre 1998 – 2002, [i este doctor honoris 
causa al Universit\]ii statului Nebraska – S.U.A., 
membru de onoare al Academiei de {tiin]e a Republicii 
Moldova. De[i nu sunt din jude], acad. Eugen Simion [i 
Mihai Cimpoi (Rep. Moldova)[.a., au poposit des pe 
aici, chiar `n schimb spiritual profitabil. 
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 P=n\ la urm\, prin aceasta, noi putem vorbi de 
schimburile de valori din aceste dou\ decenii sau/ [i de 
SELEC}IA (natural\) `n context planetar, nu numai 
na]ional. {i nu vorbim de diaspora. C=t se `ntoarce din 
valoarea ([i plusul de valoare) al acestora `n jude] este 
absolut discutabil, de vreme ce Vasluiul este unul dintre 
cele mai s\race jude]e  din punct de vedere economic. 
 Chiar [i `n acest context vorbim de cei  DE AICI, 
care re-aduc aceste somit\]i, organizatorii, investitorii, 
animatorii. Ne convine s\ ne l\ud\m c\ de la Mu[ata, 
{ur\ne[ti, Vutcani, Guge[ti, Cod\e[ti, Deleni, [.a. [i-au 
luat av=ntul geniului, savan]i [i oameni de [tiin]\, 
speciali[ti, deschiz\tori de drumuri, cu investiga]ii 
menite s\ asigure progresul umanit\]ii. 
 Cazurile, oarecum, singulare atunci, pot fi 
integrate acum `n genera]ia productiv\ [i reprezentativ\ 
[i pentru Curentul cultural – informa]ional de azi. 
 ~ntr-un front secund al b\t\liei publici[tilor s-ar 
afla medicul doctor Felicia Atanasie, C\t\lin al 
Doamnei, Petru[ Andrei, Nicolae Ariton, Nicu Botezatu, 
Gheorghe Cap[a, Lauren]iu Chiriac, Petru Cimpoe[u, 
Mihai Constandache, Iorgu G\l\]eanu, Elena Gramaticu 
– R\[canu, dr. Nicolae Ionescu, Vasilica Grigora[, Ioan 
Todera[cu, [.a. 
 Recunoa[terea curentului nu poate veni dec=t dac\ 
ne-o afirm\m noi, `nt=i, a[a cum [i sus]in: Theodor 
Codreanu, Dumitru V. Marin, Ion N. Oprea, Ioan Baban, 
Alexandru Ionescu, acad. Eugen Simion, [.a. 
  
 



397 
 

* 
 Dintr-o ultim\ selec]ie a valorilor locale cu 
recunoa[tere na]ional\, bazat\ strict pe criteriile enun]ate, 
deci v=rfurile Curentului cultural – informa]ional ar fi 
cel pu]in [apte dintre urm\torii opt: Ioan Baban (Vaslui), 
profesor [i `ndrum\tor 50 de ani, fost inspector [colar, 
prezent la manifest\rile literare, autor prolific `n ultimii 
11 ani, Theodor Codreanu (Hu[i), profesor, eminescolog 
reputat – studii de baz\, opera consemnat\ `n lucr\ri de 
sintez\ (Nicolae Manolescu, Istoria Critic\ a Literaturii 
Rom=ne, Pite[ti, 2008), P.S.Corneliu, episcop de Hu[i, 
doctor `n teologie, director al Seminarului Teologic din 
Hu[i, p\stor spiritual pentru aproximativ 400.000 de 
suflete, Dumitru V. Marin (Vaslui), etnolog, doctor `n 
litere, monografist, romancier, lider `n presa local\ dou\ 
decenii, nominalizat `n Dic]ionarul etnologilor din toate 
timpurile [i Dic]ionarul presei rom=ne (5 pozi]ii), 
Theodor Pracsiu (Vaslui), reputat jurnalist, teatrolog, 
profesor, fost inspector [colar, prezen]\ autoritar\ [i 
autorizat\ `n via]a cultural\, Dan Ravaru (Vaslui), 
monografist, profesor, folclorist, autoritate `n mediu 
cultural [i ziaristic, Constantin Teodorescu (B=rlad), 
organizator de expozi]ii la Galeriile de Art\ B=rlad, 
Muzeele din Vaslui, B=rlad (sau `n afara jude]ului), 
scoate s\pt\m=nalul B=rladul, donator de carte, 
documentarist multilateral. Avram D.Tudosie, profesor, 
doctor, inginer, mare personalitate a [tiin]ei viticole 
rom=ne[ti, aproape 30 de c\r]i, putere de crea]ie de 
excep]ie. ~nc\, mai trebuie ad\ugat Marcel Guguianu, 
deja `n universalitate, `ntors, excep]ional, la B=rlad cu 
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Muzeul "Marcel Guguianu", cu cele mai reprezentative 
136 sculpturi (Cioc=rlia, Neutralitate, Dalila, Memento, 
Clio, etc.). 
 To]i ace[tia au oper\ cu reprezentativitate 
na]ional\ influen]=nd hot\r=tor localismul cultural, 
`nlesnind circula]ia/recep]ia marilor valori na]ionale [i 
europene din ]ar\ [i din lume. 
  

* 
 - Explozia cultural informa]ional\ din jude]ul 
Vaslui, cu selec]ia valorilor `n plan na]ional (Theodor 
Codreanu – eminescolog; Dumitru V. Marin – etnolog, 
publicist; Theodor Pracsiu – publicist; Mircea Colo[enco 
– monografist; Cristian Simionescu – poet; Lauren]iu 
{oitu – filosof) [.a., [i universal (Marcel Guguianu - 
sculptor; ConstantinToma – biolog; Viorel Barbu – 
matematician; Radu Miron – matematician) [.a. 
beneficiaz\ de existen]a unui document autentic: 
MERIDIANUL. 
 - ~n ISTORIA PRESEI  rom=ne[ti `n care jude]ul 
Vaslui "p\trunde" `n 1870 prin Sem\n\torul, 1873 – 
Vocea Hu[ului, respectiv 1875 – Albina Vasluiului, deci 
140 de ani de pres\ local\ sunt sus]inu]i [i de realiz\rile 
locului iar MERIDIANUL – implicit TV.V. 
(televiziunea Vaslui), Unison Radio Vaslui, Unison 
Radio B=rlad – reprezint\ un CONTINUUM  `ntr-o 
perioad\ fr\m=ntat\, dar de mare av=nt cultural – 
informa]ional. 
 - Schimbul de valori – exodul creierelor, dar, "am 
[i luat" – face parte din `ns\[i existen]a entit\]ii rom=ne[ti 
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cu voci limpezi [i recunoscute `n context mondial. 
Selec]ia s-a produs `n dublu sens: c\tre universalitate dar 
[i `ntoarcere la matricea spiritual\ (local\). 
 - DOCUMENT SCRIS, deci durabil, viu, 
rezumativ, MERIDIANUL ilustreaz\ un  MOMENT 
(cump\na  dintre secole [i ... milenii) [i un MEDIU 
(istorie m\runt\ dar autentic\ pentru o comunitate) `ntr-o 
tranzi]ie fr\m=ntat\, c\tre democra]ie, c\tre europenizare 
[i mondializare. Arderea etapelor, muta]ia valorilor 
(totu[i [i pierderi legate de specificul na]ional [i atentatul 
clar la limba rom=n\) `n procesul de absorb]ie european\ 
ar putea duce, `n final, la situarea Rom=niei spre o culme 
a civiliza]iei.  
 - GENERA}IA ACTIV| `n cadrul Curentului 
cultural – informa]ional vasluian a `nsemnat stimularea 
crea]iei originale - locale, chiar f\r\ un anume program, 
(dar el a existat sintetic `n "Vl\starul"  [i `n articolul 
program din "Meridianul")  cu rezultat ast\zi... 
localismul cultural, afirmat `n context na]ional [i 
universal. 
 - ACTUL DE LUPT|, jurnal al genera]iei de 
dup\ Revolu]ie (1989),  ziarul Meridianul  ca [i prezenta 
carte pot sta m\rturie pentru urma[i, [i urma[ii 
urma[ilor...  
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Date personale despre autor 
Nume: MARIN  Prenume:  Dumitru, V. 
Data nasterii: 28 aprilie 1941, sat. Giurgiuoana, com. Podu 
Turcului, jud. Bac\u 
Stare civil\: c\s\torit, cu Iulia Cernat, 3 copii (Sergius-Lucian, 
Daniel-Cernat, Radu) stabilit `n Vaslui din 1970 
Domiciliul actual: str. Mihail Kog\lniceanu, bl. 33, sc. C, et. 2, 
ap10, Vaslui, adres\ de comunicare: str. Frunzelor, nr. 2, Vaslui, 
cod 730158 
Studii: {coala primar\ - sat Giurgiuoana; Gimnaziul [i 
Liceul - Podu Turcului, Bac\u. 
Studii superioare: 

• Facultatea de filologie - Ia[i, Facultatea de limbi 
str\ine - Bucure[ti 

• Doctorat `n filologie, 1998, cu teza tip\rit\ "Tudor 
Pamfile [i revista Ion Creang\", Univ. Bucure[ti 

Activitate didactic\:  
• 6 ani director la {coala M\c\re[ti - Ia[i, 4 ani 

inspector [colar `n jude]ul Vaslui 
• profesor de limba [i literatura rom=n\ la liceele 2, 

3, 4 si Mihail Kog\lniceanu, Vaslui, total, peste 40 
de ani 

Activitate social\, editorial\ [i de pres\:  
• editor: Tudor Pamfile, Basme, Ed. Junimea, 1976, 

121 pag. 
• editor publica]ii: Vl\starul (1990), Teleradiodivertisment 

(1994), MERIDIANUL (1996 [i azi) 
• 60 de studii publicate `n ziare [i reviste, peste 1000 de 

editoriale, mii de emisiuni [i interviuri, inclusiv cu 6 
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Pre[edin]i de Stat, 14 Prim-mini[tri, parlamentari 
europeni, etc. 

• Diferite extrase [i bro[uri, printre care <UNISON 
RADIO, continu\...>, 1999, O datin\ spectacol - 
Ursul (1980), s.a. 

• Evolu]ia `nv\]\m=ntului vasluian p=n\ `n 1859, Extras 
din Anuarul Inst. A.D.Xenopol, an XVII, 1980 

 
 

 Liceul M. Kog\lniceanu, centenar, monografie, Vaslui, 
1990  

 TUDOR PAMFILE  si  revista ION CREANGA, Ed. 
Cutia Pandorei, Vaslui, 1998, 294 pag., "examineaz\ 
condi]iile formative ale revistei, contribu]ia ei ([i a lui Tudor 
Pamfile, n.n. ) la realizarea unui corpus al folclorului rom=nesc... 
deschide o poart\ c\tre recuperarea integral\ a acestui pre]ios 
element de patrimoniu" (Dic]ionarul etnologilor  romani,  vol. II, 
Saeculum, Bucure[ti, 1998, p.65) 

 Z\pada pe flori de cire[, roman, Vaslui,1999, 274 p. 
 "TV.V.-15... explozia...", Ed. Tiparul, B=rlad, 2006, 556 
pag.,... atestat de noble]e material\ [i spiritual\ a unui timp... `n 
explozia cultural-informa]ional\ din jude]ul Vaslui, la `nceputul 
mileniului... 
 Colaborator la Adev\rul, Albina, Anuarul Institutului de 
istorie "A. D. Xenopol", Clepsidra, Clopotul, Cronica, Gazeta 
de est, ~ndrum\torul cultural, Meridian Vaslui-B=rlad, 
Sc=nteia tineretului, Vl\starul, Vremea nou\, etc.. Colabor\ri 
la numeroase unit\]i Mass-media, vicepre[edinte al UNIUNII  
ZIARI{TILOR  PROFESIONI{TI 

Alte activit\]i:  
 a `nfiin]at primele posturi de radio [i Tv. din Vaslui, 

B=rlad ([i Moldova); 

VOLUME
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 candidat la Prim\rie, Parlament, Consilier jude]ean, 
pre[edinte al ecologi[tilor din jude]ul Vaslui (F.E.R.), 
pre[edinte al Ac]iunii Populare, Vaslui (A.P.), delegat 
la `nt=lniri interna]ionale.  A vizitat 17 ]\ri. 

 DIRECTOR GENERAL [i Proprietar al grupului de 
pres\ CVINTET TE-RA (televiziune, radio, ziar). 
Organizator [i conduc\tor de cercuri [i cenacluri 
literare; cel mai cunoscut "Mugurel 74" 

 Onorat cu numeroase diplome, distinc]ii [i premii, 
Ordinul Ziari[tilor, Clasa I; 

 Invitat la BBC, `n emisiuni speciale, [i, `n Turcia 
(Istanbul [i Ankara); 

 Singurul vasluian `n DIC}IONARUL 
ETNOLOGILOR ROM+NI din toate timpurile pentru 
c\ "deschide o poart\ c\tre recuperarea integral\ a 
acestui pre]ios element de patrimoniu" revista ION 
CREANG| [i activitatea lui Tudor Pamfile. 

 Men]iuni `n DIC}IONARUL PRESEI ROM+NE{TI 
DIN TOATE TIMPURILE (sub tipar) 

 1990, dec. 5, Vaslui TV.V. – Televiziunea Vaslui 
emisiuni bis\pt\mânale primul an, apoi zilnice. Licen]a 
TV 001/1993, al 3-lea post privat TV dup\ Revolu]ie. 
Prima emisiune, 24 decembrie 1990. Director [i 
proprietar prof. dr. Dumitru V. Marin, redactor [ef 
Daniel Cernat MARIN, operator tehnic Lumini]a 
L\z\rescu. Colaboratori Al. Poam\, Th. Pracsiu [.a.. 
Redactori Cristi Lapa, Sorin Saizu, asistent manager 
Mirela Popa. TV.V., principalul mijloc de pres\ în 
explozia curentului cultural-informa]ional, cu rezultate 
excep]ionale în municipiul [i jude]ul Vaslui: peste 300 
de autori locali cu 1-3 c\r]i, [i jurnali[ti ca Lucian 
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Pârvoiu, Mihai Ursu, C\t\lin Striblea [.a. {coala de pres\ 
de pe lâng\ TV.V. a "aruncat" în pres\ peste 300 de 
ziari[ti cu merite în mass-media local\ [i na]ional\. De-a 
lungul celor 2 decenii TV.V. a devenit cunoscut\ [i în 
str\in\tate prin diferite transmisiuni, duplexuri, inclusiv 
BBC. Emisiuni în direct cu 6 pre[edin]i de stat, 14 prim 
mini[tri, sute de politicieni [i oameni de afaceri, [i mai 
ales cu popula]ia simpl\. Component\ a Grupului de 
pres\ CVINTET TE-RA, reprezint\ vocea independent\ 
[i inconfundabil\, cu emisiuni de mare r\sunet, nu numai 
local. Editorialele lui D.V. Marin, inclusiv în edi]ia 
electronic\, s-au bucurat de mare audien]\ [i 
popularitate. A r\mas "Prietenul de care ai nevoie" [i o 
adev\rat\ [coal\ de pres\. Func]ioneaz\ [i în 2009. 
 

UNISON RADIO VASLUI 
 Supranumit VOCEA VASLUIULUI [i Adev\ratul 
prieten (slogan) emite din dec. 1993, oficial recunoscut 
cu Licen]a R100 în urma concursului din 26.11.1993. 
Frecven]a de emisie 107,2, putere 100 W PAR. Director 
av. Daniel-Cernat Marin, coproprietar cu Dumitru V. 
Marin. Program local non stop, extrem de diversificat, 
mereu adaptat cerin]elor ascult\torilor. Redactori cu 
vechime mai mare: Daniel Marin, Lucian Pârvoiu, 
C\t\lin Striblea, C\t\lin Sîmpetru, Gabriel Opri]a [.a. 
Secretar general de redac]ie Mirela Popa. Jurnalele 
locale l-au consacrat lider de audien]\ mul]i ani. Prezen]i 
prin studio mai to]i marii politicieni ai ]\rii, pre[edin]i de 
stat printre care Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Traian 
B\sescu, personalit\]i [tiin]ifice [i culturale ca Anghel 
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Rugin\, F\nu[ Neagu, Valentin Silvestru, Radu Beligan. 
Emisie: str. [tefan cel Mare, bl.92, ap.1; redac]ie: str. 
Frunzelor nr.2 Vaslui. Rol cultural necontestat în 
curentul informa]ional unic în jude]ul Vaslui, purt\tor de 
cuvânt; [coal\ neoficial\ de mare audien]\ [i 
popularitate, interactiv\ [i mereu adaptat\ cerin]elor 
pie]ei mass-media. Parte a Grupului de pres\ CVINTET 
TE-RA. 
 

UNISON RADIO BÂRLAD 
 Licen]\ audiovizual\ R127/13.10.1994, a emis 
imediat în zona Bârlad, adresa: str. Republicii, nr.109, 
bl.3, sc.B, ap.47, Frecven]a 103,3, PAR 100 W. 
Func]ionare non stop. Director proprietar av. Daniel-
Cernat Marin, apoi Sergius Marin. Redactori: C\t\lin 
Len]a, Emil Lupu, Oana ]u]u [.a.. Redactor [ef Timona 
Balmu[, ziarist\ cu vechi state de serviciu. Proprietar: 
prof. dr. Dumitru V. Marin, jurnalist, romancier, 
realizator TV [i radio, etnolog [i editorialist. 
Colaboratori: toate institu]iile bârl\dene [i îndeosebi 
Casa de cultur\, Teatrul [i Biblioteca "Stroe Belloescu". 
Realiz\ri de excep]ie în cadrul talk-show-rilor cu 
pre[edin]i de stat, prim mini[tri, parlamentari, primari, 
oameni de afaceri, cet\]eni inclusiv din localit\]ile 
învecinate. Rol cultural indiscutabil, sus]in\tor al 
curentului cultural-informa]ional din jude]ul Vaslui. 
Parte a Grupului de pres\ CVINTET TE-RA. 
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1996, 26 septembrie, joi, apare MERIDIANUL editat de 
Grupul de pres\ CVINTET TE-RA, s\pt\mânal care 
"vede", "aude" [i produce realitatea al\turi de Unison 
Radio [i TV.V. A fost precedat de Vl\starul (1990) [i 
TELERADIOEVENIMENT fondat în 1993. Director 
general prof. dr. Dumitru V. MARIN. Redactori: 
C\t\lina Vieru, Cristi Lapa, Daniel Cernat Marin, Sorin 
Saizu, secretar general de redac]ie Mirela Popa, Valerian 
Andreescu (poet); colaboratori : Sergiu Andon, 
Alexandru Mironov, Mihai Miron, dr.ing. Avram D. 
Tudosie, acad. Eugen Simion, acad. Constantin 
Ciopraga, dr. în [tiin]e Alexandru Ionescu, dr. Nicolae 
Ionescu, Theodor Pracsiu [.a. Anul II începând cu 22 
martie 2000, an XI (2009) [i în continuare. Editorialist 
num\r de num\r, prof. dr. Dumitru V. Marin. Gama 
variat\ de preocup\ri [i colabor\ri din ]ar\ [i str\in\tate. 
Redac]ia, str. Frunzelor nr.2, 16 pag., 60 bani, Tiparul 
Albina Ia[i. Expresie a Curentului cultural-informa]ional 
din jude]ul Vaslui, de la începutul sec. XXI, a avut 
permanent pagin\ cultural\ consacrat\ localismului 
creator, cultural 
 
 MARIN, Dumitru V., n. 28 aprilie 1941, 
Giurgiuoana, com Podu Turcului – Bac\u, stabilit în 
Vaslui, publicist, eseist, romancier, etnolog (în DIC}. 
ETNOL. ROM., 1998, vol II, p.60), [ef local de partid, 
consilier local [i jude]ean, Liceul Podu Turcului, 
Facultatea de filologie Ia[i, Limbi str\ine, Bucure[ti, 
Doctor în FILOLOGIE, doctorat cu M. Pop, Univ. din 
Bucure[ti (1998), colaborator la numeroase publica]ii; 
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opere: Tudor Pamfile, Basme, 1976, Liceul M. 
Kog\lniceanu, centenar, monografie, Vaslui, 1990, 
Tudor Pamfile [i revista ION CREANG|,Vaslui, 1998, 
Ed. Cutia Pandorei, Z\pada pe flori de cire[, roman, 
Vaslui,1999, 274 p., TV.V. – 15... explozia..., 2006, 
carte [i document monografic, Ed. Tiparul, Bârlad, 560 
pag. etc. Debut ca ziarist la Steagul Ro[u, Bac\u. A scos 
revista Vl\starul, (1990) ziarele Teleradioeveniment,  
(1994) Meridianul (an XI, în 2009) a înfiin]at primul 
post TV în 1990 (5 dec.) TVV, primul post radio (1992) 
Unison Radio Vaslui [i 1994 la Bârlad (Unison) [i a scos 
ziarul Meridianul (an I, 1996, an II, 2000). A realizat 
interviuri [i transmisii cu 6 pre[edin]i de stat, 14 prim-
mini[tri, zeci de mini[tri, parlamentari, etc. A scris  peste 
1000 de editoriale [i un enciclopedic volum-fresc\, 560 
pagini despre Curentul cultural-informa]ional unic în 
istoria Vasluiului pe care l-a condus, stimulat [i 
reprezentat prin Grupul de pres\ CVINTET TE-RA, 
aspecte relevate în  TVV-15 în explozia cultural 
informa]ional\ din jude]ul Vaslui, (roman cronic\, 
"combina]ie inspirat\ între cronic\ /jurnal intim/ roman 
picaresc") Tiparul, Bârlad, 2006. Pre[edinte de cercuri [i 
cenacluri literare, vicepre[edinte al Uniunii Ziari[tilor 
Profesioni[ti, pre[edinte pentru jude]ul Vaslui, promotor 
al Uniunii Presei Balcanice. Director general [i 
editorialist pentru cele 4 mijloace de pres\. 
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BIBLIOGRAFIE - general\, selectiv\ 
- Colec]iile ziarelor semnalate, la Biblioteca Jude]ean\ 
Vaslui, Biblioteca Bârlad, Biblioteca Hu[i, Biblioteca 
Academiei 
- Marin, D. V., TV.V. – 15... explozia..., 2006, Ed. 
Tiparul, Bârlad, 556 p. 
- Marin, Dumitru V., Tudor Pamfile [i Revista Ion 
Creang\, Cutia Pandorei, Vaslui, 1998, 294 pag. 
- Necula, P., Ciobanu, M., Dic]ionarul Personalit\]ilor 
Vasluiene, 2001, Ed. Cutia Pandorei, Vaslui, 178 p. 
- M\rghitan, L., Manca[, I., Membrii Academiei Române 
originari din jude]ul Vaslui, ed. Multimedia 
Interna]ional, Arad, 2006, 260 pag. 
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Colaboratori principali (8 august 2009): 
-TV.V. : Luminiţa Lăzărescu, Sorin Saizu, Gina Velicu, Ştefan Velicu, 
Cristi Lapa, Val Andreescu, Ghiţă Asoltanei. 
- Radio:    - Gabi Opriţa, Cătălin Sâmpetru (Vaslui) 
                 - Timona Balmuş, Emil Lupu (Bârlad). 
- Meridianul: Dumitru V. Marin, Anca Moldoveanu, Mihaela Marin. 
- Sector administrativ, agricol: Iulia Marin, Ion Negru, Fănel Burduşă, 
Aurel Peptănaru, Vasilica Peptănaru, Mircea Asoltanei. 
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Oboseala luptei ?  
Nu, - c=nd e vorba de ADEV|R. 

Evident, nu adev\r al timpului meu ! 
 

* 
  

Cartea – una dintre acele utopii care ne `nsenineaz\ pe to]i ! 
 

* 
  
 
 
 
 

 
Cum putem afla valoarea real\ a cuiva, ziarist bun, dar model slab, 

autor de beletristic\ - dar jurnalist ocazional, vreun condei 
sprinten, cu func]ii tari ... dar presta]ie slab\ ... 

P=n\ la urm\ ce ar fi mai important ? 
R\spuns ? 

 Cum folose[te GENERA}IA ACTIV| celor care urmeaz\ s\ tot 
vin\ ! 

 
* 

 
 
 
 
 

Important: Nu se poate "`n]elege" aceast\ carte f\r\ TVV – 15 ... 
explozia cultural informa]ional\ 
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