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Primar IANCU PANDURU

Orºova
se cere la Banat

Este o mai veche ºi legitimã dorinþã a Or-
ºovei ºi a orºovenilor, de fapt Orºova dintot-
deauna, din vechime, a aparþinut de Banat ºi
noi, cãrãºenii, subscriem la înfãptuirea acestui
deziderat istoric. Felicitãri, domnule Constantin
Negulescu! Iniþiativa dumneavoastrã de-a
organiza un referendum mi se pare absolut
normalã, democraticã ºi mai ales legalã.

Aceastã ºtire ne-a parvenit din paginile
cotidianului timiºorean „Renaºterea bãnãþea-
nã”, numãrul 5358 din 28 august 2007, citãm:
„Domnul Negulescu a declarat cã esteDomnul Negulescu a declarat cã esteDomnul Negulescu a declarat cã esteDomnul Negulescu a declarat cã esteDomnul Negulescu a declarat cã este
decis sã înceapã demersuriledecis sã înceapã demersuriledecis sã înceapã demersuriledecis sã înceapã demersuriledecis sã înceapã demersurile în vederea
organizãrii referendumului încã din aceastã
toamnã, deoarece administraþia Orºovei, care
realizeazã un grad de colectare a impozitelor ºi
taxelor de 90 la sutã, de doi ani încoace nu
primeºte nici un ban de la bugetul de stat, alocat
judeþului Mehedinþi.”

Aceastã stare de lucruri pune în pericol
realizarea programului de dezvoltare econo-
mico-socialã a localitãþii ºi în primul rând a
unui proiect european, privind aducerea urbei
la statutul de „oraº turistic europeanoraº turistic europeanoraº turistic europeanoraº turistic europeanoraº turistic european”,
proiect care este deja pe punctul de-a fi
compromis.

Cum a ajuns Orºova de la Banat la Oltenia?!
Informãm cititorii tineri cã acest lucru nedorit
de nimeni s-a petrecut în 1968, cu reorga-
nizarea administrativã, cu desfiinþarea raioane-
lor ºi înfiinþarea judeþelor. Vinovat: SfatulVinovat: SfatulVinovat: SfatulVinovat: SfatulVinovat: Sfatul
Popular Regional Banat, preºedinte:Popular Regional Banat, preºedinte:Popular Regional Banat, preºedinte:Popular Regional Banat, preºedinte:Popular Regional Banat, preºedinte:
DAJUDAJUDAJUDAJUDAJU. Acest individ promisese marea ºi sarea
la orºoveni, tufãrinþi, coramniceni, jupâlniceni
(localitãþi demolate ºi terenuri intrate sub apa
lacului de acumulare) promisese multe ºi
mãrunte avantaje numai ºi numai ca sã se ab-
solve de promisiunile-minciuni. Daju a propus
ºi cei de sus au aprobat ca Orºova sã treacã la
Mehedinþi.

Dajule! Sã-þi fie þãrâna ca plumbul din cerul
lãcrãmos al Orºovei. (LAE CARABINÃLAE CARABINÃLAE CARABINÃLAE CARABINÃLAE CARABINÃ)

Aceste patru localitãþi sunt adevãrate perle
ale Banatului de munte, ele fac parte din salba
satelor cãrãºene, care laolaltã dau culoare ºi far-
mec, încântã ochiul ºi mângâie sufletul cãlãtorului.
Unul dintre cãlãtorii de altãdatã ai Banatului de
munte a fost poetul Octavian Goga, acesta aflat la
Oraviþa, în Grãdina de Tir, în faþa orãviþenilor a zis
emoþionat: „Pentru mine Banatul începe dinPentru mine Banatul începe dinPentru mine Banatul începe dinPentru mine Banatul începe dinPentru mine Banatul începe din
Caraº... Þara simþãmântului artistic...Caraº... Þara simþãmântului artistic...Caraº... Þara simþãmântului artistic...Caraº... Þara simþãmântului artistic...Caraº... Þara simþãmântului artistic...”

„Simþãmântul artisticSimþãmântul artisticSimþãmântul artisticSimþãmântul artisticSimþãmântul artistic” înseamnã în con-
ceptul poetului ideea de sublim, de frumos, de
puritate, de omenie, de cântec ºi poezie. ªi satele
noastre amintite mai sus au câte ceva din fiecare
zicere, iar noi edilii, ne strãduim ca fiecare sat sã
fie cu adevãrat o perlã, o bijuterie.

Privind ideea de frumos, încercãm ca fiecare
strãduþã sã fie asfaltatã, sã scãpãm de gropi, pie-
troaie ºi denivelãri, care afecteazã mersul omului pe
jos, afecteazã ºi suspensia maºinilor, ºi nu e bine, ne
costã orice reparaþia ºi banii sunt puþini.

În afarã de asfaltarea strãzilor, ne gândim la
alte acte de binefacere a comunitãþii sãteºti, rigole
ºi canale, la nevoia imperioasã de apã potabilã, la
captarea izvoarelor ºi la forarea, acolo unde e cazul,
de fântâni.

O altã prioritate a fost ºi mai este reabilitarea
ºi reutilarea cãminelor culturale, problemã de-
maratã în localitãþile Plugova, Valea Bolvaºniþa ºi
Globu Rãu. Problema Cãminului cultural din
Mehadia este una arzãtoare, una care trebuie
rezolvatã, ne gândim la construcþia unui cãmin
nou. Este o problemã prioritarã pe agendaEste o problemã prioritarã pe agendaEste o problemã prioritarã pe agendaEste o problemã prioritarã pe agendaEste o problemã prioritarã pe agenda
de lucru a primarului.de lucru a primarului.de lucru a primarului.de lucru a primarului.de lucru a primarului.

De asemenea ne gândim la eliminarea unor
neajunsuri în ceea ce priveºte poluarea mediului,
mai ales în Mehadia, mai sunt cetãþeni care aruncã
ori depoziteazã aiurea gunoaiele, nu folosesc
remorca tractorului care circulã cu regularitate în
zilele de marþi ºi vinerea. Este necesar sã creãm ºi
o opinie colectivã împotriva acelora care practicã
asemenea procedee.

În ceea ce mã priveºte declar public, prin
intermediul ziarului nostru, cã pentru mine fiecare
perlã din comuna noastrã, mã refer la cele patru
localitãþi, le voi trata egal, voi cãuta sã fiu receptiv
la problemele, necazurile, durerile fiecãrui cetãþean,
indiferent unde locuieºte, în Mehadia, Plugova,
Valea Bolvaºniþa sau Globu-Rãu.

Aºa sã-mi ajute Dumnezeu...

Eveniment bisericescEveniment bisericescEveniment bisericescEveniment bisericescEveniment bisericesc
în parohia Mehadieiîn parohia Mehadieiîn parohia Mehadieiîn parohia Mehadieiîn parohia Mehadiei

În duminica de dinaintea Sfântului Ilie, la
Mehadia au fost prezente douã feþe bisericeºti
importante: pãrintele episcop Lucian ºi pãrin-
tele protopop Pereº, prilej cu care pãrintele
Constantin Grozãvescu s-a pensionat, iar preoþii
Ciprian ºi Gabriel au fost hirotonisiþi ca preoþi
în aceastã parohie. Lume multã, bucurie ºi fe-
ricire pentru unii preoþi, tristeþe (chiar ºi lacrimi
în ochii enoriaºilor) pentru retragerea pãrintelui
Puiu Grozãvescu, care decenii de-a rândulcare decenii de-a rândulcare decenii de-a rândulcare decenii de-a rândulcare decenii de-a rândul

s-a identificat cu aspiraþiile spre Dum-s-a identificat cu aspiraþiile spre Dum-s-a identificat cu aspiraþiile spre Dum-s-a identificat cu aspiraþiile spre Dum-s-a identificat cu aspiraþiile spre Dum-
nezeu, smerenie ºi cucernicie ale me-nezeu, smerenie ºi cucernicie ale me-nezeu, smerenie ºi cucernicie ale me-nezeu, smerenie ºi cucernicie ale me-nezeu, smerenie ºi cucernicie ale me-
ginþilor. Dar, o tempora! ginþilor. Dar, o tempora! ginþilor. Dar, o tempora! ginþilor. Dar, o tempora! ginþilor. Dar, o tempora! Ne vine rândul
creºtinesc, biologic la fiecare muritor...

Despre cei doi preoþi ºtim: pãrintele Ciprian
are casã în Plugova, unde este cãsãtorit, are
casã ºi în Mehadia, la bloc. Pe câtã vreme
pãrintele Gabriel nu are nimic! I s-a oferit o
locuinþã, douã, dar pãrintele Gabriel n-an-an-an-an-a
acceptatacceptatacceptatacceptatacceptat socotindu-le necorespunzãtoare. Este
necesarsã-l contacteze în problema locuinþei
pe dl. primar Iancu Panduru, om cu credinþã ºi
iubitor de bisericã, care va gãsi o soluþie
beneficã pentru ieºirea din acest impas.

Pe aceastã cale dorim sã afle situaþia
pãrintele protopop Nicolae Pereº pentru a lua
mãsurile pe care le socoteºte absolut necesare.
Dumnezeu sã fie cu Voi ºi cu Noi. (RedacþiaRedacþiaRedacþiaRedacþiaRedacþia)

Duminicã, 15 iulie 2007
Prezent la Mehadia: episcopul Lucian în
compania primarului IANCU PANDURU
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care-l deþinea.
Una dintre cele mai alese trãsãturi ale proto-

popului Stoica, reflectatã în memoria posteritãþii,
era disciplina. Crescut printre strãini ºi militari,
într-un spirit, de dreptate ºi disciplinã, pretinde ºi
altora aceste calitãþi. Aceeaºi corectitudine o cere
ºi preoþilor din Protopopiat. Sfaturile lui sunt uneori
pe un ton foarte aspru, date prin circulare scrise
sau prin viu grai. Spre exemplu, iatã ce le
recomanda preoþilor în privinþa catehizaþiilor de
dupã-amiazã stabilite miercurea ºi sâmbãta:
„Acum ºtiind zilele, ceasurile catehizaþii, de acasã
vedeþi ce materie veþi lucra, grijiþi-vã cu þoale, cu
cãrþile ºi intrând în ºcoalã binecuvântaþi unde cu
evlavie, lin, blând meluºãii sã-i paºteþi întrebându-
i, una alta, sã vã rãspundã, sã-. lãudaþi, iar nu ca
vr-unii ce venind de la berturi, de la moarã, au de
la câmp, dezmãþat, în cojoc, cu. cãciula în cap,...
pruncii de el se râd”.

Cu preoþii ce fãceau lucruri grave era mult
mai aspru. Aºa se face cã preoþii Petru Ioanovici
din Fizeº ºi Nicolae Mandescu din Herendeºti,
fiind „lotrii de cai ºi gazde lotrilor”, vor fi caterisiþi
pentru cã au fost condamnaþi la 2 ani de temniþã.

În legãturã cu comportarea nepotrivitã a unor
preoþi, Nicolae Stoica face într-una din circularele
sale urmãtoarea precizare: „Eu ca fecior de preot,
acestea din datorie sfântã vã aduc aminte. Unde-
s preoþii, cei ce în posturi Lunea, Merciirea ºi

Vinerea nici mânca nici bea ºi lucra. Ei îºi frãmânta
prescuri de Sfânta leturghie, slujbele bisãriceºti
nu numai cu osârdie ºi cu strãdanie ci ºi cu plâns
împlinea, în toatã sarã paraclisã. ºi acatiste cu
lacrãmi lui Dumnezeu cetea. Iarã noi... mulþi ºi
câte o lunã nu-ºi cautã protocoalele, n-au grijã de
învãþarea pruncilor în ºcoalã, catihizaþia nu fac ºi
nici în bisericã folositoare învãþãturi nu dau turmei
lor prin predicã”.

Sub îndrumãrile lui se introduc protocoalele
parohiale ºi se alcãtuiesc primele conscripþii din
care unele sunt de o mare valoare documentarã.
De aceste protocoale se îngrijea cu mare râvnã ºi
le controla an de an. Aºa se face cã, gãsind douã
nume de prunci ºterse în Matricola botezaþilor din
Voivodinþi, deºi nu se poate demonstra vinovãþia
preoþilor, ei sunt pedepsiþi cu suspendare pe un
an, fiindcã n-au încuiat matricolele.

Preoþilor care nu pot sã întocmeascã
protocoalele ºi socoti le corect, se oferã el însuºi
sã le întocmeascã, certând pe cei ce neglijau o
astfel de activitate chiar dacã era din neºtiinþã.

O grijã deosebitã a purtat Nicolae Stoica de
Haþeg ºi învãþãmântului, sub îndrumarea iui
introducându-se un tas special pentru fondul ºcolilor
naþionale. Cerea ca banii tasului pentru ºcoalã sã

În ultima
vreme existã in-
teresul din par-
tea unor trãdã-
tori de neam ºi
þarã de-a com-
promite Biserica
O r t o d o x ã
Românã. Este
foarte clar: cine
loveºte în Înal-
tele Feþe Bise-
riceºti loveºte
indirect în pres-
tigiul ºi repu-
taþia Bisericii

Ortodoxe Române. Aceºti indivizi sunt manipulaþi
de forþe oculte din Vest, în scopul de-a compromite
Sfânta noastrã bisericã, de-a îndepãrta enoriaºii
ºi a-i derija spre alte culte, cu precãdere spre
Cultul Catolic. În acest sens noi am publicat un
material în ziarul „Vestea”. Este ideea de-a se
reveni la anul 1699 (1700), la reactualizarea unirii
cu Roma, la renunþarea credinþei ortodoxe. Noi,
credincioºii ortodocºi, înþelegem altfel Unirea, pe
picior de egalitate, de-a ne pãstra fiecare credinþa,
NU de a adera la credinþa catolicãNU de a adera la credinþa catolicãNU de a adera la credinþa catolicãNU de a adera la credinþa catolicãNU de a adera la credinþa catolicã.

Mai nou, doi trãdãtori, Ticu Dumitrescu ºi
Mircea Dinescu invitã cu neobrãzare la ordin Înal-
tele Feþe Bisericeºti pentru anchetã în legãturã cu
o presupusã colaborare a lor cu Securitatea. Auzi,
domnule, cine cheamã? Cine ancheteazã?! Mircea
Dinescu ºi Ticu Dumitrescu?” Lupii au fost puºi
sã pãzeascã Stâna! Adicã Biserica Ortodoxã Româ-
nã?! Ei?! Niºte ipocriþi ºi prefãcuþi! Ei, niºte
oportuniºti?! Ei, niºte informatori ai Securitãþii!

Ticu Dumitrescu a fost condamnat. Nu ºtiu
exact pentru ce anume, ºtiu cã atunci când a pãrãsit
puºcãria, ori poate chiar mai înainte, a fost recrutat
ca informator al Securitãþii. Dupã eliberare a sosit
ca tehnician, ori normator, nu mai ºtiu exact, cã
sunt ani de atunci, pe unul din ªantierele de
construcþii de la Herculane. Am primit dosarul
sãu de informator ºi ordin de la ºeful Raionului de
Securitate pentru a-l contacta ºi lua cu el legãtura.
M-a simþit ºi a dispãrut de pe ºantier. Mai ºtiu cã
Ceauºescu l-a decorat pentru merite deose-pentru merite deose-pentru merite deose-pentru merite deose-pentru merite deose-
bite în construcþia socialismuluibite în construcþia socialismuluibite în construcþia socialismuluibite în construcþia socialismuluibite în construcþia socialismului.

Mircea Dinescu, supranumit poetul mãscãrici,
a fost introdus de Securitate ca portar sau pompier
la Uniunea Scriitorilor, a fost ajutat sã urmeze
liceul, a fost introdus la Academia „ªtefan Gheor-
ghe”, apoi a fost premiat de Uniunea Tineretului
Comunist. Era vãzut pe la ambasadele strãine, pe
la recepþii ºi alte chefuri ºi nu i-a spus nimeni
NIMIC! Oare, ce credeþi dumneavoastrã, stimaþi
cititori?! Precizez: oricine a vizitat o ambasadã
strãinã a doua zi era anchetat ºi urmãrit de Secu-
ritate. Realitatea este cã Poetul era trimis pe la
ambasade sã vadã, sã audã câte ceva, sã con-
tacteze pe cineva anume. În preajma lui decembrie
1989 s-a fãcut disident (sic) la ordin! Reþineþi:Reþineþi:Reþineþi:Reþineþi:Reþineþi:
Securitatea a pus umãrul la demolareaSecuritatea a pus umãrul la demolareaSecuritatea a pus umãrul la demolareaSecuritatea a pus umãrul la demolareaSecuritatea a pus umãrul la demolarea
lui Ceauºescu! Era ordin din afara þãrii!lui Ceauºescu! Era ordin din afara þãrii!lui Ceauºescu! Era ordin din afara þãrii!lui Ceauºescu! Era ordin din afara þãrii!lui Ceauºescu! Era ordin din afara þãrii!

ªi acum aceºti moroi ºi viermi ai pãmântului
au ajuns sã ancheteze capii Bisericii Ortodoxe
Române?! În primul rând rog sã ºtiþi: Mitropolitul
Nicolae al Banatului nu a colaborat cu Securitatea,
a colaborat funcþia. Funcþia de mitropolit a
colaborat, aºa cum a colaborat orice funcþie de
rãspundere de la director de club, director, ministru,
ambasador, ºef Agenþie, cum ºef de agenþie a fost
actualul preºedinte Traian Bãsescu. Era necesar!
Toþi prelaþii catolici lucreazã pentru Papa de la
Roma. Rog sã credeþi aºa a fost ºi aºa este în
orice þarã din lume. Diferenþa este una singurã: în
Vest informaþiile se plãteau, la noi s-au dat doar
mici cadouri: paºapoarte de cãlãtorie în strãinãtate,
o butelie aragaz, un medicament rar, o carte, o
undiþã de pescuit etc.

Aºa cã, JOS LABA VOASTRÃ MURDARÃJOS LABA VOASTRÃ MURDARÃJOS LABA VOASTRÃ MURDARÃJOS LABA VOASTRÃ MURDARÃJOS LABA VOASTRÃ MURDARÃ
DE PE OBRAZUL CURAT AL BISERICIIDE PE OBRAZUL CURAT AL BISERICIIDE PE OBRAZUL CURAT AL BISERICIIDE PE OBRAZUL CURAT AL BISERICIIDE PE OBRAZUL CURAT AL BISERICII
ORTODOXE ROMÂNE!ORTODOXE ROMÂNE!ORTODOXE ROMÂNE!ORTODOXE ROMÂNE!ORTODOXE ROMÂNE! (N.D.P.N.D.P.N.D.P.N.D.P.N.D.P.)

Episcopul Lucian ºi în preajma sa pãrintele protopop NICOLAE PEREªEpiscopul Lucian ºi în preajma sa pãrintele protopop NICOLAE PEREªEpiscopul Lucian ºi în preajma sa pãrintele protopop NICOLAE PEREªEpiscopul Lucian ºi în preajma sa pãrintele protopop NICOLAE PEREªEpiscopul Lucian ºi în preajma sa pãrintele protopop NICOLAE PEREª
Mehadia, 15 iulie 2007Mehadia, 15 iulie 2007Mehadia, 15 iulie 2007Mehadia, 15 iulie 2007Mehadia, 15 iulie 2007

Jos laba de pe bisericã! PROTOPOPUL NICOLAE STOICA DE
HAÞEG ªI PREOÞIMEA BÃNÃÞEANÃ

Nu se poate face referire Ia trecutul cultural ºi
istoric al Banatului fãrã a aminti de unul din fãuritorii
acestui trecut: Protopopul Nicolae Stoica de Haþeg.

Isteþ ºi harnic, cleric excepþional, om de mare
merit - cum îl numea Nicolae Iorga - protopopul
Stoica a fost omul providenþial pentru vremea sa.
Lucrul acesta se desprinde cu prisosinþã din
activitatea-i îndelungatã în slujba lui Dumnezeu
ºi în slujba oamenilor. Autobiografia sa, pãstratã
în biblioteca unui muzeu din Serbia (vãzutã ºi de
istoricul bãnãþean Patriciu Dragalina ºi de omul
de culturã Simion Mangiuca din Oraviþa),
consemneazã cã s-a nãscut la 24 februarie 1751
la Mehadia, ca fiu al preotului român Athanasie
Stoica ºi al Varvarei, soþia sa, refugiaþi aicirefugiaþi aicirefugiaþi aicirefugiaþi aicirefugiaþi aici
din cauza conflictului cu uniþii transil-din cauza conflictului cu uniþii transil-din cauza conflictului cu uniþii transil-din cauza conflictului cu uniþii transil-din cauza conflictului cu uniþii transil-
vãneni vãneni vãneni vãneni vãneni ºi stabilit preot la Mehadia. La 6 ani
începe ºcoala în localitatea natalã Mehadia.

Între 1763-1766 urmeazã cursurile ºcolii sâr-
beºti din Timiºoara, apoi mai învaþã 3 ani la ºcoala
germanã ºi la cea iezuiþi latinã. Este angajat apoi
ca scrib ºi interpret la Regimentul grãniceresc
român bãnãþean (1770-1773), apoi în slujba
episcopului sârb din Timiºoara (1773-1775),
învãþãtor ºi preot în Cornea (1777-1792), paralel
cãpitan militar în armata austriacã, chemat ca
tãlmaci la diferite ocazii de cãtre conducerea
militarã a graniþei bãnãþene ºi chiar la vizitele în
Banat a împãratului Iosif al II-lea. Se formeazã
intelectual lângã aleºi oa-
meni de culturã ai vremii:
Dimitrie Eustatievici, Ioan
Raicici ºi Ilia Popovici din
Sibiu. Din 1792 funcþio-
neazã ca protopop de
Mehadia ºi director al
ºcolilor naþionale ortodoxe
româneºti ºi sârbeºti de pe
teritoriul regimentului
vlaho-ilir din Banat. în
aceastã calitate s-a preo-
cupat de ridicarea culturalã
ºi religioasã a românilor
bãnãþeni prin învãþãmânt,
traducând Metodica slavo-
nã a lui Teodor Iancovici,
alcãtuitã dupã metodicile
germane. Nici celelalte preocupãri ale sale nu
trebuie lãsate în umbrã. A avut o veleitate specialã
de a ctitorii, putând aminti aici numeroasele scoli
la construcþia cãrora contribuie ºi biserica din
Bãile Herculane, pe care a ridicat-o între 1803-
1805 - refãcutã între 1806-1808, datoritã unei prã-
buºiri. în urma sistematizãrii staþiunii Biserica a
fost demolata în 1863, iar pe locui ei s-a ridicat
biserica actualã. Nicolae Stoica de Haþeg a fost
un colecþionar de excepþie, creator de muzeu, ctitor
de locaºuri de cult ºi culturã ºi scriitor. Dintre
lucrãrile sale amintim: Scurtã istorie a Banatului,
Sârbii în Banat, Faptele lui Hercule, Viaþa lui
Alexandru cel Mare, Scurtã cronicã a rãzboiului
din 1788-1791, Cronica Banatului (o monumentalã
operã, ce reflecta realitatea social-politicã din
Banatul finelui de secol al XVIII-lea) ºi Cronica
districtului Mehadiei. Moare în 1833, rãmânând în
conºtiinþa posteritãþii ca un protopop popular
veºnic prezent în sânul comunitãþilor parohiale ºi
gata oricând sã se punã în slujba binelui pentru
semenii sãi.

Faþã de preoþime ºi cu preoþimea protopopul
Nicolae Stoica, de Haþeg a avut o activitate
neobositã. Ca protopop el este chemat sã dirijeze
ºi sã impulsioneze viaþa, parohiilor din Protopopiat
în  toate sectoarele de activitate.  ªi el, cu
pricepere ºi rãbdare, a adus la bun sfârºit, chiar
cu prisosinþã, obligaþiile legate de postul pe

Pr. NICOLAE PEREª,
protopop de Bãile Herculane

(continuare în pag. 3)
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MEHADIA VATRÃ ISTORICÃ MILENARÃ,

nu se amestece ºi mustra preoþii ce întârziau cu trimiterea lui. Într-un ordin
circular din 1822 el le scrie mustrãtor: ,, Însã de douã luni în zãdar aºtept de
la cei împetriþi nemiºcaþi, ticãloasã mãdulãri...
deºtepte-sã. le zic iarãºi”.

Sfaturile sale nu sunt adresate numai preoþilor
ci ºi învãþãtorilor. Cu aceeaºi râvnã se adreseazã ºi
credincioºilor, ordinele sale circulare fiind pline de
sfaturi cãtre aceºtia. Bunãoarã îi îndeamnã sa-ºi
vaccineze copiii cu noul vaccin împotriva variolei,
sau le dã sfaturi cum sã se pãzeascã de epidemia
de holerã izbucnitã în 1831. Cu asprime dojeneºte
protopopul credincioºii când surprinde practici
izvorâte din ignoranþã ºi superstiþie, practici care
dãuneazã sãnãtãþii ºi dreptei credinþe. Cu zelul sãu
neostoit dã sfaturi gospodãreºti, îi învaþã pe
credincioºi sã se întreacã în lucrul pãmântului ºi
sã-l cultive cu legume noi. „Mulþi din ei au vãzut
cum lucrã nemþii, franþuzii, talianii, ungurii ºi sârbii; grãdinile sã-º dreagã
nu numai cu viþe ci ºi legumi pãsui, mazãre, ai, salatã, varzã, crumperi,
morcovi... “.

Spuneau preoþii, generaþiilor contemporane cã protopopul Stoica din
Mehadia nu controla numai oficiul parohial, ci ºi gospodãria preotului ºi
învãþãtorului, cãmara de alimente, grajdurile, grãdinile, livezile, holdele,
cerând ca preotul ºi învãþãtorul sã premeargã în toate cu pilda.ca preotul ºi învãþãtorul sã premeargã în toate cu pilda.ca preotul ºi învãþãtorul sã premeargã în toate cu pilda.ca preotul ºi învãþãtorul sã premeargã în toate cu pilda.ca preotul ºi învãþãtorul sã premeargã în toate cu pilda.
Controla uneori ºi gospodãriile sãtenilor, mustrând pe cei leneºi ºi oferind
ajutor celor nevoiaºi.

Cu exemplul personal, cu sfatul, cu dojana, protopopulCu exemplul personal, cu sfatul, cu dojana, protopopulCu exemplul personal, cu sfatul, cu dojana, protopopulCu exemplul personal, cu sfatul, cu dojana, protopopulCu exemplul personal, cu sfatul, cu dojana, protopopul
Stoica a format în graniþa bãnãþeanã preoþi ºi dascãli disci-Stoica a format în graniþa bãnãþeanã preoþi ºi dascãli disci-Stoica a format în graniþa bãnãþeanã preoþi ºi dascãli disci-Stoica a format în graniþa bãnãþeanã preoþi ºi dascãli disci-Stoica a format în graniþa bãnãþeanã preoþi ºi dascãli disci-
plinaþi, râvnitori de progres, care au dat neamului oameni deplinaþi, râvnitori de progres, care au dat neamului oameni deplinaþi, râvnitori de progres, care au dat neamului oameni deplinaþi, râvnitori de progres, care au dat neamului oameni deplinaþi, râvnitori de progres, care au dat neamului oameni de

 Cartea de faþã a fost lansatã în ziua de 20 iulie, când sfânta noastrã
bisericã creºtinã ortodoxã prãznuieºte pe “Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul” care
este ºi al doilea hram al bisericii parohiale din Mehadia dupã “Sf. Ierarh
Nicolae.”

Lucrarea îl are ca redactor coordonator
pe binecunoscutul scriitor, publicist Ni-
colae Danciu Petniceanu, însoþit de un
colectiv redacþional. Frumoasã a fostFrumoasã a fostFrumoasã a fostFrumoasã a fostFrumoasã a fost
iniþiativa Domnului Primar Iancuiniþiativa Domnului Primar Iancuiniþiativa Domnului Primar Iancuiniþiativa Domnului Primar Iancuiniþiativa Domnului Primar Iancu
Panduru al Mehadiei, de a orga-Panduru al Mehadiei, de a orga-Panduru al Mehadiei, de a orga-Panduru al Mehadiei, de a orga-Panduru al Mehadiei, de a orga-
niza o întâlnire cu fiii satului deniza o întâlnire cu fiii satului deniza o întâlnire cu fiii satului deniza o întâlnire cu fiii satului deniza o întâlnire cu fiii satului de
ziua “Sf. Ilie”, o întrunire religios-ziua “Sf. Ilie”, o întrunire religios-ziua “Sf. Ilie”, o întrunire religios-ziua “Sf. Ilie”, o întrunire religios-ziua “Sf. Ilie”, o întrunire religios-
culturalã ºi patrioticã.culturalã ºi patrioticã.culturalã ºi patrioticã.culturalã ºi patrioticã.culturalã ºi patrioticã. Manifestãrile
au început dis de dimineaþã la sfânta
bisericã prin participarea celor prezenþi
la Sf. Liturghie dupã care s-a continuat la
primãrie ºi la liceul din localitate. Tot cu
aceastã ocazie au fost dezvelite ºi sfinþite
douã plãci comemorative, prima dedicatã
scriitorului ºi eseistului Ioan Grigore, pe
casa unde s-a nãscut, fiu al Mehadiei, iar cea de-a doua preotului Coriolan
Buracu la ºcoala din localitate ºi o efigie în faþa ºcolii în amintirea protopopului
Nicolae Stoica de Haþeg. Pe lângã autoritãþile locale, sufletul acestei
manifestaþii a fost domnul Nicolae Danciu Petniceanu, care s-a remarcat în
ultimul timp în cultura noastrã prin publicarea mai multor romane. Tot domnia
sa conduce cu multã dãruire Societatea Literar Artisticã “Sorin Titel”” din
Timiºoara.

La cei peste 70 de ani ai sãi, în cadrul comunei MehadiaLa cei peste 70 de ani ai sãi, în cadrul comunei MehadiaLa cei peste 70 de ani ai sãi, în cadrul comunei MehadiaLa cei peste 70 de ani ai sãi, în cadrul comunei MehadiaLa cei peste 70 de ani ai sãi, în cadrul comunei Mehadia
conduce ziarul “Vestea”, periodic social-cultural cu apariþieconduce ziarul “Vestea”, periodic social-cultural cu apariþieconduce ziarul “Vestea”, periodic social-cultural cu apariþieconduce ziarul “Vestea”, periodic social-cultural cu apariþieconduce ziarul “Vestea”, periodic social-cultural cu apariþie
lunarã, care este un act de mare curaj, mai cu seamã cã înlunarã, care este un act de mare curaj, mai cu seamã cã înlunarã, care este un act de mare curaj, mai cu seamã cã înlunarã, care este un act de mare curaj, mai cu seamã cã înlunarã, care este un act de mare curaj, mai cu seamã cã în
ultimul timp tot mai puþin sunt interesaþi de culturã.ultimul timp tot mai puþin sunt interesaþi de culturã.ultimul timp tot mai puþin sunt interesaþi de culturã.ultimul timp tot mai puþin sunt interesaþi de culturã.ultimul timp tot mai puþin sunt interesaþi de culturã.

În carte sunt consemnate o parte a trecutului istoric, prin care a trecut de-
a lungul timpului, mult milenara localitatea Mehadia, iar pe de altã parte sunt
elogiate numele unor mari personalitãþi ºi faptele lor mãreþe în istoria neamului,
precum protopopul Nicolae Stoica de Haþeg, generalul Nicolae Cena, generalul
Gheorghe Domãºneanu, preotul Coriolan Buracu ºi alþii.

Nu este neglijatã, viaþa religioasã cu primele ei forme de manifestare,
apariþia creºtinismului, prezenþa primei episcopii cunoscutã sub numele de
“Episcopia Aque” prin novela XI a împãratului Iustinian I (527-565). Acesta
arãta prerogativele Arhiepiscopului de Iustiniana Prima, de care aparþinea în
mod canonic Episcopia “Aque”.

Mehadia, a fost pânã nu de mult vechi centru protopopesc, cu binecunos-
cutul ei protopop ºi cronicar Nicolae Stoica de Haþeg, reprezentant, iluminist
al ªcolii Ardelene ºi care-si doarme somnul de veci lângã Sfântul Altar. Tot
la Mehadia îºi doarme somnul de veci ºi generalul Nicolae Cena, patriot

Ed. Gordian Timiºoara, 2007, ( 283 p.)

Daniela Oprescu prezintã „Apostolul” de
Octavian Goga, 20.07.2007 Mehadia, la

dezvelirea plãcii C. Buracu

Pãrintele doctorand Constantin Cilibia ºi expozeul sãu la
simpozionul „Mehadia vatrã istoricã”, Mehadia, 20 iulie 2007

înflãcãrat ºi militant pentru cauza naþiunii române, care alãturi de preotul
Coriolan Buracu, au înfiinþat ºi primul muzeu la Bãile Herculane, în 1924, ce
poartã numele generalului “Nicolae Cena”.

Mehadia a fost teatrul de luptã a
numeroase rãzboaie din vremea romanã,
turco-austriacã care au lãsat vechi urme
în conºtiinþa locuitorilor. Tot pe aici, în
drumul lor au trecut popoarele migratoare,
care la rândul lor au lãsat repercusiuni
asupra populaþiei.

Prin vechimea sa, Mehadia cunos-
cutã din timpuri imemorabile are o istorie
bogatã, legatã de o puternicã viaþã cul-
turalã ºi spiritualã, ºcoalã veche româ-
neascã, aºa cum aflãm dintr-o însemnare
pe o veche carte bisericeascã “psaltire”
din sec XVII, care atestã existenþa ºcolii
româneºti din localitate. Textul este în
limba slavonã ºi are urmãtorul conþinut:
“popa Toader din Orºova capac spre

pomenirea preotului Mihãilã, scrisã mult greºitul Matei Bojidan, dascãl al
Mehadiei în anul 7194 la Orºova. Anul 7194 de la Facerea Lumii, corespunde
în calendarul nostru anului 1686. Prin urmare avem la Mehadia oPrin urmare avem la Mehadia oPrin urmare avem la Mehadia oPrin urmare avem la Mehadia oPrin urmare avem la Mehadia o
ºcoalã, încã una de 300 de ani, documentul a fost descoperitºcoalã, încã una de 300 de ani, documentul a fost descoperitºcoalã, încã una de 300 de ani, documentul a fost descoperitºcoalã, încã una de 300 de ani, documentul a fost descoperitºcoalã, încã una de 300 de ani, documentul a fost descoperit
de cercetãtorul Dr. Costin Feneºan, fiu al Mehadiei (p. 111).de cercetãtorul Dr. Costin Feneºan, fiu al Mehadiei (p. 111).de cercetãtorul Dr. Costin Feneºan, fiu al Mehadiei (p. 111).de cercetãtorul Dr. Costin Feneºan, fiu al Mehadiei (p. 111).de cercetãtorul Dr. Costin Feneºan, fiu al Mehadiei (p. 111).

Un element aparte pe lângã organizarea bisericeascã 1-a constituit ºi
comandamentul Grãniceresc înfiinþat în anul 1718, iar populaþia din zona de
graniþã avea a situaþie privilegiatã în raport cu restul populaþiei din Banat.
Viaþa politicã, economicã, socialã, culturalã ºi religioasã erau puse direct
sub controlul ofiþerimii grãnicereºti. Majoritatea circularelor ºi ordinii
bisericeºti transmise preoþilor erau controlate ºi cenzurate de comenduirea
militarã. Identitatea locuitorilor din zonã, cãsãtoriile, naºterile ºi decesele
erau controlate de organele militare grãnicereºti. În toate acestea BisericaÎn toate acestea BisericaÎn toate acestea BisericaÎn toate acestea BisericaÎn toate acestea Biserica
strãbunã a adus contribuþia incontestabilã la consolidarea con-strãbunã a adus contribuþia incontestabilã la consolidarea con-strãbunã a adus contribuþia incontestabilã la consolidarea con-strãbunã a adus contribuþia incontestabilã la consolidarea con-strãbunã a adus contribuþia incontestabilã la consolidarea con-
ºtiinþei de neam, de unitate naþionalã a locuitorilor Mehadiei.ºtiinþei de neam, de unitate naþionalã a locuitorilor Mehadiei.ºtiinþei de neam, de unitate naþionalã a locuitorilor Mehadiei.ºtiinþei de neam, de unitate naþionalã a locuitorilor Mehadiei.ºtiinþei de neam, de unitate naþionalã a locuitorilor Mehadiei.
Ea a fost elementul primordial din istoria neamului care a foca-Ea a fost elementul primordial din istoria neamului care a foca-Ea a fost elementul primordial din istoria neamului care a foca-Ea a fost elementul primordial din istoria neamului care a foca-Ea a fost elementul primordial din istoria neamului care a foca-
lizat, adunat ºi promovat elite în lupta pentru emancipare naþio-lizat, adunat ºi promovat elite în lupta pentru emancipare naþio-lizat, adunat ºi promovat elite în lupta pentru emancipare naþio-lizat, adunat ºi promovat elite în lupta pentru emancipare naþio-lizat, adunat ºi promovat elite în lupta pentru emancipare naþio-
nalã ºi localã în Banat ºi Transilvania. În Bisericã cartea bise-nalã ºi localã în Banat ºi Transilvania. În Bisericã cartea bise-nalã ºi localã în Banat ºi Transilvania. În Bisericã cartea bise-nalã ºi localã în Banat ºi Transilvania. În Bisericã cartea bise-nalã ºi localã în Banat ºi Transilvania. În Bisericã cartea bise-
riceascã de cult a susþinut unitatea limbii române, ºi s-a luptatriceascã de cult a susþinut unitatea limbii române, ºi s-a luptatriceascã de cult a susþinut unitatea limbii române, ºi s-a luptatriceascã de cult a susþinut unitatea limbii române, ºi s-a luptatriceascã de cult a susþinut unitatea limbii române, ºi s-a luptat
prin slujitorii ei pentru recunoaºterea ei ca ºi limbã naþionalã.prin slujitorii ei pentru recunoaºterea ei ca ºi limbã naþionalã.prin slujitorii ei pentru recunoaºterea ei ca ºi limbã naþionalã.prin slujitorii ei pentru recunoaºterea ei ca ºi limbã naþionalã.prin slujitorii ei pentru recunoaºterea ei ca ºi limbã naþionalã.

Prin lucrarea de faþã, lansatã cu ocazia Sf. Ilie, facem cunoºtinþã cu un
trecut pe cât de frumos, pe-atât de zbuciumat al comunei Mehadia, carecarecarecarecare
prezintã interes nu numai pentru “fiii Mehadiei”, ci ºi pentruprezintã interes nu numai pentru “fiii Mehadiei”, ci ºi pentruprezintã interes nu numai pentru “fiii Mehadiei”, ci ºi pentruprezintã interes nu numai pentru “fiii Mehadiei”, ci ºi pentruprezintã interes nu numai pentru “fiii Mehadiei”, ci ºi pentru
alþi cititori interesaþi de trecutul ºi prezentul acesteia.alþi cititori interesaþi de trecutul ºi prezentul acesteia.alþi cititori interesaþi de trecutul ºi prezentul acesteia.alþi cititori interesaþi de trecutul ºi prezentul acesteia.alþi cititori interesaþi de trecutul ºi prezentul acesteia.

Pr. drd. CONSTANTIN CILIBIA

culturã, militari de seamã, vrednici luptãtori ºi apãrãtori aiculturã, militari de seamã, vrednici luptãtori ºi apãrãtori aiculturã, militari de seamã, vrednici luptãtori ºi apãrãtori aiculturã, militari de seamã, vrednici luptãtori ºi apãrãtori aiculturã, militari de seamã, vrednici luptãtori ºi apãrãtori ai
drepturilor grãnicereºti.drepturilor grãnicereºti.drepturilor grãnicereºti.drepturilor grãnicereºti.drepturilor grãnicereºti.

Nu avem nici un semn care sã ne aminteascã de înfãþiºarea fizicã a
protopopului decât conturul vag, desprins din me-
morii, al unui om mic de staturã, dar robust, rezistent
la boli ºi la eforturi. Cunoaºtem în schimb multe din
trãsãturile spirituale ale acestuia pãstrate în scrierile
sale ºi în memoria urmaºilor, preoþi ºi credincioºi.

Scriitor ºi traducãtor, memorialist, colecþionar,
numismat, epigrafist, ctitor de biserici ºi scoli,
îndrumãtor de viaþã nouã, protopopul Nicolae Stoica
meritã într-adevãr un loc de cinste între personalitãþile
culturii bãnãþene.
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Scrisoare de pe malul Mureºului
Arad, în ziua de Sf. Maria 2007

Iubite Domnule Iancu,

Personal consider cã apariþia unei cãrþi este o veritabilã sãrbãtoare.
Poate de aceea, cineva, de undeva, s-a preocupat de faptul ca aceastã
minunatã carte sã ajungã în posesia mea exact în data praznicului din 15
a lunii lui Gustar. Aºa cã, vã rog sã consideraþi ºi dumneavoastrã duble
sincerele mele mulþumiri.

Am rãmas profund impresionat de includerea modestei mele
comunicãri prezentatã cu ceva vreme în urmã la un simpozion desfãºurat
la Herculeþ (aºa cum numea ilustrul meu dascãl de la Universitatea din
Cluj – pe atunci nu era ºi Napoca - , originalul din Cãvãran, Constantin
Daicoviciu, Bãile Herculane), material publicat în o micuþã carte la Reciþa,
finanþatã de Ministerul Culturi pe când eram consilier al ministerului, având
în subordine opt judeþe, între care se afla ºi Caraº-Severinul. Nu este un
lucru puþin însemnat sã-þi figureze o creaþie, precum ºi numele, în primul
„eºalon” al materialelor unei elegante ºi documentate cãrþi, aºa cum
este Mehadia – vatrã istoricã milenarã.

Sincer vã spun cã am elaborat acel documentar despre Nicolae Cena,
nu pentru a adãuga încã o contribuþie la cele peste una mie de articole ce
mi-au fost publicate în decurs de aproape 50 de ani în cam 110 – 115
periodice din þarã ºi nu numai, ci m-am socotit sã „arunc mãnuºa” istoricilor
din Caraº, sau cum le place sã ciopârþeascã Banatul ºi mai mult decât
Banatul de Câmpie, iar alþii mai zic, mai nou, Banatul de Sud, pe când în
realitate este sudul Banatului, sã se apuce sã elaboreze o monografie a
generalului „feldmarschalleutnant” Nicolae Cena. Dar vãd cã tuturor li s-a
pãrut nedemn sã primeascã provocarea.

Tot aºa, în periodicul lui Doclin, am publicat în mai multe numere (cred
cã trei) succinte note despre uitaþii academicieni proveniþi din judeþul
Banatului de Munte, sperând în realizarea pe plan local a unui dicþionar
despre respectivii savanþi. Articolele din „Reflex” (revista din Reºiþa – n.r.)
au rãmas fãrã ecou! Dar am realizat eu, la Arad, lucrarea Membrii
Academiei Române originari din Judeþul Caraº-Severin, volum predat
în totalitate Consiliului Judeþean din Reºiþa (aº fi bucuros sã ºtiu dacã a
ajuns mãcar un exemplar ºi la ºcoala din Mehadia?).

În încheiere, m-aº simþi onorat de a vã cunoaºte personal. Ar fi posibil
dacã o sã aveþi rãgazul de a mã invita ca sã þin o prelegere, despre un
subiect legat de þinutul dominat de cãtre semeþul Strãjoþ.

Dacã mai apare „Reflex” (eu am pierdut legãtura cu Doclin) aº putea
sã fac o prezentare a cãrþii recent apãrute, sau dacã credeþi, la una din
gazetele reºiþene. Dar, vã rog sã-mi comunicaþi denumirea ºi adresa.

Multe salutãri ºi urãri de bine – evident ºi felicitãri – d-lui Petniceanu
care mi-a solicitat, la sesiunea academicã din Timiºoara, adresa pentru a-
mi trimite aceastã carte…

Cu cele mai alese gânduri ºi cele mai bune doriri,
LIVIU MÃRGHITAN

Nota redacþiei:

Mulþumim domnului academician Liviu Mãrghitan pentru frumoasele
sale cuvinte, aprecieri la adresa primarului nostru ºi a cãrþii care s-a
conceput ºi editat graþie sprijinului sãu dezinteresat. Prea puþini primari ºi
culturnici de astãzi gândesc prin prisma ºi viziunea IANCULUI nostru.

O recenzie a cãrþii Mehadia – vatrã istoricã milenarã, fãcutã de
dumneavoastrã echivaleazã cu o notã maximã în plan academic! De altfel,
memoria generalului Nicolae Cena o meritã cu prisosinþã. O copie a cronicii
aºteptãm ºi noi, pentru modestele noastre publicaþii: „Vestea”, „Eminescu”
ºi, pe curând, „Trifoiul cãrãºan”.

Vã comunicãm adresele de la trei publicaþii senioriale din Reºiþa: 1.
„Semenicul” (red. ºef. Gh. Jurma), Editura Timp, Reºiþa, Aleea Pinilor nr. 1,
cod 320119; 2. „Reflex” (red. ºef. O. Doclin), Reºiþa, Str. Fãgãraºului 14/a
ºi 3. „Sud-Vestul” (redactor de paginã: Nicolae Irimia), Reºiþa, Str. Libertãþii,
bl. B8, parter. (Redacþia)

Scrisoare din Bucureºti
Pe adresa redacþiei ne-a sosit scrisoarea domnului

doctor Costin Feneºan, doctor în istorie, cercetãtor în
istoria Evului mediu (ºi nu numai), de talie europeanã.

Redãm în întregime textul scrisorii, cu valoare de
document întru posteritate.

Bucureºti, 27 iulie 2007

Stimate domnule Danciu,
Astãzi am avut bucuria ºi surpriza primirii

volumului despre Mehadia, la a cãrui realizare,
se vede din plin, aþi pus atâta suflet ºi râvnã. Bunul
Dumnezeu sã vã dea sãnãtate ºi putere sã puteþi
continua cu atât mai mult cu aceleaºi binefãcã-
toare rezultate opera culturalã ºi româneascã a
reuºitei cãreia v-aþi devotat.

Parcurgând cu nesaþ paginile cãrþii dãruite,
nu pot decât sã vã mulþumesc din tot sufletul
pentru strãdania dumneavoastrã de a salva, de
de-o parte, de la distrugere mãrturiile scrise ºi
imagistice ale trecutului nostru, iar pe de altã
parte, stãruinþa de-a le da la ivealã spre trebuin-
cioasa ºtiinþã a celor care s-au rupt de originile
lor. Tare m-aº bucura sã ºtiu cã alãturi de
Dumneavoastrã mai sunt ºi alþi oameni cu cãrþi
sau simpli iubitori de acte culturale (aºa cum
este primarul Iancu Panduru – nota NDP) care,
trecând peste mizeriile ºi mizeria cotidianului, mai
au tragere de inimã ºi pricepere de a ne pãstra
trecutul aducându-l la luminã.

Rog sã transmiteþi tuturor celor care, alãturi
de dumneavoastrã, au înþeles cã slova tipãritã
lumineazã mintea ºi sufletul mai mult ca orice
discuþie de „cafanã”, oricât de savantã ar fi, recu-
noºtinþa unui istoric hrãnindu-se din trecutul
locurilor lui de origine ca din cele mai alese
bucate. Aceleaºi mulþumiri vã rog sã le exprimaþi
ºi celor care au înþeles sã susþinã material
proiectul Dumneavoastrã, fãrã a cãuta rãsplatã
ºi câºtig material, ori întorcând banul de pe o
parte pe alta.

Diferite probleme legate de sãnãtate ºi familie
– sper, de acum, trecute, cu voia lui Dumnezeu –
nu mi-au dat liniºtea de a mã face vãzut ºi auzit.
Mã mai aflu în faþa unui moment de cotiturã, care,
nãdãjduiesc, se va încheia cu bine, mai ales cã e
vorba de rosturile mele profesionale. În pofida
frãmântãrilor prin care am trecut ºi care încã mã
mai aºteaptã, sunt pe cale sã predau la tipar
volumul de care v-am mai scris (Diploma de
înnobilare ºi blazon din Banat, secolul XVI –
XVII), mai ales cã am un termen ferm, de care
trebuie sã mã þin. Apoi… sãnãtate sã am, cã
proiecte ºi material strâns am destul.

Reînnoindu-vã mulþumirile pentru frumoasa
carte dãruitã, dorindu-vã sãnãtate ºi spor la cele
ce întreprindeþi, vã rog primiþi expresia
sentimentelor mele alese,

al dvs., COSTIN FENEªAN

TAPIÞERIE!
RAPIDÃ, CALITATE, IEFTIN!RAPIDÃ, CALITATE, IEFTIN!RAPIDÃ, CALITATE, IEFTIN!RAPIDÃ, CALITATE, IEFTIN!RAPIDÃ, CALITATE, IEFTIN!
la Ion Lalescu - “Piticul de aur”
Mehadia, nr. 566, tel. 523029
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Maior Ilie Cena cpt. Iacob Frumosu

Cartea «Mehadia - vatrã istoricã milenarã»,
editatã de Primãria Comunei Mehadia ºi de
Societatea Literar-Artisticã «Sorin Titel» din Banat,
sub conducerea redacþionalã a scriitorului ºi
publicistului N. Danciu Petniceanu, a apãrut în con-
diþii grafice deosebite, fiind izvoditã într-o concepþie
originalã, care depãºeºte formula standard
tradiþionalã a unor culegeri de lucrãri ºtiinþifice.

Prima impresie pe care mi-a lãsat-oPrima impresie pe care mi-a lãsat-oPrima impresie pe care mi-a lãsat-oPrima impresie pe care mi-a lãsat-oPrima impresie pe care mi-a lãsat-o
lectura acestei cãrþi a fost una copleºi-lectura acestei cãrþi a fost una copleºi-lectura acestei cãrþi a fost una copleºi-lectura acestei cãrþi a fost una copleºi-lectura acestei cãrþi a fost una copleºi-
toare: o binefãcãtoare stare emoþionalãtoare: o binefãcãtoare stare emoþionalãtoare: o binefãcãtoare stare emoþionalãtoare: o binefãcãtoare stare emoþionalãtoare: o binefãcãtoare stare emoþionalã
în faþa unui important act de culturã pen-în faþa unui important act de culturã pen-în faþa unui important act de culturã pen-în faþa unui important act de culturã pen-în faþa unui important act de culturã pen-
tru istoriografia Banatului,tru istoriografia Banatului,tru istoriografia Banatului,tru istoriografia Banatului,tru istoriografia Banatului, declanºarea unui
simþãmânt înãlþãtor de preþuire a luminaþilor noºtri
înaintaºi ºi de satisfacþie pentru strãdania autorilor
cãrþii, de aºezare a acestor personalitãþi la locul lor
binemeritat în istorie.

La ceas de lecturã, când mi-am îngãduit câte
un rãgaz pentru reculegere, prin memorie mi s-au
perindat chipurile luminoase ale  dascãlilor pe care
i-am avut la Mehadia, timp de doi ani, cât am
urmat aici ºcoala elementarã: Florica Dragalina,
Ion Bãcilã, Nicolae Domãºneanu, Ion Golopenþa,
Ana Puhalo.

Cartea este ingenios realizatã compoziþional ºi
bine articulatã din punctul de vedere al problematicii
vizate. Articolele conþinute, prin vasta arie tematicã
abordatã, conferã volumului o fericitã structurã
mozaicalã: istorie, manuscrise inedite istorie, manuscrise inedite istorie, manuscrise inedite istorie, manuscrise inedite istorie, manuscrise inedite (N.D.
Petniceanu, Constantin Juan-Petroi, Liviu Mãrghitan,
Gheorghe Luchescu, Iulian Lalescu), medalioanemedalioanemedalioanemedalioanemedalioane
ale unor personalitãþi marcante ale unor personalitãþi marcante ale unor personalitãþi marcante ale unor personalitãþi marcante ale unor personalitãþi marcante (Ioan G. Jur-
chescu, Pavel Panduru, Iulian Lalescu), elementeelementeelementeelementeelemente
de politicã internã de politicã internã de politicã internã de politicã internã de politicã internã (Alexandru Stãnculescu-
Bârda) zestrea naturalã naturalã naturalã naturalã naturalã ºi economia zonei (Con-
stantin Vlaicu - jun., Traian Stângu) convergenþeconvergenþeconvergenþeconvergenþeconvergenþe
dialectaledialectaledialectaledialectaledialectale (Richard Sârbu), bisericãbisericãbisericãbisericãbisericã (Constantin
Cibilia), învãþãmântînvãþãmântînvãþãmântînvãþãmântînvãþãmânt (Gruia Cinghiþã), alte teme.alte teme.alte teme.alte teme.alte teme.

Este o lucrare care meritã pe deplin a fi încadratã
în «Pantheonul Cultural Român din Banat» dat fiind
cã ea cuprinde, între frumoasele ei coperþi, o bogãþie
de informaþii, care pun în luminã evenimente de
seamã din istoria Mehadiei ºi a þãrii, reînvie ima-
ginea unor personalitãþi de renume naþional, precum
generalul Nicolae Cena, originar din Mehadia, ge-
neralul Traian Doda, generalul Gheorghe Domaºnian,
preotul Coriolan Buracu ºi alþii, care au trãit, au
lucrat ori numai au zãbovit o vreme prin Mehadia.
Ni se prezintã secvenþe memorabile din «Cronica

Conducerea Primãriei Mehadia: econo-
mist Iancu Panduru (primar), inginer

Traian Stângu (viceprimar), jurist
Gheorghe Panduru (notar)

Foto: N.D.P.

O CARTE - DOCUMENT DESPREO CARTE - DOCUMENT DESPREO CARTE - DOCUMENT DESPREO CARTE - DOCUMENT DESPREO CARTE - DOCUMENT DESPRE
MEHADIA DE ODINIOARÃMEHADIA DE ODINIOARÃMEHADIA DE ODINIOARÃMEHADIA DE ODINIOARÃMEHADIA DE ODINIOARÃ

Habzburgic, care au fost selectate de Iulian Lalescu
ºi precedate de câteva precizãri fãcute de N.D.
Petniceanu, despre destinul acestui manuscris.

Mai reþinem ca binevenitã includerea în volum
a capitolului «Despre refacerea Mehadiei ºiDespre refacerea Mehadiei ºiDespre refacerea Mehadiei ºiDespre refacerea Mehadiei ºiDespre refacerea Mehadiei ºi
despre întâmplãtoarele-mi povestiri aledespre întâmplãtoarele-mi povestiri aledespre întâmplãtoarele-mi povestiri aledespre întâmplãtoarele-mi povestiri aledespre întâmplãtoarele-mi povestiri ale
unor lucruri memorabileunor lucruri memorabileunor lucruri memorabileunor lucruri memorabileunor lucruri memorabile», de     Nicolae Stoica
de Haþeg, autorul «Cronicii Banatului», persona-
litate de marcã, trãitor al Mehadiei de odinioarã.

Un loc de seamã ºi un amplu spaþiu în economia
volumului i s-a rezervat, cum am vãzut, docu-docu-docu-docu-docu-
mentului inedit. mentului inedit. mentului inedit. mentului inedit. mentului inedit. Astfel, cititorul poate face
cunoºtinþã cu evenimente de mare însemnãtate pentru
arealul Mehadiei de altã datã, încadratã în sistemul
administrativ grãniceresc austro-ungar, cu
memorabile fapte petrecute în zbuciumatul ei trecut
ºi în viaþa locuitorilor acestor meleaguri. Relatarea
acestor fapte în lumina adevãrului istoric reprezintã
pentru locuitorii de azi ai acestei zone de referinþã
un prilej de amplificare a sentimentului de mândrie
ºi de dragoste faþã de þinutul natal.

ªi într-adevãr, ce poate fi mai înãlþãtor pentru
ei decât sã afle cã vieþuiesc într-un tãrâm de rarã
frumuseþe, înnobilat de marile fãptuiri istorice ale
înaintaºilor lor, pe care trebuie sã-i cunoascã ºi cu
care trebuie sã se mândreascã mereu.

Desigur, ar fi fost de dorit sã existe ºi o secþiune
care sã cuprindã contribuþii de istorie, criticã literarã
ori creaþii originale ale oamenilor Mehadiei de ieri
ºi de astãzi, dar acest lucru, e drept, ar fi amplificat
mult volumul lucrãrii. Asta ar rãmâne, însã, ca
deziderat pentru o viitoare întreprindere culturalã
asemãnãtoare.

În încheiere, nu-mi rãmâne decât sã salut încã
o datã ivirea acestei cãrþi în Pantheonul Cultural
Bãnãþean ºi sã felicit cãlduros pe înfãptuitorii ei.

PS. La capãtul acestor rânduri îmi revin în me-
morie, ca un fãcut, cu o nemaipomenitã  iuþealã, de
data aceasta figurile foºtilor mei  colegi de  la
Mehadia, al cãror nume, spre amintire, sã-mi fie
îngãduit a le reda aici:Iancu Feneºan, Florin Iordã-
chescu, Livia Dop, Delia Cãpuºã, Mãrioara Scurtu,
Mãria Mageriu, Elena Mageriu, Elena Urechiatu,
Ilã Geagim, Costica Crãciunescu, Ion Lalescu, Du-
mitru Rujan, Gogu Cristescu (al Iu Daia), Nicolae
Pepa, Mãria Bocicariu, Ion Bãºulescu, Ion Erimescu,
Nicolae Boþoacã, Horea Bãlãcescu , Alexandru Radu,
Nicolae Greu.

prof. univ. dr.prof. univ. dr.prof. univ. dr.prof. univ. dr.prof. univ. dr. RICHARD SÂRBU RICHARD SÂRBU RICHARD SÂRBU RICHARD SÂRBU RICHARD SÂRBU

Aºa dupã cum am menþionat în „DestinulDestinulDestinulDestinulDestinul
unui manuscrisunui manuscrisunui manuscrisunui manuscrisunui manuscris” (publicat în „Mehadia –Mehadia –Mehadia –Mehadia –Mehadia –
vatrã istoricã milenarãvatrã istoricã milenarãvatrã istoricã milenarãvatrã istoricã milenarãvatrã istoricã milenarã”) manuscrisul
generalului academician Nicolae Cena a fost în
pãstrarea maiorului Ilie Cena, pânã în 1938, apoi
în pãstrarea cãpitanului Iacob Frumosu. De
menþionat cã atât unul cât ºi altul ºi-au permis sã
adauge ºtiri cotidiene, cu privire la vreme, la
recoltele de cereale ºi unele flecuºteþe mondene
(alegeri de deputaþi, alegeri comunale, Ilie Cena
fusese ales primar, dupã pensionare).

Despre Iacob Frumos ºtim cã fusese
rubedenia doamnei Betty Cena-Frumosu, care a
decedat la 25 mai 1965, în etate de 82 ani. De la
Betty Cena-Frumosu manuscrisul în cauzã a ajuns
la Niki Chiticeanu, o altã rudã a celor de mai sus.

Mulþumim în eternitate celor doi vajnici ofiþeri
din Mehadia, înhumaþi în cimitirul din aceastã
localitate. (N.D.P.)

OFIÞERII CARE AU PÃSTRAT MANUSCRISUL GENERALULUI CENA

Banatului», de Nicolae Stoica de Haþeg, ºi el fiu al
Mehadiei.

În fruntea volumului, imediat dupã cuvântul -

înainte al primarului Iancu Panduru, pe un întins
spaþiu tipografic, ni se prezintã contribuþia
generalului Nicolae Cena despre descoperirea unui
soclu cu inscripþie, din Castrul roman AD MEDIAM,
un manuscris tipãrit prin grija lui N.D. Petniceanu
ºi prefaþat de Constantin Juan-Petroi. Acest capi-
tol sporeºte substanþial valoarea volumului, întrucât
ne dezvãluie preocupãrile de arheologie ºi istorie
ale celui ce a fost Nicolae Cena, Feldmareºal
locotenent al Armatei Imperiale, fiu al Mehadiei,
fondatorul muzeului de la Bãile Herculane, care îi
poartã azi numele. Tot în aceastã secþiune a cãrþii
se fac referiri la comunicarea prezentatã de general
în plenul Academiei din Viena, al cãrei membru
corespondent a fost.

Mai reþin atenþia, prin abundenþa datelor din
varii domenii, secþiunea INEDIT (p. 181-278), despre
un manuscris, lãsat pentru zestrea spiritualã a
locului natal, cu o tematicã istoricã, de gen. N.
Cena (p. 179-278), manuscris elaborat de general,
în colaborare cu preotul Coriolan Buracu.

Aceastã secþiune a volumului abundã în date ºi
fapte, din care unele au legãturã directã cu Imperiul
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Pe domnul doctor Borziac Grigore l-am gãsit la
cabinetul sau particular din Mehadia, aºteptându-
ºi pacientele, alãturi de frumoasa sa soþie, Maria,
care îi este asistentã ºi ajutor de nãdejde într-o
meserie atât de complexã ºi de dificilã cum este
ginecologia.

Profit de minutele libere ºi îl rog sã-mi acorde
acest interviu:

- Domnule doctor, ºtim cã medicii ginecologi au
cel mai însemnat rol în însãnãtoºirea femeilor care
se aflã în suferinþã. Ei au de asemenea un rol la fel de
însemnat în a asigura o viaþã sãnãtoasã copiilor noºtri
care se dobândeºte încã din uter. Privit prin prisma
rolului important jucat de femeie în procesul
reproductiv, extrapolând putem spune ºi cã, prin
activitatea dumneavoastrã, a medicilor ginecologi,
contribuiþi de fapt la sãnãtatea urmaºilor noºtri, în
particular, ºi a omenirii, în general. Nu sunteþi un om
al locului; veniþi de departe. Am vrea sã ºtim de
unde sunteþi originar, unde aþi efectuat studiile ºi
unde aþi debutat în practicarea acestei meserii?

- Sunt de loc din Republica Moldova, judeþul
Soroca, comuna Cãinãrii Vechi, am absolvit
Facultatea de Medicinã din Chiºinãu, promoþia 1977.
Debutul meu ca ginecolog, dupã terminarea
facultãþii, a fost tot în Republica Moldova, în oraºul
Floreºti situat în acelaºi judeþ, respectiv Soroca, la
Secþia de Obstetricã - Ginecologie. În anul 2001,
dupã echivalarea specialitãþii în România, am lucrat
ca medic specialist Obstetricã - Ginecologie în
judeþul Braºov. Dupã 2004 activez ca medic spe-
cialist în cadrul secþiei de Obstetricã - Ginecologie
al Spitalului Orãºenesc Baia de Aramã.

- Ce anume v-a determinat sã alegeþi Mehadia?
- Am vizitat aceastã zonã, împreunã cu familia,

ºi m-a impresionat foarte mult natura deosebit de
frumoasã, oamenii cu obiceiurile ºi tradiþiile lo-
cale, ºi am rãmas plãcut impresionat de asemãnarea
cu tradiþiile ºi obiceiurile din Basarabia. Dupã
numeroase întâlniri ºi conversaþii cu localnicii, am
aflat cu surprindere cã într-o asemenea zonã turisticã
nu existã un cabinet medical de Obstetricã -
Ginecologie care sã ofere servicii de specialitate.
În cãutarea unui spaþiu corespunzãtor, în Mehadia
am întâlnit din partea primarului Iancu Panduru o
deosebitã înþelegere, bunãvoinþã ºi cointeresare de
a oferi populaþiei din zonã, ºi îndeosebi sexului
frumos, o posibilitate de a avea, în incinta Centrului
Medical, unde existã ºi un spaþiu care corespunde
cerinþelor pentru un cabinet Obstetricã - Ginecologie,
un medic specialist ginecolog.

- Din dicþionarul limbii române aflãm cã
ginecologia este o ramurã a medicinei care se ocupã
cu studiul patologiei aparatului genital feminin.
Întâlnim alãturi de termenul ginecologie si cel de
obstetricã, puteþi sã ne spuneþi care este semni-
ficaþia acestui termen?

- Da, e adevãrat, sunt douã activitãþi distincte,

ÎN PREMIERÃ - MEDIC GINECOLOG LA MEHADIAÎN PREMIERÃ - MEDIC GINECOLOG LA MEHADIAÎN PREMIERÃ - MEDIC GINECOLOG LA MEHADIAÎN PREMIERÃ - MEDIC GINECOLOG LA MEHADIAÎN PREMIERÃ - MEDIC GINECOLOG LA MEHADIA
dar care sunt strâns legate una de alta; obstetricã
se ocupã cu problemele legate de fiziologia ºi pro-
cesele patologice din timpul sarcinii ºi al naºterii,
spre deosebire de ginecologie, care are in vedere
doar procesele fiziologice care se manifestã la nivel
patologic în cadrul aparatului genital feminin.

- Puteþi sã ne spuneþi, ce gamã de servicii
oferiþi pacienþilor, sau mai exact pacientelor care
se prezintã la dvs., aici la acest cabinet?

- Datoritã dotãrilor ce le deþinem la acest cabi-
net putem asigura o gamã destul de largã de servicii
din care amintesc: monitorizarea gravidelor, tratarea

bolilor ginecologice, probleme inflamatorii, dereglãri
hormonale, tratamentul sterilitãþii, inserarea ºi
extragerea contraceptivelor intrauterine (steriletelor).
Prin aplicarea unor metode moderne, cum este de
exemplu metoda „vacuum aspirat”, efectuãm
întreruperi de sarcina fãrã durere. De asemenea
mai oferim toatã gama metodelor de contracepþie :
hormonale, chimice, mecanice.

- Domnule doctor, pentru cititoarele noastre
care doresc sã apeleze la serviciile dvs. puteþi sã
ne spuneþi cum ºi unde vã pot gãsi?

- Desigur, cabinetul nostru este în Mehadia , în
Centrul Medical, unde funcþioneazã ºi medicii de
familie, iar noi suntem prezenþi vinerea vinerea vinerea vinerea vinerea intre orele
14 14 14 14 14 - 18 18 18 18 18 , ºi sâmbãta sâmbãta sâmbãta sâmbãta sâmbãta între orele 8 - 14 , ziua de
duminicã este rezervatã pentru deplasarea la
Cornereva dar, in funcþie de situaþie, mai putem
efectua consultaþii ºi in afara orarului în aceste zile
prin contactarea noastrã la telefonul 0746143778,
de fapt programãrile se pot face ºi în timpul
sãptãmânii, la fel, telefonic.

- Se ºtie cã tinerii, în ziua de azi, pe lângã alte
libertãþi, îºi acordã ºi o mare libertate sexualã.
Unele voci aparþinând bisericii, dar ºi unii pãrinþi,
considerã ca prin introducerea educaþiei sexuale în
ºcoli se promoveazã ideea începerii relaþiilor
sexuale ale tinerilor. Ce pãrere aveþi în acest sens?

- Este adevãrat ca o începere prea timpurie a
vieþii sexuale nu este beneficã organismului care
nu este pregãtit din punct de vedere sexual, acesta

devine, desigur in funcþie de dezvoltarea individuala,
aproximativ in jurul vârstei de 18 ani; o începere a
relaþiilor sexuale înainte de acest moment poate
avea repercusiuni asupra dezvoltãrii ulterioare a
organismului. In situaþia actualã eu cred cã aceastã
libertate este înþeleasã greºit, dar de vinã nu sunt
numai tinerii in cauzã, ci ºi mediul social în care
trãiesc, precum ºi pãrinþii care trebuie sã-ºi asume
o mai mare responsabilitate în privinþa educaþiei
sexuale (recomandabil a fi începutã de mamã) care
o acordã copiilor lor. Se poate spune cã este necesarã
ºi o implicare a societãþii în acesta educaþie, care
se poate face prin introducerea în ºcoli, dar aceasta
trebuie fãcutã cu mare atenþie prin expunerea
gradualã a problemelor sexualitãþii în funcþie de
vârsta ºi gradul de percepþie a copiilor.

- Ce recomandãri ºi sfaturi puteþi da tinerilor
care ºi-au început viaþa sexualã referitor la sãnãtatea
sexual reproductivã?

- Pe primul loc în menþinerea sãnãtãþii organelor
genitale si a prevenirii bolilor este igiena, igiena
personala, care trebuie deprinsã din copilãrie, în
acest sens având o importanþã deosebitã , cum
spuneam mai înainte, educaþia sexualã. De
asemenea tinerii, dar ºi adulþii, care au o viaþã
sexualã activã, este recomandat ca, de minimum 2
ori pe an, sã efectueze câte un control ginecologic
pentru a preveni apariþia bolilor organelor genitale
precum ºi a celor sexual transmisibile.

- În încheiere, domnule doctor, am dori sã ne
rãspundeþi la o întrebare care nu are nici o legãturã
cu meseria dumneavoastrã : mulþi moldoveni au
cerut, ºi cer în continuare, cetãþenie românã -
oameni simpli dar ºi oameni de marcã, personalitãþi
ca Grigore Vieru, Leonida Lari, Ilie Ilaºcu - ce raþiuni
credeþi cã îi determinã sã procedeze astfel?

- Sã ºtiþi cã mulþi oameni de aici percep cu
totul greºii statutul nostru; noi acolo în Moldova ne
considerãm români, cu toate cã unii vor sã ne facã
moldoveni. Aici am constatat cã nu numaiAici am constatat cã nu numaiAici am constatat cã nu numaiAici am constatat cã nu numaiAici am constatat cã nu numai
istoria ne leagã, ci ºi credinþa, obiceiu-istoria ne leagã, ci ºi credinþa, obiceiu-istoria ne leagã, ci ºi credinþa, obiceiu-istoria ne leagã, ci ºi credinþa, obiceiu-istoria ne leagã, ci ºi credinþa, obiceiu-
rile, limba - care este românã ºi nicidecumrile, limba - care este românã ºi nicidecumrile, limba - care este românã ºi nicidecumrile, limba - care este românã ºi nicidecumrile, limba - care este românã ºi nicidecum
moldoveneascã - si faptul cã cerem cetã-moldoveneascã - si faptul cã cerem cetã-moldoveneascã - si faptul cã cerem cetã-moldoveneascã - si faptul cã cerem cetã-moldoveneascã - si faptul cã cerem cetã-
þenie, noi îl considerãm ceva normal, adicãþenie, noi îl considerãm ceva normal, adicãþenie, noi îl considerãm ceva normal, adicãþenie, noi îl considerãm ceva normal, adicãþenie, noi îl considerãm ceva normal, adicã
cerem ceva ce am avut ºi ne-a fost luatcerem ceva ce am avut ºi ne-a fost luatcerem ceva ce am avut ºi ne-a fost luatcerem ceva ce am avut ºi ne-a fost luatcerem ceva ce am avut ºi ne-a fost luat
fãrã voia noastrã, este dreptul nostru sãfãrã voia noastrã, este dreptul nostru sãfãrã voia noastrã, este dreptul nostru sãfãrã voia noastrã, este dreptul nostru sãfãrã voia noastrã, este dreptul nostru sã
fim români. In acesta situaþie noi ne con-fim români. In acesta situaþie noi ne con-fim români. In acesta situaþie noi ne con-fim români. In acesta situaþie noi ne con-fim români. In acesta situaþie noi ne con-
siderãm repatriaþi.siderãm repatriaþi.siderãm repatriaþi.siderãm repatriaþi.siderãm repatriaþi.

- Vã mulþumim domnule doctor pentru minutele
acordate ºi v-am propune ca pentru numerele
urmãtoare ale ziarului nostru sa iniþiem o rubricã
prin care sã contribuim ºi noi la educaþia sexualã a
tinerilor, de ce nu, si a adulþilor (sã nu uitãm ca în
societatea comunistã acesta era considerat un
subiect tabu), cu sfaturi sau expunerea unor anumite
probleme legate de sexualitate.

- Desigur, cu mare plãcere.
COSTEL VLAICU

Existã o legãturã strânsã între numele unei persoane ºi profesia sa, între
nume ºi locul de obârºie, între nume ºi ceva deosebit legat de viaþa omului.

Aceastã întrebare mi-am pus-o atunci, cu zeci de ani în urmã, când l-am
cunoscut pe ºugubãþul Ion Florian Panduru, dascãl de românã ºi scriitor de
formula unu, omul care te fãcea sã ai un râs homeric!

Am stat de vorbã cu el, am dialogat cu Florian în prezenþa altui prieten,
Ion Marin Almãjan, acasã la mine, în metropola Banatului, sub umbrarul viei,
pe Lidia 2/2, la un pahar de tãrie în vreme ce stele se împrumutau cu foc. Mi-
a spus ce mi-a spus Ion Florian despre numele sãu, de unde pânã unde el
Panduru, bãnãþean get-beget?! Apoi m-am apucat sã cercetez unele tratate
româneºti de etimologie, am aflat câte ceva, dar nu am aflat ce mã interesa.
Iatã, cã într-o bunã zi, într-o discuþie cu domnul IANCU PANDURU, primarul
uneia dintre cele mai mari ºi arãtoase comune din Caraº, am aflat un fapt de
istorie prea puþin cunoscut! În primãvara lui 1821, când neica Tudor din
Vladimiri a ridicat Oltenia ºi a asmuþit-o împotriva trãdãtorilor de neam ºi

Dr. Grigore Borziac ºi dna Maria Borziac,
asistenta sa

þarã, la chemarea de la Padeº s-au prezentat ºi zeci de þãrani de dincolo de
munþi, vecinii de peste Munþii Cernei, vitejii din Plugova, Valea Bolvaºniþei,
Globu-Rãu ºi Cornereva, poate ºi din Mehadia, poate ºi din Iablaniþa, poate...
Luptãtorii din oastea lui neica Tudor s-au numit panduri. Parte s-au întors la
vetrele lor, dupã ce neica Tudor fusese trãdat. Au fost numiþi de consãteni cu
apelativul „panduri” ºi apelativul s-a transformai în renume ºi nume de
familie. Aºa se explicã numele regretatului scriitor ION FLORIAN PANDURU,
numele unui coregraf PANDURU de la Casa de Culturã din Bãile Herculane,
aºa se explicã numele primarului nostru, doar cã el are cevaaºa se explicã numele primarului nostru, doar cã el are cevaaºa se explicã numele primarului nostru, doar cã el are cevaaºa se explicã numele primarului nostru, doar cã el are cevaaºa se explicã numele primarului nostru, doar cã el are ceva
mai mult, îl are ºi pe Craiul Munþilor, pe eroul incoruptibilmai mult, îl are ºi pe Craiul Munþilor, pe eroul incoruptibilmai mult, îl are ºi pe Craiul Munþilor, pe eroul incoruptibilmai mult, îl are ºi pe Craiul Munþilor, pe eroul incoruptibilmai mult, îl are ºi pe Craiul Munþilor, pe eroul incoruptibil
IANCU... Iancul Mare din Apuseni... Sunt nume predestinateIANCU... Iancul Mare din Apuseni... Sunt nume predestinateIANCU... Iancul Mare din Apuseni... Sunt nume predestinateIANCU... Iancul Mare din Apuseni... Sunt nume predestinateIANCU... Iancul Mare din Apuseni... Sunt nume predestinate
de divinitate de-a conduce destinele unei comunitãþi, azi ode divinitate de-a conduce destinele unei comunitãþi, azi ode divinitate de-a conduce destinele unei comunitãþi, azi ode divinitate de-a conduce destinele unei comunitãþi, azi ode divinitate de-a conduce destinele unei comunitãþi, azi o
comunã, mâine un judeþ,comunã, mâine un judeþ,comunã, mâine un judeþ,comunã, mâine un judeþ,comunã, mâine un judeþ, de ce nu ar conduce ºi o þarãde ce nu ar conduce ºi o þarãde ce nu ar conduce ºi o þarãde ce nu ar conduce ºi o þarãde ce nu ar conduce ºi o þarã?! Este o
întrebare retoricã, rãspunsul îl veþi da dumneavoastrã, stimaþi cititori, la
alegerile ºi alesul din 2008.

PANDURII BANATULUI

ªTEFAN MÃGRIN
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1. Pe caniculã ºi nu numai pe caniculã
cetãþenii ce locuiesc dincolo de linia feratã
nu au suficientã apã potabilã. Izvorul din
coastã, numit „Izvorul de la bazin”, de la o zi
la alta îºi pierde sursa de apã. Oamenii stau la
rând ore în ºir ca sã obþinã o sticlã, douã de apã
de bãut!

Afirmativ acest bazin are peste o sutã de
ani! Personal, subscrisul acestor rânduri, îl
cunosc de 50 de ani. Nu a fost curãþat, nu a fost
adâncit, nu i s-au dibuit alte izvoare, nu s-a
cãutat sã-i fie mãrit debitul de apã. În plus, pe
timp de iarnã calea de acces la el este
impracticabilã, alunecuº, gheþuº, au fost situaþii
când oamenii (bãtrâni ºi copii) au alunecat, ºi-
au fracturat mâinile sau picioarele, ba chiar ºi
spart capul! Ce-i de fãcut?!

Acum 50 de ani, la intersecþia din faþa casei
Bicheru exista o ciºmea cu apã potabilã ce
suplinea nevoia de apã. Nu cunosc cauza
dispariþiei acestei ciºmele. Aºadar, se propune,
încã pe timp favorabil, reamenajarea bazinului
ºi, eventual, forarea unei fântâni în locul
ciºmelei dispãrute. Aceastã ciºmea a fost

În cimitirul ortodox român din Meha-
dia sunt înhumate ilustre personalitãþi
ale neamului românesc ºi nu numai.
Amintesc nume emblematice: general
Nicolae Cena, doctor uman Virgil
Nemoianu, Nicolae Mãrgeanu, scriitor,
prof. Nistor Dop etc.

Mormintele acestor ilustre perso-
nalitãþi ar trebui sã stea în atenþia
specialã a Bisericii ºi preoþilor din Me-
hadia ºi, nu în cele din urmã, a Liceu-
lui din aceastã localitate. Afirmativ
unele morminte ar necesita unele
îngrijiri aparte pentru a nu cãdea în
paraginã. Rugãm factorii responsabili
sã manifeste mai multã atenþie ºi dã-
ruire creºtineascã. Desigur, problema
ridicatã ar merita o clipã de meditaþie
chiar ºi din partea factorilor bise-
riceºti pe scarã ierarhicã, de la preot,
la protopop pânã la episcop.

ªi tot afirmativ se zice cã în cimitirul
din Mehadia ar fi înhumatã ºi odrasla
lui Ludovic Kossuth, conducãtorul Re-
voluþiei maghiare de la 1848, zãmislit
cu o tânãrã din Mehadia. Nu este ex-
clus, se ºtie cã Lajos Kossuth a poposit
câteva zile în Mehadia, în drumul sãu
spre Turcia ºi, apoi, în Italia. Românii
din aceastã vatrã istoricã, la vremea
respectivã, au nutrit sentimente de
solidaritate cu revoluþia maghiarã în
lupta lor pentru dezrobire de sub tu-
tela bisericii sârbeºti, ce apãsa crunt
pe umerii lor.           N.D.ªIRIANU

proprietatea familiei FÜRBACHER.
2. Tot în acest cartier, se simte nevoia acutã

a unui teren de joacã, de sport pentru copii ºi
tineret. Copiii de rromi ºi copiii de români s-au
înmulþit de la an la an, zilnic bat mingea pe
strãzi, deranjeazã cetãþenii, sparg geamuri,
murdãresc pereþii caselor, comit fel de fel de
altercaþii fizice ºi verbale cu oamenii. Tulburã
liniºtea.

S-a fãcut propunere pentru un teren de
joacã, la capãtul proprietãþii Pavel Grãzãvescu
este un teren viran, ocupat ºi neocupat de unii
cetãþeni, care cu mici investiþii poate fi transfor-
mat într-un teren de joacã. S-a fãcut propunere
d-lui primar, care a promis în consecinþã. Îl
rugãm din nou sã-ºi noteze în agenda sa ºi
aceastã problemã de interes cetãþenesc.

3. De la o zi la alta populaþia Mehadiei,
temporarã ºi în tranzit, mã refer la zilele de
vineri, sâmbãtã ºi duminicã, nu are unde sã-ºi
facã necesitãþile inerente aflãrii temporare.
Este nevoie de un veceu public. Majoritatea
acestor cãlãtori se refugiazã în spatele bisericii
catolice ºi în „gangul” natural, de lângã fostul

local „Ad-Mediam”. Locul acesta a devenit
veceu public! Este pericol de îmbolnãviri în
masã, ca urmare a poluãrii mediului. Este un
semnal de alarmã ºi pentru organizaþiile
sanitare din localitate. Ce-i de fãcut?!

4. Mai mulþi cetãþeni propun crearea unui
Muzeu istoric al Mehadiei în aer liber, „La
cetate”, cu cãi de acces, un loc de agrement.

În ceea ce ne priveºte semnalãm cã unele
piese de muzeu au fost predate de familia
profesorului Nistor Dop la vechiul Cãmin cul-
tural, personal celui ce a deþinut funcþia de di-
rector: Ion Ionescu-Bloju.

Trebuie vãzut unde sunt aceste piese –
relicve istorice ce amintesc de sãpãturile
arheologice ale regretatului general Nicolae
Cena. De asemenea, în curtea fostei primãrii (ºi
la miliþie) se aflã o piesã fracturatã, dar care
poate fi recondiþionatã. Aceastã propunere vine
ca urmare fireascã a succesului dobândit de
primãrie cu Simpozionul „Mehadia – vatrã
istoricã milenarã” ºi a lansãrii cãrþii cu acest
titlu. Propunerea a venit de la Stelian Sârbu
din Mehadia. TOMA OSTRIª

CETÃÞENII S-AU ADRESAT REDACÞIEI CU PROPUNERI VITALE.CETÃÞENII S-AU ADRESAT REDACÞIEI CU PROPUNERI VITALE.CETÃÞENII S-AU ADRESAT REDACÞIEI CU PROPUNERI VITALE.CETÃÞENII S-AU ADRESAT REDACÞIEI CU PROPUNERI VITALE.CETÃÞENII S-AU ADRESAT REDACÞIEI CU PROPUNERI VITALE.
CONSILIUL LOCAL AL PRIMÃRIEI MEHADIA ESTE RUGAT SÃ ANALIZEZE ºI SÃ REZOLVE CU PRIORITATECONSILIUL LOCAL AL PRIMÃRIEI MEHADIA ESTE RUGAT SÃ ANALIZEZE ºI SÃ REZOLVE CU PRIORITATECONSILIUL LOCAL AL PRIMÃRIEI MEHADIA ESTE RUGAT SÃ ANALIZEZE ºI SÃ REZOLVE CU PRIORITATECONSILIUL LOCAL AL PRIMÃRIEI MEHADIA ESTE RUGAT SÃ ANALIZEZE ºI SÃ REZOLVE CU PRIORITATECONSILIUL LOCAL AL PRIMÃRIEI MEHADIA ESTE RUGAT SÃ ANALIZEZE ºI SÃ REZOLVE CU PRIORITATE

ACESTE PROPUNERI:ACESTE PROPUNERI:ACESTE PROPUNERI:ACESTE PROPUNERI:ACESTE PROPUNERI:

Cimitirul ortodox român
din Mehadia – un muzeu

în aer liber

CIRCULARÃ
Vã rugãm sã sprijiniþi demersul nostru spiritual, menit sã ocroteascã valorile culturale

româneºti de: limbã, port ºi teritoriu, tradiþii, obiceiuri ºi datini strãmoºeºti, predispuse, în
conjunctura social-politicã actualã, sã fie ºtirbite, alterate, chiar sortite pieirii!

Limba, portul ºi teritoriul sunt atribute ce definesc o naþiune, un popor, iar tradiþiile,
datinile, obiceiurile ºi , nu în cele din urmã, credinþa, contureazã specificul particular ºi naþional
al acelui popor. Ori, la intrarea tarii noastre în Europa, în Comunitatea Þãrilor Europene, cea
mai înaltã ºi autorizatã voce din stat ne-a avertizat: „Intrarea noastrã în Europa presupune pe
alocuri ºtirbirea independenþei ºi suveranitãþii statului român!”. Deja ni se cere un alt ritual la
tãierea porcului, un alt ritual la fabricarea þuicii, un alt mod de-a munci ºi de-a trãi, de cum am
muncit ºi am trãit pânã acum. Poate va fi mai bine, mai frumos, dar preþul va fi mare...

Recent, o voce academicã din strãinãtate ne avertizeazã cã intrarea noastrã în Europa va fi
realã cu condiþia sã renunþãm la credinþa strãmoºeascã, la ortodoxism, sã devenim greco-
catolici, cum au devenit ardelenii, parte din ei, încã la anul 1699/1700. În acest sens pledeazã,
prin cuvântãrile sale, ºi Papa de la Roma.

Aºadar, sã ne unim spiritele ºi sã pãstrãm credinþa strãmoºeascã ºi tot ce-i sfânt ºi românesc.
În lupta noastrã ne propunem, între altele, sã editãm o revistã, „Trifoiul cãrãºean”, ce va
readuce în actualitate imaginea liderilor spirituali din Caraº: Virgil Birou (romancier), Romul
Ladea (sculptor de talie naþionalã) ºi Ion Stoia-Udrea (poet, prozator ºi editor), câteºitrei
apãrãtori ai credinþei ºi ai identitãþii naþionale româneºti.

Apelul nostru vizeazã prioritar: primarii, directorii de ºcoalã ºi preoþii din satele montane
cãrãºene, rugându-i sã ne ajute pentru îndeplinirea idealului nostru. Prin copiii de ºcoalã si
prin enoriaºii din parohie rugãm obþineþi pentru revistã: fotografii vechi ºi noi privind portul
românesc, poezii populare, cântece bãtrâneºti, zicãtori ºi proverbe, basme ºi povestiri, ghicitori
ºi legende.

Intereseazã de asemenea: imaginea unor unelte de muncã tradiþionale (rãzboiul de þesut,
plugul de lemn, vârtelniþã, sucala, piua, modele de furci din lemn pentru tors, moarã în vânt ºi
moarã pe apã, joagãr de mânã cu contra-greutate, etc), apoi intereseazã obiceiuri ºi datini
tradiþionale pe cale de dispariþie, legate de muncile agricole ºi de venerarea unor sfinþi din
calendarul ortodox. Dorim sã popularizãm oameni care au fost ºi oameni care sunt în satul
dumneavoastrã, persoane deosebite.

În demersul nostru avem certitudinea unui sprijin moral ºi material din partea domnilor:
profesor Gheorghe Þunea, de la Centrul Tradiþional de Culturã din Caraº-Severin, ºi Iancu
Panduru, primarul comunei Mehadia, iubitor ºi animator de acte culturale româneºti,

Trãim convingerea cã vom gãsi înþelegere ºi din partea dumneavoastrã. Primim sugestii,
propuneri pe adresa redacþiei.

REDACTOR- ªEF REDACTOR-ªEF ADJUNCT
N.D. PETNICEANU       COSTEL VLAICUSECRETAR

SIMONA SORESCU
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În partea de sud-vest a þãrii existã o micã Românie, numitã
Þara Almãjului, depresiune unde se aflã localitatea Dalboºeþ,
adevãratã bazã de spiritualitate. Aici se naºte, la 12 septembrie
1947 copilul ce va deveni poetul IOSIF BÃCILÃ, din pãrinþi þãrani,
o mamã plinã de înþelepciune ºi un tatã harnic ºi iubitor. A fost
crescut într-o moralã a binelui, a adevãrului, a dreptãþii, a
frumosului, a iubirii de neam ºi suprema iubire de Dumnezeu. A
început dezlegarea tainelor slovelor la ºcoala din satul natal unde
aveau valoare „cei ºapte ani de acasã” – ca însemnatã zestre pentru
copiii satului almãjan. Aici, face ºcoala primarã ºi gimnaziul, iar
cursurile liceale le urmeazã la Liceul „Efimie Murgu” din Bozovici.

Atât la gimnaziu, cât ºi la liceu, a avut parte de profesori
excepþionali de la care a învãþat respectul pentru muncã ºi pentru
cel ce munceºte, precum ºi cultul lucrului „bine fãcut”. Între aceºtia
se remarcã profesorul de limba ºi literatura românã, David
Blidariu, poetul care i-a deschis calea spre creaþie ºi poezie.

Dupã terminarea studiilor universitare, la Facultatea de
Filologie a Universitãþii din Timiºoara, se stabileºte, precum mulþi
intelectuali almãjeni (prof. Liviu Smeu, Dãnilã Andrei, Iosif Olariu),
la ºcoala din satul natal – Dalboºeþ, cu scopul de a trezi energiile
din mizeria satelor, a da viaþã, a educa tineretul ºcolar, a ridica
nivelul de culturã ºi trai al populaþiei rurale.

S-a oprit în aceastã minunatã localitate, pentru cã a gãsit aici
atmosfera aceea tainicã, încãrcatã de spiritualitate profundã ºi purã,
ce dã sensuri umanitare cu caracter temeinic românesc.

„Dascãlul meu adevãrat a fost satul cu tradiþiaDascãlul meu adevãrat a fost satul cu tradiþiaDascãlul meu adevãrat a fost satul cu tradiþiaDascãlul meu adevãrat a fost satul cu tradiþiaDascãlul meu adevãrat a fost satul cu tradiþia
ºi natura luiºi natura luiºi natura luiºi natura luiºi natura lui” spunea adesea profesorul Bãcilã, acestea
influenþându-i viaþa ºi creaþia.

Fire complexã, se implicã, de la început, în viaþa aºezãrii din
apropierea Nerei, cu pasiune ºi simþ de rãspundere. Alãturi de
activitãþile didactice se preocupã de acþiunile culturale ale ºcolii,
cât ºi la cãminul cultural, dovedindu-se un înzestrat animator
cultural. Formeazã ºi instruieºte diferite formaþii ca teatru, montaje
literare, grupuri vocale, echipe de dansuri, soliºti vocali ºi
instrumentiºti etc., cu care participã la concursuri ºi festivaluri
organizate la nivel judeþean ºi naþional, câºtigã diplome ºi premii,
fiind apreciat de specialiºti, cât ºi de public, având darul de a
încãlzi inimile oamenilor. Astfel, ºi-a fãcut un ideal din ridicarea
culturalã a satului sãu ºi a lumii lui mirifice.

Ajuns om al ºcolii, prin vocaþie ºi didacticã eficientã, a pregãtit
generaþii de cetãþeni oneºti ºi iubitori de adevãr, care apreciazã
munca ºi rosturile ei ca valori supreme ale existenþei. A cãutat sã
facã din elevi oameni mai buni, mai înþelegãtori, mai deschiºi la
suferinþele celor din jur, umplându-le sufletul de iubire ºi bucurii.

Domnul profesor Iosif Bãcilã, „apostol al satului românesc”,
face parte din acea categorie de dascãli formaþi în „spirit haretist”,
care au în vedere crearea capacitãþii de a distinge între bine ºi rãu,
frumos ºi urât ºi a dorinþei de a trãi într-un echilibru cu lumea.
Este o figurã rarã de pedagog-practician adept al concepþiei
socratico-platonice privind educaþia, prin care se acordã atenþie
actului formativ de cultivare a spiritului care duce la „atingerea
esenþei umanului”, ceea ce confirmã foºtii sãi elevi, azi personalitãþi
ale culturii româneºti. Iar „esenþa” stã în sentimentul apartenenþei
la transcendenþã, într-o succesiune fãrã limite, spre conºtiinþa
absolutã, asemenea lui Brâncuºi.

Permanenþele ºi profundele meditaþii ale firii, acuta nevoie
de comunicare, îi cer noi mijloace de exprimare, astfel cã pe lângã
activitatea didacticã ºi de animator cultural, începe sã scrie versuri
în care cântã natura ºi omul cu bucuriile ºi tristeþile lui. Pentru el
scrisul nu e corvoadã, ci un binevenit element de educaþie.

Naturã fascinantã, veºnic nemulþumit cu sine, vioi, interiorizat,
dar ºi vizionar, îºi hrãneºte sufletul ºi mintea cu tot „elixirul culturii
umane” ºi cu toatã lumina ce o dau din belºug cãrþile citite, din
vasta sa bibliotecã.

Profesorul poet Iosif Bãcilã are o figurã luminoasã, seninã,
zâmbitoare, mai ales în faþa elevilor, cu o privire caldã, blândã ºi
ocrotitoare, o adevãratã oglindã a sufletului sãu generos. Istoricul
ºi scriitorul Alexandru Nemoianu îl defineºte ca „sarea pãmântului”
din Almãj, ce dã gust ºi nãdejde de „mai bine”, acolo. Este un
exponent al unei stãri de spirit cu o mare putere de transmitere ºi
comunicare, un fenomen, o forþã spiritualã de o atracþie supremã.
Este glumeþ ºi înþelept ca poporul însuºi, cu un fin spirit de
observaþie ºi cu un sublim umor – puþin întâlnit la semeni.

Ca o recunoaºtere a strãdaniilor sale la catedrã,Ca o recunoaºtere a strãdaniilor sale la catedrã,Ca o recunoaºtere a strãdaniilor sale la catedrã,Ca o recunoaºtere a strãdaniilor sale la catedrã,Ca o recunoaºtere a strãdaniilor sale la catedrã,
cât ºi în plan cultural, la propunerea Inspectoratuluicât ºi în plan cultural, la propunerea Inspectoratuluicât ºi în plan cultural, la propunerea Inspectoratuluicât ºi în plan cultural, la propunerea Inspectoratuluicât ºi în plan cultural, la propunerea Inspectoratului
ªcolar Judeþean, Ministerul Învãþãmântului îiªcolar Judeþean, Ministerul Învãþãmântului îiªcolar Judeþean, Ministerul Învãþãmântului îiªcolar Judeþean, Ministerul Învãþãmântului îiªcolar Judeþean, Ministerul Învãþãmântului îi
acordã titlul de profesor evidenþiat (1989).acordã titlul de profesor evidenþiat (1989).acordã titlul de profesor evidenþiat (1989).acordã titlul de profesor evidenþiat (1989).acordã titlul de profesor evidenþiat (1989). Am întâlnit
în el ºi valoare, iar critica literarã i-a deschis calea spre consacrare
– ca om al scrisului poeziei.

Înzestrarea nativã, rezultatele obþinute la ºcoalã ºi tenacitatea,
probabil moºtenitã, l-au propulsat la alte nivele ale învãþãmântului.
Astfel, se transferã la Liceul „Eftimie Murgu” din Bozovici ca
profesor titular al catedrei de Limba ºi literatura românã. Om al
datoriei, de o impresionantã energie, se dãruie ºi aici muncii de
instruire ºi educare a elevilor cu aceeaºi severitate ca iluºtrii sãi
predecesori. În acelaºi timp, este preocupat de formarea de
caractere dupã modelul lui ISUS, prin iubire ºi iertare.

Profesorul Iosif Bãcilã vorbeºte despre
„Almãjana”, a doua sa fiicã... Foto: N.D.P.

Fusese primãvara, una timpurie, în miezul lui
Prier, bogatã în soare ºi luminã, ne-am dat întâlnire,
fãrã sã vrem, în biroul directorului Ion Marin Almãjan,
de la Editura Facla, din Timiºoara, o editurã cochetã,
sã-þi intre în buzunar, în bugilarul sufletului, dar pe
cât de micã pe atât de harnicã, la un deceniu de
existenþã se fãlea cu cinci sute de titluri, cãrþi tipãrite
din literatura naþionalã ºi universalã! Aºadar, ne-am
cunoscut în biroul d-lui director, Ion Marin Almãjan
mi-l prezentase cu sclipiri de diamant în ochii sãi de
culoarea cãrbunelui de la Anina. Aflasem cã erau
consãteni, cã aveau ambii rãdãcinile bine înfipte în
þãrâna Dalboºeþului din Þara Almãjului. Almãjan
rânduise o lansare de carte („Apa de duminicã”) la
cenaclul literar de la Ocolul Silvic din Bozovici,
patronat spiritual de inginerul Mihai Vrabete, iar
Bãcilã urma sã citeascã în aceastã enclavã poeme din
manuscrisul sãu, „Lumina cânteculuiLumina cânteculuiLumina cânteculuiLumina cânteculuiLumina cântecului”, aflat în
elaborare, manuscris luat în seamã de prestigioasa
editurã de pe Bega.

A urmat lansarea cãrþii de prozã scurtã „ApaApaApaApaApa
de duminicãde duminicãde duminicãde duminicãde duminicã” la Bozovici, Orºova, Herculane etc.,
prilejuri cu care ne-am legat sufleteºte, chit cã între
noi sunt niºte ani depãrtare, liantul fusese starostele
prozei bãnãþene, Almãjan, apoi relaþiile s-au cultivat
având ceva în comun: cãldura sufleteascã, o stare
aparte de altruism, onestitatea ºi preþul cuvântului,
receptivitatea la sublim ºi la cuvântul care înnobi-
leazã omul pe dinãuntru ºi pe dinafarã. În plus, în
ceea ce mã priveºte am reþinut de la Iosif Bãcilã, Ioþa
pentru cei dragi, o anume fineþe, o anume ºlefuire a
unui caracter de granit, am reþinut pofta sa nebunaticã
de-a fi înainte de toate profesor de românã ºi apoi
poet, un tip formidabil care vede în dãscãlieun tip formidabil care vede în dãscãlieun tip formidabil care vede în dãscãlieun tip formidabil care vede în dãscãlieun tip formidabil care vede în dãscãlie
o slujbã sfântã, divinão slujbã sfântã, divinão slujbã sfântã, divinão slujbã sfântã, divinão slujbã sfântã, divinã, aºa se explicã mãreþele
ºi frumoasele sale rezultate în ºcoalã.

Prin citadela de învãþãmânt „Liceul Teoretic
Bozovici” au trecut zeci de serii de absolvenþi, din
rândul acestora au pãºit pe porþile facultãþilor exemple
pilduitoare, au ajuns oameni de folos patriei datoritã
ºi profesorului IOSIF BÃCILÃ, care a strecurat în
sufletul copiilor de ieri, oamenilor de astãzi, dragoste
pentru carte, pentru studiu ºi cercetare, preþ pe cuvânt
ºi omenie, pe muncã, pe împliniri pentru ei ºi pentru
þarã. Aºadar, profesorul Bãcilã a crescut cu adevãrat
oameni ºi are cu ce sã se mândreascã, între aceºti
oameni reþin douã nume: profesoara Almãjanu,
astãzi colegã cu dumnealui de catedrã ºi domniºoara
Florina Maria Bãcilã, odrasla sa, cadru universitar
timiºorean.

Profesorul Iosif Bãcilã a scris multe cãrþi de
poezie, volumele sale aduc în prim-plan istoria
paradisiacã a Vãii Almãjului, cu flori ºi ape de munte,
ºi mai ales vizualizeazã prin cântecul sãu
inconfundabil istoria morilor de apã, ce au în ele un
grad sporit de civilizaþie arhaicã, cunoscutã doar în
Almãj ºi printre almãjeni.

Acest domn Bãcilã a editat ºi editeazã o revistã,
„Almãjana”, prin paginile cãreia face cunoscut în patru
zãri miracolul din Valea Almãjului, frumuseþile
picturale ale locului, patosul pentru muncã ºi sublim
al almãjenilor, istoria acestui popor român care a dat
nume celebre în cartea neamului, precum Murgu,
Sârbu, Golopenþia, Traian Doda, Buracu, Boldea,
marele preot, ºi nu în cele de pe urmã satul sãu,
Dalboºeþul cu cei cinci cãrturari de elitã, poeþi ºi
scriitori, l-a dat pe ION MARIN ALMÃJAN, un nume
în cultura româneascã, faþã de care bãnãþenii au datorii
încã neonorate, gândindu-ne la cãrþile sale, dar ºi la
cãrþile tipãrite sub oblãduirea sa pe când fusese
hatman în Editura Facla.

În final, mã bucur cã l-am cunoscut pe Ioþa
Bãcilã, cã am respirat adesea cu el acelaºi aer purificat
sub cupola întâlnirilor culturale. Îi doresc din suflet
sãnãtate ºi mulþi ani, sã ajungã sã-ºi însoare nepoþii,
care sigur o sã vinã din urmã...

KOLEA SIBERIANUL

UN PRIETEN AL MEHADIEI
Când ceasornicul bate ºaizeci!

Venerându-l
pe profesorul-poet Iosif Bãcilã

PROFESORUL POET IOSIF BÃCILÃ

Rezultatele nu se lasã aºteptate. Succesele elevilor sãi la
olimpiadele ºcolare ca ºi intrarea lor spectaculoasã la facultãþi de
profil pe locuri fruntaºe, într-o concurenþã acerbã, dau mãsura
acestui dascãl cu o vocaþie pedagogicã înnãscutã ºi om cu vocaþie
umanã autenticã. „Noi suntem, de fapt, ceea ce a fãcut„Noi suntem, de fapt, ceea ce a fãcut„Noi suntem, de fapt, ceea ce a fãcut„Noi suntem, de fapt, ceea ce a fãcut„Noi suntem, de fapt, ceea ce a fãcut
profesorul nostru din noi” – mãrturiseºte lectorulprofesorul nostru din noi” – mãrturiseºte lectorulprofesorul nostru din noi” – mãrturiseºte lectorulprofesorul nostru din noi” – mãrturiseºte lectorulprofesorul nostru din noi” – mãrturiseºte lectorul
universitar Florina Bãcilã. „ªcoala din Bozoviciuniversitar Florina Bãcilã. „ªcoala din Bozoviciuniversitar Florina Bãcilã. „ªcoala din Bozoviciuniversitar Florina Bãcilã. „ªcoala din Bozoviciuniversitar Florina Bãcilã. „ªcoala din Bozovici
ºi-a adãugat un plus de prestigiu prin venireaºi-a adãugat un plus de prestigiu prin venireaºi-a adãugat un plus de prestigiu prin venireaºi-a adãugat un plus de prestigiu prin venireaºi-a adãugat un plus de prestigiu prin venirea
profesorului Bãcilã Iosif, omul cumpãtat, înþeleptprofesorului Bãcilã Iosif, omul cumpãtat, înþeleptprofesorului Bãcilã Iosif, omul cumpãtat, înþeleptprofesorului Bãcilã Iosif, omul cumpãtat, înþeleptprofesorului Bãcilã Iosif, omul cumpãtat, înþelept
ºi atât de apropiat faþã de ceilalþi colegi” (prof. Ottoºi atât de apropiat faþã de ceilalþi colegi” (prof. Ottoºi atât de apropiat faþã de ceilalþi colegi” (prof. Ottoºi atât de apropiat faþã de ceilalþi colegi” (prof. Ottoºi atât de apropiat faþã de ceilalþi colegi” (prof. Otto
Verendeanu, directorul liceului).Verendeanu, directorul liceului).Verendeanu, directorul liceului).Verendeanu, directorul liceului).Verendeanu, directorul liceului).

Datoritã calitãþilor sale intelectuale desfãºoarã o bogatã
activitate publicisticã. Scrisul sãu se risipeºte în numeroase reviste
ºi ziare din Banat ºi din þarã, fie prin poezie, fie prin articole, în care
luptã pentru adevãr ºi înfiereazã pervertirea valorilor moral-creºtine,
ori a viciilor persistente ca lenea, îngâmfarea, minciuna etc. „Este
înzestrat cu darul de comunicare astralã ºi de vorbire cu
Dumnezeu, dotat cu bunul simþ al þãranului român, ceea ce a
transmis ºi transmite atât prin scris cititorilor, cât ºi la catedra elevilor
sãi” (prof. Ileana Almãjanu). „Fiinþã nobilã, profundã,„Fiinþã nobilã, profundã,„Fiinþã nobilã, profundã,„Fiinþã nobilã, profundã,„Fiinþã nobilã, profundã,
discretã ºi sensibilã, mereu activ, cu o vorbã bunãdiscretã ºi sensibilã, mereu activ, cu o vorbã bunãdiscretã ºi sensibilã, mereu activ, cu o vorbã bunãdiscretã ºi sensibilã, mereu activ, cu o vorbã bunãdiscretã ºi sensibilã, mereu activ, cu o vorbã bunã
pentru fiecare, am descoperit la el puterea exem-pentru fiecare, am descoperit la el puterea exem-pentru fiecare, am descoperit la el puterea exem-pentru fiecare, am descoperit la el puterea exem-pentru fiecare, am descoperit la el puterea exem-
plului prin iluminare, spre dragoste de þarã, muncãplului prin iluminare, spre dragoste de þarã, muncãplului prin iluminare, spre dragoste de þarã, muncãplului prin iluminare, spre dragoste de þarã, muncãplului prin iluminare, spre dragoste de þarã, muncã
ºi de Dumnezeu”. ºi de Dumnezeu”. ºi de Dumnezeu”. ºi de Dumnezeu”. ºi de Dumnezeu”. (prof. Ioana Nicolae)

Suflet generos, calm ºi rãbdãtor, fãrã ascunziºuri are un cult
al prieteniei. În acest sens, se poate spune cã are un mare numãr
de prieteni în rândul oamenilor de culturã, cât ºi în rândul dascã-
lilor, prietenie adevãratã, bazatã pe respect ºi iubire, nu pe interese.
Prezenþa lui dã culoare, relief ºi însufleþire acþiunilor culturale, cât
ºi relaþiilor inter-umane. Recunoscând oamenilor un rost dupã
merite, vede în fiecare un strop de bunãtate, care trebuie apãrat ºi
valorificat. „În jurul lui se creeazã o baie de spiritua-„În jurul lui se creeazã o baie de spiritua-„În jurul lui se creeazã o baie de spiritua-„În jurul lui se creeazã o baie de spiritua-„În jurul lui se creeazã o baie de spiritua-
litate româneascã” spune eleva Drãgilã Sofia.litate româneascã” spune eleva Drãgilã Sofia.litate româneascã” spune eleva Drãgilã Sofia.litate româneascã” spune eleva Drãgilã Sofia.litate româneascã” spune eleva Drãgilã Sofia.

Nu acceptã surogatul în educaþie ºi culturã, creaþiile impreg-
nate de vulgaritãþi ºi trivialitãþi, ca ºi în acþiunile umane. Nu acceptãNu acceptãNu acceptãNu acceptãNu acceptã
parvenitismul, grandomania, trãdarea de neam ºiparvenitismul, grandomania, trãdarea de neam ºiparvenitismul, grandomania, trãdarea de neam ºiparvenitismul, grandomania, trãdarea de neam ºiparvenitismul, grandomania, trãdarea de neam ºi
credinþã.credinþã.credinþã.credinþã.credinþã. Detestã veleitarii de tot felul, impostorii, care cred cã
pot sã trãiascã fãrã muncã. Crede în omul de culturã care arde ca
o torþã în dorinþa împlinirii idealului spiritual – iubirea de oameni
ºi de fapte bune, ca majoritatea intelectualilor almãjeni.

Ars de focul creaþiei, mereu gata sã facã ceva, înfiinþeazã ºi
redacteazã revista de culturã „Almãjana” ce vrea sã fie izvor nesecat
de simþire româneascã, focar de culturã în Valea Miracolelor ºi sã
apere marile valori ale spiritului din spaþiul Banatului de Sud.

ªi-a dedicat întreaga viaþã carierei pedagogice, scrisului ºi
izbânzilor fiicei sale (azi cadru universitar) cu care a fost bine-
cuvântat de Dumnezeu ºi pe care o iubeºte ca pe ochii lui din cap.
Bogãþia de idei, orizontul cultural, siguranþa judecãþilor de valoare
ºi puterea de muncã îl îndreptãþesc sã aspire spre trepte mai înalte
ale învãþãmântului românesc, dar el s-a oprit la Bozovici, la
„Universitatea Almãjului”. Pe an ce trece, dascãlul ºi poetul se aflã
într-o ascensiune continuã ºi fireascã în contactele sale nemijlocite
cu existenþa ºi comunicarea, cu provocãrile cotidiene ale vieþii.

Profesorul – ºi OMUL Iosif Bãcilã – ca fãpturã îºi face simþitã
prezenþa în Almãj, în judeþ ºi Banat, iar ca spirit îºi are loc în fiecare
bibliotecã unde sunt aºezate ºi cãrþile sale. Peste tot, pe cãrãrile
purtate de destin, în ºcoalã, la diferitele examene cu elevii, în cadrul
acþiunilor culturale, în relaþiile interumane a dus cu el omenescul
ºi grija pentru semeni. Bilanþul celor 60 ani de viaþã ºi 40 de
pedagogie este încãrcat de împliniri în munca la clasã, în scris ºi
în sumedenie de alte activitãþi dând imaginea unui OM al gândului
sacru, cu suflet de creºtin, un model de viaþã ºi creaþie.

Urãm domnului profesor multã sãnãtate, sã trãiascã mulþi
ani ºi sã rãmânã cu aceeaºi vigoare ºi prospeþime a capacitãþii de
muncã ºi aceeaºi patimã de plãsmuire artisticã în domeniul
scrisului.

profesor PAVEL PANDURU
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PROFESORUL ªI PROFESOARA LAITINPROFESORUL ªI PROFESOARA LAITINPROFESORUL ªI PROFESOARA LAITINPROFESORUL ªI PROFESOARA LAITINPROFESORUL ªI PROFESOARA LAITIN
Pe la sfârºitul secolului al XlX-lea, mai pre-

cis dupã 1.872, atunci când regimentul
grãniceresc al bãnãþenilor a fost desfiinþat iar
vãile Dunãrii, Cernei ºi Timiºului au primit un
nou statut, trecând în componenþa imperiul de
pe acum dual, austro-ungar iar þinuturile noastre
aparþineau administrativ de Budapesta, Orºova
a devenit punctul de convergenþã al vieþii satelor
din bazinul Cernei ºi Clisura Dunãrii. Aºa se
face cã la gimnaziul de la Gura Cernei au sosit
ºi o serie de elevi din pãrþile Plugovei, printre
care Daniilã, fiul familiei Laitin, care dupã
terminarea ºcolii a fost dus de dascãlul sãu la
Budapesta, acolo unde se putea învãþa mai mult
de tinerii care dovedeau înclinare spre învãþãturã.
Viaþa l-a purtat mai apoi, ca profesor de
geografie ºi, mai cu seamã, istorie pe meleaguri
îndepãrtate ale Impeiului de atunci, abia dupã
Marea Unire având posibilitatea sã revinã, ca
profesor, la ºcoala unde, odinioarã, învãþase ºi
unde profesorii pe care-i avusese lãsaserã doar
amintiri; unora dintre aceºtia avea sã le
cinsteascã memoria aºa cum se cuvine la
semicentenarul ºcolii civile (medii) orºovene,
o cinstire venitã de la cel abilitat s-o facã atât
prin ceea ce învãþase de la ei, cât ºi prin poziþia
sa intelectualã din sânul urbei la acel moment.

Ca profesor, Daniil Laitin ºi-a cucerit elevii
în primul rând prin elocinþa cu care preda
istoria, marile fapte ale conducãtorilor de
odinioarã, de la daci ºi romani la domnitorii ºi
regii care au lãsat în urma lor un nume ºi
momente cinstitoare pentru români. Iar elevii
atât de eterogenei, multietnicei populaþii din
acest oraº-port îl ascultau, cum se zice „cu
sufletul la gurã”! Elevã a lui, chiar mama mea
îmi evoca farmecul acelor povestiri despre
locuri ºi vremuri depãrtate, care te fãceau sã
uiþi chiar de pauze...

Cam tot pe atunci, la 1 octombrie 1919,
venise aici ºi o profesoarã deosebitã, de
matematicã, fizicã ºi chimie - deosebitã atât prin

Un urmaº spiritual al profesorului Laitin:
profesorul Mihai Corneanu

Întâlnirea celor doi profesori, care la vârsta
frumoaselor visãri fuseserã deja încercaþi cu
traume sufleteºti (el a trebuit sã se despartã de
soþia unguroaicã, rãmasã, dupã 1918, în regatul
maghiar, ea - dupã povestirile unor vârstnici -
pãrãsitã de logodnic, în chiar ziua când trebuiau
sã pãºeascã în faþa altamlui) i-a apropiat dincolo
de colegialitatea profesionalã, curând devenind
soþ ºi soþie. O cãsãtorie binecuvântatã mai apoi
cu doi copii deosebiþi - Minerva ºi Traian-Daniil
- , dar ºi realizatoare de fapte apreciabile în
folosul ºcolii ºi comunitãþii locale. Cãci fãrã ei
ºcoala n-ar fi avut internat, urbea ar fi fost
vãduvitã de importante cãrþi de istorie localã,
generaþia interbelicã de educatori deosebiþi.

În anul 1950, când primãvara abia mijea, l-
am condus pe profesorul Daniil Laitin pe ultimul
drum: erau de faþa generaþi de elevi, de
concetãþeni Printre ei noi, elevii care n-am apucat
sã-l cunoaºtem. Doamna Laitin a mai predat
câþiva ani, apoi s-a pensionat, predând uneori
lecþii „particulare” de matematicã. Am vizitat-o
într-un târziu solicitându-mi câteva date despre
soþul ei. M-a vorbit cu afecþiune, iar dupã câteva
zile mi-a înmânat câteva foi de caiet pe care-mi
înºirase date despre unul dintre cei mai
cunoscuþi profesori orºoveni ai secolului XX.
Încã viu în memoria localnicilor vârstnici... Acele
note, completate cu date culese din biblioteci ºi
arhive, aveau sã alcãtuiascã biografia profe-
sorului Laitin dintr-un volum dedicat unor
personalitãþi sud-bãnãþene. Îi purtam, astfel, cât
de cât mai departe, prin timp, memoria... Acele
rânduri le completez azi cu aceste amintiri
succint l-a nemurit...

Douã decenii mai târziu, împreunã cu fiica
sa, arhitecta Minerva Georgescu, am mai adus
o filã de istorie orºoveanã: cea trecerii lui
Andersen pe la Orºova... Dar asta-i altã poveste...

Prof. CONSTANTIN JUAN-PETROI

PÃRINTELE PONEAVÃ, MEMBRU DE ONOARE
A SOCIETÃÞII „SORIN TITEL”

Necontenitul prezent
Dupã rãsãrit
Ascuns, pitit
Mai întârzie încã
Întunericul nopþii în valea adâncã
Dupã lovitura de graþie
Mai face inima o palpitaþie
Dupã ultimul glonte ce muºcã
Mai fumegã încã o puºcã
Dupã ultima bucãþicã luatã
O înghiþire-n sec se vrea urmatã
Dupã sunetul ce se pierde
Ecoul se aude, nu se vede
Dupã fierturã, spuma
Dupã cifra finalã, suma
Nimic dupã ACUMA.

PREOT TEODOR PONEAVÃ
ªiria – Arad, august 2007

Cetãþeanul Ionescu Ion zis Bloju din
Mehadia a primit de la primãrie o
sumã importantã de bani ºi fotografii
de la N.D.P. S-a oferit sã realizeze un
album foro “Mehadia ieri ºi azi”. Nu
a fãcut nimic. Nu a returnat banii ºi
nici fotografiie.

Rugãm luaþi mãsuri operative.
(Redacþia)

ALERTÃ  PENTRUALERTÃ  PENTRUALERTÃ  PENTRUALERTÃ  PENTRUALERTÃ  PENTRU
POLIÞIA MEHADIA!POLIÞIA MEHADIA!POLIÞIA MEHADIA!POLIÞIA MEHADIA!POLIÞIA MEHADIA!

statutul profesional, dovedit de la începutul
absolvirii universitãþii din Cluj, cât ºi prin
frumuseþe ºi deschiderea faþã de elevi,
domniºoara Silvia Popoviciu. Despre

profesoara, care a slujit ºcoala orºoveanã pânã
prin anii cincizeci, îmi amintesc ºi acum
încercãrile simple, dar cu efect, prin care încerca
sã ne explice noþiunile elementare ºi fenomenele
fizice (de exemplu, la explicarea volumului
corpurilor realiza experienþe de scufundarea
unor corpuri în apa pe care o colora cu cerneala
din cãlimarã „ca sã vadã elevul mai bine”, apoi
ne purta spre deducerea calculelor elementare
- model care nu ºtiu de ce ar fi azi „învechit”?).

MIHAI EMINESCU
DIN HERCULANE

ATENÞIE GATER! MUªCÃ RÃU!
LA MEHADIA, ÎN POARTA

PÃDURII EXISTÃ UN GATER. ÎN
BINELE CUI? ESTE O POVESTE,

CU UN DULÃU ªI UN PATRON.
CUM MUªCÃ DULÃUL

MAX,PATRONUL GAVRILÃ SAU
OAMENII LUI?! Veþi afla în numãrul

viitor. (Redacþia)
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15 august15 august15 august15 august15 august
Este cea mai importantã zi din an pentru

plugoveni. Este ziua în care se sãrbãtoreºte „nigeea”
la Plugova. Este ziua când Plugova devine un
adevãrat „Centru CulturalCentru CulturalCentru CulturalCentru CulturalCentru Cultural” al zonei. Este prilejul
ca amatorii de folclor din împrejurimi sã asculte
muzicã popularã de cea mai bunã calitate.

În anul 2007, ziua de 15 August a reprezentat ºi
momentul inaugurãrii lucrãrilor de reabilitare la
Cãminul Cultural. Cu aceastã ocazie, în premierã,
la Plugova, a avut loc „Întâlnirea cu fiiiÎntâlnirea cu fiiiÎntâlnirea cu fiiiÎntâlnirea cu fiiiÎntâlnirea cu fiii
satuluisatuluisatuluisatuluisatului”, organizatã de câþiva membri ai
generaþiei 1957generaþiei 1957generaþiei 1957generaþiei 1957generaþiei 1957, cu sprijinul important al
primarului IANCU PANDURU ºi al Consiliului Lo-
cal Mehadia, fapt pentru care le mulþumesc pe
aceastã cale.

Ne-au onorat cu prezenþa membri din conducerea
Judeþului Caraº-Severin, apoi primarul Iancu
Panduru ºi consilierii sãi, precum ºi urmãtorii fii ai
satului Plugova:
1. Dr. veterinar Adamescu Paul, director al Direcþiei
Judeþene Veterinare Mehedinþi.
2. Doctor urolog Bucuraº Viorel, profesor universitar,
în Timiºoara.
3. Dr. veterinar Ionuþ Cornianu, din Caransebeº.
4. Economist Drãgan Pavel, Curtea de Conturi

Preotul Constantin Grozãvescu, originar
din Plugova, ºi ultima sa slujbã ca preot

Foto: N.D.P.

Pãrintele Dumitru Bãºulescu,
din V. Bolvaºniþa

Timiºoara.
5. Jurist Drãgan Nicolae, ºeful Casei Armate din
Timiºoara.
6. Drãgan Romeo, ofiþer vamã.
7. Grozãvescu C-tin, preot Mehadia.Grozãvescu C-tin, preot Mehadia.Grozãvescu C-tin, preot Mehadia.Grozãvescu C-tin, preot Mehadia.Grozãvescu C-tin, preot Mehadia.

8. Drãgan Ileana Stoian – avocat în Baroul Prahova.
9. Drãgan Gheorghe – profesor în Tg. Jiu.
10. Pârvulescu Dan, economist în Timiºoara.
11. Popovici Ion, economist, ºef de vamã în Banat.

„Respectul pentru tradiþia locului ºi datoria «sfinþirii»lui înseamnã,
în ultimã instanþã, înþelegerea faptului cã suntem în comuniune cu cei
care au fost înaintea noastrã, cu cei care ne sunt contemporani ºi cu
cei ce vor veni dupã noi.”

Alexandru NemoianuAlexandru NemoianuAlexandru NemoianuAlexandru NemoianuAlexandru Nemoianu

22 august 2007 - Valea Bolvaºniþa22 august 2007 - Valea Bolvaºniþa22 august 2007 - Valea Bolvaºniþa22 august 2007 - Valea Bolvaºniþa22 august 2007 - Valea Bolvaºniþa
În casa fostului primar, domnul Lãzãrescu, am avut ºansa ºi

plãcerea de a cunoaºte unul din fiii satului care prin activitatea sa ºi-
a lãsat o puternicã amprentã asupra vieþii spirituale a satului în cei 30
de ani cât a pãstorit enoriaºii spre cele sfinte - preotul pensionar
Dumitru Bãºulescu.Dumitru Bãºulescu.Dumitru Bãºulescu.Dumitru Bãºulescu.Dumitru Bãºulescu.

De o sensibilitate , inteligenþã ºi totodatã modestie aparte, vorbele
lui blânde ne produc plãcere ºi în acelaºi timp o misterioasã liniºte
sufleteascã.

Lucruri fãcute cu un anumit simþ al responsabilitãþii în faþa eno-
riaºilor sãi, dar ºi regretul pentru lucrurile nefãcute, ne dau dimen-
siunea unei personalitãþi aparte animatã
de bun simþ, modestie ºi eleganþã.

Aflãm cã este nãscut în anul 1952,
în Valea Bolvaºniþa. ªcoala primarã,
din clasa I-a ºi pânã în clasa a VII-a, o
urmeazã în localitate, iar primul
trimestru din clasa a IX-a îl efectueazã
la Liceul ªtefan Plavãþ din Orºova. Pe
motiv de boalã, pãrãseºte acest liceu
pentru a se înscrie la Seminar, acesta
fiind de fapt ºi adevãratul motiv. înscris,
ºi susþinând examen de admitere la
Seminarul Teologic din Caransebeº,
în anul 1969, reuºeºte absolvirea
acestuia în anul 1974. In acelaºi an, prin
examen de admitere, reuºeºte la
Institutul Teologic de Grad Universitar din Sibiu. La 30 septembrie
1974, dupã examen, e încorporat în armatã, ºi îºi îndeplineºte stagiul
de 9 luni (termen redus) în localitatea Dej, pânã la 29 iunie 1975.

În 1975 începe cursurile Institutului ºi continuã încã 2 ani la zi,
dupã care este hirotonit, în anul 1977, la 18 iulie, ca diacon ºi la 20
iulie ca preot, pentru parohia Valea Bolvaºniþa, unde este numit din
data de 6 august 1977. În acest timp continuã cei doi ani de Institut
la Sibiu la „farã-frecvenþã” iar anul 1979 îl gãseºte ca absolvent al
acestui Institut.

În acest an începe ºi truda sa, împreunã cu enoriaºii, pentru
repararea bisericii. Astfel în toamna acestui an reface zidul care
împrejmuieºte curtea bisericii, de la intrare ºi pânã la poarta lui Drãgan
Nicolae, zid care era dãrâmat pânã la pãmânt, ºi se toarnã planºeu
deasupra lui. De asemenea se reparã poarta din zidul dintre Bisericã
ºi ºcoalã.

În anul 1985, Biserica necesitând reparaþii interioare, preotul
Dumitru Bãºulescu face demersurile necesare pentru retencuirea
interioarã. Se primeºte devizul aprobat în anul 1986, an în care ºi
încep lucrãrile de reparaþii cu meseriaºi aduºi din Lugoj. Lucrãrile se
desfãºoarã de-a lungul anilor 1987-1987. În anul 1989, pe data de
24 februarie, o comisie de pictori se prezintã pentru întocmirea
devizului în vederea executãrii picturii interioare.

Am fost bucuros de invitaþia de-a
participa la „ÎNTÂLNIREA CU FIII
SATULUI” care a avut loc de Sfânta
Marie Mare, în splendida Salã a
Cãminului Cultural din Plugova (Caraº-
Severin). Bucuria mea îndatã s-a dublat
deoarece am avut ºansa ºi onoarea
deosebitã de-a sta la masã cu doamna
Maria Alexandra, fiica Plugovei.

Desigur, generaþiile tinere habar nu
au, ele nu ºtiu ce personalitate ilustrã a
fost ºi este doamna Maria Alexandru,
ºi nu e vina lor, ci e vina diriguito-ci e vina diriguito-ci e vina diriguito-ci e vina diriguito-ci e vina diriguito-
rilor de astãzi, care nu aduc dinrilor de astãzi, care nu aduc dinrilor de astãzi, care nu aduc dinrilor de astãzi, care nu aduc dinrilor de astãzi, care nu aduc din
când în când pe micul ecran, lacând în când pe micul ecran, lacând în când pe micul ecran, lacând în când pe micul ecran, lacând în când pe micul ecran, la
radio ºi în presa cotidianã ima-radio ºi în presa cotidianã ima-radio ºi în presa cotidianã ima-radio ºi în presa cotidianã ima-radio ºi în presa cotidianã ima-
ginea gloriilor sportului ro-ginea gloriilor sportului ro-ginea gloriilor sportului ro-ginea gloriilor sportului ro-ginea gloriilor sportului ro-
mânescmânescmânescmânescmânesc .

Doamna Maria Alexandru, nãscutã
Golopenþa, din acelaºi arbore genealogic
cu savantul Sabin Golopenþia, a fost
multiplã campioanã mondialã la tenis
de masã; în galeria femininã a acestui
sport, România a avut trei nume cele-
bre: Angelica Rozeanu, Ella Zeller ºi
Maria Alexandru.

Conjudeþeana ºi consãteana
noastrã, stimaþi cititori, a dominat
sportul alb între anii 1952 – 1980, a
dobândit pentru culorile României 12
medalii mondiale, 20 de medalii
europene, peste 30 de medalii balcanice
ºi naþionale, a fost legitimatã ca sportivã
la Clubul Sportiv „Progresul” Bucureºti.

Doamna Maria Alexandru a dobândit
laurii de Maestrã emeritã a sportului ºi
a activat ani de-a rândul în calitate de
antrenor emerit. A fost ºi rãmâne lauda
þãrii ºi mai presus lauda Judeþului
Caraº-Severin. Sperãm sã se audã
despre toate acestea ºi în redacþia
Radioului Semenic precum ºi în redacþia
cotidienelor cãrãºene.

La mulþi ani cu sãnãtate, Doamna
Sportului Alb.

12. Ing. Tãbugan Ion, director în Direcþia Silvicã din
Caraº.
13. Teiºan Vetuþa, învãþãtoare în Timiºoara.
14. Vlaicu Dãnilã, ºef post poliþie Dalboºeþ (Valea
Almãjului).
15. Vlaicu Costa, tehnician silvic, Mehadia.
16. Crãciunescu Simion, colonel în Armia Românã,
la Mangalia
17. Maria Alexandru, nãscutã Golopenþa, cam-
pioanã mondialã ºi multiplã campioanã europeanã
la tenis de masã.

MenþiuniMenþiuniMenþiuniMenþiuniMenþiuni: Doamna învãþãtoare Cãlina Rãdoi
(nãscutã Puºchiþã în Petnic, unde s-a nãscut ºi
N.D.P., redactorul de la „Vestea”) nu a putut participa
din motive de sãnãtate. Ne-a trimis, în schimb, o
scrisoare adresatã „Generaþiei 1957Generaþiei 1957Generaþiei 1957Generaþiei 1957Generaþiei 1957", de
felicitare ºi bunã aducere-aminte faþã de foºtii sãi
elevi. Noi, „Generaþia 1957Generaþia 1957Generaþia 1957Generaþia 1957Generaþia 1957", îi mulþumim ºi îi
pãstrãm recunoºtinþã eternã pentru ceea ce a fãcut
pentru binele nostru, îi mulþumim dumneaei ºi
domnului profesor Rãdoi Martin. Mulþumiri aducem
ºi profesorilor participanþi: Adamescu Trifu,Adamescu Trifu,Adamescu Trifu,Adamescu Trifu,Adamescu Trifu,
Drãgan Vasile, Cornianu Mihai Drãgan Vasile, Cornianu Mihai Drãgan Vasile, Cornianu Mihai Drãgan Vasile, Cornianu Mihai Drãgan Vasile, Cornianu Mihai ºi PepºilãPepºilãPepºilãPepºilãPepºilã
M a t e iM a t e iM a t e iM a t e iM a t e i .

NICA DRÃGAN

OAMENI CARE „SFINÞESC” LOCUL ÎN CARE TRÃIESC
Am stat la masã

cu MARIA ALEXANDRU

N.D. PETNICEANU

Dupã multã muncã ºi rãbdare în întocmirea formelor si iniþierea
demersurilor necesare începerii lucrãrii, care s-au obþinut foarte
greu prin stãruinþa preotului Dumitru Bãºulescu, lucrarea îi este
atribuitã doamnei Sterescu Teodora Cican din Timiºoara.

Astfel, în anul 1990, la începutul lunii mai, se încep lucrãrile de
execuþie a  picturii pereþilor interiori.

Erau necesare o serie de materiale care s-au procurat cu ajutorul
oamenilor, a enoriaºilor, care au fost foarte receptivi in derularea
acestei acþiuni, de exemplu schela metalicã s-a procurat de la I.G.O.
Bãile Herculane cu sprijinul d-lui subinginer Mihan Gheorghe din
localitate, dulapii de lemn necesari pentru schelã au fost aduºi de
preotul Dumitru Bãºulescu cu mici adaosuri de la credincioºi.
Doamna pictoriþã a locuit la familia Domilescu(Ghiþã) Gheorghe
lorga, iar masa asiguratã de cãtre credincioºi.

Înainte de începerea lucrãrilor de picturã s-a înlocuit þigla spartã
ºi fisuratã de pe Bisericã. S-au întâmpinat ºi greutãþi, în special în
procurarea uleiului de in fiert ºi a oxidului de titan, necesare în

procesul de picturã.
Datoritã amplorii lucrãrii, ºi a

volumului mare de muncã necesar,
lucrarea a fost finalizatã abia la sfârºitul
anului 1991.

Aici sunt demni de amintit membrii
din Consiliul Parohial din acea
perioadã, care s-au implicat în mod
activ în executarea tuturor acestor
lucrãri, precum ºi pentru sprijinul
acordat preotului Dumitru Bãºulescu
in coordonarea acestei acþiuni:

Domilescu Iosif (Budu) - cantor,
Blidaru Grigore (Burtã), Domilescu
Gheorghe I (Tarec), Ferescu Alexã
(Ogrin), Domilescu Gheorghe II

(Tuciu), Drãgan Licã (Tãtucu), Blidaru Cola (Jiac), Humiþa Pavel
(Duma), Blidaru Petru (Blidaru), Corcescu Gravilã (Begu) - epitropi.

Deºi ar mai fi multe de spus, considerãm cã aceste rânduri sunt
suficiente pentru a pune în evidenþã o personalitate, care prin
activitatea sa pusã în slujba lui Dumnezeu ºi a comunitãþii, a creat în
sufletele enoriaºilor sãi acele elemente spirituale care dau sens vieþii.

Se crede cã la naºtere Dumnezeu ne dã fiecãruia o misiune pe
care trebuie s-o îndeplinim în timpul vieþii, contribuind astfel fiecare,
cu câte puþin, la desãvârºirea mãreþului plan cosmic al divinitãþii.
Pentru împlinirea acestor misiuni este necesar sã respectãm anumite
reguli, care sunt de fapt principiile moral-creºtine care trebuie sã ne
cãlãuzeascã în viaþã. Se poate spune, în acest context, cã sentimentul
pe care îl avem, dupã aceastã discuþie, este cã pãrintele Bãºulescu
este unul din cei care ºi-au împlinit misiunea ºi, totodatã, constatãm
cã pãrintele este unul din tot mai puþinii oameni legaþi de locul în
care s-au nãscut ºi pentru care dragostea de viaþã ºi puterea de
muncã în folosul semenilor sunt o cinste ºi o binecuvântare de la
Dumnezeu. Pãrintele a fost ºi rãmâne, cu toate cã a ieºit la pensie, o
personalitate ilustrã, înnobilatã spiritual. Oricine soseºte în Valea
Bolvaºniþa, aºa cum am sosit ºi noi, ºi se intereseazã de un fenomen
cultural ºi spiritual îl gãseºte în persoana pãrintelui Dumitru
Bãºulescu. C. VLAICU
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DUNGADUNGADUNGADUNGADUNGA
Nu e vorba de „Dunga” din Brazilia,

portar de renume odinioarã, azi selec-
þionerul reprezentativei de fotbal, ci e vor-
ba, stimaþi cititori, de domnul ION BOR-
DÂNC, alintat de prieteni cu apelativul
de „Dunga”. Trãieºte în Valea Bolvaºni-
þei ºi este ºi dumnealui, ca ºi selecþio-
nerul de fotbal, faimos: la 80 de ani a
atins un record personal: a luat carnetul
de conducere auto, l-a luat cu brio,
uimindu-i pe examinatorii poliþiºti din
Caraº. Felicitãri, domnule Dunga!

Domnul Ion Bordânc este un tip for-
midabil, ºpilcuit, cu alurã atleticã, frumos
croit, un bãtrân care a ºtiut sã îmbãtrâ-
neascã frumos, sã ducã o viaþã echili-
bratã, sã-ºi drãmuiascã timpul între
slujbã, viaþa de familie ºi viaþa extrapro-
fesionalã. La un pahar de „cireaºã”,
dãruit cu generozitate de domnul inginer
Vasile Muicã, ne-a fãcut câteva mãr-
turisiri demne de a fi aºternute în paginile
„Vestei”.

Ion Bordânc zis Dunga a fost ucenic
vreme de patru ani la cojocãrie, la mais-
trul Nicolae Feneºan zis Boatã din Me-
hadia, a ieºit calfã, ºi-a deschis atelier
de cojocar în Valea Bolvaºniþa, dar dãrile
cãtre stat l-au falimentat.

Dupã rãzboi s-a angajat la Întreprin-
derea de Gospodãrie Raionalã Meha-
dia, pe vremea Raionului Almãj – Meha-
dia, unde a avut ºansa sã se recalifice
ca electrician, meserie ce i-a plãcut ºi a
lucrat ca electrician pe satele din arealul
raionului, a lucrat în cinste ºi omenie, a
întins sârme ºi a introdus luminã în ca-
sele oamenilor, aducându-le bucurie.
Curentul electric le-a adus radioul, apoi
televizorul în casã ºi el a fost tare fericit
pentru munca sa. ªi asta pânã la pen-
sionare.

De însurat s-a însurat cu Floarea Bã-
ºulescu, fatã frumoasã ºi cu stare, din
Valea Bolvaºniþa, dar Dumnezeu nu le-
a dat copii, a trãit cu femeia lui în fericire
pânã când a luat-o Tatãl ceresc. Acum e

singur cuc, de îngrijit îl îngrijesc niºte
nepoþi, are rând la casã ºi oleacã de
avere, aºa cã nepoþii vor fi mulþumiþi.

Moº Dunga are câteva amintiri pe
care nu le poate uita: una e de pe vremea
când fusese ucenic la maistrul Boatã din
Mehadia, erau 12, ucenici ºi calfe la un
loc, maistrul Boatã avea comenzi serioa-
se, câºtiga cât voia de mult, dar ºi
cheltuia tot aºa. O datã pe sãptãmânã

maistrul Boatã se ducea la cafanã la
Bergwanger, restaurant de lux, nu se
intra decât la þinutã, paznicii nu-þi dãdeau
voie. Aici se întâlneau bogãtanii, negus-
torii ºi meseriaºii Mehadiei: Balura (ca-
sap), cu magazin de produse de carman-
gerie, Marghitici, cel cu depozitul en gros
de alimente, baºca tipografia ºi ziarul
„Grãnicerul”, Gheorghe Moraru, stãpânul
pãdurilor ºi exportator de lemn în þarã ºi
în strãinãtate, Ioniþã Cãpuºã, cu maga-
zine de textile, un oarecare Popescu, cu
bãcãnie pe centru, Rober, neamþ, ori
jidan, cu magazine cu mãrunþiºuri, apoi
mãcelarul Ociu ºi Iosif Fãrbaru.
Bogãtanii jucau cãrþi, biliard ºi ruletã,
seara pânã dimineaþa, în zori „maistoriþa,

îºi aminteºte Dunga, mã pomenea din
somn ºi îmi zicea:  «du-te, Ionicã, du-te
la local, cã maistorul tãu o pierdut o
avere la cãrþi» ºi mã duceam cu teancu
de bani învelit în ziar”.

În alte zile, în local, la Berwanger, se
fãceau petreceri, joc, bal în toatã regula,
cânta banda din Mehadia, Petricã Mircea
cu ai lui, cu Lajos, Vlãduleºtii ºi alþii, cân-
tau ºi se umpleau de bani. Însemna cã
maistrul Boatã câºtigase potul la cãrþi...
Sãracã lume... S-a dus ºi nu mai e...

- Altã bucurie?
- Când m-au primit în partid... Am fost

selecþionat ca cel mai bun electrician ºi
m-am bucurat cã mi-s plin de respect...
Deh, s-a dus ºi asta, cum s-a dus ºi traiul
de la maistrul Boatã... Eu nu am rupt
carnetul de partid, cum l-au rupt alþii...

- De ce? fac curios.
- Sã mã bãtjocuresc singur?! În carnet

era potreaua mea...
- Alþii n-au þinut cont, mai zic eu.
- Alþii au rupt carnetele altora ca sã

se dea mari, ca sã ajungã iar la putere,
aºa cum au ajuns Roman, Iliescu ºi trupa
lor. Un om corect, cinstit, nu se batjocu-
reºte singur... ªi eu nu m-am batjocurit.
Asta-i.

- Acum ce bucurie aveþi?
- Carnetul de ºofer ºi maºina „Dacia”.

Mã urc la volan ºi o tund pânã în Bãni,
pânã la Sebeº, pânã la Megia, bani am,
aºa cã mã mai uit ºi eu dupã una, dupã
alta, dupã ce-mi cere sufletul, mai zice ºi
râde cu poftã moº Dunga. Râde el, râdem
ºi noi, eu, inginerul Muicã ºi confratele
Costel Vlaicu, ºi sorbim licoarea de pe
buza paharului. Un pahar îi scapã
inginerului din mânã. Se face þãndãri.

- Cioburile aduc noroc, zic eu.
- Noroc sã dea Dumnezeu, face

bisericos interlocutorul nostru ºi se ridicã
de la masã, privind cu ochi tineri licãrul
stelelor de pe boltã...

N.D. ªIRIANU

ªcoala din Valea Bolvaºniþa

În ºcoala din Valea Bolvaºniþa (cla-
sele 1-4) suntem puþine cadre didactice:
doi învãþãtori ºi douã educatoare. În-
vãþãtoare la clasele 1-4 este ºi doamna
Claudia Blanca ªembera, originarã din
Caransebeº, unde îºi are pãrinþii,
absolventã a Liceului Pedagogic din
oraºul din umbra Muntelui Mic.

Este un cadru didactic bine pregãtit
ºi foarte bine orientat, cu pasiune pentru
munca de educator, de creºterea ºi
instruirea copiilor din Valea Bolvaºniþa.
Îºi drãmuieºte timpul între ºcoalã,
familie (este cãsãtoritã ºi locuieºte în
Herculane, face naveta între staþiune ºi
Valea Bolvaºniþa) ºi munca obºteascã.

Faimosul DUNGA. Foto: C. Vlaicu

Colega mea: învãþãtoarea Claudia Blanca ªembera
Doamna învãþãtoare Claudia Blanca

ªembera este preºedinta pe Caraº-Se-
verin a Comutãþii Cetãþenilor Români de

etnie cehã, strãmoºii sãi îºi trag rãdã-
cina din Boemia, bunicii, care se aflã în
Sumiþa din Valea Almãjului, sunt ceea
ce se spune în popor, PEMI, oameni de
omenie, harnici ºi trãiesc într-o armonie
tradiþionalã cu românii de pretutindeni.

Mai adaug, la cererea redacþiei zia-
rului „Vestea”, cã învãþãtoarea ªembera
este foarte cititã, cu un grad sporit de
culturã, vorbitoare de limbi strãine: fran-
ceza, engleza ºi ceha, limba sa mater-
nã, apoi se exprimã într-o limbã românã
impecabilã. Sunt bucuros cã am o ase-
menea colegã în ªcoala din Valea Bol-
vaºniþa. înv. GRIGORE DOMILESCU,

director
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DDDDDESENEESENEESENEESENEESENE     DEDEDEDEDE     PICTORULPICTORULPICTORULPICTORULPICTORUL VITALIS COJOCARU VITALIS COJOCARU VITALIS COJOCARU VITALIS COJOCARU VITALIS COJOCARU

Legionarii adoptaserã acest text, îl socoteau
un cântec de-al lor, ei nu aveau de unde ºtii, mã
refer la legionarii de rând, cã textul fusese scris în
17 august 1917, în tranºee, la Oituz, de cãtre poetul
soldat Artur
E n ã º e s c u
(1889 – 1942),
cel care scri-
sese ºi versu-
rile de la ar-
hicunoscuta
romanþã „Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-
þa, þigancaþa, þigancaþa, þigancaþa, þigancaþa, þiganca
cu sâni decu sâni decu sâni decu sâni decu sâni de
piat rãpia t rãpia t rãpia t rãpia t rã”.

In preaj-
ma „Izvoru-„Izvoru-„Izvoru-„Izvoru-„Izvoru-
lui Cãpita-lui Cãpita-lui Cãpita-lui Cãpita-lui Cãpita-
nului”nului”nului”nului”nului” cântau
ºi trudeau legionarii Bolvãºniþeni: Blidariu Ion (Vuc),
Domilescu Ion (Martinescu), Ilia Jursa ºi Pãtruþ
Velcan (Velca).

Locul unde se aflã ºi astãzi aceastã fântânã
întru pomenirea lor este la poalele Dealului Padeº,
iar cãpitanul a fost Zelea Codreanu, cel ucis din
ordinul regelui Carol al II-lea pentru cã Zelea
Codreanu, în calitate de deputat în Parlamentul
României þinuse mai multe discursuri prin care
biciuise corupþia ºi fãrãdelegile practicate de
deputaþii partidelor aºa zise istorice P.N.L. ºi P.N.Þ.
Corupþia interbelicã nu a fost cu nimic mai prejos
comparativ cu corupþia de astãzi din partea
guvernanþilor ºi parlamentarilor români. Fiecare are
2 – 3 vile, maºini luxoase, concedii pe Coasta de
Azur, în timp ce pensionarii români nu au bani de
pâine ºi de-o pastilã, în timp ce tineretul român a
ajuns personal de serviciu în strãinãtate. Românii
au ajuns slugile Europei... Oare pânã când?
(N.D.P.N.D.P.N.D.P.N.D.P.N.D.P.)

Salutãm plãcile comemorative montate pe
frontispiciul unor clãdiri publice sau private. Ele

demonstreazã dragostea
ºi preþuirea pentru oa-
menii care au fost ºi nu
mai sunt, pentru acei
oameni care au fãcut
ceva deosebit pentru
satul lor, pentru oraºul lor,
pentru þara lor româ-
neascã.

Puþinã lume înþelege
rostul acestor plãci.
Asemenea acte culturale
ar trebui sã stea prioritar
în atenþia primãriilor, ºe-
filor de culturã, bibliote-

carilor, consilierilor retribuiþi din banul public pentru
a gândi româneºte.

Iatã, mi-a fost dat sã vãd în satul Valea Bol-Valea Bol-Valea Bol-Valea Bol-Valea Bol-
vaºniþavaºniþavaºniþavaºniþavaºniþa o asemenea placã pe faþada primãriei (de
odinioarã), montatã ca un act de recunoaº-montatã ca un act de recunoaº-montatã ca un act de recunoaº-montatã ca un act de recunoaº-montatã ca un act de recunoaº-
tere faþã de cei care au pãstrat nealterattere faþã de cei care au pãstrat nealterattere faþã de cei care au pãstrat nealterattere faþã de cei care au pãstrat nealterattere faþã de cei care au pãstrat nealterat
cântecul românesccântecul românesccântecul românesccântecul românesccântecul românesc. Cinste lor! Aceºti instru-
mentiºti au fost:
- Corcescu Vasile (Corcia)
- Blidariu Grigore (Burtã)
- Drãgan Mihai (Blidariu)
- Lãzãrescu I. Cornianu
- Blidariu Ianãº Drãgan
- Ferescu Gore Duma
- Blidariu Petru (Puþulanu)
- Bordâc Ion
- Drãgan Ianãº
- Bãºulescu Vasile (Jincu)
- Drãgan Ion (Târziu)
- Vasilescu Gore (Toni)
- Blidariu Ianãº

Se menþioneazã „Placa s-a pus în amin-„Placa s-a pus în amin-„Placa s-a pus în amin-„Placa s-a pus în amin-„Placa s-a pus în amin-
tirea fanfarei din Valea Bolvaºniþa, detirea fanfarei din Valea Bolvaºniþa, detirea fanfarei din Valea Bolvaºniþa, detirea fanfarei din Valea Bolvaºniþa, detirea fanfarei din Valea Bolvaºniþa, de
cãtre Petru Daia Cristescu (din Plugova),cãtre Petru Daia Cristescu (din Plugova),cãtre Petru Daia Cristescu (din Plugova),cãtre Petru Daia Cristescu (din Plugova),cãtre Petru Daia Cristescu (din Plugova),
vicepreºedinte al Consiliului Comunal dinvicepreºedinte al Consiliului Comunal dinvicepreºedinte al Consiliului Comunal dinvicepreºedinte al Consiliului Comunal dinvicepreºedinte al Consiliului Comunal din
Valea Bolvaºniþa. Anul 1963.”Valea Bolvaºniþa. Anul 1963.”Valea Bolvaºniþa. Anul 1963.”Valea Bolvaºniþa. Anul 1963.”Valea Bolvaºniþa. Anul 1963.”

Aplicaþii pe Cãminul
Cultural 1963

Fântâna cãpitanului

Izvorul cãpitanului Codreanu!Izvorul cãpitanului Codreanu!Izvorul cãpitanului Codreanu!Izvorul cãpitanului Codreanu!Izvorul cãpitanului Codreanu!
E vorba de istorie ºi istoria este a noastrã, cu

faptele ei bune ºi cu faptele ei rele, fapte fãcute ºi
consumate de oameni. Nu putem fugi de trecut. În
þara noastrã au fost la guvernare fel de fel de partide:
þãrãniºti, liberali regaliºti, legionari, antonescieni,
comuniºti ºi, mai nou, aºa-ziºi democraþi policolor.

Mica noastrã însemnare se referã la scurta
guvernare a Gãrzii de Fier, a Miºcãrii legionareMiºcãrii legionareMiºcãrii legionareMiºcãrii legionareMiºcãrii legionare,
care dupã cum se ºtie a condus þara cu pistolul în
mânã, moartea profesorului Nicolae Iorga, dascãl
de renume mondial, spune totul. Dar, e bine sã se
ºtie, cã legionarii au fãcut ºi fapte bune, omeneºti,
aºa cum au fãcut în Petnic o casã unui prizonier
întors din Siberia dupã 21 de ani de lagãr, ori cum
au fãcut în Valea Bolvaºniþa o fântânã, în toamna
lui 1940, o fântânã cu apã rece straghiaþã ºi curatã
ca lacrima de copil.

Legionarii din Petnic, legionarii din Valea
Bolvaºniþa munceau cu toþii, munceau ºi cântau de
zor un cântec al lor: „Cruce albã de mes-Cruce albã de mes-Cruce albã de mes-Cruce albã de mes-Cruce albã de mes-
teacãnteacãnteacãnteacãnteacãn”. Versurile sunt memorabile:

„Cruce albã de mesteacãn,
Rãsãritã printre creste,
Cine te cunoaºte-n lume,
Cruce fãrã de poveste?
............................................
Cruce albã de mesteacãn
Biciuitã de furtuni,
Peste lemnu-þi gol, doar luna
Pune albele-i cununi.
..............................................
Sfântul îngropat sub tine
Cine-l va mai ºtii de-acum,
Cruce albã, rãtãcitã
Lângã margine de drum?

Braþele-þi de vânturi smulse
Se vor pierde pe poteci,
Numai brazda de þãrânã
Nu-l va pãrãsi pe veci.Nu-l va pãrãsi pe veci.Nu-l va pãrãsi pe veci.Nu-l va pãrãsi pe veci.Nu-l va pãrãsi pe veci.”

IN MEMORIAM
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PÃRINTELE VASILEPÃRINTELE VASILEPÃRINTELE VASILEPÃRINTELE VASILEPÃRINTELE VASILE
În companie tânãrului coleg, Costel Vlaicu,

am vizitat în scop documentar satul Globu-Rãu,
una din perlele comunei Mehadia. Aici, la
Globu-Rãu, ai senzaþia cã satul este
dãltuit în cremene, cã se face una
cu codru ºi cã este mai aproape
de cer ºi implicit de Dumnezeu.
Senzaþia se amplificã dacã îl
cunoºti pe pãrintele Vasile, preotul
din parohia Globu-Rãu.

Fusese o zi de sãrbãtoare
creºtinã, în bisericã erau câþiva
credincioºi, majoritatea în etate,
doar doi sau trei copii, fapt ce nu
l-a împiedicat pe pãrintele Vasile
sã-ºi þinã predica dupã ritual ºi
canoanele cunoscute, ca ºi cum
în faþa amvonului ar fi fost sute ºi
mii de creºtini! Ascultându-l pe
pãrintele Vasile aveam impresia cã
îl ascultam pe pãrintele Alioºa din
„Fraþii Karamazov”, cã sorb cu urechile, cu ochii,
cu sufletul vorbele sfinte ale preotului ce tulburã
omul ºi-l înalþã înspre sublim, înspre altruism,

înspre umanul atins de aripa unui înger albas-
tru(...)

Icoane pe lemn pictate de preoteasa Ioana

Pãrintele Vasile ºi ai sãi

Casa parohialã, una „grãnicereascã”, având
vechimea veacurilor tereziene, este ornatã cu
picturi religioase insolite, încântãtoare, minus-

cule, ce demonstreazã talent, pricepere ºi
inteligenþã din partea pictorului, aflu cã picturile
sunt opera preotesei Ioana, autoarea având studii
înalte de specialitate, titratã în picturã ºi
restaurarea picturilor bisericeºti. În gând felicit
pe doamna preoteasã, în lipsa sa îl felicit pe
pãrintele Vasile pentru aleasa inimii sale, aleasa
pruncilor sãi.

O ºtire ineditã m-a pus pur ºi simplu pe
gânduri arar trãitã: la Globu-Rãu funcþioneazã
un cerc de picturã religioasã, avizat de
excelenþa sa episcop Lucian, noutate pe care
nu am gãsit-o în întregul Banat! Existã un cerc
de picturã, dar nu religioasã, în Dumbrãviþa
(Timiº) iniþiat de poeta Mariana Sperlea. Iatã cã
la Globu-Rãu preoteasa Ioana se apropie de
Dumnezeu ºi de cele sfinte, atât ea cât ºi copiii
din aceastã oazã naturalã, care, aºa cum am

spus, e mai aproape de cer.
Din mãrturisirile pãrintelui Vasile Gligor

Fordon aflãm cã a urmat ºi isprãvit Teologia la
Oradea, a susþinut examenul de licenþã
cu lucrarea „Vasile cel Mare –
sfetnicul cel luminat al poporului
român”, apoi a urmat studii de
masterat în Teologie Pastoralã, studii
echivalente cu definitivatul în teologie
ºi învãþãmânt.

Pãrintele Vasile exprimã, pro-
babil, ºi o doleanþã a doamnei preo-
tese, plecatã cu pruncii în vacanþã în
Ardeal, o întâlnire literarã, cu o expo-
ziþie de picturã, pentru data de 20 ia-
nuarie 2008, o acþiune sub
patronajul spiritual al bisericii din
Globu-Rãu, închinatã poetului Mihai
Eminescu.

La aceastã acþiune vor fi
prezenþi, între alþii, pictorii Ignea

Loga ºi
Mariana
Sperlea,
membri ai
Societãþii
„Sorin
Titel” din
Banat.

La
bunã-
vedere,
pãrinte
Vasile,
rubedenia
rusului
Alioºa din
„Fraþii
Kara-
mazov” ai lui Dostoievski. (NDP)

Casa parohialã din Globu-Rãu
Crucea din faþa bisericii,
donatã de maramureºeni
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Mitropolia Banatului
Cabinetul Mitropolitului
NICOLAE CORNEANU
Bd. C.D.Loga nr. 5
Timiºoara
August 2007

Domnului Nicolae Danciu Petniceanu
327270 Mehadia, str. Pãdurii 389
Jud. Caraº-Severin

Confirm primirea „Circularei”, însoþitã de
ultimul numãr al publicaþiei „Vestea”. Vã
apreciez întreaga activitate ºi vã urez succes în
tot ceea ce faceþi pe tãrâm literar-artistic.

Cu cele mai sincere bune doriri,
Mitropolit Nicolae

Aflãm dintr-un articol apãrut în presa
centralã de un sat bãcãuan, aflat într-o
Românie recent intratã în UE, unde nu existã
ºi nu a existat vreodatã, curent electric. Oamenii
ºi-au tras cablu TV, mulþi dintre ei ºi-au
cumpãrat frigidere, televizoare, maºini de
spãlat, sperând cã într-o bunã zi le vor putea
folosi.

O situaþie asemãnãtoare se gãsea în urmã
cu 53 de ani în satul Globul Rãu, spre deosebire
cã în acele vremuri nu existau frigidere,
televizoare sau maºini de spãlat, în schimb
existau oameni destoinici, muncitori care ºtiau
ce vor ºi aveau capacitatea ca, prin munca lor,
sã obþinã ceea ce-ºi doresc.

Se întâmplã de multe ori ca unii oameni
prin cunoaºtere, ambiþie ºi perseverenþã sã-ºi
depãºeascã propriile limite. Un astfel de

fenomen se petrecea în anii 1954 – 1955 la
Globul Rãu: doi oameni – Drãgulescu Ianãº
(zis Momuia), þãran, ºi Tãtucu Ilia – voacnãr
(rotar, tâmplar de roþi), prin valorificarea unor
deosebite capacitãþi, au reuºit, printr-o muncã
ºi o pricepere greu de imaginat cã puteau sã-
ºi aducã curent electric în case, acei waþi care
azi ne lumineazã viaþa ºi fãrã de care nu mai
putem trãi.

Vremurile erau foarte tulburi: introducerea
forþatã a comunismului, a colectivizãrii ºi
greutãþile economice caracteristice, nu au
influenþat în nici un fel dorinþa acestor oameni
de a progresa.

Doi oameni care, prin realizarea lor, putem
spune cã sunt deosebiþi, au reuºit ca, prin
punerea în valoare a unor anumite cunoºtinþe
ce le deþineau, sã-ºi construiascã o microhi-

drocentralã pe râul Bela-Reca. Gãsind cel mai
potrivit loc, „Relea”, au construit un jgheab
pentru aducerea apei, apoi printr-o turbinã,
care era de fapt o roatã de lemn cu palete
(scãfiþe), se punea în miºcare un motor elec-
tric care producea curentul. La partea electricã
a instalaþiei a mai contribuit ºi ªuvãgãu
Gheorghe (Jiura). Curentul electric generat
de instalaþie mãsura o tensiune de 220 V ºi
chiar 380 V ºi era suficient pentru a asigura
necesarul celor douã familii.

Menþionãm cã în anul 1961 a fost introdus
curentul electric în Globul Rãu. Se poate
spune cã aceºti oameni au fost cu un pas
înaintea civilizaþiei, ei au adus curentul în
satul lor cu mult înainte de venirea „lãmpii
lui ilici”.

COSTEL VLAICU

Doi þãrani l-au devansat pe LeninDoi þãrani l-au devansat pe LeninDoi þãrani l-au devansat pe LeninDoi þãrani l-au devansat pe LeninDoi þãrani l-au devansat pe Lenin

Mario Balint ºiMario Balint ºiMario Balint ºiMario Balint ºiMario Balint ºi
americanii din Irakamericanii din Irakamericanii din Irakamericanii din Irakamericanii din Irak

Jurnalistul Mario Balint (fiul unui celebru
actor, om de omenie), cunoscut ca voce la
Radio Reºiþa ºi Radio Timiºoara, a fost trimis
corespondent special în Irak de cãtre Ra-Ra-Ra-Ra-Ra-
dio România Actualitãþidio România Actualitãþidio România Actualitãþidio România Actualitãþidio România Actualitãþi.

Dupã câþiva ani, Mario Balint s-a întors la
Reºiþa, cu o carte a sa: „24 ore în Þara24 ore în Þara24 ore în Þara24 ore în Þara24 ore în Þara
Rafidayn”Rafidayn”Rafidayn”Rafidayn”Rafidayn”, carte lansatã la Reºiþa, cu
puþinã vreme în urmã.

În presa reºiþeanã a apãrut întreaga
tevaturã sub genericul: „Am o mareAm o mareAm o mareAm o mareAm o mare
admiraþie pentru militari i ameri-admiraþie pentru militari i ameri-admiraþie pentru militari i ameri-admiraþie pentru militari i ameri-admiraþie pentru militari i ameri-
canicanicanicanicani”, afirmaþia aparþine autorului.

Întrebare retoricã domnule Balint: Faþã
de cine ai aºa mare admiraþie?! Faþã de niºte
criminali? Armata americanã duce în Irak un
rãzboi de ocupaþie, nedrept, dovadã numãrul
morþilor de-o parte ºi de alta. La aceste crime
s-a asociat ºi armata românã trimisã acolo,
de domnul preºedinte Bãsescu. Fac cevaFac cevaFac cevaFac cevaFac ceva
pe admiraþia dumitale, iar Nico-pe admiraþia dumitale, iar Nico-pe admiraþia dumitale, iar Nico-pe admiraþia dumitale, iar Nico-pe admiraþia dumitale, iar Nico-
lae Pârvu, care a fãcut din dum-lae Pârvu, care a fãcut din dum-lae Pârvu, care a fãcut din dum-lae Pârvu, care a fãcut din dum-lae Pârvu, care a fãcut din dum-
neata ziarist, se rãsuceºte înneata ziarist, se rãsuceºte înneata ziarist, se rãsuceºte înneata ziarist, se rãsuceºte înneata ziarist, se rãsuceºte în
mormânt. mormânt. mormânt. mormânt. mormânt. (Lae Carabinã)

Istoria este veche, ea dateazã din 1699/
1700, când un grup de preoþi ardeleni ºi câteva
sute de enoriaºi români ortodocºi s-au lãsat
ameninþaþi de propaganda catolicã ºi au devenit
greco-catolici, adicã „UNIÞI” cu Papa de la
Roma.

Astãzi, în contextul intrãrii þãrii noastre în
Uniunea Europeanã, s-a actualizat aceastã pro-
pagandã împotriva Bisericii Ortodoxe Române,
cu alte metode, chiar cu ameninþãri care
privesc integritatea statului român. Factorii
responsabili români, de destinele acestui popor
vitregit de vânturile istoriei, inclusiv Înalþi
Prelaþi Ortodocºi trebuie sã iese din starea
de aplatizare, de somnambulism politic ºi religios
ºi sã contraatace, având de partea lor milioanele
de creºtini ortodocºi din lumea întreagã.

Salut actul de curaj al tânãrului învãþat,
profesor doctor IULIAN LALESCU, din Me-
hadia, exprimat în eseul domniei sale, „Nicolae
Iorga ºi Mehadia”, publicat în cartea „Mehadia
– vatrã istoricã milenarã” (Editura Gordian,
Timiºoara, 2007),  din care ci tãm: „ . . .pe
profesorul N. Iorga l-a impresionat în mod

„Familia” de la
Vladimirovaþ (Serbia)
În comuna Vladimirovaþ Vladimirovaþ Vladimirovaþ Vladimirovaþ Vladimirovaþ (Petrovasîla înPetrovasîla înPetrovasîla înPetrovasîla înPetrovasîla în

Banatul istoricBanatul istoricBanatul istoricBanatul istoricBanatul istoric) se editeazã o splendidã revistã
ce aminteºte de „Familia” lui IOSIF VULCAN
(1841 – 1907), apare graþie domnului ing. Traian
Trifu Câta, un mare suflet de român, cum azi arar
mai gãseºti. Publicaþia este difuzatã tuturor
românilor din lumea întreagã! Mare lucru,
domnule inginer! Prin aceastã revistã dumneata
refaci unitatea culturalã a românilor, cum a
refãcut-o la vremea sa Iosif Vulcan. Sã te þinã
Dumnezeu pe pãmânt cã în ceruri îl are pe Iosif
Vulcan, Iulian Grozescu ºi Mihai Eminescu, o
tripletã de aur veritabil. (Redacþia)

PROPAGANDA CATOLICÃ PENTRU UNIRE CU ROMA
ESTE O PROPAGANDÃ ANTIROMÂNEASCÃ

deosebit faptul cã Biserica Ortodoxã Românã
fusese unicã în felul ei, în condiþiile dualismului
austro-ungar, pardoseala fiind pavatã în culorile
tricolorului românesc, culori care ºi astãzi se
menþin în acest locaº. Evident, nu trebuie sã
uitãm cã savantul N. Iorga este unul dintre
întemeietorii naþionalismului românesc
luminat.

Mi se pare absolut interesantã existenþa unei
asemenea biserici în care pe padiment era
aºternut tricolorul românesc, în perioada când
se ºtie cã Biserica catolicã din Transilvania ºi
Banat fãceau eforturi susþinute ºi propagandã
antiromaneascã pentru „uniþi”, adicã Unirea
Bisericii româneºti cu Roma, în ideea de cato-
licizare. Semnat: Doctor în istorie prof. IULIAN
LALESCU, fiul Mehadiei postdecembriste.

Fac apel cãtre toþi intelectualii de-a se
solidariza cu Biserica Ortodoxã Românã, cu
memoria profesorului Nicolae Iorga ºi cu
tinereþea ideaticã a tânãrului cãrturar Iulian
Lalescu, fiu demn al Mehadiei.

N.D.PETNICEANU
Mehadia, august 2007
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OAMENI DIN VALEA BOLVAªNIÞAOAMENI DIN VALEA BOLVAªNIÞAOAMENI DIN VALEA BOLVAªNIÞAOAMENI DIN VALEA BOLVAªNIÞAOAMENI DIN VALEA BOLVAªNIÞA

Uica Dumitru, Stanca Durcie
ºi Sofia lu Trica Florica BaºulescuTinere din Valea Bolvaºniþei

Fanfara din Valea Bolvaºniþa

Defileazã fanfara, Orºova 1963

Trompetistul Gheorghina în mijlocul bolvaºniþenilor

N.D.P. între bolvaºniþeni, în dreapta sa, ing. Vasile Muicã,
cãlãuza noastrã.
Foto: C. Vlaicu

“La fântânã, douã fete spalã lânã!” De data asta fetele beau apã

MIHAI CORNIANU
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IMAGINI DIN GLOBU-RÃUIMAGINI DIN GLOBU-RÃUIMAGINI DIN GLOBU-RÃUIMAGINI DIN GLOBU-RÃUIMAGINI DIN GLOBU-RÃU

Casã veche

Biserica din Globu-Rãu

Casã Bubã,
Nicu

Globu-Rãu

Casa
parohialã

Pe uliþa lui Grigore,
la Globu-Rãu

Copii însetaþi,
la fântânã

La Globu-Rãu,
cu “Eminescu”

Rujan Petru
ºi N.D.P.

Foto:
Costel Vlaicu


