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SÃRBÃTOAREA SFINTELOR PAºTE
Ca fiu de þãrani, ca omul crescut la

sat, iubitor de Bisericã ºi de Dumnezeu,
am trãit ºi trãiesc cu intensitate, bucurie
ºi mãreþie, câteva sãrbãtori, fundamen-
tale, însemnate de Sfinþii Pãrinþi, cu roºu
în calendar: Naºterea Domnului, Învierea
Domnului ºi Nedeia, ruga ca-n Banatul
de la Munte. Pentru aceste sãrbãtori sfin-
te mã pregãtesc sufleteºte, îndeosebi mã
pregãtesc pentru a întâmpina cum se
cuvine Învierea Domnului Isus Cristos,
fiul lui Dumnezeu ºi al Sfintei Maria.

În aceastã lunã, mã preocupã Postul
Sfintelor Paºti, mã preocupã ziua cumi-
necãturii, a spovedaniei ºi a întâlnirii spi-
rituale cu Fiul lui Dumnezeu. Adesea
trãiesc clipe de suferinþã moralã, gân-
dindu-mã la suferinþele lui Isus Cristos,
batjocurit ºi rãstignit pe Cruce, bãtut în
cuie ºi înjunghiat de oamenii cãpitanului
Marcello (vezi romanul „Cãmaºa lui
Cristos”), mã gândesc cã Isus Cristos a
suferit, a pãtimit pe cruce pentru ca noi,
oamenii de rând, pãmântenii, sã fim
mântuiþi de pãcate, izbãviþi de patimi
deºarte ºi de capcanele satanei.

ªi toate acestea s-au petrecut într-o zi
de 13 ale lunii Aprilie, la ora ºase seara,
pe Dealul Golgotei, pe când Isus împli-
nise 33 ani, trei luni ºi... treisprezece zile.
Aºa cã este motivatã teama americanilor,
ºi nu numai a lor, de a da ochi cu cifra 13,
care i-a fost fatalã Domnului nostru Isus
Cristos Mântuitorul.

Recomand consãtenilor, care m-au
votat ºi celor care nu m-au votat, ca în
aceastã lunã sã caute sã se purifice, sã
posteascã, sã umble cu sufletul deschis
la Sfânta Bisericã, fie ea Ortodoxã, fie ea
Catolicã, fie ea Baptistã, sã nu uitaþi cã
sub cupola fiecãrui locaº sfânt se pome-
neºte numele Domnului, se citeºte din
Sfânta Carte, Scriptura, Biblia, Evanghe-
liarul, sã cãutãm sã pãtrundem cu ochii
inimii ºi ai minþii sfânta literã, sã ne lãsãm
cuceriþi de Numele lui Dumnezeu ºi al
Fiului Sãu.

Zic, iubiþi creºtini ºi stimaþi consãteni,
sã încercãm sã fim mai buni, mai umani,
mai înþelegãtori cu semenii noºtri, chiar
mai iertãtori, acolo unde legea este ºi ea
umanã, tolerantã. Aºa sã ne ajute Dum-
nezeu cum gândim ºi cum facem.

Damian Ureche 
(1935 – 1994)

Bat clopotele lumii pe-ntinderile vaste 
Din nou ni se anunþã o primãvarã grea. 
Cel rãstignit ne cheamã pe rana 

dintre coaste: 
Veniþi sã luaþi luminã, din suferinþa Mea.

Veniþi sã luaþi lumina iertãrii pe-ndelete, 
Curând, curând, luaþi seama,

am sã vã judec Eu. 
Voi ce-aþi lovit în Mine ºi-n cer 

cu-atât a sete, 
Mai sunteþi oare vrednici 

de bunul Dumnezeu?

Din rãnile purtate azi dau în floare merii 
ªi bate toaca, bate în aer dureros, 
Veniþi sã luaþi din Mine lumina Învierii, 
Cu moartea contra morþii a înviat Cristos.

Pe Fiul castitãþii gãsit-au sã-l condamne, 
Nu va uita Golgota pãdurile de cruci, 
Dar numai Tu, mãrite ºi 

preaslãvite Doamne, 
Poþi ºi pe zbiri pe calea cea bunã sã-i aduci.

ªi toaca veºnic toacã pãcatele pe toacã, 
Se-adunã cer din oameni cu cer 

din Dumnezeu, 
Deci, adevãr zic vouã, am înviat, chiar dacã 
Pe-o cruce nevãzuta mã rãstigniþi mereu.

Dar, Eu din ura voastrã 
Mi-am împletit iubirea, 
Prea multe cruci pe seama 

grumazului damnat! 
Iertându-vã potopul de rãni ºi rãstignirea, 
Cu moartea contra morþii Cristos a înviat!

P.S. Poetul Damian Ureche a vizitat în câte-
va rânduri Mehadia, fiind oaspetele lui NDP

Eu nu am ºtiut cã uneori iarna

Poate sã fie-o caldã primãvarã

ªi în mijlocul unui ger nãprasnic

Copacii pot sã înfloreascã iarã.

Eu n-am ºtiut, cã-n mijlocul furtunii,

Poþi sã ai cea mai sublimã pace

ªi rãnile te dor atât de tare,

În picuri de balsam se pot preface.

Nu am ºtiut cã râsul, ce te doare,

Îl poþi vedea un zâmbet fericit

ªi apele ce vin învolburate,

Se pot preface-n susur liniºtit.

Nu am ºtiut. Pânã în clipa-n care

Te-am întâlnit, o Binecuvântat Isus,

La Golgota, când am urcat, sub cruce

Acolo jos, povara mea am pus.

Cãzutã în genunchi, 

am plâns amarnic,

Din inimã eu þi-am cerut iertare

ªi am simþit cum pacea mã inundã

ªi am trãit în suflet vindecare.

De-atunci, viaþa mea, de pe pãmânt,

Cu tine, este umblet fericit

ªi nimeni, ºi nimic n-ar fi în stare,

Sã-mi ia comoara ce am dobândit.

aprilie 2008, Mehadia

ROZICA BÃªULESCU

de la Cultul Baptist din Mehadia

NU AM ªTIUT...NOAPTEA ÎNVIERII

Primar IANCU PANDURU



(...) Dacã ne gândim bine, postul Sfintelor
Paºti îºi are un rost bine lãmurit: învierea Dom-
nului a fost precedatã de patimile, rãstignirea ºi
moartea Sa, evenimente care cer o participare de
doliu. La capãtul postului Sfinþilor Apostoli Petru
ºi Pavel stã suferinþa martiricã a celor doi, ceea ce
îndreptãþeºte o pãrtãºie pe mãsurã. Cât despre
postul Sfintei Marii, el pregãteºte sãrbãtoarea A-
dormirii Maicii Domnului, a cãrei slujbã cuprinde
ºi un Prohod.

Oricine va admite
cã o sãrbãtoare pre-
supune ºi un strai
sãrbãtoresc: costu-
mul de Duminicã e
un costum de Dumi-
nicã, haina de nuntã e
o hainã de nuntã,
þinuta de recepþie e o
þinutã de recepþie, ºi
aºa mai departe. În
cele mai multe cazuri,
dobândirea straiului
sãrbãtoresc este re-
zultatul unor renun-
þãri - ºi chiar sacrificii
-, împletite însã cu bucuria anticipatã de a avea
ceea ce-þi doreºti ºi cu care vei fi în stare sã
cinsteºti momentul festiv la care eºti chemat sã iei
parte (fiindcã, sã ne înþelegem, orice sãrbãtoare e
un fenomen social; ea nu este niciodatã a unuia
singur). În pãrþile - din ce în ce mai puþine - unde
încã se mai pãstreazã tradiþia portului popular,
tinerele fete se adunã în postul Crãciunului la o
vecinã sau alta, în grupe mici, ºi cu mâinile lor îºi
cos sau împletesc straiele cele noi, în seri lungi,
ca niºte ºezãtori ale hãrniciei ºi cântecului. Aºa se
petrecea ºi în vremea copilãriei mele. Straiele
vechi par din ce în ce mai ponosite, vrednice de
aruncat, locul lor luându-l cele noi, cu toate
împlinirile ºi fãgãduinþele lor.

Mântuitorul Hristos ne spune într-o parabolã
cã un împãrat a invitat oaspeþi la nunta fiului sãu.
Cum însã aceºtia n-au vrut sã vinã, el i-a adunat
pe toþi nevoiaºii de pe drumuri ºi i-a silit sã intre
la ospãþ. Vãzând însã cã unul din ei nu purta hainã
de nuntaº, l-a dat afarã ºi l-a pedepsit. La su-
prafaþã, întâmplarea pare de domeniul absurdului:
de vreme ce omul se pomenise luat pe sus, pe
nepregãtite, ºi adus cu sila, cum de i se pretindea
strai de sãrbãtoare?... În realitate, împãratul i se
uitase în suflet ºi constatase cã, deºi i se fãcuse o
mare ºi neaºteptatã cinste, insul se mulþumea sã
mãnânce ºi sã bea, fãrã ca inima lui sã participe la
bucuria casei. Aceasta înseamnã, dragii mei, cã pe
lângã straiul sãrbãtoresc de care v-am vorbit,
vãzut, materialnic, fãcut pentru trup, existã ºi un
strai al sufletului, menit sã-i asigure omului

participarea la sãrbãtoarea lãuntricã. Din pãcate,
existã încã destui creºtini care cred cã sãrbãtorile
de iarnã se reduc la un pom împodobit, la sarmale,
caltaboºi, cârnaþi ºi bãuturã, uitând cã înaintea os-
pãþului de acasã li se îmbie ospãþul euharistie, al
sfintei cuminecãri, care e incomparabil mai impor-
tant decât belºugul de bucate. Ei bine, pentru acest
ospãþ duhovnicesc se cere strai duhovnicesc, iar
straiul acesta, cu toate podoabele virtuþilor lui, nu

poate fi pregãtit decât
prin post, adicã prin
renunþãrile ºi jertfele
acestuia. Postul nu
este un scop în sine,
ci mijlocul prin care
sufletul leapãdã de pe
el zdrenþele pãcatelor
ºi se primeneºte, în-
cetul cu încetul, prin
pocãinþã, mãrturisire
ºi faptã bunã. Postul
cuprinde în el nu nu-
mai renunþare, dar ºi
o bucurie a renun-
þãrii, ca o pregustare
a bucuriei finale.

Dar, iubiþii mei, sã privim lucrurile mai la a-
dânc. Dacã biruinþa învierii Domnului a fost pre-
cedatã de suferinþã, nici naºterea Sa nu a fost lip-
sitã de dureri premergãtoare. E adevãrat cã Sfânta
Fecioarã Mãria s a bucurat atunci când îngerul i-a
binevestit vrerea lui Dumnezeu; e adevãrat cã ea,
aflându-se, ceva mai târziu, în vizitã la ruda sa
Elisabeta, avea deplinã conºtiinþã cã este aleasa
Creatorului ºi cã de acum o vor ferici toate nea-
murile. Dar nu e mai puþin adevãrat cã tot ea avea
sã treacã printr-o seamã de încercãri numai ale ei,
pe care nici o altã femeie nu le-a avut ºi nu putea
sã le aibã (...). (1 Matei 22, 2-13)

(din arhiva NDP)

Scrisoare din Timiºoara
Mitropolia Banatului
Cabinetul Mitropolitului
Domnului Petniceanu

Confirm primirea nr. 2 (15) pe anul
2008 al periodicului „Vestea” ºi
broºura „Un prinþ popular” pentru
care vã mulþumesc. Permiteþi-mi sã
apreciez activitatea culturalã ce o
desfãºuraþi, pe care vi-o urez cât mai
îndelungatã.

Cu cele mai sincere bune doriri,
Mitropolitul Nicolae

V e s t e a  d u m n e a v o a s t r Ã2

Cuvântul paºti vine de la ebraicul pesach care
înseamnã trecere ºi se referã la trecerea minunatã
a evreilor prin Marea Roºie sau la trecerea înge-
rului morþii pe lângã casele fiilor lui Israel însem-
nate cu sângele mielului sacrificat la porunca lui
Dumnezeu (Ieºire 12,1-3). Pentru „poporul ales “
paºtile nu este doar sãrbãtoarea cea mai impor-
tantã, „sãrbãtoarea Domnului”, ce trebuia prãznui-
tã ca „aºezãmânt veºnic” ºi prin „adunare sfântã”
(Ieºire 12,13-17), ci înseamnã totodatã, ieºirea
din starea de robie faraonicã, dobândirea con-
ºtiinþei de neam ºi intrarea în þara libertãþii, a
fãgãduinþei, „þara în care curge lapte ºi miere”.

Pentru creºtini, Sfintele Paºti, sau învierea
Domnului, este tot cea mai mare sãrbãtoare, „sãr-
bãtoarea sãrbãtorilor ºi praznicul praznicelor”,
„sãrbãtoarea Dumnezeirii Mântuitorului”, ziua în
care s-au împlinit toate profeþiile Vechiului Testa-
ment, iar apostolii au înþeles cã „aºa se cãdea sã
pãtimeascã Hristos ºi sã învieze din morþi a treia
zi “(Lc, 24, 36), „fiind începãturã (a învierii) celor
adormiþi” (I Cor. 15, 20). Odatã cu acest praznic
noi sãrbãtorim însã ºi o trecere, dar nu dintr-o
þarã în alta, ci dintr-o stare în alta. De la robie la
libertate, de la pãcat la nepãtimire, de la de-
zechilibru la echilibru, din moarte la viaþã.

Asemenea poporului ales ºi noi traversãm o
perioadã de patruzeci de zile, un pustiu plin de tot
felul de ispite ºi obstacole, de slãbiciuni, încercãri,

Sfintele Paºte, sãrbãtoarea
Dumnezeirii Mântuitorului

Fragmente dintr-o Pastoralã

Rug aprins
Femeie,

patimã fãr-de sfârºit,

uitarea ta sã nu m-ajungã!

Când eºti cu mine

pe pragul înserãrii,

s-aprinzi din trupul tãu fãclii

ºi-n nopþile iubirii,

sã ardem nevãzuþi,

pe rugul veºniciei

împlinind

ritualul Marilor Strãmoºi,

cu o cruzime dulce-amarã,

din care se va zãmisli CUVÂNTUL

ca o floare de lotus!

Lanul de luminã
Când te mângâi cu gândul
de ce tresari
ºi-nnourezi cu lacrimi
seninul dintre noi?
Dã-mi mâna
sã pornim în doi,
spre lanul de luminã,
la cules talismane
sfinþite
cu-n fuior de tãmâie.

Cu noi este Dumnezeu!
Iarnã,
peste satul cu sãlcii
ºi moarã de piatrã;
promoroacã ºi ger
iar Domnul îºi poartã palmele

peste sloiuri de gheaþã
într-un ancestral
ritual cosmic.
Acum,
litanii murmurate-n surdinã
de cucernice maici,
zãmislesc troiþe de gânduri -
ce înfioarã -
botezate-n transparenþã
de-o pasãre a zenitului,
iar arborele vieþii
prinde contur,
pe-ntinsul de pânzã
al unui chilim oltenesc,
ce-mbie
la rugã profundã
ºi umile nãdejdi:
CU NOI ESTE DUMNEZEU!

IOAN PÂRVA, poet din Apuseni

Bucuria Învierii
Toatã lumea se bucurã de sãrbãtoarea Învierii

Domnului Iisus Hristos, de la copiii cei mici pânã la
bãtrâni. Unii se bucurã pentru cã zilele acestor
sãrbãtori sunt zile de petrecere ºi de desfãtare care
vin dupã un rãstimp de înfrânare, de post ºi aduc pe
masa tuturor ºi a celor sãraci bucate alese ºi bine
gãtite, ouã roºii ºi un strop de bucurie deosebitã.

Marele izvor al acestei bucurii este credinþa.
Credinþa cã Hristos a înviat, Lumina a biruit întu-
nericul, Binele a biruit rãul, a învins Dumnezeu.
Hristos a înviat, El a fãcut ceea ce nimeni nu a
reuºit: s-a sculat din morþi cu puterea voii Sale.

Lãsând în aceste zile la o parte necazurile, su-
pãrãrile ºi amãrãciunile sã gustãm din plin bucu-
riile Învierii pe care sã le sãdim în sufletele noas-
tre, sã le pãstrãm cu scumpãtate ca sã ne fie me-
reu reazem credinþei noastre, temei al mângâie-
rilor noastre, izvor al nãdejdilor ºi al dragostei
noastre pentru Iisus Hristos, Domnul ºi Dum-
nezeul nostru înviat ºi preamãrit.

Hristos a înviat ºi-a înviat ºi lumea dimpreunã
cu El.

HRISTOS  A  ÎNVIAT!
PREOT BÃBUÞÃ GABRIEL –EMIL

Ad-Mediam

Mitropolit Nicolae Cornianu, pãrintele spiritual al
culturii bãnãþene ºi al lui N.D.P.

continuare în pagina 3



cãderi ºi ridicãri, dar îl traversãm în credinþã ºi nã-
dejde, cu ajutorul postului ºi al rugãciunii, pentru ca
prin jertfa ºi cruce sã ajungem la înviere. Credinþa în
înviere este mana noastrã în aceastã perioadã, ea ne
întãreºte, ne sporeºte bucuria, nãdejdea, dorinþa de
a-L vedea pe Hristos înviat ºi dã sens vieþii noastre.

Hristos, Dumnezeu-Omul se aºazã, oarecum, în
postura lui Moise, salvându-ºi poporul de la pieire,
din robia faraonicã a pãcatului. Asumându-ºi firea
cãzutã a omului, prin înspãimântãtoarea ºi dureroa-
sa pedeapsã a rãstignirii, prin moartea pe cruce ºi
prin slãvitã înviere, El o prezintã Tatãlui eliberatã de
orice întinãciune, curatã ºi îndumnezeitã. În felul
acesta învierea devine, cu adevãrat, ziua cea mai
frumoasã, ziua în care omul a înþeles cã destinul
sãu „este acela de a ajunge un Hristos prin asemã-
nare, adicã un fiu adoptiv al lui Dumnezeu, sau de
a ajunge Dumnezeu nu prin identitate ci prin par-
ticipare la natura dumnezeiascã“ (Nichifor Crainic,
Sfinþenia - împlinirea umanului, Iaºi, 1993, p. 19).

Pentru a ne putea împãrtãºi pe deplin de bucu-
ria învierii ºi de roadele ei binefãcãtoare, Domnul
Hristos ne îndeamnã sã urmãm pilda vieþii Lui ºi
sã-l însoþim pe drumul crucii: „Oricine voieºte sã
vinã dupã Mine, sã se lepede de sine, sã-ºi ia cru-
cea ºi sã-Mi urmeze Mie” (Mc. 8, 34). Dacã nu
vom urca împreunã dealul Golgotei, dacã nu vom
lua povara crucii pe umerii noºtri precum Simon
Cirineul ºi dacã nu ne vom pironi pãcatul pe
crucea sfântã, nu ne vom putea „lumina cu prãz-
nuirea” ºi nu vom înþelege cã „Hristos  a  murit
pentru  pãcatele  noastre  dupã  Scripturi”  (I  Cor.  15,
3).  Înviere  fãrã  drumul  crucii  ºi  fãrã  Golgota  nu  se
poate,  cãci  spunea  Sf.  Apostol  Pavel:  „Omul
nostru  cel  vechi  a  fost  rãstignit  împreunã  cu  El,  ca
sã  se  nimiceascã  trupul  pãcatului  nostru  pentru  a
nu  mai  fi  robi  ai  pãcatului”  (Rom.  6,6).

Sãptãmâna Sfintelor Patimi începe în slavã, odatã
cu intrarea triumfalã în Ierusalim ºi se continuã cu
ungerea din Betania, trãdarea lui Iuda, Cina cea de
Tainã, cuvântarea de despãrþire, Rugãciunea Arhie-
reascã ºi rugãciunea din Ghetsimani, judecarea
Mântuitorului în faþa influentului ex-arhiereu Ana ºi
apoi în faþa lui Caiafa, aprobarea hotãrârii Sinedriului
de cãtre Ponþiu Pilat (26-36 d.Hr.), pentru a se sfârºi
apoteotic prin supremul ºi mãritul act al învierii în
„ziua cea dintâi a sãptãmânii”, Duminica.

Rememorând aceste momente sublime ºi im-
portante din istoria mântuirii neamului omenesc
putem afirma cã omul este esenþialmente fãpturã
pascalã, chemat sã refacã drumul parcurs de Hris-
tos Domnul însã într-un alt mod, prin post, rugã-
ciune, spovedanie ºi Euharistie, pentru ca în felul
acesta sã devinã un om nou ºi sã fie vrednic a se
împãrtãºi din bucuria Sfintei învieri, aºa dupã cum
remarcã Apostolul Neamurilor: „Deci ne-am îngro-
pat cu El, în moarte, prin botez, pentru ca, precum
Hristos a înviat din morþi, prin slava Tatãlui, aºa sã
umblãm ºi noi întru învierea vieþii” (Rom. 6,4).

Prin urmare, fundamentale în creºtinism sunt
Jertfa ºi îndumnezeirea, posibile numai „în Hristos,
cu Hristos ºi prin Hristos” ºi urmarea Lui pe drumul
crucii pânã la înviere. O astfel de concepþie despre
viaþã, care are în centrul ei învierea, creeazã un po-
por optimist, încrezãtor în destinul sãu. De aceea,
„numai perspectiva învierii ne dã puterea sã ducem
adevãrata luptã cerutã de ea: lupta împotriva pasiu-
nilor, lupta pentru sensibilizare, pentru transparenþã,
pentru comuniune, pentru asemãnarea cu Hristos,
puterea Celui care a înviat, susþinându-ne pe aceastã
cale” (Pr. prof. Dumitru Stãniloae, Teologia Dog-
maticã Ortodoxã, vol.2, Bucureºti, 1978, p.182).

Aºadar, slãvitul praznic al învierii Domnului ne
cheamã pe toþi sã intrãm „întru bucuria Domnului
nostru”,  sã gustãm  din „ospãþul credinþei”,  sã ne
împãrtãºim „ din bogãþia bunãtãþii” ºi sã nu ne fie
teamã de moarte, „ cã ne-a izbãvit pe noi moartea
Mântuitorului” (Sfântul Ioan Gurã de Aur, Cuvânt
de învãþãturã în sfânta ºi minunata zi a mãritei ºi
mântuitoarei învieri a lui Hristos).

pr. prof. IONEL POPESCU, 
consilier al Mitropoliei Banatului

V e s t e a  d u m n e a v o a s t r Ã 3

(...) ªi astãzi îmi sunã în u-
rechi ºi-n suflet cele trei versuri
ale unui cântec coralic auzit în
primãvara anului 1948, aud me-
lodia ºi parcã o vãd aievea pe
micuþa Rozica, între cântãri, re-
citând lungi poeme de preamã-
rire a Domnului Isus Hristos, un
Isus însângerat pe Crucea nãlþatã
pe Muntele Golgota, Muntele
Durerii Universale. Lumea, bap-
tiºti ºi nebaptiºti, asculta vrãjitã
ºi uimitã pe micuþa „Pãpuºã”,
îmbrãcatã în alb, ºi asculta ºi
„Ne-om vedea, ne-om vedea”,
asculta ºi lacrima pentru rãnile
Mântuitorului ºi pentru tinereþea
bãrbatului tânãr din copârºãu.
Murise Iosif Jitian zis Drânã, la
nici 27 de ani, ros de ofticã; pe drumul fãrã de întoarcere îl însoþise un sat întreg, dar, din popas în popas,
unul singur ceruse corului ºi predicatorului sã se repete cântecul „Ne-om vedea...” ºi acest cântec se repetase
de nenumãrate ori, chiar ºi atunci când sicriul fusese spânzurat în funii, în groapa de veci. Lumea greu se
mai potolise din plâns, cum greu se potolise ºi prietenul mortului, un anume Nicolae Hâp zis Mungulina (...).

Lumea din primãvara lui 1948 l-a uitat pe Drânã, cum l-a uitat ºi pe Mungulina, a uitat pânã ºi „Ne-
om vedea, ne-om vedea”, în schimb nu i-a uitat un copil sãrac-mãrac, care adesea, din copilãrie, ºi pânã
la vârsta senectuþii, murmurã adesea în sãrbãtoare „Ne-oom  vedea,  ne-oom  vedea”, apoi pe tema aceasta
a scris ºi o prozã publicatã în „Apa de duminicã”, volumul sãu de debut literar.

Omul de astãzi, copilul de odinioarã, ajuns domn la oraº, n-a uitat lumea baptistã din Petnicul sãu;
uºa casei sale a fost deschisã la orice orã din zi ºi din noapte unora ca: Micu, Chiriac, Samoilã, Lãzã-
rescu, Jitian, Tricã etc. etc., lor ºi altora ca ei, membrii ºi nemembri ai Cultului baptist, le-a soluþionat
jalbe, doleanþe, necazuri, cereri peste cereri fãrã vreo pretenþie, totul s-a rezolvat în numele unui cântec
ce-i rãscoleºte sufletul:

„Ne-om vedea, ne-om vedea,
Ne-om vedea la acele þãrmuri,
Unde nu mai sunt dureri...”
Dupã ani ºi ani, Rozica, micuþa fatã de odinioarã, maistorã de spus poezii, astãzi, Voia Domnului, face

parte din redacþia „Vestei”.

Biserica Baptistã din Mehadia

urmare din pagina 2

„Ne-om vedea...”

NICOLAE DANCIU PETNICEANU

NICOLAE DANCIU PETNICEANU,NICOLAE DANCIU PETNICEANU,
LA CEAS ANIVERSARLA CEAS ANIVERSAR

Cu 72 de ani în urmã se naºte genialul fiu al
Crainei Bãnãþene, Nicolae Danciu, în satul
Petnic. Om de suflet ºi om de nãdejde, cãrturar
valoros, cercetãtor ºi bun cunoscãtor a vieþii
satului bãnãþean este mãreþ în modestia ºi cal-
da lui omenie, pãtruns de înalta demnitate a ar-
tistului creator.

Suflet generos, calm ºi rãbdãtor, fãrã as-
cunziºuri, are un cult al prieteniei. Are mulþi
prieteni în rândul oamenilor de culturã, dascãli
ºi politicieni. CCaauuttãã  pprriieetteenniiaa  aaddeevvããrraattãã  bbaazzaattãã
ppee  rreessppeecctt  ººii  iiuubbiirree,,  nnuu  ppee  iinntteerreessee..

Prin natura ºi convingerile sale, este un con-
structor, un creator care preþuieºte valorile fun-
damentale ale vieþii, rreeppuuddiiaazzãã  ttrrããddããttoorriiii  ddee
mmeeaann  ººii  þþaarrãã,,  pprroossttiiaa  ººii  rrããuuttaatteeaa,,  ddeellaaþþiiuunneeaa..  EEssttee
uunn  iinntteelleeccttuuaall  aauutteennttiicc,,  rroommâânn  aaddeevvããrraatt,,  ppiiaattrrãã
ddee  tteemmeelliiee  aa  uunniivveerrssuulluuii  rroommâânneesscc.. A redat ºi
redã profunzimea spiritualã a poporului român.

Geniul Domniei Sale se revarsã benefic
asupra noastrã, dovedind un suflet mare, cu un
îndemn spre vis ºi faptã, reliefând aura “Omului
Mare - pprriinnþþ  aall  ssppiirriittuulluuii  rroommâânneesscc..

Minunata floare albã a recunoºtinþei, altoitã
pe trunchiul masiv al admiraþiei noastre, este
omagiul pe care îl aducem scriitorului,
ziaristului ºi omului de culturã Nicolae Danciu
petniceanu, azi, când a împlinit 72 de ani mari
ºi plini de rod.

La mulþi ani, Maestre, întru sãnãtate, putere
de muncã ºi creaþie!

Prigor, 11 aprilie 2008

avocat COSMIN PANDURU
ºi

prof. PAVEL PANDURU

Duminica 
unui þãran

Þi-e plinã calea de gestul neodihnei,

Numai duminicii i-ai închinat altar,

Pe care sã jertfeºti sudoarea clipei

Din grâul copt ºi fructul de pe ram.

În carnea lui cu iz de suferinþã,

Lutul þi-ascultã palma netezind ulcea,

Sã furi în ea, la ceasul tihnei, rodul

Care din rana viei, sacru-a picura.

Când semeni peste pâine 

semnul crurii,

Se-adunã Ceru-ntreg în gestul tãu,

ªi nici nu bãnuieºti cã-þi stã alãturi,

Duminica în capul 

mesei, Dumnezeu.

CAMELIA TAMAª



În ultimii ani, în Mehadia, localitate patriarhalã
din Caraº-Severin, a sporit, de la o zi la alta,
numãrul copiilor, a sporit ºi numãrul mãmicilor
speciale, unele mai tinere, altele mai în vârstã (!),
ele se duc matinal ºi se întorc în miezul zilei, cu
pruncii de mânã, se întorc de la Grãdina de Copii,
altele au scãpat de grija grãdiniþei, copiii lor, bãieþi
ºi fete, merg de acum la ºcoalã, pe chipul angelic
al mamelor, tinere ºi vârstnice, citeºti seninãtate,
zâmbet ºi fericirea unui act împlinit, un act uman,
cu implicaþii sociale, binecuvântat de Pronea
Cereascã. Aceste mãmici speciale au pe
Dumnezeu în suflet ºi îngerii alãturi, în ochii mei ºi
ai multor consãteni au mãreþia statuarã a Muntelui,
un munte împodobit cu brazi, cu albul imaculat al
zãpezilor din Noaptea de Crãciun.

Interlocutoarea mea – o asemenea mãmicã
specialã – doamna Magdalena Tudor, asistentã ma-
ternalã profesionistã, alintatã „Magda”, de cei a-
propiaþi ºi dragi. O doamnã blondã, jovialã, cochetã,
luminoasã, cu bunãtatea afiºatã pe chipul domniei
sale, frumos, curat, cu zâmbetul lipit pe buze.

-  Doamna  Magdalena  Tudor,  cine  sunteþi,  de
când  în  Mehadia  ºi  cu  ce  vã  ocupaþi?  Vor  sã  ºtie
cititorii  gazetei  noastre.

- Îmi face o deosebitã plãcere sã dialoghez cu
cititorii prin intermediul gazetei „Vestea”. Prin
urmare, sunt bãºtinaºã din Butoieºti de Mehedinþi,
fiicã de pãdurar, am fost la pãrinþi doi copii, am un
frate profesor de matematici în Argetoaia de Dolj,
se numeºte Cezar Pârvuleasa.

Am urmat liceul de fete „Elena Cuza” din
Craiova, unde am beneficiat de dascãli de prima-
mânã, care mi-au cãlãuzit paºii în viaþã, îmi amin-
tesc nostalgic de domnii profesori: Nicolae
Trandafir ºi Ion Mateescu, domnul Mateescu, das-
cãl de românã îmi zicea întruna: „Magda Pârvu-
leasca, ai o sensibilitate nativã, o bunãtate pro-
verbialã, suferi alãturi de cei bântuiþi de soartã, sã
urmezi o profesie umanistã...” ªi am urmat ªcoala
Tehnicã Sanitarã Postlicealã din Drobeta-Turnu
Severin, pe care am absolvit-o merituos, promoþia
1972, apoi am lucrat asistentã medicalã la Spitalul
de Urgenþã din Strehaia, vreme de unsprezece
ani... Între timp m-am cãsãtorit cu Auraº Tudor,
oltean de-al meu, mecanic de locomotivã, în Cãile
Ferate Române. Asta-i...

-  Ce  a  urmat  dupã  cei  unsprezece  ani  de  sejur
în  Strehaia?

- Conducerea Spitalului de Urgenþã m-a trimis
sã fac un curs de fizioterapie la Bãile Herculane, se
preconiza deschiderea unei Secþii de fizioterapie în
cadrul spitalului. Am urmat cursurile de specia-
litate la Policlinica numãrul 1 din Herculane.

Mi-au plãcut Herculanele, dar am fost ºi eu, la
rându-mi, graþie conduitei ºi capacitãþii pro-
fesionale, îndrãgitã de conducerea U.G.S.R., am
fost solicitatã sã accept transferul ºi sã lucrez în
aceastã instituþie de sãnãtate publicã. Am fost de
acord ºi am lucrat în „fizioterapie” pânã în 1994,
când din motive speciale m-am retras. Soþul ur-
mase, pe parcurs, ºcoala de impiegaþi de miºcare,
apoi alte douã cursuri speciale, a ajuns în inspec-
þia Cãilor Ferate din Caransebeº ºi Timiºoara,
pânã la pensionare.

-  Care  au  fost  motivele  dumneavoastrã  pentru
care  aþi  plecat  din  Cabinetul  de  fizioterapie  de  la
UGSR  Herculane?  Aici  aþi  câºtigat  bine  ºi  foarte
bine,  aþi  tratat  prin  proceduri  fizioterapeutice  serii
ºi  serii  de  pacienþi?!

- Aºa este, am câºtigat în sezon foarte bine,
omul cu care te porþi frumos ºi îþi faci meseria, ca
la carte, aºadar omul-pacient simte acest lucru ºi
se simte la rându-i îndatorat... Nu am plecat din
motive pecuniare, ci din motive absolut speciale...

-  Care  au  fost  acele  motive,  doamna  Tudor?
Fac  eu  curios.  Între  noi  se  interpune  o  fetiþã  de  10

–  12  ani,  îºi  lipeºte  cãpºorul  de  umãrul
interlocutoarei  mele,  doamna  Magda  o  mângâie

drãgãstos,  dupã  care  face  mãrturisiri  în  premierã,
nu-ii  felul  dânsei  de  a  se  lãuda.

- În 1994 am plecat de la Herculane la Craiova
din motive familiale, trebuia sã plec, am revenit în
Banat în anul 2000, am urat un curs de pregãtire la
Reºiþa în cadrul Direcþiei Generale de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului... Fãcusem o promi-
siune lui Dumnezeu, pe care trebuia s-o respect cu
sfinþenie... Fiica noastrã, unicul copil, Ana Maria,
alintatã Anca, astãzi studentã la „Jurnalisticã” în
Timiºoara, se îmbolnãvise destul de grav de spas-
mofilie. Am umblat cu ea pe la doctori, era destul
de grav. Atunci fãcusem o promisiune, un jurã-
mânt: „Doamne,  rogu-tte  fã-mmi  sãnãtos  copilul  ºi
dacã  Tu,  Doamne,  mi-ll  redai  aºa  cum  a  fost,  eu  voi
creºte  un  copil  care  nu  este  al  meu.” ªi bunul
Dumnezeu mi-a redat-o pe Anca, aºa cum fusese,
vindecatã ºi eu am cãutat sã mã þin de pro-
misiune... Citesc Biblia... Pãrinþii, bunicii ºi strã-
bunicii mei au fost cu toþii credincioºi, strãbunicul
Nicolae ªerbãnescu fusese în satul Þânþaru
(Mehedinþi) cântãreþ în stranã... În casa noastrã,

atunci ºi astãzi, se vorbeºte cu evlavie de
Dumnezeu ºi se citeºte Biblia – cartea Sfântã, ce
picurã bunãtate în sufletele credincioºilor. ªi eu
am cãutat sã fiu o bunã credincioasã.

-  Care  a  fost  demersul  dumneavoastrã  pentru

respectarea  promisiunii  fãcutã  Tatãlui  Ceresc?
- Dupã cursul de specialitate, am fost trimisã la

„Casa Copilului” din Mehadica, unde se afla fetiþa
Loredana de ºase ani, m-am dus însoþitã de soþ, am
întâlnit la bucãtãrie douã femei, am întrebat „Cine
este Loredana?” „Eu”, mi-a rãspuns un ghemotoc
de fatã numai zâmbet, râdea pânã ºi cu ochii. „Vrei
sã vini la mine în vizitã?” am zis, ea a rãspuns
sigurã pe ea: „Da! ªi merg de tot!” ªi începuse sã
strige în gura mare între ceilalþi copii: „Eu mi-am
gãsit mamã!... Eu mi-am gãsit mamã!” Striga ºi era
fericitã din cale-afarã. Greu s-a mai dezlipit de noi.
Apoi am vorbit ºi cu fiica noastrã, Anca, ea a fost
de acord ºi la a doua vizitã a noastrã la Mehadica,
am fãcut actele necesare pentru creºterea în casa
noastrã a Loredanei. Acum e în clasa a V-a, noi ºi
Anca ne-am ocupat de educaþia copilului sub toate
aspectele. Are rezultate bune la ºcoalã...

-  ªi  cu  a  doua,  cu  Mariana,  cum  s-aa  întâmplat,
doamna  Magda?!  Fac  oarecum  uimit  Unii  abia  se
descurcã...

- Periodic trebuie deplasat la Comisie, la
Reºiþa, am fost la evaluarea copilului privind
creºterea ºi educaþia sa, ºi reînnoirea contractului
de creºtere. Am fost ºi Loredana începuse sã se
joase la salã cu o fetiþã de seama sa. Era Mariana.
Se împrieteniserã ºi parcã voiau ºi parcã nu voiau
sã se mai despartã. Am revenit acasã ºi am întrunit
„Consiliul de Familie”, eu, soþul ºi Anca, fiica
noastrã, ba ºi Loredana... Am cãzut de acord s-o
aducem în casa noastrã ºi pe Mariana, chit cã ea
avea ºi mai are probleme cu coloana vertebralã...

-  Sper  cã  n-aaþi  fãcut-oo  pentru  câºtig,  pentru
bani!!!...

- Ferit-a Sfântul! Anca noastrã dintotdeauna
voia sã aibã mai mulþi fraþi, mai multe surori, casa
plinã de copii este o casã bogatã, dar puþinã lume
pricepe acest lucru... Nu zic, cã este o anume
retribuþie, cã merge vechimea în câmpul muncii,
dar, adesea, când ai copii ºi îi ai ºi cu probleme de
sãnãtate sunt ºi cheltuieli neprevãzute... Aºa cã
acum am o fatã studentã, anul II, la „Jurnalisticã”
ºi douã fete la ªcoala Generalã din Mehadia,
ambele de 13 ani, vor face 13 în acest an... între
timp, venise lângã mama ºi Mariana, o frumuseþe
de fatã, cu care mama ºi tatãl se laudã, cum s-ar
lãuda cu proprii lor copii.

-  Ce  ºansã,  ce  perspectivã  oferiþi  celor  douã
fete,  madame  Magda?

- Vor sta la noi pânã la mãritiº, Mariana e
talentatã la desen, învaþã foarte bine, va urma, în
viitor, studii la Timiºoara, iar Loredana, mai
înceatã la carte, va deveni o croitoreasã, o
muncitoare calificatã, pentru ea mã gândesc sã-i
cumpãr o casã în Mehadia...

-  O  ultimã  întrebare,  doamna  Magdalena  Tu-
dor:  mai  sunt  alte  mãmici  în  Mehadia,  care  gân-
desc  aºa  cum  gândiþi  dumneavoastrã,  în  spiritul
credinþei,  de-aa  creºte  copii  care  nu  sunt  ai  lor?

- Sunt multe, domnule Petniceanu. Pentru
mine  a  fost  un  fel  de  model  doamna  Nela,  Cornelia
Ciuculescu,  lãudatã  ºi  la  Direcþia  nostrã  din  Re-
ºiþa,  de  felul  cum  a  crescut  un  copilaº,  astãzi
adoptat  în  Franþa, apoi tot aºa sunt mãmicile: Flo-
rica lui Mihai, Antona, doamna Velcu, doamna
Monica lui Cioban, care are un copil, frate cu Ma-
riana noastrã, doamna Rãdulescu, prietena mea,
Sofica Rof, apoi doamna Soºoi ºi doamna Ana,
cumnata ei. Mai sunt ºi altele, din comunã,
acestea sunt din preajma noastrã, din cartierul
Bãnuþi ºi Bãcºãneþ (...)

Plec mulþumit dintr-o casã cu încãperi mari,
luminoase, curate, cum luminoºi sunt pãrinþii,
aceºti doi olteni, model de omenie ºi altruism, doi
educatori cum arar mi-a fost dat sã vãd. Felicitãri!

NICOLAE DANCIU PETNICEANU
Felicitãri, mama Cornelia! (NDP)
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Mama Magda ºi cele douã fiice...

Mama Cornelia Nela ºi pruncul
crescut de ea bine ºi frumos,
adoptat de un pastor francez

MAMA A TREI FETE – TREIMEA MATERNÃ SFÂNTÃ...



Întâmplãtor mi-a picat în mânã ziarul
„Studentpress aron Jimbolia” (numãr unic, din 18
– 24 februarie 2008), numãr realizat de „studenþi
ai Secþiei de Jurnalisticã a Facultãþii de ªtiinþe
Politic Filozofie ºi ªtiinþe ale Comunicãrii ºi de
Agenþia culturalã Ariergarda, sub egida Fundaþiei
Româno-Germane Petre Stoica ºi a Consiliului
Local Jimbolia prin Muzeul Presei Sever Bocu”,
coordonatori:  Viorel  Marineasa  ºi  Daniel  Vighi.

Am lecturat cu atenþie cele 16 pagini, în urma
lecturii am reþinut admirativ faptul cã studenþii
semnatari ai articolelor, destule la numãr, dove-
desc un real talent ziaristic, au capacitate intelec-
tualã ºi jurnalisticã, ºtiinþa de-a concepe, de la
cap la coadã, un articol cu mizã. Între semnatari ºi
semnatare ale articolelor am identificat ºi câteva
nume cunoscute, unele originare din Banatul
montan. Dar, iertat sã-mi fie, miza fiecãrui artico-
laº m-a deranjat, gãsind în ele inadvertenþe ce fri-
zeazã adevãrul istoric, încercându-se în acest chip
de cãtre cei doi coordonatori, ºi nu numai din par-
tea lor, o îndoctrinare falsã a tinerilor condeieri.

Esenþa  falsului  din  pagini,  urmãreºte  indiscu-
tabil  îndoctrinarea  acestor  copii  cu  ideologie
antiromâneascã,  gravã  ºi  periculoasã  pentru
viitorul  copiilor  ºi  al  României. Se încearcã sã li
se spunã cã, vezi, Doamne, Jimbolia antibelicã a
fost un oraº german, dacã nu a fost un oraº
german, a fost sigur un oraº maghiar, prin urmare
românii nu au drept de facto ºi jure asupra ora-
ºului, ei fiind niºte venituri în oraºul de pe graniþã,
în consecinþã românii sunt o naþiune tolerantã,
cum erau socotiþi românii în veacul al XVIII ºi al
XIX, chiar ºi în Veacul al XX-lea pânã la 1 Decem-
brie 1918. Dau citate din câteva articole: „În anul
1937, Jimbolia  era  populatã  în  special  de  nemþi  ºi
maghiari,  existând  ºi  un  numãr  mic  de  români,
aceºtia  însumând  doar  trei  familii.” („Cum se
trãia, cum se mai trãieºte” articol semnat de
studentele: Loredana Ivan ºi Alina Iliescu.

Fetelor, cu tata, nu vã lãsaþi prostite de niºte
rozãtoare de suflete româneºti! Trei familii au fost
doar din satul Petnic (Caraº-Severin), în 1937
eram ºi eu scãpat din leagãn, eu ºi familia naºului
meu, cheferist în Gara Jimbolia, ºi încã o familie
ce lucra la Fabrica de Þiglã, unde lucrau sute de
români, bãºtinaºi în oraºul cu pricina. Elementul
german  ºi  elementul  etnic  maghiar  nu  au  fost
niciodatã  majoritari  în  Jimbolia,  dupã  români  erau
germani,  apoi  sârbi  ºi  mai  puþini  unguri,  care
despre  români  ziceau  cã  sunt  „bidoº  olah”  (romîni
împuþiþi).

Un alt articol „5 ani pierduþi” semnat de
aceleaºi fãtuci, un oarecare Constantin Petriºor se
plânge cã a stat cinci ani în fiare în temniþele
comuniste pentru cã încercase o evaziune din
þarã! Luaþi Codul Penal (v-o spune unul care a
lucrat pe graniþã) ºi veþi constata cã „tentativa la
trecerea frauduloasã a frontierei” se condamna cu
1 la trei ani î.c., în realitate se aplica media, adicã
Un an ºi jumãtate, ºi pentru comportare corectã se
ieºea din puºcãrie dupã ºase – opt luni (vezi
dosarul  de  condamnare  a  poetului  Damian
Ureche,  aflat  în  Arhivele  de  la  Timiºoara).

Domnul profesor Daniel Vighi se plânge cã a
fãcut armata la grãniceri ºi furnizeazã informaþii

denaturate. De ce nu spuneþi, domnule profesor,
pe cea dreaptã?! Ca fiu al unui colonel de armatã
aþi dus-o biniºor, apoi dupã absolvirea facultãþii
aþi rãmas în Timiºoara, pe când colegii dumitale
au fost repartizaþi (conform dispoziþiei de a se
lucra în mediu rustic), în coclaurile, fãrã luminã
electricã ºi fãrã staþie de cale feratã?! Nu  mai
strecuraþi  otravã  made  Ungaria  în  suflete
nevinovate,  cã  vã  bate  Cel  de  Sus  ºi,  Domnul  nu
bate  cu  boata.

Se mai vorbeºte în alte pagini de familia Naku
(Nacu), care a avut averi, conace ºi imense
terenuri arabile, apoi alte familii cu blazon
nobiliar, familii cu nume germane ºi nume
maghiare, se vorbeºte de pictorul german Jäger ºi
de sacrificiul (sic) comis de poetul Petre Stoica
care a pãrãsit Bucureºtiul pentru a se stabili la
„marginea þãrii”, în Jimbolia.

Toate cele de mai sus au un fond real, dar
denaturat, mistificat. Boierul Nako (Nacu), cu
castele în Comloºu Mare ºi în Sânnicolaul Mare,
era român cu blazon (aromân), iubitor de teatru
românesc. Oare de ce nu se comunicã studenþilor
cã trupa Pascaly, cu suflerul Mihai Eminescu, a
dat reprezentaþii în castelele  baronului Nacu, în
vara lui 1868?! Pentru cã nu existã interes
naþional, dimpotrivã  existã  interesul  de-aa  se
denatura,  denigra,  tot  ce  este  românesc  ºi  de-aa
preamãri,  de-aa  cânta  osanale,  elementului  alogen
pripãºit  în  Jimbolia,  prin  colonizare  forþatã,  prin
îndepãrtarea  elementului  etnic  românesc,
bãºtinaº.  (Vedeþi  fetelor,  spre  interesul  vostru,
colonizãrile  în  Banat  scrise  de  avocatul  Petre
Nemoianu  ºi  vã  veþi  convinge  de  crudul  adevãr).

Poetul Petre Stoica a pãrãsit Bucureºtiul din
motive absolut personale, a dres Fundaþia ro-
mâno-germanã din Jimbolia, dupã ce falimentase
Ferma de iepuri din Peciul Nou, locul sãu de
obârºie. Cu fundaþia asta mãnâncã ºi domnia-sa o
bucatã de cozonac german.

În ceea ce-l priveºte pe domul Viorel
Marineasã, patronul unei tipografii ºi edituri din
Timiºoara, fiu de notar, nu a dus-o nici dumnealui
rãu o vreme, „sãlbãticiei” comuniste, fusese
director de club la studenþii timiºoreni, interesaþi-
vã cine era instalat director de club, de Casã de
Culturã, de recepþie la un hotel, cine era avizat sã
cãlãtoreascã în strãinãtate pânã în decembrie
1989 ºi vã veþi convinge singure de adevãr.

Închei vorbindu-vã de „nevinovatul” Club
Rotary... În el intrã avuþii zilei ºi inteligenþa de pe
mapamond, este înrudit cu francmasoneria, clãdit
cam pe aceleaºi principii, apoi unii ºi alþii, sub
acoperirea actelor umanitare, se ocupã cu fel de
fel de nãzbâtii, de la schimbarea de guverne ºi
miniºtri pânã la culegerea de informaþii în scop de
„spionaj total”. În primãvara lui 1929, la Bucureºti
ia fiinþã Club Rotary din România, din iniþiativa lui
Christian Penescu – Ketsch. Este urmat de Rotary
Timiºoara ºi Rotary Cluj. În anul 1940, cluburile
Rotary au fost desfiinþate, interzise. De  cine  oare?
ªi  de  ce  oare?!  Încercaþi  sã  gãsiþi  rãspunsurile
reale.  Aºadar,  fetele  lui  tata,  feriþi-vvã  de  vipere,
cum  vã  feriþi  de  ºobolani...  ªobolanii  sunt
purtãtori  de  ciumã.

TOMA OSTRIª
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Citatul sãptãmânii 
închinat profesorului 

G. Pruteanu
„Patriotismul înseamnã apãra-

rea permanentã a Limbii Române,
a Bisericii strãmoºeºti ºi a Istoriei
românilor – valori aflate neconte-
nit în mare primejdie.”

GRIGORE VIERU, poet

P.S.  Am spus-o la Uzdin, în 1994, la
prima întâlnire cu Grigore Vieru: „Când
mã apucã dorul de Nichita Stãnescu îl
caut pe Grigore Vieru”. (NDP)

OTRAVÃ ªOBOLANILOR ªI NU
OTRAVÃ TINERILOR ROMÂNI!

EVENIMENTUL POLITIC
AL ANULUI 2008

(pentru ca tinerii sã ºtie)

În acest an, naþionaliºtii români de
bun augur vor venera o jumãtate de
veac de cânt regretatul Gheorghe
Gheorghiu-Dej a scos din þarã armata
sovieticã, armatã de ocupaþie, dupã
ultimul rãzboi mondial. Armata Roºie
fusese scoasã cu: muzici, fete frumoa-
se, flori ºi butoaie cu þuicã. Semnatarul
acestor ºiruri participase la acest e-
veniment epocal în Gara de Nord din Ti-
miºoara, în cursul zilei de 9 septembrie
1958, a doua zi de Sfânta Marie Micã.

Dej scosese, cu efort politic ºi eco-
nomic, armata sovieticã din þarã, iar
domnii Iliescu, Constantinescu ºi Bã-
sescu i-au adus în þarã pe americani.
Reþineþi, tineri: în prezent suntem
ocupaþi pe toate planurile (economic,
cultural, politic, militar) de Yankei. Ooo,
unde eºti tu, ªtefane, sã-þi vezi
„progeniturile” schizofrenice (NDP).

ªTIRE BOMBÃ!!!
Aflãm de la Mediafax:

„Locuitorii din satul american Ver-
mont au votat pentru arestarea lui
Bush, pentru crime împotriva constitu-
þiei” (A se înþelege crimele comise în
Irak, unde zilnic mor copii ºi bãtrâni,
femei gravide ºi oameni lipsiþi de
apãrare).

Întrebare: când românii de pe
Dâmboviþa vor vota arestarea mari-
narului infractor Bãsescu?! Rãspuns:
La anul viitor... (Lae Carabinã)

CCaassaa  ddee  AAjjuuttoorr  RReecciipprroocc  aa

MMeesseerriiaaººiilloorr  ((CC..AA..RR..MM..))  MMeehhaa-

ddiiaa,,  aannuunnþþãã  rreedduucceerreeaa  ttaaxxeeii

ppeennttrruu  îînncchhiirriieerreeaa  ccaarruulluuii  mmoorr-

ttuuaarr,,  ddee  llaa  7700  lleeii  RROONN,,  llaa  5500  lleeii

RROONN..

((CCoonnssiilliiuull  ddee  AAddmmiinniissttrraaþþiiee))
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În februarie trecut, profesorii Gruia Cinchezã,
Iulian Lalescu de la liceul Nicolae Stoica de Haþeg
din Mehadia ºi scriitorul N.D:P. au fost solicitaþi
de televiziunea Timiºoara, post naþional (Progra-
mul II, redactor Vasile Bogdan) de-a participa în
Iablaniþa ºi Mehadia pentru realizarea unui filmuleþ
închitat evenimentelor istorice premergãtoare lui 1
Decembrie 1918 – Unirea cea Mare cu Patria
Mumã.

În Iablaniþa, la cererea lui NDP,  s-a fil-
mat Casa parohialã ºi placa de pe faþadã, ce
amintesc de pãrintele Gheorghe Tãtucu, zis
Popa Gioca, zis Popa Voinicu, zis Popa
Viteazu – un mare luptãtor pentru reîntre-
girea pãmântului românesc, senator ºi
prieten cu Nicolae Iorga.

Apoi, la cererea aceluiaºi NDP, s-a fil-
mat ºcoala din Iablaniþa, unde în 15 martie
1918, ungurii au sãrbãtorit în sala festivã
Ziua Ungariei, cu oaspeþi de la Herculane,
Orºova, ba chiar ºi de la Maco ºi Sopron,
localitãþi aflate pe teritoriul Ungariei. Bal cu
confetti, cânta orchestra de corzi Kopas de
la restaurantul Ozonici din Orºova.

Ungurii petreceau în ºcoalã, având am-
fitrioni pe notarul Augustin Martzi ºi învãþã-
toarea Silvia Banfy, pe ºeful de jandarmi
Atanaszy, iar afarã, în stradã, câþiva iblãceni,
sub înrâurirea pãrintelui Gh. Tãtucu, au
vopsit ºcoala în culorile stindardului român... Au
urmat anchete ºi arestãri, au fost arestaþi ºi bãtuþi,
trimiºi pe front în linia I-a iblãcenii: Nica Trailovici
zis Brabete, Niþu Trailovici zis Molan, Petru
Terfeloagã zis Floºea ºi Ilie Badea zis Toalceº...
Preotul Tãtucu, însoþit de preoteasa Constanþa,
dispãruse dincolo de Muntele Domogled, va
ajunge în Ucraina, la Darniþa, unde va face

propagandã pentru formarea unei unitãþi de
voluntari români, care va porni la atac pentru
reîntregirea României Mari. Popa fusese condam-
nat la moarte în contumacie, se puseserã pe capul
sãu 3000 de galbeni împãrãteºti.

S-a filmat ºi în Gara Iablaniþa. Pe acolo, pe
unde fusese în primãvara lui 1918 un imens de-
pozit de alimente, ferotane ºi textile. În depozit

zãceau butoaiele cu unturã, saci de zahãr ºi orez,
fãinã nula ºi mãlai clasa I-a, putini cu brânzã,
ºoncuri peste ºoncuri, slãini, mezeluri ºi alte
bunãtãþi, apoi covoare, blãnuri, haine scumpe ºi în
rest fel de fel de materiale de construcþii pânã la
fier laminat pentru pantã la cãruþã. Toate erau
capturã de rãzboi. Pe de altã parte, lumea din
Iablaniþa, nevoiaºã, sãrãcitã în vreme de rãzboi, pe

lângã foamete, suferea de boli grave, pelagra fãcea
ravagii.

Între iablaniceni se aflase unul de 29 ani, Ale-
xandru ªargu, fecior de þãrani, necãjiþi ºi amãrâþi,
care, aflat într-o relaþie tainicã cu haiducul Pãtru
Mantu („cazat” la Grota haiducilor din Herculane)
a rãsculat satul, a imobilizat grupa de pazã de la
tunel ºi de la depozit (vreo opt jandarmi cu pene la

clop), þãranii au venit cu carele, au
spart depozitul ºi au cãrat tot ce puteau
cãra din hambare.

În cele din urmã, a sosit un
detaºament de honvezi (grãniceri) de la
Orºova, ºi mai marele lor a dat ordin ca
în 48 de ore sã fie prins rãufãcãtorul
Alexandru ªargu. Întotdeauna s-a gãsit
un trãdãtor printre români! ªargu
fusese prins într-o colibã din Dealul
Patalaºca ºi în alte 24 de ore, în faþa
copiilor de la ºcoalã, a cadrelor
didactice (Gheorghe Jurchescu ºi Petre
Stroiescu), fusese spânzurat în faþa
casei sale de un dud. ªargu cu gâtul în
laþ mai apucase sã strige: „Trãiascã
România  Mare!  Moarte  ungurilor!”

Ce pãrere aveþi domnule primar
Victor Terteleacã? Nu meritã acest erou
din satul dumneavoastrã o placã
comemorativã?! Ba bine cã nu! Unde a

fost casa lui ªargu? Întrebaþi-l pe fostul meu coleg
de ºcoalã, Sãmãn, ginerele lui Pãtru Rãda. ªi unul
ºi altul români cu sufletul în buzã pentru pãmântul
românesc.

NICOLAE DANCIU PETNICEANU
Cetãþean de Onoare a Comunei Iablaniþa

(Caraº-Severin)
Mehadia, 13 martie 2008

O PLACÃ COMEMORATIVÃ PENTRU ªARGU!

Primarule!
El (*) este unul cãruia ar trebui sã-i pui placã întru comemorare.

Lughin din Globu-Craiova, care, în 1948, a vrut sã schimbe istoria
României (NDP)

Întreaga suflare româneascã, indiferent unde s-ar afla, este rugatã sã se
gândeascã la Actul Naþional de la 1 Decembrie 1918, la sângele vãrsat de
strãmoºii noºtri, la anii de claustrare în
temniþele imperiale, pentru cã au militat
pentru reîntregirea pãmântului românesc.

ªi noi, cei din Societatea „Sorin Titel”,
gândim ºi ne strãduim sã lãsãm o urmã
de gând ºi contemplaþie, pilde urmaºilor
noºtri, în ceea ce priveºte proslãvirea
eroilor, care au militat ºi au luptat fie cu
pana, fie cu arma în mânã pentru
înfãptuirea Unirii Banatului, Transilvaniei
ºi a altor tãrâmuri româneºti cu Patria
Mumã, zãmislind România Mare.

Ne-am propus sã montãm o placã
comemorativã, cu cinul creºtin, preotului
Ioan Chendi, care a pãstorit Biserica
Româneascã din satul Petnic (Caraº-
Severin) înre anii 1896 – 1924. Pãrintele
protopop Ioan Chendi a fost adus din
Tractul Mediaºului, între baionete
maghiare, la Petnic, întrucât fusese
semnatarul Memorandului din 1892, prin
care românii din Transilvania cereau
drepturi egale cu maghiarii, secuii ºi saºii. Fusese adus în surghiun. De ce la
Petnic?! Pentru cã petnicenii erau docili, supuºi ºi îngãduitori cu stãpânirea
dualismului austro-ungar. Regimentele de Graniþã din imperiu (trei la numãr),
cum Regiment de Graniþã era Caransebeºul, de care depindea ºi Petnicul, cu

compania sa, beneficiau de unele avantaje materiale ºi spirituale, avantaje pe
care nu le aveau restul populaþiei româneºti.

Am solicitat sprijin Bisericii Ortodoxe
Române din Petnic pentru a plãti, parþial,
confecþionarea unei asemenea plãci.
Tãcerea pãrintelui paroh Drãghicescu am
egalat-o cu un refuz. În aceastã situaþie,
am apelat la un stornic prieten din
copilãrie, Giurginca Dumitru, stabilit în
Bucureºti, de numele cãruia se leagã
partea electronicã de la metroul
Bucureºtilor, dintr-un cuvânt a fost alãturi
de gândul meu.

Pãrintele protopop de Mediaº, paroh
în Petnic, a decedat la 29 iunie 1924, în
spitalul din Lugoj, vom comemora
moartea sa în acest an prin montarea ºi
sfinþirea plãcii pe faþada Casei parohiale
din Petnic, Casã ctitoritã de preotul Ioan
Chendi, în anul 1910, dupã potop.

În aceastã acþiune dorim sprijinul
fostei noastre colege, Cãlina Cîmpanu-
Ghimboaºã, în casa cãreia, în ultimii ani,
preotul Ioan Chendi a luat masa ºi fusese

îngrijit de bunica sa. Sunt mãrturii pe care le vom publica într-un numãr viitor
al „Vestei”.

ªT. MÃGRIN

GÂNDIND LA 1 DECEMBRIE...

*

Soldaþii din Regimentul 43 Infanterie Caransebeº
au luptat pentru Unire. În foto Enache Boþoacã
(„Þucã-l tata”) ºi celebrul Luþã Ioviþã (foto NDP)
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Ne-a sosit la redacþie publicaþia „Iancule

Mare”, editatã de Societatea Avram Iancu” din

România (Cluj-Napoca, str. Nãsãud 2), a sosit

graþie domnului inginer Ion Ciama,

preºedintele Societãþii „Avram Iancu” – Filiala

Timiºoara, al cãrei membru este ºi redactorul

gazetei „Vestea” din Mehadia.

Publicaþia este numãr de numãr un pios

omagiu adus voievodului Munþilor Apuseni,

Mãriei Sale, Avram Iancu, stãpânul acestor

munþi, în care ºi astãzi, dupã atâta amar de

vreme, românii simt duhul sãu pogorând din

ceruri ºi cãlãrind pe un cal alb cu stea în

frunte, chemând românimea de pretutindeni

sã-i apere împotriva vrãjmaºului din Vest.

Desigur, „Iancul Mare”, ca orice revistã

omagialã, ce se respectã în conþinut ºi formã,

însumeazã o serie de articole de culturã, de

poezie, datini ºi obiceiuri moþeºti, în ajunul

unor praznice împãrãteºti, precum Naºtere

Domnului, Sãrbãtoarea Crãciunului, Învierea

ºi alte date memoriale. Un spaþiu important

ocupã însemnãrile despre Casa Memorialã

„Avram Iancu” din Târgu-Mureº, precum ºi

cele despre Reuniunea Moþilor din Banat,

întâlnirea de la Sãlciua Nouã, articolele semnate

de prietenii mei: Silvius Lombrea (ºef la

Aeroportul Internaþional Timiºoara, unde ºef am

fost ºi eu...) ºi ing. Ion Ciama.

Pe prima paginã, figura luminoasã, cucernicã,

a Înalt Prea Sfinþiei Sala Bartolomeu Valeriu

Anania – Mitropolitul Clujului, Albei, Criºanei ºi

Maramureºului. Pentru mine, care l-am cunoscut

pe Excelenþa sa în graniþa românã (Stamora-

Moraviþa, prin anii 1969 – 1970), pe când

cãlãtorea din America la Bucureºti ºi invers, cu

maºina pânã la Belgrad ºi de acolo cu avionul

peste Ocean, aºadar pentru mine Sfinþia Sa este

capul Bisericii Ortodoxe Române din întregul

Ardeal ºi atâta vreme cât va trãi în Cluj, oraºul de

sub Dealul Feleacului se va numi Cluj-Napoca ºi

niciodatã Kolojvary, dupã vrerea ungurimii de la

Budapesta ºi a Udemereului (UDMR) din

Parlamentul ruºinii de la Bucureºti, care a permis

statui maghiare în Ardeal, fãrã sã þinã seama cã în

1848 (ºi nu numai atunci...) ungurii au ucis

patruzeci de mii de români pentru cã au cutezat sã

fie ºi sã rãmânã români în þara lor!

„Sângele  nu  se  face  apã”, m-am simþit

dintotdeauna înrudit, la propriu ºi la figurat, cu

moþii din Apuseni ºi de aiurea, strãbunicul meu pe

linie maternã, Danciu Iosif, era originar din

Socodor, pogorâtor, apropò de transhumanþa, cu

oile din Apuseni în Valea Dunãrii, unde în 1888, la

Tufãri, sat intrat sub apele Dunãrii, l-a zãmislit pe

Danciu Petru, tatãl mamei mele, probabil aºa se

explicã dragostea mea pentru Avrãmuþ, pentru

osârdia sa, cã am scris douã cãrþi: „La Þebea, cerul

este tricolor” ºi „Cântece de pe spada Iancului”,

cântece puse în gura diademei cântecului moþesc:

Maria Tudor, solistã a Radiodifuziunii

Române.

Astãzi, ungurii din România ºi cei din

Ungaria uneltesc împotriva Ardealului, vor cu

orice preþ aºa-zisa „Autonomie maghiarã”, în

tâmpenia lor sunt asmuþiþi ºi plãtiþi de evreii

maghiarizaþi, precum George Söros din

America. Nenorociþii! Ungurii din România au

drepturi ºi libertãþi, o duc mai bine sub toate

aspectele, de cum o duc românii, atunci ce

vor?! Ungurii au uitat cã românii au ajuns în

istorie de douã ori pânã la Budapesta?! Vor sã

ajungã ºi a treia oarã?” Ungurii ºi finanþatorii

lor de peste Ocean sã nu uite vorbele

cântãreþului anonim, care sunt vorbe zãmislite

în Apuseni de-a lungul veacurilor:

„Sã nu uiþi, copile bun,

Despre neamul tãu român,

Cã-i Ardealul nostru sfânt,

De când suntem pe pãmânt,

Sã ºtie mâna strãinã

Cã ºi apa-i tot românã”

Iar pentru parlamentarii ºi guvernanþii de la

Bucureºti, care conduc þara prost, de-a ajuns

bietul român sã-ºi punã ºtreangul la grumaz, le zic

sã ia aminte la catrenul unui moþ, ce bântuie din

Apuseni ºi pânã pe Dâmboviþa:

„Ia  ascultaþi  feciori  de  mine!

O  veni  ºi  ziua  de  mâine

ªi-oor  luci  armele  iar,

S-aaducã  dreptate-nn  þarã”

Vã rog, luaþi-aminte! Vã rog, domnilor, nu

uitaþi de muncitori, cã altfel, dracul pe voi...

NICOLAE DANCIU PETNICEANU, 
scrib de Banat, membru în Asociaþia

Scriitorilor Creºtini din România

Mehadia, 15 martie 2008

„Iancule mare”
(revista presei)

Î.P.S. Bartolomeu Valeriu Anania,
Mitropolitul Clujului, Albei, Criºanei ºi

Maramureºului
Tuturor oºtenilor ºi cititorilor ziarului

„Iancule Mare” adresez binecuvântãrile
mele arhiereºti ºi cele mai bune urãri pentru

noul an 2008

ªtirea de mai jos are valoare mai mult folclo-
ricã, comunicatã de un lector la Academia „ªtefan
Gheorghe”, unul care trãise în Rusia înainte ºi
dupã rãzboi ºi care avusese acces în Cabinetul lui
Stalin. Valoare folcloricã, dar zicala din Valea
Sfârdinului este arhetipalã: „Nu iese fum, dacã nu
este foc!” Aºa cã se poate da crezare...

În Rusia Sovieticã s-a constituit Deviza Tudor
Vladimirescu, constituitã din rândul prizonierilor
români, în al Doilea Rãzboi Mondial. Aceastã
divizie îmbracatã în haine militare ruseºti, dotatã
cu armament modern, a luptei alãturi de Armata
Roºie pânã la înfrângerea Germaniei Hitleriste,
mulþi din rândul acestor bravi ostaºi au pierit în
Munþii Tatra pentru eliberarea Cehoslovaciei, în
luptele pentru cucerirea Berlinului. E trist cã nu se
scrie istoria acestei divizii. Cu sângele ei, prioritar,
s-a eliberat ultima palmã de pãmânt, în 25
octombrie 1944, în Ardealul de Nord, pãmânt
românesc furat de unguri prin Dictatul de la Viena,

august 1940.
Trebuia legiferatã redobândirea Ardealului de

Nord, trebuia încuviinþarea Tãtucãi de la Kremlin.
S-a dobândit cu uºurinþã, dar ºi cu o condiþie:
doctorul Petru Groza sã fie investit ºef de guvern.
ªi a fost, la 6 Martie 1945. Groza fusese întâiul ºef
de guvern democrat-revoluþionar din istoria Ro-
mâniei.

Întrebare: de unde pânã unde atâta dragoste la
Stalin pentru dr. Petru Groza, un boiernaº, fiu de
popã?! Existã o explicaþie plauzibilã: dr. Petru Gro-
za, poliglot, un cozeur de excepþie, fusese de mai
multe ori invitatul lui Stalin, la un pahar de votcã
(Stalin bea balºoi), se simþea în apele lui în
preajma boierului (burghezului) român, care ºtia
de o mie ºi unul de bancuri, degustate de Stalin,
apoi Groza era un afemeiat, Stalin era ºi mai ºi,
deci se asemãnau ºi se adunau, acolo, departe de
Moscova, la „conacul” lui Stalin, înconjurat de da-
me ºi de kakebiºti. Prin urmare, cei doi oameni

politici deveniserã prieteni la cataramã. În cum-
pãna prieteniei lor a atârnat ºi „religia”, Stalin ur-
mase patru ani Seminarul, în ideea de a ajunge
preot, iar Groza era fiu de preot, unul care fãcuse
politicã. Stalin mai ºtia de la Siguranþa Românã,
cã la Deva, în pivniþa Castelului lui Petru Groza
funcþionase tipografia Comunistã, în adâncã
clandestinitate, baºca dr. Petru Groza apãrase
comuniºtii români în câteva procese politice,
procese pe care le câºtigase.

Am scris toate acestea pentru luare-aminte:
astãzi sub guvernul Tãriceanu ºi sub alte guverne,
dupã Decembrie 1989, nu am avut ºi nu avem un
diplomat de talia doctorului Petru Groza, un
diplomat patriot! Evident, la Moscova, în câteva
rânduri, dr. Petru Groza jucase o carte mare în faþa
lui Stalin. Un fin psiholog, Groza ºtiuse sã-l
„cumpere” pe Tiranul de la Kremlin. Aºa se scrie
istoria adevãratã a adevãraþilor patrioþi români.

KOLEA SIBERIANUL

Transilvania, Petru Groza ºi Stalin...
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La fel ca ºi o mânã de alþi români adevãraþi, eu
cred cã strãmoºii noºtri sunt unul din cele mai
vechi popoare ale Europei ºi faptul cã la ora
actualã încã nu ne cunoaºtem originea ºi evoluþia
neamului este o ruºine. Sã nu uitãm cã deja din
antichitate, de când geto-dacii au fost cuceriþi de
români, istoria noastrã a fost „manipulatã” ºi fal-
sificatã de interesele veneticilor migratori, roma-
nii la început, apoi slavii, germanii, maghiarii,
turcii ºi acum, în final, englezii sau americanii.
Din pãcate ºi la ora actualã, în aºa-zisa Românie
Liberã, interesele românilor sunt secundare ºi cei
care sunt aleºi sã dirijeze, sã elucideze ºi sã
coordoneze cultura ºi istoria românilor, sunt ur-
maºii “popoarelor conlocuitoare”, care ori fi ei
unguri, turci, evrei, nemþi, dar nu români ºi dacã
este ºi vreun român, acesta este intimidat de a-
gresivitatea celorlalþi, în numele “democraþiei”.
Apoi, luând în consideraþie doar un fenomen sim-
plu meteorologic, acum 15-20.000 de ani, Anglia
ºi tot Nordul ºi Centrul Europei, erau acoperite de
gheaþã ºi regiunea danubianã a reprezentat unul

din cele mai optimale locuri de supravieþuire ºi
chiar prosperitate a fiinþei umane de pe tot globul
pãmântesc. Noi nu trebuie sã cerem îngãduinþã
sau sã cerºim acceptanþã de la vreun “savant” en-
glez, francez, evreu sau american. Ei sunt niºte
ignoranþi cu privire la moºtenirea noastrã ca
neam ºi ei îºi aparã cu o gelozie feroce istoria
neamului lor, pe care noi trebuie sã o acceptam
aºa cum ei doresc ºi sã le admiram trecutul pri-
mitiv ºi barbar! Nu, noi trebuie sã ne redesco-
perim, noi trebuie sã ne reidentificãm ºi noi
trebuie sã arãtãm lumii cine suntem. Strãinii  ,  atât
cei  din  afarã,  cât  ºi  cei  din  þarã  (profitori  care  folo-
sesc  numele  de  român,  doar  ca  un  camuflaj,  o
mascã  dupã  care  se  ascund,  sã  ne  fure  totul,
inclusiv  istoria),  nu  au  nici  un  interes  în  cãutarea
ºi  dezvãluirea  adevãrului. Sã sperãm cã efortul
unor oameni hotãrâþi sã influenþeze ºi sã insu-
fleþeascã tineretul român înspre o nouã atitudine
de identitate naþionalã.

DIMITRIE GRAMA, Danemarca, 
director revista NEAMUL ROMÂNESC

Costel Busuioc a învins în Spania!

Un simplu muncitor, un zidar din Ghilad de
Timiº, iubitor de muzicã de operã ºi operetã,
interpret pe schelele din Spania, a intrat în atenþia
muzicienilor ºi a intrat într-un concurs, câºtigând
locul I.

Abia acum s-au trezit ºi „culturnicii” de la
Bucureºti, oferindu-i o bursã de studii pentru
conservatorul din Bucureºti ºi nimic mai mult. A
refuzat! Bine a fãcut! Probabil cineva se gândise
la un câºtig pentru el ºi nu pentru Costel ºi
familia sa de oameni modeºti ºi uºor coloraþi,
probabil ºi credincioºi (pendicostali) dupã
numele fetei „Tabita”, nume biblic, specific la
pendicostali.

Sunt sigur cã Busuioc Costel va ajunge o
vedetã internaþionalã ºi va uita de obligaþiile faþã
de România, care nu i-a oferit decât o nenorocitã
de mistrie, cu care sã trudeascã la alogenii
bucureºteni.

În România acum ºi înainte de Decembrie
1989 românii greu se puteau ºi se mai pot afirma
în teatru, muzicã, în  general  în  culturã,  cultura
este  pe  mâinile  unor  strãini:  evrei,  maghiari  ºi
iarãºi  evrei,  de  care  nu  poþi  trece.

Elocvent este ºi cazul semnatarului acestor
rânduri: cartea mea, „Peregrin prin Siberia” a a
ocupat locul I în Sicilia – Italia, pe câtã vreme la
Bucureºti nici mãcar nu fusese rãsfoitã, iar un
domn cu numele de Gabriel Dimisianu (evreu)
nu a semnat intrarea autorului în Uniunea
Scriitorilor, zicând „se amânã pe altã datã”.

Ce-ii  de  fãcut?!  Sã  fie  date  jigodiile  la  o  parte
ºi  sã  fie  promovaþi  în  culturã  oameni  cu
sentimente  româneºti.  (NDP)

Pãrintele Coriolan Buracu a fost una dintre marile
personalitãþi ale Vãii Almajului din Banatul muntos.

Realizãrile lui se întind în domeniul pãstoraþiei,
culturii ºi promovãrii idealurilor româneºti. Sunt
destul de multe studii ºi articole care au prezentat
activitatea Pãrintelui Coriolan Buracu ºi fãrã în-
doialã cã altele le vor urma. În cele ce vor decurge
voi prezenta doar câteva amintiri personale legate de
aceasta mare personalitate care a fost a Vãii Almã-
julului dar ºi a familiei lui. Aceste amintiri se leagã
de documente pãstrate în casa Boldea din Borlo-
venii Vechi ºi în memoria colectivã a familiei mele.

Pãrintele Coriolan Buracu a fost nepotul învã-
þãtorului Pavel Boldea (1842-1917) din Borlovenii
Vechi care a avut descendenþi direcþi pe: Pavel
Boldea (ulterior Protopop ºi Colonel K.u.K, având
o strãlucitã carierã), pe Grigore, Remus, Cãlina ºi
Mãriuþa. Cãlina s-a mãritat în familia Buracu în
Prigor ºi a avut pe Coriolan Iosif, Tudosia ºi Elena.

În formarea ºi educaþia lui Coriolan Buracu un
rol decisiv l-a avut unchiul sãu Protopopul Pavel
Boldea. Protopopul - Colonel K.u.K Pavel Boldea
a luat asupra sa asigurarea speselor de ºcolarizare
pentru nepotul sãu. Din acea vreme în casa
Boldea din Borlovenii Vechi se pãstreazã un
schimb de corespondenþã între unchi ºi nepot în
vremea când acesta din urmã era la scoalã, la
liceul din Braºov ºi apoi la Caransebeº.

Rezultã cã “unchiul” era foarte scrupulos ºi
cerea socotealã cu precizie asupra cheltuielilor.
Mai rezultã cã “nepotul” îi dãdea ascultare cu grijã
dar totuºi se comporta în limita vârstei lui tinere ºi
îºi îngãduia mici zburdalnicii inerente vârstei. Mai
rezultã cã în vremea ºcolii Coriolan Buracu, fãrã
sã fie eminent, era un student bun ºi excelent în
anume domenii. Deci era, încã de tânãr, o fire pa-
sionalã ºi cu personalitate. Tot Protopopul Pavel
Boldea, ajuns comandant al canonicilor ortodocºi
din armata austro-ungarã, a facilitat încadrarea
Pãrintelui Coriolan Buracu în cadrul aceluiaºi
corp în vremea Primului Rãzboi Mondial.

Tot în casa Boldea sunt pãstrate scrisori
trimise vãrului sãu, Lt.Colonelul K.u.K Romulus
Boldea la Borloveni, în anii 50 ai veacului al XX-
lea. Vremea crâncenã a persecuþiilor comuniste
când cei doi veri au avut parte sã treacã prin
universul concentraþionsit bolºevic.

În scrisorile sale, cele mai multe trimise din
Baia Mare ºi Bucureºti, din casa copiilor lui care
îi adãposteau ºi îngrijeau, Pãrintele Coriolan

Buracu scria prudent dar tot cu înflãcãrare.
Scrisorile lui erau îndemn la nãdejde în lucrarea
cea bunã ºi dreaptã a lui Dumnezeu. În acest
context în cadrul familiei mele se povestea cu
admiraþie despre felul în care Pãrintele Coriolan,
“uica Coriolan” cum era numit cu dragoste ºi
respect, a fost ridicat la începutul anilor cincizeci
spre a fi trimis la canalul morþii.

Securistul care l-a arestat a avut totuºi un re-
flex de umanitate ºi a întrebat, “pãrinte aþi mai fost
arestat?” ºi rãspunsul a venit puternic, fãrã teamã,
în maniera Coriolan Buracu, “oho, de câte ori”. Iar
apoi la canal, pus în echipa morþii, a preoþilor

condamnaþi la exterminare, pãrintele Coriolan
Buracu a aflat tãria moralã ca pe cei dimpreunã cu
el sã îi încurajeze în fiecare dimineaþã, la începerea
sclaviei, cu vorbele, “Sus  Inimile  fraþi  români!” Dar
cea mai emoþionantã amintire personalã o am în
legãturã cu o carte poºtalã trimisã de cãtre Pãrin-
tele Coriolan Buracu la Borloveni în August, 1954.

În acea vreme Bunicul meu, Lt.Colonelul
K.u.K, Romulus Boldea era în surghiun, în domi-
ciliu obligatoriu. Îmi amintesc bine cã familia nu
credea sã vinã curând sau în general sã mai vinã.

În cartea poºtalã trimisã ºi primitã la începutul
lui August 1954, Pãrintele Coriolan Buracu scria
“Dragã Romulus, îþi scriu la Borloveni cãci ºtiu cã
vei fi acolo mai înainte de Sfânta Mãria Mare.
Întotdeauna Maica Domnului a apãrat casa
noastrã ºi pe tine te va aduce acasã acuma”. Zece
zile mai târziu, în 16 August, 1954, Romulus Bol-
dea se întorcea la Borloveni la casa ºi familia lui.

Pe  Pãrintele  Coriolan  Buracu  l-aam  întâlnit  în
persoanã  doar  de  câteva  ori  dar  amintirea  persona-
litãþii  lui  mã  face  sã  simt  ºi  mândria  dar  ºi  respon-
sabilitatea  de  a  fi  descendent  al  aceleiaºi  familii  ºi
al  aceluiaºi  Neam.  (Felicitãri,  domnule  profesor!)

ALEXANDRU NEMOIANU

CÂTEVA AMINTIRI DESPRE
PÃRINTELE CORIOLAN BURACU

Picturã de preoteasa Ioana din Globu-Rãu

Înþelepciunea limbii Române
Patria îmi este limba ce o vorbesc 
pe care am supt-o de la mama 
cu ochii blânzi 
ca Mioriþa.
Când îmi aplec urechea la sânul pãmântului 
aud lucrând Meºterul Manole 
care, încã, modeleazã ÞARA 
pe care o numim 
Limba Românã.

De bat la porþile cerului
ºi iau o canã de lut
cu apã
simt sufletul izvoarelor
din adâncurile munþilor
acolo unde inimile rãmân
pe cale de Horez.

De iau în palme un bulgãre
din marginea câmpului unde zarea a îngenuncheat
lutul îmi seamãnã. 
Poate-s casele strãbunilor mei
ceva din înþeleptul suflet respirând
în conturul mãsurat.
Mã simt rudã cu acest bulgãre cuminte
ºi-l pipãi simþindu-i respiraþia
în acea dimineaþã nerãbdãtoare
când bobul de grâu plesneºte în lutul
cu strãluciri solare.

Când mãnânc pâinea, urcã pânã la mine
neamurile noastre toate,
seva înþelepciunii
adusã pânã la noi
de limba ce o vorbesc.

Patria  îmi  este  Limba  Românã
în  ea  bobul  de  grâu
germineazã
verbele  poemelor  eminesciene.

AL. FLORIN ÞENE

CUVINTE DESPRE STRÃBUNI



Am scris în numãrul precedent al „Vestei” des-
pre faptul cã intrarea în NATO, Uniunea Europeanã
ºi îndepãrtarea de Rusia va conduce la pierderea
pãmântului românesc strãbun: Transilvania. Unii
cetãþeni, mai ales bucureºtenii, sunt sceptici, neîn-
crezãtori ºi socot intrarea în Uniunea Europeanã o
garanþie a pãstrãrii ºi garantãrii prevederilor Tra-
tatului de la Trianon (Franþa – 1920).

Greºit! Nu vom fi scutiþi de surprize, dacã nu
vom cãuta sã fim uniþi, vigilenþi vigilenþi ºi dacã nu
vom cãuta alianþe în altã parte, precum Rusia,
China ºi chiar Coreea de Nord. Mã voi explica:

- în 1940 eram uniþi cu Germania, cu Italia, cu
Ungaria, cu Austria. ªi cu toate acestea Germania
lui Hitler ºi Italia lui Musolini au dispus cedarea
Ardealului de Nord la Ungaria, au acceptat ca Ru-
sia Sovieticã în iunie 1940 sã intre de Sf. Apostoli
Petru ºi Pavel în Basarabia, pãmânt românesc strã-
moºesc, unit cu România Mare în noiembrie 1918;

- priviþi cu cine am fost uniþi ºi cum s-au de-
rulat lucrurile, priviþi ºi luaþi-aminte cu cine sun-
tem acum uniþi ºi ce perspectivã vom avea. Dom-
nilor, iubiþi consãteni, dragi români, oriunde vã
aflaþi voi pe mapamond, azi, în Uniunea Europea-
nã, „cãrþile” le face Germania, o Germanie car are
de plãtit niºte poliþe. Dezmembrarea Cehoslo-
vaciei, dezmembrarea ºi ciuntirea Jugoslaviei s-a
fãcut la propunerea ºi finanþarea sa, iar America,
þara crimei ºi a asupririi internaþionale, a fost de
acord, a intervenit ºi a scãldat în sânge Jugoslavia,
o þarã liberã ºi prosperã.

Germania nu uitã cã în al Doilea Rãzboi Mon-

dial România a fost pe post de curvã internaþio-
nalã, când cu nemþii, când cu ruºii, ºi asta datoritã
unui rege handicapat ºi oligofren, datoritã unor
partide politice, aºa-zise istorice (PNÞ ºi PNL),
care au optat pentru o nouã relaþie ºi o nouã ordine
mondialã. Comuniºtii au fost doar folosiþi în
aceastã mascaradã politicã internaþionalã.

Mã întrebaþi legitim de ce Rusia?! De ce
China?! De ce Coreea de Nord?! Mã voi motiva, la
modul cel mai sincer ºi cel mai credibil pentru cã
visul de aur al americanilor este sã ajungã în
Siberia, pãmântul (sol ºi subsol) cel mai bogat din
lume în petrol, aur, diamante, blãnuri scumpe,
peºte, pãduri imense, pãmânt care este arar locuit,
un sat la 50 – 60 km (cu 100 de case), un oraº la
700 – 1000 de kilometri, iar imensitatea Siberiei
înseamnã aproape zeci de mii km, cam de zece ori
suprafaþa României! Alaska a fost pãmânt rusesc
pe care un diplomat american l-a câºtigat la un joc
de poker cu þarul Rusiei, iar cãrþile fuseserã fãcute
de un general român, unul originar din Ungaria,
care în rãzboiul dintre Nordul ºi Sudul Americii
(veacul al XIX-lea) fusese un luptãtor merituos. Ca
rãsplatã acest general de origine românã va fi
numit consul general al Americii în Rusia ºi va
muri sãrac, înhumat în Petrograd. E  vorba  de
generalul  Gh.  Pomuþ,  în  Timiºoara  (Mehala)  existã
o  Fundaþie  Culturalã  cu  acest  nume,  preºedinte
prota  Borza,  bihorean.

Dar sã revenim la „berbecii” noºtri. Americanii
au în planul lor de perspectivã dezmembrarea
Rusiei în cnezate ºi voievodate, ca sã o poatã

invada, americanii practicã principiul „divide et
impera”, separã ºi cucereºte, ca sã poþi stãpâni.
Americanii vãd cu ochi rãi evoluþia Chinei, faptul
cã aceastã þarã asiaticã prosperã de la o zi la alta,
în bombardarea Belgradului, vã rog lecturaþi presa,
americanii au aruncat o bombã în curtea ambasa-
dei chineze, chipurile din greºealã, nu a fost nici o
greºealã, au aruncat-o cu scopul de-a provoca ºi
atrage China în rãzboi. Tot aºa au bombardat un
convoi paºnic, diplomatic, rusesc, doar, doar Ru-
sia va muºca din nada întinsã, va accepta rãzboiul.
În Rusia sunt diplomaþi ºi comandanþi militari, cum
nu sunt în alte þãri, ºi au ºtiut sã evite orice pro-
vocare, au evitat spre binele poporului lor, ruºii au
suferit mult în ultimul rãzboi mondial ºi nu vor sã
mai sufere. Dar,  liudi,  oameni,  luaþi  aminte:  toate
au  o  limitã.  Toate  mãsurile  militare  întreprinse  de
americani  în  Europa,  în  preajma  graniþelor  ruseºti,
vizeazã  un  singur  obiectiv:  rãzboi  contra  ruºilor.

De ce alianþã cu Coreea de Nord?! Pentru cã
aceastã þarã a plãtit scump, cu vieþi omeneºti, rãzboiul
pe care americanii, în mod nejustificat, l-au purtat
contra Coreei. ªi Coreea a ajuns în Asia un fel de
Germania din Europa. De ce nu greºesc americanii ºi
cu Coreea?! De  ce  nu  aruncã  spre  ei  o  rachetã,  cã  har
Domnului,  au  asemenea  scule  din  belºug?!  Pentru  cã
a  doua  zi  America  ar  suferi  un  cumplit  mãcel!

În consecinþã, este imperios necesar sã ne
unim cu cei ce sunt ºi ei ameninþaþi, nu sã ne unim
cu tâlharii ºi criminalii omenirii. 

TOMA OSTRIª
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Ar fi o gravã eroare sã se considere cã în partea de Vest a
României rezistenþa anticomunistã s-a rezumat la cele
petrecute în munþii Banatului. Amploarea acestor acþiuni s-a
conturat în întreg Banatul, regiunea întinzându-se de la
frontiera de Vest pânã în adâncimea munþilor Caran-
sebeºului, cu Valea Timiºului, Masivele Þarcu ºi Gugu etc.

Retragerea în munþi nu era o fugã din faþa autoritãþilor
comuniste, ci mai mult o necesitate de organizare mai
temeinicã, de subminare a regimului de democraþie popularã.
Acest lucru a fost sesizat de organele superioare ale
Securitãþii ºi, ca o contramãsurã, a luat fiinþã un “comanda-
ment unic” ce urma sã “lichideze” grupurile din munþi,
concentrându-se forþe din alte pãrþi decât cele din Banat,
deoarece dislocarea forþelor militare locale constituia un
pericol real pentru regim.

În continuare voi reda Adresa... cãtre DRSP Timiºoara,
din 8 februarie 1949:

Adresã a Direcþiunii Regionale a Securitãþii Poporului
Timiºoara cãtre Direcþiunea Generalã a Securitãþii Poporului.
8 februarie 1949.

DIRECÞIUNEA REGIONALÃ A SECURITÃÞII 
POPORULUI TIMIªOARA
Nr.............din 8februarie 1949

Cãtre 
DIRECÞIUNEA GENERALÃ A SECURITÃÞII POPORULUI BUCUREªTI
A se preda imediat Tov. Director General.
Urmare a raportului nostru Nr....... din...... 1949, raportãm urmãtoarele:
În noaptea de 7/8 februarie 1949, s-au executat trei acþiuni pe teritoriul

judeþului Severin în cadrul misiunei ordonate de Dvs.
Toate cele trei acþiuni au avut rezultat pozitiv, fiind capturate

elemente subversive, fugare ºi care erau constituite în bande.
Reuºita acestor acþiuni sunt [este] rezultatul acþiunii

informative ºi a cercetãrilor ce sunt în curs la sediul Biroului
de Securitate Caransebeº, coordonate cu materialul informa-
tiv pe care îl deþinea aceastã Direcþiune de Securitate în legã-
turã cu organizaþia subversivã legionarã ºi asupra bandelor
constituite din judeþul Severin.

Astfel chiar la constituirea Comandamentului Unic or-
donat de Dvs. urma în planul de muncã al acestei Direcþiuni
de a trece în judeþul Severin la depistarea organizaþiei sub-
versive legionare ºi la stârpirea bandelor de fugari în munþi.

În executarea acestui plan ca primã acþiune ce s-a dus de
organele de Securitate în cadrul Comandamentului a fost
depistarea organizaþiei subversive legionare, ºi a grupelor de
legionari fugari în munþi, despre care posedãm atât elemente
identificate cât ºi o acþiune informativã organizatã.

S-a trecut la reþinerea elementelor identificate, încã din
primele zile ºi astfel pânã la data de 7 februarie a.c. au fost
reþinuþi un numãr de 51 (cincizeci ºi unu) de elemente
legionare activiste în prezent în organizaþia subversivã

legionarã ºi din cercetarea cãrora se continuã în prezent depistarea întregii
organizaþii subversive legionare de pe judeþul Severin.

În urma cercetãrii numitului VELTÃNESCU GRIGORE, plugar din comuna

UNGURII VOR SÃ NE FURE ARDEALUL!!!

continuare în pagina 10

prof. dr. IULIAN LALESCU

Din dosar: „Prezenta fotografie
reprezintã pe Velþãnescu

Grigore cu arma proprietate
care i-a dat-o fugarului
legionar Popeþi Ioan”

Rezistenþa anticomunistã din Banat
Anul 1949

O piedicã în calea uitãrii!
Filmãri video, d.v.d., fotografii la nunþi, botezuri, zile

onomastice, petreceri ºi înmormântãri. Calitate asiguratã de

specialistul Costicã Iºtvanovici din Mehadia  264 (Caraº-Severin).

Telefon mobil: 0720 21 42 63.

Alo, aveþi frigiderul defect?
Specialistul cu faimã - Ilia Viºescu, comuna Mehadia,

satul Plugova, telefon 0752295283. Sunaþi la casa
Viºescu. Servicii prompte, garanþie ºi ieftin. (Redacþia)
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Globul-Craiovei jud. Severin, s-a trecut în prima acþiune
reuºitã în noaptea de 7-8 februarie a.c. susnumitul fiind
membru în organizaþia subversivã legionarã, a declarat
organelor noastre cã în jurul comunei Globul-Craiovei la
sãlaºul numitului ANDREI PARASCHIV se gãsesc ascunse
douã elemente legionare fugare ºi înarmate.

Numitul VELTÃNESCU GRIGORE a fost dat cãlãuzã unei
echipe formate din 10 jandarmi din Bat. 9 Securitate ºi condusã
de slt. de Securitate Giuchici Rista, care echipã s-a deplasat la
locul declarat unde trecând la operaþiune au fost reþinuþi numiþii:

1. GROZÃVESCU DRAGU PETRE, legionar din Caranse-
beº, urmãrit pentru activitate legionarã ºi pentru o condam-
nare de [...] ani pentru crimã, element de bazã în organizaþia
subversivã legionarã din judeþul Severin.

2. POPEÞ IOAN, plugar din comuna Gãvojdia, judeþul Se-
verin, membru în organizaþia subversivã legionarã.

3. ANDREI PARASCHIV, plugar, gãzduitorul celor doi de
mai sus, din comuna Globul-Craiovei.

4. ORBA ILIE, plugar din comuna Globul-Craiovei jud.
Severin, gãzduitor a[l] celor doi de la punctul [sic!] 1 ºi 2.

Asupra indivizilor de la punctul [sic!] 1 ºi 2 s-a gãsit armament ºi material
subversiv.

În cursul acestei acþiuni sergentul COJOCARU din Bat. de Securitate Nr. 9,
a cãzut ºi în urma cãderii s-a descãrcat pistolul automat care l-a rãnit mortal.

Tot în aceastã acþiune a fost rãnitã soþia numitului ANDREI PARASCH1V
care se afla împreunã cu bandiþii ºi ulterior internatã în spital.

Raportãm totodatã cã bandiþii s-au apãrat cu focuri de arme ºi numai în
urma unui foc concentrat asupra lor s-au predat.

A doua acþiune s-a dus în jurul comunei Valea-Bolvaºniþa la sãlaºul numi-
tului BÃªULESCU DUMITRU ºi s-a trecut la acþiune în urma acþiunei întreprinse
de organele Securitãþii, care prin informatorul recrutat în comuna Valea-
Bolvaºniþei a reuºit sã convingã pe un fugar BÃCILÃ IOAN sã se predea. Acesta
s-a predat împreunã cu una armã Z. B. ºi adus la Securitatea Caransebeº a arãtat
cã a fost împreunã cu grupul de legionari fugiþi de sub conducerea  fostului
comandor de aviaþie DOMÃªNEANU PETRE, care a arãtat cã se gãseºte la
sãlaºul numitului BÃªULESCU DUMITRU din jurul comunei Valea-Bolvaºniþa.

S-a trecut la acþiune cu un pluton din Bat. 9 Securitate sub conducerea
plot. maj. ºef Dobre din Miliþia Iablaniþa / nu a luat parte un organ de
Securitate deoarece acþiunea necesita extremã urgenþã ºi s-a dat ordin de
maiorul Moiº Aurel plot. maj. ºef Dobre sã treacã la acþiune cu toate

indicaþiunile necesare / capturând urmãtorii indivizi:
1. DOMÃªNEANU PETRE, fost comandor de aviaþie, cu

domiciliul ultim în Bãile Herculane, membru în organizaþie,
ºeful unui grup de legionari fugiþi ºi în legãturã cu organizaþia
subversivã legionarã din judeþul Severin.

2. DANIELESCU GHEORGHE, plugar din corn. Valea-Bol-
vaºniþa, jud. Severin, membru în organizaþia subversivã legio-
narã ºi folosit de Domãºneanu Petru ca curier [sic!] ºi gazdã.

3. BÃªULESCU DUMITRU, plugar din com. Valea-
Bolvasniþa, jud. Severin, membru în organizaþia subversivã
legionarã, folosit curier ºi gazdã.

S-a gãsit armament asupra comandorului Domãºneanu
Petre.

Susnumiþii au fost capturaþi fãrã a opune rezistenþã fiind
luaþi prin surprindere ºi þinuþi sub foc.

Din acest grup de legionari fugari nu au fost prinºi numiþii
CRISTESCU GHEORGHE zis GOGU tâmplar din com.
Plugova ºi ARTINESCU TICÃ zidar din comuna Mehadia, care
erau plecaþi dupã alimente ºi care în prezent sunt sub
urmãrire.

A treia acþiune s-a dus la Vest de comuna Mehadica circa 20 km înspre
Bozovici-Caraº pe teritoriul judeþului Caras ºi a acþionat un efectiv de circa 40
sub conducerea comandantului Bat. 9 Securitate.

S-a trecut la acþiune în urma urmãtoarelor fapte petrecute:
Individul VÃDRARIU ANDREI, plugar din comuna Mehadica dispãrut de la

domiciliu din luna decemvrie 1948, ºi ºtiut de organele noastre ca unul ce face
parte din grupul col. Utzã loan, în noaptea de 7/8 februarie a. c. a fugit de la
grupul UTZA ºi a venit în comuna Mehadica, unde a cãutat pe plot. de Miliþie
Urechiatu Nicolae, informator al organelor de Securitate ºi trimis special în
Mehadica pentru a duce o acþiune de informare asupra bandelor ºi de a încerca
captarea de informatori, la care negãsindu-l acasã a stat de vorbã cu soþia
acestuia cerându-i sã fie pus în legãturã cu organele competente pentru a da
informaþii de banda col. Utzã. Soþia plot. Urechiatu i-a rãspuns cã soþul ei
nefiind acasã sã se prezinte unei patrule militare din comunã care îl va pune în
legãturã cu organele competente. Numitul VÃDRARIU ANDREI s-a prezentat
primei patrule cãreia i-a cerut sã fie dus la locul competent pentru a da
informaþii despre banda UTZÃ. A fost dus la primãrie unde subofiþerul de
serviciu[u] în urma celor declarate de VÃDRARIU ANDREI a raportat cazul
maiorului comandant al Bat. 9 Securitate care deplasându-se la faþa locului ºi
constatând importanþa informaþiunilor date a trecut la acþiune cu efectivul arãtat
mai sus.

urmare din pagina 9

Fostul elev al Liceului „Traian Lalescu” din
Mehadia, profesor ºi director de Cãmin Cultural în
Petnic (Caraº-Severin) mi-a telefonat dis-de-
dimineaþã în martie curent, de Ziua Internaþionalã a
Femeii, mi-a telefonat foc ºi parã de supãrat, ce-
rându-mi sã fac ceva pentru a împiedica montarea
unei plãci comemorative fostului învãþãtor Ghiþã
Giurginca, pe considerentul cã o lume întreagã ºtie
cã a fost informatorul Securitãþii, al Miliþiei, al
partidului, pânã ºi al cooperaþiei. Domnul Domãº-
neanu i-a telefonat ºi domnului profesor Constantin
Giurginca (T7), profesor în Breaza de Prahova, pe
motivul cã ºcoala fusese ctitoritã de bunicul sãu,
regretatul dascãl Costi Giurginca, ctitoritã în mare
parte pe banii sãi, prin valorificarea salbei de aur a
dãscãliþei, doamna Marioara, ºi cã nu se face ca
placa unui informator de performanþã sã stea alãturi
de placa bãtrânului dascãl, activist pe linie de Astra
ºi pe linie de reîntregirea pãmântului românesc,
acum când se vor împlini nouã decenii de la Unire.

Mâhnit, la rândul sãu m-a sunat ºi profesorul
Ticu Giurginca, cerându-mi la fel sã fac ceva
pentru a împiedica un act de blasfemie, revoltat la
culme, între altele, îmi zicea, redau cu aproximaþie:
„O placã unui individ care, în afarã de activitatea sa
de colaboraþionist, pedepsea copiii cã se duceau
la bisericã, le arunca, la Paºti, ouãle roºii, în curtea
ºcolii, apoi am tras-o destul din cauza lui, aici la

Breaza, la Liceul Militar, a trimis referinþe prin care
mã denigrase cã sunt fiul unui avocat liberal, cã
tata a fost primar ºi câte ºi mai câte...”

Celor doi profesori, în fond prieteni ºi
consãteni cu care mã mândresc, le-am spus sã
apeleze la primarul Terteleacã ºi la Inspectoratul
General ªcolar din Caraº-Severin. Au intervenit,
dar au intervenit degeaba.

În ceea ce mã priveºte, l-am iertat pe ex-infor-
matorul Ghiþã Giurginca pentru cã mã reclamase la
tov. Ciuru, de la Raionul de partid Orºova, cum cã
tatãl meu fondase Partidul Goga – Cuza idn Petnic,
pentru care am tras-o o viaþã întreagã, l-am iertat
pentru cã l-a bãgat la puºcãrie pe cetãþeanul
Lupinca Constantin zis Costi Pãtraºcu, l-am iertat
pentru cã îl turnase pe Nicolae Stroiescu, de pe
Mala Micã, din Petnic, cum cã acesta ar fi gãsit o
cãldare cu galbeni la arat, în pãmântul sãu, fapt
pentru care Nicolae Stroiescu (socrul doctorului
Brebu din Herculane ºi socrul protei Rãdulescu din
Caransebeº) a fost schingiuit în bãtãi, la Miliþia din
Reºiþa (ºi când te gândeºti, cititorule, cã Nicolae
Stroescu i-a fost elev!!!...), dar nu-l pot ierta nici în
mormânt pentru ceea ce le-a fãcut celor douã femei
sãrace, bolnave, bãtrâne ºi neputincioase, Ana ºi
Icoana (astãzi moarte ºi ele), din Petnic, de pe
Luncã, din neamul Costeºtilor, vãduve ºi fãrã pic
de venit, Ghiþã  de la „Mefea”, ajuns viceprimar în

primãria Iablaniþa le-a tãiat amãrâtul de ajutor
social, ele ajungând muritoare de foame. Cele douã
femei îmi tãiaserã calea ºi s-au plâns la mine. N-
am avut cu ce sã le ajut... Poate asta, poate ºi
altele, celor douã femei le-a grãbit sfârºitul. Sã-þi
fie þãrâna de plumb, neicã Ghiþã.

Pentru aceasta nu l-am iertat, cum nu l-a iertat
fratele sãu, Giurginca Dumitru, frate dulce, pentru
rãul ce i l-a fãcut Ghiþã în strânsã consfãtuire cu
soaþa sa. Într-o zi de rugã la Mehadia, cei doi mi-au
cerut ºi în acelaºi timp m-au ameninþat sã nu-l spri-
jine pe Mitru ºi nici pe soþia sa, Mariana, în plecarea
în Egipt, unde Mitru lucra prin Firma Arcom. Cei doi
au reclamat cã dacã se va duce la soþ, în vizitã, cum
plecau soþiile, nu se va mai întoarce în þarã. Femeia
fusese întoarsã de la scara avionului, fapt pentru
care se îmbolnãvise rãu de-o boalã de cap, care i-a
grãbit sfârºitul în miez de viaþã.

Mã întreb: pentru toate aceste „merite” domnule
inspector ºcolar general ºi domnule primar Tertelea-
cã i-aþi proslãvit numele pe faþa ºcolii din Petnic?!
Nu aveþi un gram de conºtiinþã (ca sã nu zic culturã)
cã aþi comis un act de blasfemie? Sã vã fie ruºine...

NICOLAE DANCIU PETNICEANU
membru în Uniunea Ziariºtilor din România

Mehadia, aprilie 2008
P.S. Pãrintele protopop Nicolae Pereº de

Herculane nu a participat la acest act de blasfemie.

Din dosar: „Prezenta fotografie
reprezintã pe STROESCU ACHIM “

Supãrarea profesorului Domãºneanu
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Acum doi ani, la 10 septembrie întru totul pe
neaºteptate în casa sa pãrinteascã, în zorii zilei, se
stingea, în mod subit, domnul profesor Gheorghe
Lifa, supranumit de toþi care-i înconjurau fiinþa –
„Cea Ghiþã”. Azi, la 7 – 8 luni de la trista despãrþire
de domnul Lifa îmi vine sã cred cã o mai complexã
personalitate în ogorul culturii ºi spiritualitãþii
româneºti din Uzdin n-a existat. Cãci dascãlul Lifa
ºi-a „lãsat amprentele” în mai toate activitãþile
culturale a românescului Uzdin. În viaþa sa lungã /
scurtã e 77 ani a fost: corist, dansator ºi coregraf,
folclorist, scriitor, poet, cronicar al satului ºi al
minoritãþii române, actor amator, dascãl de þarã –
deschizãtor de orizonturi ºi sfãtuitor, om care a
activat la primãrie, la Casa de culturã, la secþia
pictoriþelor naive, în multe secþii ºcolare, la
Societatea de ecologie, la SLA „Tibiscus”, la C.R.I.
(primul preºedinte al filialei din Uzdin), la
despãrþãmântul „Astra” din Uzdin, la Societatea de
Limbã Românã...

Nu o datã spunea:
- Eu aºa am fost crescut: sã ajut oamenii, dar

mai ales – elevii mei!
Elevii Domniei Sale...
Ei sunt / au fost o poveste aparte, în inima

acestui om bun ºi blând. Lor le-a dedicat poezii, a
scris despre ei în cãrþi, a susþinut comunicãri la
Simpozionul „Oameni de seamã ai Banatului”. ªi
totdeauna spunea:

- Mi-a fost elev...
Deseori gândeam: ºi ce dacã...? De parcã

numai al domnului Lifa era respectivul elev. Cã, la
ºcoala din Uzdin un elev avea ºi 20 de dascãli.
Dar, abia azi mi-e clar: dascãlul îl are pe elev nu
numai atunci, atât cât îi predã, ci mult mai mult,
cât îi rãmâne în suflet. Iar domnului Lifa, elevii lui
i-au rãmas veºnic în sufletul sãu nobil ºi
întotdeauna pregãtit pentru a iubi lumea.

O poveste aparte este munca, activitatea,
contribuþia Domniei Sale la Societatea Literar-
Artisticã „Tibiscus”.

Aceastã societate am ºi înfiinþat-o împreunã:
domnul Lifa ºi cu mine, exact ca ºi
Despãrþãmântul ASTRA „Pr. Traian Bojin”, dar
într-un timp al voluntariatului politic când am fost
acuzaþi de tot felul de isme, am fost mereu
suspectaþi cã nu ºtiau ce uneltim noi, iar odatã un
bezevenchi ne-a ºi spus cã: „acolo sus (sediul
SLA „Tibiscus”) este „un cuib de legionari”. Eu m-
am tulburat puþin, nu cã a constatat ce a constatat,
dar m-a enervat faptul cã ºi ultimul beþivan
necivilizat al Uzdinului îþi lipeºte etichetã. ªi pe
atunci, totul se credea... cã pe aici erau rãzboaie ºi
la suprafaþã izbeau bolovanii.

Am alergat cu sufletul în palme la domnul Lifa,
i-am povestit cele petrecute, iar el, cu blânda-i
privire m-a mângâiat uºor:

- Offf, offf, off...
ªi era de ajuns sã-þi dai seama cã acest om

este în stare sã îmbrãþiºeze toatã lumea: pe
prieteni, iubite, inamici, clevetitori... Pentru cã el

aºa a fost... crescut.
Am trãit alãturi de acest distins om, 16 ani în

sânul societãþii „Tibiscus”. Am ºi i-am tipãrit toate
cãrþile domniei sale (pânã la apariþia editurii
„Tibiscus”, în anul 1990 nu a avut nici o carte
tipãritã), am organizat nenumãrate manifestãri
culturale, am primit oaspeþi din România, am
cãlãtorit mult pe meridiane româneºti, cu un
cuvânt timp de 16 ani am trãit alãturi de domnul
Lifa ºi am respirat cu un parfum specific românesc
gustând cu vârf ºi îndesat din omenia ºi
ospitalitatea româneascã din largheþea sufletului
lui de om bun.

Era „fatã pentru toate”: de trebuia vernisatã o
expoziþie – apelam la domnul Lifa, de trebuia
pregãtit un montaj de obiceiuri – cel mai potrivit
era domnul Lifa, la „Tibiscus” scria ce alþii nu
vroiau, nu puteau, nu ºtiau sau pur ºi simplu...
amânau. El însã, nu! Era punctual, profesionist în
adevãratul cuvântului.

Casa sa era refugiu ºi cãmin pentru multã
lume venitã la Uzdin sã guste din plin din paharul
românitãþii. Poeþi, scriitori, oameni de culturã,
gazetari... din Timiºoara, Reºiþa, Târgoviºte, Alba
Iulia, Iaºi, Caransebeº, Braºov, Jimbolia, Fãget,
Drobeta Turnu Severin, Bucureºti, Cluj Napoca,
Câmpulung Moldovenesc... nu o datã i-au deschis
poarta. ªi au gãsit în casa Domniei Sale o oazã de
românism cum în România era greu de gãsit. Cãci
nu întâmplãtor distinsa doamnã profesor Augusta
Anca din Timiºoara, director general a
Universitãþii „Tibiscus” spunea:

- De la ei, de la românii din Uzdin, de la
domnul profesor Lifa trebuie sã re(învãþãm) lecþia
de românism...

Aºa este, noi, cei care mai activãm la SLA
„Tibiscus” azi întru totul suntem de acord cu
aceste cuvinte ale doamnei Anca: cã de la domul
Lifa învãþãm lecþia de românism. Note n-am
primit, cã dascãlul a luat calea aºtrilor, dar las ca
faptele sã vorbeascã: învãþarãm ori ba?

VASILE BARBU

CREAÞII LITERARE ALE
CONFRAÞILOR ROMÂNI DIN SERBIA

prof. Gheorghe Lifa
(1927 – 2006)

Gânduri despre un om dedicat culturii ºi spiritualitãþii
româneºti: Gheorghe Lifa (1929 – 2006)

Deschizãtor de orizonturi ºi un om pentru eternitate

AFORISME
1. M-am încãlecat. Cicã le-am stat în cale.
2. Oamenii de rând aºteaptã la rând.
3. Din atâtea ambiþii fireºti ºi le-a exprimat

pe cele bolnave.
4. Pe toþi i-am înschimbat... în þoale noi.
5. Noi din toate butoaiele lumii, noi l-am

ales pe cel cu praf.
6. Nu putem spune cã nu se iau mãsuri. La

noi din zi în zi se ia tot mai mult.
7. Nu mai cer nici o pâine. Le este plinã gura

de toate. DÃNUÞ DRÃGHICI

S.L.A. “Tibiscus” a organizat o
noua manifestare culturalã

MÃRÞIªOR UZDINEAN
Manifestarea de înaltã încãrcãturã româneascã

s-a derulat la “Gasa Româneascã” ºi a debutat cu
o foarte frumoasã expoziþie de brâuri femeieºti
(brânie, cum li se zice la Uzdin în graiul
banaþean). Au fost expuse peste 70 de brâuri care
au fost adunate din tot satul unele vechi ºi de l00
de ani mai simple, altele mai noi ºi de o mare
bogãþie coloristico sau floralã. Au expus: Anca
Petroi, Anuþa Velici, Marioara Ionaºcu, Florica
Râmianþ, Livia Barbu, Marinica Frenþ-Bagiu, Sofia
Ionaºcu, Ana Puia, Anuica ªuboni, Pavel Bãlan,
Anuþa Bãlan, Florica Linþa, Sofia ªamanþ,
Marioara Cocora, Marioara Sârbu, Mãria Velici,
Ana Boieru, Linca Pancaricean...

Despre brâul femeiesc, aceastã podoabã a
portului poporului românesc a vorbit doamna
Marioara Sârbu iar Vasile Barbu, preºedinte
S.L.A. “Tibiscus” a vorbit despre semnificaþia
mãrþiºorului acest simbol românesc ce se dãruie
din dragoste ºi respect fetelor ºi femei lor dar ºi
tuturor copiilor la 1 martie, atunci când în trecut
începea anul calendaristic agrar.

Cu acest prilej au fost împãrþite mãrþiºoare din
partea Excelenþei sale, domnul Ion Macovei,
ambasadorul României la Belgrad ºi din partea
SLA “Tibiscus”.

Manifestarea a continuat cu un recital
muzical-literar la care au participat tinerii
recitatori: Ileana Puia, Ion Linþa, Vanesa Georgeta
Linþa, Theona Andrada Rãmianþ ºi Lavinia Linþa,
muzicienii Crãciun C. Creþu (vioarã) ºi cântãreþii
Jaclin Puia ºi Marin Puia ºi poeþii uzdineni
Marioara Sârbu, Valerie Grosu ºi Vasile Barbu.

Manifestarea “Mãrþiºor uzdinean” s-a încheiat
cu o masã comuna care a avut loc la sala
Muzeului dar la lumina lumânãrii pentru cã
Uzdinul nu a avut curent electric din cauza unui
vânt puternic însoþit de descãrcãri electrice care
au provocat ruperea între Uzdin ºi Tãmãºãvãþ a
reþelei de curent electric. Dar care în aceiaºi
noapte a fost reparatã. 

Expoziþia de brâuri a fost organizatã în comunã
de Asociaþia femeilor pensionare “Bunicuþele” din
Uzdin, Uniunea Scriitorilor în Grai Bãnãþean din
Uzdin ºi SLA “Tibiscus”, la realizarea ei dându-ºi
din plin contribuþia: Ana Boieru, Mãrioara Sârbu,
prof. Daniel Susa ºi Elena Maria Barbu.

VASILE BARBU
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EPIGRAME
Prevestire sumbrã

Dupã cum stau lucrurile 
legate de încãlzirea globalã 
profesia ne va fi în viitor 
cea de - supravieþuitor!

Frãþietate 
Pe lângã noi , în patria mamã 
ne spun: - Sunt numai fraþi! 
Numai ca-mi vine din puterile 
sã le þuc – surorile!

Bahicã 
Acum adevãrul are alternativa 
ºi-mi vine iarãºi ca sa strig:
- De ce-n ascuns îl þin?
Când ºtiu cã-i într-un chil de vin!

Multifuncþionalitate
ªede mai tot timpul
Bea cafea, bere ºi sucuri
Protesteazã, n-are habar
ºi mai vrea - credit bancar!

Inimioarã, inimioarã ...
Inima-mii ºopti domol
- Omul mea, respect ºi stimã 
dar de azi , noi suntem quit.
ªi-a plecat în concediu... neplãtit!

Doi care-ºi dãdeau mâna
ªi-au dat mâna ºi-am crezut
Cã e bine,
ca-i un nou început.
Dar gongul rãsuna ºi boxul începea...

Necaz mare
E vineri în treiºpe 
Mâþa neagra-mi trece calea
Popa nostru mã salutã
Eu n-am ou, sã-l strâng în mânã.

Europeanã
Am întins ºi noi pasul 
ºi grãbim spre Europa 
Dar vai, pe lângã mine trecu 
unul care dãdea - gasul...

Ping pongul meu
Mingea-i micã ºi e felº
dunga mesei o atinse
n-am paletã ºi visez
iar servisul e la – chinez!

Exemplu „viu”
Tuturor le-a fost exemplu
în viaþã ºi-n purtare
Problema a fost însã tare
ca era de bronz ºi pe-un soclu mare.

Unuia “dus”...
Înþeleg cã s-a scrântit 
ºi mintea nu-l mai þine
Însã, domnule, dureazã
ºi asta nu e bine.

Optimism
ªi  pus pe scaunul electric 
a rãmas un optimism,
ªtia el, ce ºtia
La noi curentul des – dispãrea!

Spre Europa...
Drumul nostru spre UE
este presãrat de flori
dar la viteazã am ratat 
cãci alþii ºi l-au asfaltat.

Camelia Tamaº – un fenomen literar!

Biblioteca „Tata
Oancea” din Bocºa,
prin grija directoarei
Gabriela ªerban, a or-
ganizat o întâlnire lite-
rarã dedicatã Zilei Fe-
meii, luni, zece martie
curent, având în centru
atenþiei pe talentata

prozatoare Camelia Tamaº din Reºiþa.
În sala festivã a Primãriei din Bocºa, în pre-

zenþa domnului primar Pascu, un tip super-
elegant în vorbã ºi la port, în prezenþa unui
numeros public, în mare parte feminin, Gabriela
ªerban a debutat acþiunea printr-un cuvânt al
domniei sale de bun augur, prefaþând manifes-
tarea cu un melos clasic, interoretat de un trio
instrumentist, elevi din localitate. În cele din
urmã au fost lansate ultimele romane ale Ca-
meliei Tamaº „Un  far  de  la  marginea  gândului”
ºi „Calendarul  unui  cerºetor”. Despre autoare ºi
cãrþile ei au vorbit N.D. Petniceanu, redactorul
ºef al publicaþiei „Vestea” ºi scriitorul Nicolae
Sârbu, directorul Bibliotecii „Paul Iorgovici” din
Reºiþa.

Reproducem esenþa logosului fiecãrui vor-
bitor: N.D. P: „(...) Camelia Tamaº este un real
fenomen literar, un talent de excepþie. Este lau-
reata Concursului internaþional de prozã „Camil
Petrescu” (1994) ºi laureata (premiul I) a con-
cursului literar „Virgil Birou” (2003), manifestãri
iniþiate de Societatea literar-artisticã „Sorin Titel
din Banat”. Un roman de înaltã valoare se scrie
abia dupã ce autorul a trecut de ºtacheta vârstei
de 40 de ani ºi dupã ce a acumulat o experienþã
anume de viaþã. Camelia, fãrã prea multã
experienþã de viaþã, graþie culturii sale, a scris
douã romane de excepþie, cu mult înainte de a-
ceastã vârstã... E trist cã nu este bãgatã în sea-
mã de factorii culturali din Reºiþa, de dl. Oc-
tavian Doclin, membru în Comitetul Filialei
Scriitorilor, pentru a fi primitã în Uniunea Scrii-
torilor, întrucât meritã acest lucru cu prisosinþã.
Camelia Tamaº este o puritate sub toate as-
pectele (...)”; Nicolae Sârbu: „(...) Camelia Ta-
maº a scris un roman de dragoste de mare
valoare literarã („Un far de la marginea gân-
dului”), cu toate cã ea nu are asemenea ex-
perienþe, este vorba de un talent de excepþie,
apoi romanul „Calendarul unui cerºetor” are o
paletã amplã civicã ºi moralã pe un fundal social
(...)”.

Desigur, ambiguu, unele persoane feminine,
pseudoliterate, au înþeles eronat afirmaþiile celor
doi vorbitori cu privire la lipsa de experienþã
eroticã a autoarei, nu  au  înþeles  cã  este  o  laudã
pentru  Camelia  ºi  nu  un  afront.

Sãrind peste acest aspect (hilar), acþiunea a
fost de anvergurã, o reuºitã în cinstea Cameliei,
care a dat zeci de autografe pe cele douã cãrþi ale
sale.

Impresii dupã „autografe”:
- subinginer Tiberiu Secoºan, fost primar al

Bocºei: „Vã  mulþumesc  tuturor,  am  avut  ºansa
sã  petrec  câteva  ore  în  artã  ºi  culturã,  m-aam  ales
ºi  cu  o  carte  valoroasã,  „Calendarul  unui
cerºetor”. Felicitãri!”

- prof. Nicolae Sârbu: “Gabriela  ªerban  este
cea  mai  bunã  ºefã  de  bibliotecã  din  judeþ.  Sunt
mândru  de  ea  ºi  de  ceea  ce  face  ea  în  calitate  de
directoare.”

(Cronicar)

Tri, Doamnie ºî toþî tri...
Foae verge º-o siticã
Zadruga mia-i cam mititicã
Îi acolo, prã afarã
Aºãdzatã lângã garã.
Tri, Doamnie ºî toþi tri...

Foaie viergie º-o lalea
Tri directãri dzac în ia
Tri, Doamnie ºî toþã tri...

Ãla, marie, tarie, lung în mâni
O gãtat de oltãnit câni
ªî un curs dã politicã
Niºi da-l dã sus nu ii fricã
Tri, doamnie ºî toþî tri...

Alãlalt îi mãi micuþ
Mãi oacheº ºî mãi plinuþ
O cumpãrat oi ºî vaºi
Iel o gãtatã dã covaºi
Tri, Doamnie ºî toþi tri...

Al triilia-i mãi dãºciept
ªcoalã marie o gãtat
Dar la ºcoalã n-o pliecat
Cum adicã: ºcoalã marie o gãtat
dar la ºcoalã n-o pliecat?
Uica mita n-o murit
cu diplom l-o dãruit
ªî un curs dã politicã
Niºi dã dracu nu ii fricã.
Tri, Doamnie ºî toþî tri...

Dar vremurilie s-or schimbat
Alt directãr ni-am aflat
Om marie cu facultacie
O vinit dân strãinãtacie
Vorbie bunie o avut
Tãt prã spacie ci-o bãtut.

Mulcie iel ni-o fãgãduit
Dar zadruga o curgit!
ªi-o fãcut ºie n-o fãcut
Iel o dat-o împrumut
Spunieþî lumie ºi-e sã fac
Zadruga s-o-ntorc la sat?
Patru, Doamnie ºî toþî patru...

ADAM IONAªCU

Aforisme
- Dacã cultura se defineºte ca oxigen, atunci

politica este bioxid de carbon.
- Din coasta lui Adam s-a creat Eva. Din

coasta Evei s-a creat diavolul.
- Acestea sunt informaþii de mâna a doua.

Cele de mâna întâi au fost zvonuri.
- Multe din aforismele mele sunt bune de

citit. Cã ºi aºa nu folosesc la nimic.
- Cu toate cã suntem români, probabil cã

existã printre noi vreunul ºi mai rãu.
- Poporului nostru nu-i place sã munceascã,

nu ºtie ºi nu vrea. Rar are cineva atâtea calitãþi.
- Dacã papagalul vorbeºte atunci

ciocãnitoarea ºtie alfabetul Morse.
- Avem probleme la start, însã nu ne

îngrijorãm. ªi aºa nu ajungem la þintã.
- Am un câine frumos, dar nu merg cu el la

expoziþii. Nu se pricepe la artã.
- Fiecare om este un individ, cu toate cã

fiecare individ nu este un om.
FLORIN ÞÃRAN (Serbia)
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Se spune, cã ,,datoria fiecãruia în via-
þã este de a aduce pe lume un copil, a ridi-
ca o casa ºi a sãdi un pom”. 15 martie  -
15 aprilie reprezintã pentru silvicultori, o
perioada cu o semnificaþie aparte în ca-
drul cãreia ,,sãdirea pomului” capãtã va-
lenþe deosebite atât prin prisma impor-
tanþei procesului în sine cât ºi a impor-
tanþei sãdirii, în sufletele tuturor, a sen-
timentului de dragoste ºi respect pentru
pãdure ca singurã garanþie pentru pãs-
trarea ºi perpetuarea pãdurii, menþinerea
echilibrului ecologic necesar unei vieþi
normale ºi sãnãtoase, atât pentru noi cât
ºi pentru urmaºii noºtri Aceastã perioadã,
cunoscutã silvicultorilor de pe întreg
mapamondul sub numele de Luna Pãdurii”
constituie în special la noi un prilej pentru
slujitorii pãdurilor de a face din pãdure un
subiect de atenþie, de a promova ideile
silvice ºi în acelaºi timp de a-ºi îndruma
semenii în rezolvarea acestei ecuaþii a
vieþii unde pãdurea reprezintã o compo-
nenta esenþiala fãrã de care celelalte
componente nu-ºi mai gãsesc locul ºi
sensul în aceasta ecuaþie: copiii ce-i
aducem pe lume ºi casa ce o vom clãdi
fãrã protecþia oferitã de pãdure devin
elemente iluzorii în menþinerea unui curs
firesc al vieþii pe Pãmânt

Acest concept, aceastã sãrbãtoare are
o lungã ºi interesanta istorie; cunoscutã
în trecut sub numele de Sãrbãtoarea sã-
dirii arborelui” ºi mai nou numitã Luna
pãdurii” aceasta îºi are originea ,,în ideea
de a ocroti pãdurea ºi a fost iniþiatã în A-
merica în anul 1872 de cãtre ministrul
agriculturii din acea vreme Sterling
Morton dupã ce distrugerea pãdurilor
luase proporþii atât de mari încât era imi-
nentã dispariþia tuturor pãdurilor astfel
declarându-se ziua de 22 aprilie ca Ziua
Arborelui Prin aceste manifestãri s-a
câºtigat mai întâi sufletul tineretului.
Când s-au sãrbãtorit 50 de ani de la ini-
þierea acestui strãlucit obicei preºe-
dintele Coolidge printr-o proclamaþie
de o rarã frumuseþe a transformat
serbarea într-o sãptãmâna forestierã
spunând cu acea ocazie ca Nu este
destul ca guvernul sau organizaþiile
locale sã ia comanda; este vorba ca noi
toþi, fiecare cetãþean în parte sã ne
modificam, sã ne prefacem sufletul ºi
sã ne schimbam atitudinea noastrã faþã
de pãdure” S-a nãscut atunci în
America o adevãratã religie a pãdurii ºi
a arborelui, ceea ce a salvat ºi
revigorat naþiunea americanã, ajutând-o
sã devinã puternicã dupã ce fusese în
pragul prãbuºirii ecologice.

Pilda americanã a cuprins întreaga

lume civilizatã. S-a amplificat în Franþa
sub denumirea de „la fete de l’arbre”, sub
genericul cãreia ºcolile, armata, biserica,
populaþia, organele de stat au oficiat
aceastã sãrbãtoare care nu s-a redus
numai la o simplã ceremonie, ci a avut ca
rezultat efectuarea unor lucrãri de
împãdurire pe suprafeþe mari, fiind
susþinutã de guvern ºi de preºedintele
þãrii. La primul Congres pentru silviculturã
de la Paris, în anul 1901, reprezentantul
Franþei a propus o moþiune în favoarea
stabilirii unei sãrbãtori a arborelui,
formulate astfel: ,,Sã se creeze în fiecare
þarã, în a doua duminicã a lunii octombrie,
o sãrbãtoare a arborelui, la fel ca cea din
Statele Unite ºi care sã fie consacratã de
cãtre elevii ºcolilor pentru a planta un
arbore”

La noi iniþiativa demersurilor de masã a
fost luatã în anul 1902 de cãtre un
cãrturar, Spiru Haret, în perioada în care
era ministru al învãþãmântului.

Serbarea sãdirii arborelui aºa cum a
fost denumitã, a prins teren, luând cu
timpul caracterul unei adevãrate sãrbãtori
de primãvarã al unei sãrbãtori naþionale.
Astfel în anul 1937 au fost organizate
2910 serbãri cu 388 de mii de participanþi
împãdurindu-se 3714 hectare.

Începând cu anul 1953 s-a stabilit prin
lege cã în perioada martie - aprilie a
fiecãrui an în funcþie de condiþiile
climatice sã se serbeze Luna Pãdurii.
Începând cu anul 1989 aceasta se
serbeazã în perioada 15 martie - 15 aprilie
prin diferite manifestãri cum ar fi:
conferinþe simpozioane apariþii la Tv ºi
interviuri în presã ale unor personalitãþi
din silviculturã, organizarea de ºantiere

de împãdurit cu elevi ºi studenþi etc.
Fãcând aceastã succintã prezentare a

istoriei respectivului eveniment am dorit
sã fac cunoscutã amploarea ºi importanþa

mondialã a fenomenului ºi ca o concluzie
faptul cã ocrotirea pãdurii reprezintã o
îndatorire permanentã nu numai a
silvicultorilor ci ºi a cetãþenilor precum ºi
a instituþiilor statului, la fel cum ea este
perceputã ºi prezentã azi în mentalitatea
cetãþenilor în toate statele civilizate ale
lumii.

De la ºeful Ocolului Silvic Mehadia,
domnul inginer Alexandru Vânãtoru, aflãm
cã silvicultorii Ocolului din Mehadia
întâmpinã aceastã sãrbãtoare cu o
complexã gamã de lucrãri ce se vor
desfãºura în aceastã perioadã.

Astfel, se vor scoate din pepinierele
silvice un numãr de 67.000 de puieþi din
specii de foioase ºi rãºinoase care
urmeazã a se planta în aceastã primãvarã
pe o suprafaþã de 150.000 de mp,
respectiv 15 hectare, pe suprafeþele
parcurse cu tãieri de regenerare, în
completarea regenerãrii naturale aflate
pe raza Ocolului Silvic Mehadia.

De asemenea, se vor efectua culturi în
pepinierele silvice pe o suprafaþã de 700
mp, prin repicarea de puieþi proveniþi din
solarii respectiv un numãr de 60 000 de
puieþi

Se vor realiza regenerãri pe cale
naturalã pe o suprafaþã de 74 ha.

În aceastã perioadã, pãdurarii ocolului
silvic construiesc la Mehadia un solar pe
o suprafaþã de 60 mp care va produce
anual un numãr de 85.000 puieþi forestieri
destinaþi repicãrii în pepiniere ºi mai apoi
plantãrii lor în terenurile destinate
reîmpãduririi.

Pe linie de protecþia pãdurilor se vor
continua acþiunile de dezinfecþie ºi
combatere a dãunãtorilor în pepinierele

silvice solarii precum ºi în terenurile
destinate reîmpãduririi.

Se vor reamenaja ºi revopsi bornele
ºi barierele din preajma cãilor de
comunicaþii ce strãbat pãdurile
Ocolului ºi se vor efectua lucrãri de
curãþenie ºi amenajare a cabanelor ºi a
cantoanelor silvice.

Se vor continua lucrãrile de igie-
nizarea ºi curãþirea pãdurilor, efec-
tuarea lucrãrilor de rãrituri în arbo-
retele prevãzute cu acest gen de lu-
crãri conform amenajamentelor silvice

Acþiunile de prevenire a incendiilor
de pãdure se vor desfãºura prin pa-
trulãri ale personalului de teren în lo-
curile expuse, în special în zonele
limitrofe terenurilor aflate în proprie-

tatea cetãþenilor care în aceastã perioadã
efectueazã curãþirea lor apelând la o
metodã total greºitã ºi anume de a in-
cendia vegetaþia uscatã.

Plantaþii în urma cu 40 de ani în Binchineþ
sub îndrumarea pãdurarului Giagim Enache

(Nãcuþ)
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În temeiul prevederilor art. 43, aliniatul 1 ºi ale
art. 107 din Constituþia României, prin Hotãrârea
nr. 469 din 16 mai 2002 publicatã în Monitorul
Oficial nr. 350 din 27.05.2002, Guvernul Ro-
mâniei a stabilit condiþiile privind înfiinþarea
magazinelor „Economat”.

Aceste magazine au ca obiect principal de ac-
tivitate vânzarea cu amãnuntul a produselor ali-
mentare ºi nealimentare de bazã, la un nivel al
preþului cât mai scãzut, în scopul asigurãrii pro-
tecþiei sociale a categoriilor de persoane
defavorizate.

De serviciile magazinelor „Economat” benefi-
ciazã cel puþin urmãtoarele categorii de persoane:

- pensionarii,
- ºomerii,

- persoanele cu handicap,
- persoanele cu venituri mici.
Nivelul preþurilor este limitat prin Hotãrârea

Consiliului Local Mehadia, iar lista produselor
vândute în aceste magazine va cuprinde cel puþin
cinci dintre urmãtoarele produse alimentare:
pâine, ulei, zahãr, mãlai, lapte, carne, brânzã, mar-
garinã, ouã, orez, cartofi.

Prin hotãrâre a Consiliului Local în funcþie de ni-
velul de degradare economicã a zonei pot fi stabilite
ºi alte categorii de beneficiari ai acestor magazine.

În prezent funcþioneazã trei astfel de magazine:
în Mediaº, Plugova ºi Valea Bolvaºniþa. Urmeazã
ca în cel mai scurt timp posibil sã fie deschis un
asemenea magazin ºi în localitatea Globu-Rãu.

Iniþiativa înfiinþãrii acestor magazine a avut-o

domnul primar Iancu Panduru în scopul sprijinirii
populaþiei cu venituri mici ºi nu numai, de pe raza
comunei Mehadia (Felicitãri Iancule Mare! – n.r.).

Acest fapt s-a concretizat prin nota de
fundamentare (documentare) a primarului, nota
numãrul 2617 din 29 noiembrie 2007, prezentatã
Consiliului Local Mehadia.

Þinând seama de prevederile Legii nr. 31/1990
republicatã, privind Societãþile Comerciale ºi în
temeiul art. 36 aliniatul 2 din Legea nr. 215/2001,
privind Administraþia Publicã Localã, în ºedinþa
din 29 noiembrie 2007, Consiliul Local Mehadia
a aprobat înfiinþarea magazinelor „Economat” în
localitãþile aparþinãtoare comunei Mehadia, sub
denumirea „Strãjuþ” SRL.

economist NICA DRÃGAN

Remiza fusese instalatã într-o clãdire veche,

arhaicã, cu iz medieval, pe Strada Principalã, în

Chei, pe aproape de ºcoala din Mehadia (Caraº-

Severin), deasupra Fortului „Sfântul Andrei”.

Fusese constituitã din douã încãperi: o salã

pentru instructaj ºi pregãtirea pompierilor

voluntari ºi a doua era destinatã pentru maºina de

intervenþie, în caz de incendiu.

Maºinile de intervenþie constau din: pompã

carosatã, pe roþi, tractatã de cai, cu rezervor de

alamã ºi cu pompã cu clapete. Aºadar,  aceastã

maºinã  era  foarte  veche,  de  pe  vremea  imperiului

austro-uungar,  avea  peste  un  veac  ºi  ceva,  cu

valoare  muzeisticã,  unicat  în  Banat. În evidenþã

era ºi o a doua maºinã de intervenþie pompie-

risticã, ceva mai nouã, adusã de la Timiºoara

(PSI) de învãþãtorul Ion Bãcilã, cãpitan în rezervã,

veteran de rãzboi, dotatã cu tehnicã modernã,

tractatã de asemenea de cai, dar nu avea

performanþele cele vechi pe considerentul cã era

greoaie la transportat ºi manipulare.

Între pompierii cu state de servicii aflaþi sub

comanda cãpitanului (în rezervã) Ion Bãcilã s-au

afirmat câteva nume cunoscute în aretul

Mehadiei: Ion Drãgan (tâmplar), Gheorghe Gianu

(electrician), Nicolae Bocicariu, Pubi Bãlãcel

(tâmplar), Paul Duncea (cãzãnar), Nistor Lalescu-

Soroman (fierar), Dãnilã Radu (muncitor), Ion

Nichescu (fierar). Dupã „pensionarea”, pe caz de

bãtrâneþe a învãþãtorului Bãcilã, comanda

formaþiunii de pompieri a fost încredinþatã lui Ion

Coºeriu-Bidiviu, secondat de: Vasile Nichescu ºi

Liviu Budãnescu.

În caz de incendiu, cineva dintre pompieri,

unul desemnat anume, fugea la bisericã ºi trãgea

clopotele pentru pârjol, iar Dãnilã Radu, zis

Coaitã, ieºea în piaþã ºi suna din goarnã, suna

codificat din trâmbiþã, ºi îndatã pompierii

voluntari se adunau la remizã ºi lumea era agitatã

pentru stingerea incendiului. Pompierii se adunau

fuga îmbrãcaþi în costumele lor de intervenþie,

clopotele de la bisericã nu mai încetau cu

dangãtul lor ºi tot aºa sunetele goarnei lui Dãnilã

Coaitã (...).

Astãzi, în comuna Mehadia, nu mai existã

aceastã remizã, a fost lichidatã ºi în clãdirea în

cauzã funcþioneazã o vulcanizare. Este incredibil

ca într-o comunã mare, întinsã ºi ramificatã, la

malul Belarecãi, sã nu existe un mijloc de

intervenþie în caz de incendiu!! Poate aºa se

explicã ºi nu altfel, arderea casei lui Vasile Crudu

din Bãcºãneþ, pensionar c.f.r., din lipsa unui

mijloc eficient pompieristic de intervenþie.

Am încercat sã mã dumiresc, Interlocutorul

meu a fost acelaºi domn Constantin Budãnescu,

primar odinioarã, în comuna Mehadia, care,

printre altele, a fãcut mãrturisiri: „În  conformitate

cu  legea,  care  e  mai  presus  de  oriºice,  în  fiecare

comunã  trebuie  sã  existe  un  mijloc  de  intervenþie

pompieristicã.  Noi,  meginþii,  am  avut,  acum  nu

mai  avem.  Remiza  de  pompieri  a  fost  lichidatã  în

aceeaºi  perioadã  când  s-aau  mãcelãrit  plutele  de

pe  Valea  Sfârdinului. Unde sunt utilajele? Cum ºi

în ce bazã au fost înstrãinate? Cui anume? Ce

documente s-au întocmit? Ce interese au fost la

mijloc? Cine  a  beneficiat  de  pompa  Klaust,  unicat

în  Ardeal  ºi  Banat,  mai  era  a  doua  la  Viena.  Vã  daþi

seama,  domnule  Petniceanu,  de  valoarea  istoricã

a  acestui  utilaj?  Piesã  de  muzeu... Cineva trebuie

sã dea cu subsemnatul. Cred cã ar trebui sã

intervinã pentru a se vedea, unde-i pompa, ºi

organele de patrimoniu.”

E trist, când se nesocoteºte Legea de

Patrimoniu, care ocroteºte, conservã asemenea

bunuri pentru posteritate, pentru Pantheonul

Cultural Român. Se vede cã unii dintre noi nu

avem suficient de dezvoltat sentimentul patriotic.

În  ceea  ce  ne  priveºte  vom  sesiza  organele

judeþene  de  patrimoniu. (În temã ar fi ºi cetãþeanul

Mitru Ionescu zis Trapcea, ceferist pe drezinã,

adaugã Costicã Budãnescu, zis Þuicã)
LAE CARABINÃ

Meginþii îl vor de primar
pe Baciul Iancu Panduru

Cetãþenii au dreptul sã se adreseze redacþiei ºi
sã-ºi expunã dorinþele cu privire la cel care va
conduce destinele comunei în urmãtorii patru ani.
Redacþia, la rândul ei, este obligatã sã redea pe
scurt opiniile cetãþenilor. Iatã câteva dintre ele:

1. STELIAN  SÂRBU, ºofer: „Doresc sã fie
continuitate, sã rãmânã pe mai departe tandemul
Panduru – Stângu. Din decembrie 1989 ºi pânã
astãzi, comuna Mehadia nu a avut un tandem mai
bun decât acesta. Actele lor de culturã ºi nu
numai de culturã vorbesc...”.

2. GRIGORE  GROZÃVESCU, ºofer: „Comuni-
caþi prin ziar: tot Bãnoþul va vota cu IANCU
PANDURU. De la mic la mare îl vrea primar pe

mai departe. Ceea ce a început, sã facã mai
departe în primãrie, cã face bine...”

3. FLORICA  MIHAI, casnicã: „Pe domnul Iancu
Panduru îl vrem de primar, ori de câte ori m-am dus
la el cu o plângere m-a luat în birou ºi mi-a rezolvat
necazul. M-am plâns cã nu am bani de pitã la copii,
a bãgat mâna în buzunar ºi mi-a dat bani pentru pitã
pe-o sãptãmânã. Sã trãiascã ºi tot neamul lui...”

4. IOSIF  RADU  zis  MICÃ, impiegat de miº-
care c.f.r., viitor ºef de garã: „Neamul meu
înseamnã 40 – 50 de buletine de vot. Toate vor
merge în contul domnului primar Iancu Panduru
ºi în contul domnului inginer Traian Stângu.
Amândoi meritã din plin sã conducã primãria cel
puþin încã un mandat. Le doresc pe aceastã cale
sãnãtate ºi împliniri pentru binele comunei.”

5. MIRUNA  SCHIOPU, profesoarã: „În ultimii
ani, dl. Panduru Iancu este altul, cu totul schim-
bat în bine, stilat, logic, bine intenþionat, mult
mai spiritual, antrenat în acte culturale spre
folosul sãtenilor. Îl felicit la modul cel mai sincer
ºi îi doresc continuitate!”

6. ION  BÃCILÃ, inginer: „Mã bucur cã la cârma
comunei este un om capabil inteligent, bine
intenþionat, cu prizã la cetãþeni. Meginþii sã meargã
pe mâna lui cã merg bine. Salutãri tuturor!”

(Redacþia)

Primarul Iancu Panduru (*) în
fruntea maselor la bine ºi la rãu

MAGAZINELE „ECONOMAT”

REMIZA FORMAÞIEI DE POMPIERI
VOLUNTARI DIN MEHADIA

A fost ºi nu mai este!...
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Ziarul „Vestea” e un act cultural, social aproape unic în þarã, deoarece apare în
mediul rural, prin efortul unui om de litere – NDP ºi al unui primar – Iancu Panduru,
al Consiliului Popular Local, cu un efort financiar considerabil. Ziarul este apreciat în
þarã, dar ºi în strãinãtate (SUA), pentru valoarea articolelor. Actul cultural în sine nu
este luat în seamã de localnici (de unii), ba, dimpotrivã, se gãsesc o droaie de cârtitori,
ca de altfel pentru fiecare gest de culturã al celor amintiþi. Întâlnirea din varã, cu „Fiii
satului”, „Simpozionul Cetãþii”, „Simpozionul Datini ºi Obiceiuri”, aºezarea de plãci
comemorative pe casele oamenilor valoroºi ai comunei – sunt acte de culturã cu care
nu se poate mândri orice comunã, acte ce deranjeazã. De ce?! Plãcile  comemorative
sporesc  valoarea  satului,  a  comunei,  ºi  mai  ales  a  casei.  Omul  nu-ººi  pierde  casa,  cum
se  duce  vorba,  ci,  dimpotrivã,  casa  îºi  sporeºte  valoarea,  proprietarul  având  ºi  unele
facilitãþi.

De ce cârtitorii din Mehadia, Petnic ºi de aiurea nu se informeazã?! „Monitorul
Oficial” e accesibil ºi i-ar lumina pe toþi. Dar... mai bine cârtim ºi bãgãm strâmbe, în
loc sã ne informãm, sã ne civilizãm prin litera scrisã, tipãritã.

Pe cârcotaºi, ºi dupã ei ºi alþii, e drept, puþini la numãr, dar spurcaþi la gurã ºi la
suflet, se intereseazã de originea, trecutul (lipsit de pãcate ºi ruºine) al lui NDP ºi nu
ce a scris acest intelectual, de locul pe care-l ocupã în cultura naþionalã? De ce, mã rog
frumos?! Librãriile din Timiº ºi cele din Caraº, chiar ºi Librãria din Herculane („Sabin
Opreanu”) îi consemneazã cãrþile, cãrþile sale evocã locurile ºi oamenii din Caraºul
Montan. Dar, e mai uºor a sta la cârtit decât a ceti... Constantin Budãnescu n-a fost un
bun primar cã a avut gura mare – deºi a fãcut enorm de multe pentru comuna sa –
Mehadia; Iancu Panduru nu e bun cã-i din Plugova, deºi a fãcut ºi face mult pentru
comunitatea în care trãieºte. ªi aceste nefaste porniri lasã un gust amar. Pãcat! Sperãm
cã totuºi oamenii se vor schimba! Totul e perfectibil în lumea asta, mai ales omul, cãci:
„Pe lume-s multe mari minuni, minune mai mare ca omul nu-i.” (Sofocle: „Oedip”,
teatru).

prof. MIRUNA ªCHIOPU
Februarie 2008

Prin 1991 – 1992, „ziaristul” Ion Ionescu-
Bloju, mahãr, fãrã prea multã carte, la Cãminul
Cultural din Mehadia, înºealã încrederea unui
editor din Arad, editeazã modesta foaie „Ad-
Mediam”, papã banii ºi falimenteazã fiþuica. NDP
(redactorul-ºef al „Vestei”), generos de felul sãu,
membru în colegiul redacþional oferã, din lipsã de
bani, o pompã mecanicã manualã lui Ionescu de-
a o vinde ºi de-a continua editarea publicaþiei. Nu
o vinde, ºi-o însuºeºte în mod abuziv, încãlcând
prevederile Legii în vigoare în ceea ce priveºte
sponsorizarea. Legea, printre altele, stipuleazã
(valabil ºi astãzi): foloseºte banii sau obiectul în
scopul oferit, editeazã ceea ce ai de editat ºi, în
presã, publici numele sponsorului. Individul nu a
fãcut nimic din toate acestea. În final, a promis cã
va da pompa cu pricina cumnatului sãu, domnul
Simuþ, din Mehadia, determinându-l pe acesta sã
dea un litru sau douã de vin, producþie proprie.
Nu a dat pompa în discuþie! Deºi bãuse vinul!

Acum acest escroc patentat (fusesem avertizat
de dl. C. Budãnescu, ex-primar, rudã cu el, cã
este un potlogar fãrã pereche, dar nu am þinut
cont...) fluturã un articolaº al sãu pe la mesele din
birturile Mehadiei, încercând (contra unui pahar
de bãuturã) sã mã ponegreascã, chipurile aº fi
dobândit acest bun prin înºelãciune. Câtã
mârºãvie  din  partea  acestui  semidoct  lipsit  de
orice  scrupule!

Iatã pe scurt istoria pompei manuale
mecanice: în 1991 – 1992 am înjghebat la
Mehadia o micã gospodãrie, cu grãdinã, cu
animale, cu un „Salon  la  Petniceanu”. Fãceam
aprovizionarea cu cele necesare de le Depozitele
din Timiºoara, unde sãptãmânal mã deplasam cu

maºina proprie, un „Opel caravan”. În Orºova, pe
strada Traian locuiau soþii Dobre Petru ºi Dobre
Ana, bãtrâni, cu doi copii, Dobre Petru (junior)
ajunsese impiegat cfr, apoi la Receu-Caransebeº,
azi pensionar.

Dobre Ana (veriºoarã cu mine, mamele
noastre erau surori) mi-a cerut sã-i duc soþul la
un control medical în Timiºoara, unde eu avem
multe cunoºtinþe la Spitalul Judeþean. Am mers
câteºipatru: eu, soþia, Dobre Petru ºi Dobre Ana,
ne-am oprit la Petnic, la familia Grama, se poate
verifica, unde am servit o gustare, apoi direcþia
Timiºoara, de unde ne-am întors dupã 3 zile.
Dobre Petru era grav bolnav, zugrav, inhalase
prafuri ºi vopsele, avea atacatã grav inima. Le-am
procurat medicamente la soþii Dobre fãrã sã-i
coste vreun ban! I-am dus la Orºova, i-am dat în
primire fiicei lor, Dobre Silvia, casierã în Gara
Orºova.

Dobre Silvia ºi Nichescu Ion (concubin) ca sã
se revanºeze mi-au oferit în dar pompa în
discuþie. Iniþial o refuzasem, la Mehadia aveam
douã pompe electrice (ruseºti) tip „Kama”. M-au
convins s-o iau cã-mi va prinde bine, când nu va
fi curent electric voi folosi aceastã pompã pentru
grãdinã. Acesta-i purul adevãr.

Nu am folosit niciodatã pompa în cauzã, am
folosit pompa Kama (martor, Nani Duþu din
Mehadia, care o montase...). Dobre Ana
decedeazã în 2005, la Orºova, soþul ei a murit cu
mult înainte.

În orice caz, vãzând pologoria lui Bloju, voi
cãuta pe cale legalã sã-mi redobândesc pompa
mecanicã manualã.

N.D.PETNICEANU

Mierle prin frasini
La poale de strãjoþ 
se lasã seara 
prãvãlitã parca 
de pe stânci. 
Cu triluri meºterite 
mierlele prin frasini 
îºi ispitesc mirii 
într-un anume fel. 
Prin zvon de clopot, 
prin vuiet de pietre 
curg pe hogaº 
caprele tulenilor. 
Satul miroase a fum 
ºi-a cinã caldã, 
iar mama abia ne-adunã 
de pe drum.

La cumpãna
Sã prinzi
ultimul tren
într-o garã inventatã.
sã te stãpâneascã
Speranþa
cã eºti aºteptat
în altã garã,
care nu existã
Sã faci abstracþie
de tine,
Sa ai drept cãlãuzã
o idee.
Afurisite porniri,
blestemate iluzii.
Faþete perfide
ale demonicului eu
la cumpãna
de anotimpuri!

prof. ELENA BÃCILÃ-DRÃGHICI

DEBUTDEBUT

COPIII ªI BÃTRÂNII UITUCI
SUNT AVERTIZAÞI!

Sunt sesizãri, sunt ºi confirmãri (parþiale), cã unele agente
comerciale de pe raza comunei Mehadia dovedesc incorectitudine,
o crasã avariþie ºi lipsã a bunului-simþ, în relaþiile lor cu
cumpãrãtorii de diverse produse din magazinele gestionate de
aceste femei hrãpãreþe.

Cred cã organele abilitate, inclusiv protecþia cetãþenilor, ar
trebui sã se sesizeze ºi sã ia mãsurile corespunzãtoare, conform
legislaþiei, mergând pânã la ridicarea autorizaþiei pe motive de
necinste.

Sunt douã sesizãri:
A. Copiii, la o vârstã relativ fragedã, sunt trimiºi de acasã, ori se

prezintã din proprie iniþiativã, pentru cumpãrãturi la unele magazine
alimentare din Mehadia. Cumpãrã ce cumpãrã, plãtesc, li se
restituie restul de la bani, reþineþi li se restituie, pe tãblia pultului,
dar copiii, în inocenþa lor, bucuroºi de cele cumpãrate pleacã fãrã a-
ºi ridica restul. Vânzãtoarea (sesizãrile se referã la una – douã
vânzãtoare...) tac chitic, îi lasã sã plece, ºi socot abandonarea
banilor pe pult drept un soi de bacºiº! Ruºine!...

B. Bãtrânii (bãtrân este ºi subscrisul rândurilor de faþã),
majoritatea dintre ei, sunt atinºi de sindromul numit „senilitate”,
uitã sã-ºi ia restul, pleacã, grijind de cele puse în plasã. Ei, nu ca
pruncii, ei vin cu sume importante, adesea pe tejghea rãmân bani,
mai mulþi decât a dat pe marfã) ºi situaþia se repetã, ca mai sus.

Pe aceste gestionare (agente comerciale, patroane ºi simple
vânzãtoare) le-aº trimite la reciclare (pânã nu dã poliþia peste ele...)
la „Mama Tiþa”, patroanã din Mehadia. Este singura (ºi fiica sa) care
taie bonul doveditor cã a cumpãrat ºi, dacã persoanele uitã sã-ºi
ridice banii sau marfa de pe pult, trimite dupã el, ori le comunicã
acasã sã revinã la magazin cã au uitat ceva... Felicitãri, Mama Tiþa!
Felicitãri pentru cã þi-ai crescut fiica în cinste ºi omenie, „daruri” tot
mai rare astãzi, când construim un capitalism bãºinos.

LAE CARABINÃ

„Vestea”
(gânduri de lector”

ION IONESCU-BLOJU SE LAUDÃ CÃ A
DESCOPERIT CÃRÃBUªUL DE MAI

(Istoria unei pompe mecanice manuale ºi trebulaþiile unui escroc patentat)



IZVORUL 
DE LA BAZIN

Mulþumim domnului primar Iancu Panduru
pentru renovarea acestui izvor. Domnia sa a
înþeles cã apa este vitalã pentru om, cum vital
este aerul. De acum încolo acest izvor trebuie
ocrotit, pãstrat ºi înfrumuseþat, preocupãri de
înfrumuseþare am vãzut din start din partea
domnului Þigãnel, locuitor în Strada Pãdurii, pe
aproape de bazin. Domnul Þigãnel, om care a
trudit în pãdure o viaþã de om, iubeºte muntele,
iubeºte lacrimile pãmântului, adunate în acest
izvor numit „Bazin”.

Închei aceste consideraþii, dorind sã ºtie
lumea, de dincolo de linia feratã din Mehadia, cã
acest izvor se aflã în stare de exploatare civilizatã
ºi datoritã unui om domn: scriitorului Nicolae
Danciu Petniceanu, pe care l-am sesizat de
starea deplorabilã în care se aflã izvorul, de
necesitatea absolutã ca sã fie renovat, amenajat
ºi modernizat. Scriitorul Petniceanu, unic în zona
noastrã, felicitãri satului Petnic cã a dat un
asemenea OM, aºadar, domnia sa a luat mãsuri,
a publicat în „Vestea” ce trebuia ºi a stãruit pe
lângã domnul primar Iancu Panduru pentru
demararea lucrãrilor la izvor. Se vede cã
Petniceanu are liber acces la sufletul primarului,
un primar cu viziuni europene, un om pentru
oameni.

ENACHE SOªOI-BÃCªÃNEÞ
Mehadia, aprilie 2008

PERICOL DE
MOARTE!!!

Cu puþinã vreme în urmã, un specialist în
„ape” de la Timiºoara l-a contactat pe redactorul-
ºef al publicaþiei „Vestea” ºi, între altele, i-a
sesizat urmãtoarele:

- Apele Sfârdinului conþin un anume
procentaj de minerale radioactive, ca urmare a
faptului cã undeva, sus, pe Sfârdin, a funcþionat,
cu ani în urmã, o exploatare de uraniu;

- Apa de la fântâna „Posotã” din Mehadia,
aflatã pe artera principalã de circulaþie, ar conþine
un procentaj ce depãºeºte normalul de calcar, ce
pericliteazã, prin consumaþie, rinichii – facem
piatrã  la  bobrici.

Nu suntem specialiºti, suntem jurnaliºti,
avem inima în chip de stea pentru consãteni ºi
pentru cetãþenii români. Am semnalat, în rest,
Voia Domnului, sperãm cã este ºi voia factorilor
responsabili pentru sãnãtatea cetãþenilor.
(Redacþia)

Nu pentru NATO!

NATO înseamnã rãzboi.
Un mãcel împotriva Rusiei!
Vor muri copiii ºi nepoþii
noºtri! (Redacþia)

Scrisoare din Canada
Dragi prieteni din Mehadia, mai

întâi vã doresc sãnãtate, apoi
Sãrbãtori fericite! Mulþumesc pentru
publicaþia „Vestea”. Ea înseamnã
putere de viaþã. Promit sã fiu
productiv. Mi-e dor de tot ce miºcã în
þarã, de ceea ce face parte din sufletul
meu.

Cu amiciþie,
profesor Constantin Teodorescu
Canada, aprilie 2008

(E vorba de profesorul Dinu
Teodorescu, fost la Liceul „Hercules”
din Herculane, poet de-o certã
valoare. Dinule, ºi nouã ne este dor de
dumneata. NDP)

Constantin Vlaicu, redactorul-
ºef adjunct a fost luat de

Bucureºti!
Colegul ºi prietenul Costel Vlaicu, unul

din minunaþii tineri ai Mehadiei, în urma lec-
turii lucrãrilor sale publicistice, apãrute pe
Internet („Vestea” este pe Internet!) a intrat
în viziunea domnului Artur Silvestri, profesor
universitar la câteva universitãþi din strãinã-
tate (Belgia, Franþa, India etc.), scriitor, om
de ºtiinþã, preºedintele fondator al Asociaþiei
Scriitorilor Creºtini din România, proprietarul
mai multor publicaþii aflate pe Internet, l-a
solicitat pe Costel al nostru „redactor de
contact, activitate redacþionalã de pro-
moþie culturalã, secretar al Centrului de
studii etno-istorice”. Felicitãri! Mã felicit ºi
pe mine cã am avut norocul sã-l descopãr ºi
sã-l promovez. (NDP)

Îndrãgitul nostru consãtean, Miºi Fürbacher, îºi revendicã ieruga de la
vechea moarã germanã din Bãcºineþ, din preajma caselor: Popescu,
Ghimboaºã, Bãºulescu ºi Mircea Maria. Felicitare cu F mare pentru
revendicare, dar nu ºi pentru modul defectuos, deloc nemþesc, cum o
întreþine.

Acest canal funcþioneazã ºi nu prea, apa bãlteºte pe pânza ei, bãlteºte
doldora de bãlãrii, sticle goale de plastic, cartoane goale de þigarete,
pungi de nailon ºi alte mizerii, afirmativ în ierugã s-ar decanta ºi materii
fecale, ºi urinã umanã ºi de animale, adevãrate focare de infecþii, expuse
la soare.

Pentru sãnãtatea concetãþenilor, pentru sãnãtatea mulþimii de copii,
rugãm pe domnul Miºi Fürbacher sã ia mãsurile imperios necesare
pentru curãþenie, pentru buna canalizare a ierugii, pentru sãnãtatea
noastrã ºi a dumnealui. Sper cã va înþelege ºi va fi oportun spre binele
tuturor. În caz contrar, sunt invitate organele sanitare pentru a dispune
mãsurile de rigoare. (Redacþia)
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Plutele tãiate pe Valea Sfârdinului
înseamnã o crimã faþã de ecologie, în-
seamnã prioritar un cras abuz comis
de cei care au hotãrât sacrificarea ne-
motivatã a acestor copaci statuari. Au
existat interese meschine din partea
„criminalilor”.

La dorinþa dlui Constantin Budãnes-
cu de a se lua mãsuri drastice faþã de
cei vinovaþi, se ºtiu ei care sunt, s-a
comunicat din partea primãriei ºi a
organului de poliþie localã cã aceastã
faptã abominabilã este prescrisã de
lege. Crima este prescrisã, dar cum
stãm cu moralitatea unor oameni, care

au decis fapta antiecologicã?! antiuma-
nã?! Revenim cu precizarea: primarul
Iancu Panduru s-a opus tãierii plutelor,
dar de unul singur nu a putut face faþã
criminalilor. Au existat în aceastã
afacere murdarã interese absolut per-
sonale, pecuniare ºi de folosire a lem-
nului de plutã, uºor ºi imperios necesar
în construcþii. Domnul Victor Cârstoi,
preºedintele cooperaþiei din Mehadia,
spune: „În afacerea aceasta, pentru cã
a fost o afacere, fiecare a beneficiat de
zece plute!!” Nu a dat alte detalii.
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