
(urmare din numãrul trecut)

Aºa a venit ªaguna pe scaunul
episcopal al Transilvaniei, dupã ce doi ani
(1846-1848) pãstorise pe scaunul incert de
vicar-arhimandrit. Pânã la 1761 Ortodoxia
transilvãneanã n-a avut ierarhie. Sub pre-
siune ºi mimând anumite mãsuri mai lumi-
nate din partea "împãrãþiei" vieneze, româ-
nilor li se permite dupã 60 de ani sã aibã
din nou un episcop ortodox. Li se dã însã
unul sârb, ai cãrui trei urmaºi pânã la 1810,
deci pe o perioadã de ceva mai mult de ju-
mãtate de secol (1761-1810), vor fi toþi
sârbi, pânã la Vasile Moga care va fi aproa-
pe 40 de ani (1810-1846) timorat, înfrico-
ºat, obligat sã trãiascã sub ameninþarea
unui "decalog" umilitor, care i s-a cerut în
scris, adicã unor condiþii drastice de exer-
citare a misiunii lui pastorale între tot felul
de îngrãdiri, dezonorante în primul rând
pentru cei care le-au emis. Sunt aºa de

multe umilinþele la care au fost supuºi ro-
mânii ortodocºi, încât catalogul lor devine
obositor ºi încãrcat pânã la neverosi-
militate.

I se încredinþeazã Petiþiunea naþionalã
ca s-o înmâneze împãratului de la Viena,
Francisc Iosif. În 16/28 decembrie 1848, or-
ganizeazã o nouã Adunare la Sibiu. Se în-
tocmeºte o nouã Petiþiune ºi tot el este în-
sãrcinat s-o ducã împãratului, ceea ce ºi
face. Era o vreme de redeºteptare naþiona-
lã ºi ªaguna devine dintr-o datã condu-
cãtorul ei. Peste câteva luni conduce o
nouã delegaþie Ia Viena. Prezintã Memoriul
naþiunii române din Marele Principat al
Ardealului, din Banat, din pãrþile vecine ale
Ungariei ºi din Bucovina, un document
politic de mare importanþã, mai ales pentru
cã în el se afirmã ideea unitãþii românilor
din Imperiul habsburgic. ªaguna se implicã
tot mai mult în destinul Transilvaniei ºi în
afirmarea drepturilor românilor. De aceea,

Eminescu va observa cã "ªaguna a fost om
politic din creºtet pânã-n tãlpi".

La 12 martie 1850, ªaguna
organizeazã la Sibiu Congresul
bisericesc al Transilvaniei. Din acest
Congres a fãcut parte ºi Avram Iancu.
La 27 august 1850, se deschide la Sibiu
Tipografia eparhialã întemeiatã pe banii
lui ªaguna. Aici se tipãresc abecedare,
cãrþi de istorioare biblice ºi manuale de
teologie. În acelaºi an, 1850, a primit
titlul de baron. Inaugurarea tipografiei
lui ªaguna, la Sibiu venea numai la zece
ani dupã cea inauguratã de M.
Kogãlniceanu la Iaºi. Aceºti zece ani
diferenþã sunt însã aproape de neglijat
dacã avem în vedere condiþiile în care cei
doi au pus bazele unei instituþii de mare
importanþã pentru dezvoltarea culturalã,
Moldova era liberã, Transilvania era din
nou sub opresiune, dupã slabele rezultate
ale Revoluþiei de la 1848.

E trist sã ne aducem aminte cã
ierarhia sârbã din Banat a afurisit pe cei
ce vor cumpãra cãrþi editate la Sibiu, iar
tipografia Seminarului unit de la Blaj s-a
plâns în scris ministrului Thun cã ªaguna a
încãlcat privilegiul pe care numai uniþii îl
aveau de a edita cãrþi bisericeºti în limba
românã! Mai aproape de ªaguna a fost
sasul Iacob Rannicher care la 1855 aprecia
ca ªaguna "a lovit la stâncã ºi a deschis pe
seama poporului sãu izvorul culturii
intelectuale" (cf. ex. Justin Tambozi: Andrei
ªaguna ºi lumina tiparului, în rev. Contact

vestea
PERIODIC SOCIAL-CULTURAL, EDITAT DE PRIMÃRIA COMUNEI MEHADIA PERIODIC SOCIAL-CULTURAL, EDITAT DE PRIMÃRIA COMUNEI MEHADIA 

(CARAª-SEVERIN) ªI SOCIETATEA LITERAR-ARTISTICÃ “SORIN TITEL” DIN BANAT(CARAª-SEVERIN) ªI SOCIETATEA LITERAR-ARTISTICÃ “SORIN TITEL” DIN BANAT
FONDATORI:  IANCU PANDURU ºi NICOLAE DANCIU PETNICEANU

Adresa redacþiei: Mehadia, str. Pãdurii nr. 389, tel. 0255 / 523204, 523121 ºi 523193; 0742 070514, 0749 495972 ºi 0720025844
e-mail : vestea.de.mehadia@gmail.com pagina web: http://vestea.wordpress.com

NUMÃRUL 8 (21). ANUL III. OCTOMBRIE 2008. PERIODIC LUNAR. PAGINI: 20. PREÞ: 2 LEI
Redactor responsabil: NICOLAE DANCIU PETNICEANU; Redactor: COSTEL VLAICU; Consilier: prof. doctor IULIAN VLAICU

Aceste plãci înseamnã prioritar un cult
aparte pentru memoria înaintaºilor, care
prin activitatea lor au lãsat moºtenire pilde
de urmat celor ce vor veni din urmã.

Pânã în prezent Primãria Mehadia a
sprijinit efectiv ºi afectiv confecþionarea,
montarea ºi dezvelirea cu ritual creºtin a
plãcilor privind înaintaºii: - preot Coriolan
Buracu, prof. Grigore Ion, înv. Ion Bãcilã,
scriitorilor Ion Florian Panduru ºi Nicolae
Mãrgeanu, sportivului ºi antrenorului

federal Ion Corneanu.
În viitor va sta în atenþia primãriei

confecþionarea, montarea ºi dezvelirea
altor plãci comemorative închinate prof.
Nistor Dop, înv. Nicolae Mergea ºi gen.
Nicolae Cena.

De asemenea avem în lucru un bust
(monument) închinat memoriei reputatului
antrenor Ion Corneanu din Plugova.

Aºa ºtim noi sã ne cinstim memoria
înaintaºilor neamului românesc.

primar IANCU PANDURU
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prof. dr. IULIAN LALESCU



internaþional, Iaºi, voi. 9,1993, p. 9).
Câteva elemente din biografia lui

ªaguna ar fi necesare înainte de trecerea
la inventarierea faptelor lui mari, care îl þin
astãzi treaz în conºtiinþa românilor.

S-a nãscut la 1 ianuarie 1809, la
Miskolc în nordul Ungariei, din pãrinþi aro-
mâni, originari din Grabova, lângã
Moscopole, în Balcani, unde au trãit pânã
la finele secolului al XVIII-lea. În
1814 Naum ªaguna, tatãl lui
Andrei ªaguna, trece la
catolicism. În 1816 copilul Anas-
tasie (viitorul Andrei) începe
ºcoala de la Miskolc. În 1826 ter-
minã gimnaziul catolic la cãlugãrii
pianiºti din Pesta. La 29 decem-
brie 1826 trece la Ortodoxie
printr-o declaraþie scrisã în limba
latinã, din convingere ºi pentru
cã aceasta a fost religia
strãmoºilor sãi. A fost un act de
curaj ºi de demnitate, deºi aproape se
autoexcludea din societatea în care trãia ºi
care era exclusiv catolicã ºi protestantã.

Între 1826-1829, urmeazã filosofia ºi
dreptul la Buda ºi le terminã. În 1829,
pleacã la Vârºeþ ºi se înscrie la teologie. La
1 noiembrie 1833, intrã în monahism ºi îºi
schimbã numele în Andrei, probabil nu fãrã
a dori sã se lege de apostolul care sta la
începutul creºtinãrii românilor, Andrei. Între
1834-1838, trece prin toate treptele
ierarhice pânã la preot ºi cele onorifice
pânã la protosinghel. În 1842, este fãcut
arhimandrit la mãnãstirea Hopova. În 1845,

este stareþ al mãnãstirii Covil, în eparhia
Neoplantei din Serbia. La 15/27 iunie 1846,
este trimis vicar general la Sibiu, în locul
episcopului Vasile Moga, mort la 1
octombrie 1845. Avea rangul de
arhimandrit, nu de episcop.

La 18/30 aprilie 1848, este hirotonit la
Carloviþ ca episcop al Transilvaniei. Cu pri-
lejul hirotoniei a rostit cuvintele ramase me-
morabile: "Pe românii transilvãneni, din a-

dâncul lor somn (vreau) sã-i trezesc ºi cu
voia cãtre tot ce e adevãrat, plãcut ºi drept
sã-i îndrumez". E o declaraþie-program. Ea
dovedeºte cã ºtia unde merge ºi ce avea
de fãcut. Nu era un simplu plasament al
unui oarecare aromân, poate incomod
pentru sârbi ºi pe care aceºtia au voit a-l
trimite cât mai departe, sau poate sã fi
gândit cã trimit aici un om format si
promovat de ei, prin care sã se revinã în
Transilvania la situaþia de dinainte de
Vasile Moga, cu episcopi sârbi la Sibiu.

La 1 ianuarie 1853 se întemeiazã
Telegraful Român, singurul ziar din

spaþiul românesc cu apariþie neîntre-
ruptã pânã astãzi. În anul 1853, ªaguna
reorganizeazã învãþãmântul teologic din
Sibiu sub forma unui Institut de teologie ºi
pedagogie cu durata de 3 ani, care se va
numi Seminarul Andreian. Începând cu
anul 1854, organizeazã peste 800 de ºcoli
primare confesionale. Din îndemnul lui ªa-
guna se tipãresc 25 de manuale ºcolare.
Sub îndrumarea sa s-au întemeiat liceele

ortodoxe din Braºov ºi Brad. În
anul 1857, începe strângerea
fondurilor pentru o nouã catedralã
în Sibiu. Împãratul contribuie cu
1000 de galbeni, iar ªaguna cu 24
000 de florini.

În 1858 ªaguna publicã
Biblia, a cincea dupã Biblia de la
Bucureºti (1688), a lui Ioan Bob
(1795), a lui Gavrill Banulescu-
Bodoni de la Petersburg (1819) ºi
cea de la Buzãu (1854), a lui
Filotei. ªaguna face îndreptãri de

limbã ºi îi scrie prefaþa. El se declarã de
acord cu teoria circulaþiei cuvintelor, în sen-
sul cã "acea limbã este bunã, care e
înþeleasã de toþi românii de pretutindeni".
Limba Bibliei trebuie sã fie vorbitã de
popor, sã exprime "chipul cugetãrii
poporului". Nu cade în plasa exagerãrilor
latinizanþilor, dovedind un bun simþ literar ºi
filologic mult mai corect ºi mai firesc decât
al filologilor profesioniºti care voiau sã
creeze o limbã artificialã, mai aproape de
ceea ce vor fi propunerile espirantiºtilor,
decât de bunul simþ al poporului. (Felicitãri,
colega, pentru frumosul eseu. - NDP)
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Meginþi  credincioºi,  care  au  fost  ºi  nu  mai  sunt!...

urmare din pagina 1

Datoritã nu atât
numãrului de
mesaje primite

pe adresa
redacaþ iei ,
cât dorinþei
unora din

cititorii noºtri de a
colabora cu publicaþia noastrã, lucru ce ne
bucurã nespus ºi ne dã dovada cã publicaþia
noastrã, prin intermediul Internetului, este
cititã ºi apreciatã atât în þarã cât ºi peste
hotare, precum ºi datoritã mesajelor de
apreciere ºi încurajare, ce le primim pe
adresa de e-mail a redacþiei, dorim cã,
începând cu acest numãr, sã iniþiem prezenta
rubricã, prin care vom face cunoscute
mesajele ºi opiniile cititorilor trimise pe

adresa redacþiei. 

Pentru început un MARE ROMÂN ºi un
prieten de suflet al publicaþiei noastre,
prezent în vara aceasta ºi în mijlocul nostru,
aici la Mehadia, scriitorul Alexandru Ne-
moianu, ne transmite din Statele Unite
urmãtorul mesaj:

18 Septembrie, 2008
Dragã Domnule Vlaicu, dragi grati

"Meginti",
Cu enormã bucurie am primit

versiunea electronicã a ultimului
numãr din "Vestea". Am rãmas uluit de
diversitatea subiectelor, de þinuta
expunerii, de entuziasmul fierbinte al
discursului ºi demonstraþiei.

Primãria Mehadia, vrednicul Iancu

Panduru, "NDP"-ul, Costel Vlaicu,
Iulian Lalescu ºi toþi, absolut toþi cei
care fac cu putinþã aceastã fãclie ºi
luminã de suflet, sunt, la toate
modurile, superbi!

Dumnezeu sã vã þinã în purtarea
Lui de grijã ºi sã vã întãreascã în mun-
ca minunatã pe care, eroic, o duceþi.

Cu toatã dragostea ºi cu recunoº-
tinþa pentru o mare bucurie, Alexandru
Nemoianu

Mulþumim Domnului Nemoianu, ºi-i
transmitem pe aceastã cale gratitudinea
noastrã pentru gândurile sincere ºi curate ale
Domniei Sale ºi dorim sã-l asigurãm încã o
datã de imensa noastrã preþuire  ºi de faptul
cã este ºi va fi mereu în sufletele noastre. 

COSTEL VLAICU

PRIMIM PE ADRESA REDACÞIEI:
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Am mai tras un semnal de alarmã într-
un numãr al publicaþiei noastre, ne
repetãm, din dorinþa de-a informa cititorii ºi
factorii creºtini decizionali cã nu ne este
indiferent cele ce se petrec în Occident
vizavi de Sfânta noastrã Bisericã
strãmoºeascã, pentru care strãbunii noºtri
ºi-au dat ºi viaþa.

Ortodox m-am nãscut ºi ortodox vreau
sã mor, aºa cum au murit bunicii ºi pãrinþii
mei în Legea ortodoxiei ºi nu în altã lege,
fie ea chiar greco-catolicã! Mi-am botezat
copiii în B.O.R. pe vremea dictaturii
ceauºiste, chit cã aveam o slujbã de
rãspundere, am fost pregãtit sã renunþ la
orice pentru legea creºtinã în care m-am
nãscut. Sã mori în legea în care te-ai
nãscut! Cei ce trec dintr-o lege în alta, pe
parcursul vieþii, pentru mine ºi pentru
comunitatea creºtinã sunt niºte
trãdãtori de credinþã ºi de neam.

Dragã cititorule! Te rog crede-mã! Acum
când tu citeºti aceste gânduri ale mele nu
ai lângã tine decât Biserica Ortodoxã
Românã ºi bãrbaþii ei în sutanã, dacã sunt
bãrbaþi adevãraþi, dacã pentru ei sutana ºi
toiagul înseamnã ceva scump, precum
obrazul lui Dumnezeu.

Sub Dictaturã am servit biserica noas-
trã, cum puþini au servit-o, riscând chiar ºi
slujba ºi libertatea. Sunt câþiva martori,
precum rãspopitul Petru Dorobanþu din
Topleþ, fost consilier al Mitropoliei
Banatului, ori pãrintele profesor Ionel
Popescu, un cãrturar de elitã, cum puþini
sunt, fost director al Seminarului din Caran-
sebeº, cãruia i-am donat cãrþi rare, de
patrimoniu, pentru Biblioteca Seminarului.
Cãrþile celea trebuia, cândva, sã le ard!
Toate acestea se fac din dragoste, "unde
nu-i dragoste, nu-i nimic!" zice Apostolul
Pavel, zice ºi Marin Preda în "Cel mai iubit
dintre pãmânteni".

Dar sã revin la avertismentul ce mi-a
fost încredinþat.

În luna septembrie 2008, m-am întâlnit
la hotelul "Belvedere" din Herculane cu
domnul profesor universitar doctor VIOREL
ROMAN, consilier academic al Universitãþii
din Bremen (Germania), român, ortodox,
originar din Timiºoara, scriitor ºi temut
ziarist.

Redau ideile importante reþinute în
aceastã convorbire.

Domnul profesor dr. Viorel Roman a fost
mesagerul ideilor ºi planurilor occidentale,
doar mesagerul unui catolicism ºi al unor
catolici obraznici, numindu-se chiar Papa
Benedict.

Citez ideile ºi ceea ce vor domni din
Occident:

- "Am intrat în Europa, dar nu am
devenit occidentali"

- Armata Românã a trecut la NATO!
NATO dispune de ea!

- Independenþa ºi Suveranitatea au de-

venit vorbe goale! Aceste noþiuni nu mai
sunt! Ni se comandã de la Bruxelles ce
trebuie sã facem ºi când sã facem. Trebuie
sã ne comportãm ca o þarã ocupatã, sub
toate aspectele: economic, militar, cultural,
politic!

- Independentã a rãmas doar Biserica
Ortodoxã Românã. Stãm cu fundul în
douã luntri: ne-am urcat în barca
Comunitãþii Europene, dar privim spre
Moscova Ortodoxã! Trebuie sã ne
debarasãm de Moscova! De Ortodoxismul
rusesc, sã devenim "Unitþi " cu Roma.

- Dacã nu acceptãm acest act, Transil-
vania ºi Banatul in corpore vor trece la
"Uniþi", în Vest, unde e Ungaria, unde e
Austria. Vor trece peste vrerea Bucu-
reºtiului ºi a românilor, care nu renunþã la
B.O.R. (Biserica Ortodoxã Românã).

- Ortodocºii nu sunt capabili sã se
conducã! Ortodocºii sunt indivizi lesne

coruptibili. La catolici nu sunt atâþia corupþi
cum sunt la ortodocºii români! Actele de
necinste dominã Biserica Ortodoxã
Românã!

- Liderii români de la Bucureºti sunt
niºte marionete ºi nimic mai mult! Funcþiile
lor depind de vrerea Occidentului."

În mare, acestea au fost ideile puse în
discuþie de Occident prin gura mesagerului:
prof. univ. dr. Viorel Roman.

Desigur, cu amãrãciune în glas am
cãutat sã-l contrazic, cu privire la faptul cã
"nu suntem capabili sã ne conducem noi de
noi", dându-i un exemplu: Anul 1852, când
Andrei Mocioni, a pãrãsit Parlamentul de la
Budapesta pentru cã un nemeº i-a spus-o
verde în faþã cã "voi, românii, nu sunteþi
capabili sã vã conduceþi singuri, trebuie sã
vã conducem noi, pentru cã nu aveþi inte-
ligenþã". Cu alte cuvinte ne întoarcem cu
150 - 160 de ani în urmã, ori poate ne
întoarcem la anul 1699 - 1700, când s-a dat
Diploma Leopoldinã, prin care românii
bãnãþeni au pierdut biserica ortodoxã în
limba lor.

Replica domnului profesor: "Nu te
supãra! Nu aveþi oameni sutã la sutã
inteligenþi, sutã la sutã cinstiþi! În Biserica
Catolicã nu existã un caz cum e cazul
preotului Ioan Drãghicescu din Petnic, un
infractor de drept comun, ocrotit de Vlãdica
de la Caransebeº ºi de Patriarhul de la
Bucureºti, pentru cã suntem în Balcani,
pentru cã suntem corupþi! Am citit istoria pe
internet, aºa cã nu te mira... Faptele
vorbesc, nu dogmele, dogmele
nerespectate ad-litteram".

Am tãcut mâlc! Gândul meu nu s-a dus
la nefericitul preot din Petnic, corupt, nici la
cei trei petniceni care s-au dus cu daruri la
uºa episcopiei în august - septembrie
2008, ci gândul meu a zburat la câþiva popi
tineri, care aflând cã e vorba de "Uniþi" ºi
"Unire cu Roma" mi-au replicat: "Abia
aºtept aceastã zi, domnule Petniceanu!"

Comentariile sunt de prisos! Chit cã în
anul acesta sunt 800 (opt sute) de preoþi
absolvenþi ºi cã aceºtia nu au parohie. Nu
au pentru cã în patriarhia Românã cinstea,
dreptatea, inteligenþa umblã cu capul spart
ºi cu straiþa burduºitã cu te miri ce!... Colac
peste pupãzã: Patriarhul este bãnãþean de-
al... lor. De-al miticilor!

N.D.PETNICEANU

Biserica Ortodoxã Românã e în pericol!

Pãrintele episcop Lucian, 
în vizitã canonicã
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Preotul Iosif Coriolan Buracu reprezintã
un exemplu relevant în materie de spirit ºi
spiritualitate post-iluministã. Dacã prota
Nicolae Stoica de Haþeg înseamnã ultimul
mare cronicar pentru Banat, atunci preotul
Buracu înseamnã ultimul iluminist al vea-
cului XX-lea, în condiþiile vitrege ale Impe-
riului austro-ungar, când identitatea fiinþei
naþionale a românilor bãnãþeni era într-un
vãdit pericol de deznaþionalizare prin
maghiarizare forþatã din partea
Cancelariei de la Budapesta.

Adesea am invocat Legea
contelui Adalbert Apponyi, pro-
mulgatã în Parlamentul ungar la
anul 1907, în ceea ce priveºte
maghiarizarea românilor prin in-
termediul ºcolii, dar am omis fap-
tul cã aceastã lege fusese cu
mult înainte pregãtitã prin fon-
darea Societãþii maghiare
E.M.K.E.1, la 1884, care în sta-
tutul ei, între altele, stipula, citez:
„cucerirea de teritorii lingvisti-
ce strãine, prioritar româ-
neºti”. Românii ardeleni ºi românii bãnã-
þeni aveau un mijloc de contracarare ºi
anume activitatea ASTREI de la Sibiu ºi tot
de un mijloc de contracarare trebuie
socotitã apariþia în acel an 1884 a Tribunei
lui Slavici, din acelaºi oraº Sibiu, care încã
de la primul numãr scrisese cu majuscule
pe manºeta revistei: „Soarele pentru
români de la Bucureºti rãsare!”

În Banatul de sud erau câteva candele
româneºti care se opuneau în chip radical
maghiarizãrii forþate, între acestea se
distingeau: profesorul preot Petre Barbu de
la Institutul Teologic-Pedagogic din Caran-
sebeº, preotul Gheorghe Tãtucu de la Ia-
blaniþa, preotul Ioan Chendi de la Petnic,
dascãlul Nicolae Mergea de la Mehadia,
dascãlul Traian Henþiu, de la Orºova, ºi, nu
în ultimul rând, preotul Iosif Coriolan Bu-
racu, de la Mehadia.

Prefigurez irizãrile iluministe ale preotu-
lui Buracu, vorbind despre educaþia ºi for-
marea sa intelectualã în spirit naþionalist-
iluminist, fãrã accente xenofobe. Popa Bu-
racu a fost un bun român ºi nicidecum un
ºovinist, cum ºoviniºti erau mai toþi ungurii.
Aºadar, sã nu uitãm cã pãrintele Buracu
provenea dintr-o familie de buni români,
naþionaliºti de bun augur, cã pe linie
maternã îºi avea sorgintea în familia ma-
relui preot Boldea, care a sângerat pentru
unitatea ºi integritatea neamului românesc.

Sã nu uitãm cã junele Buracu urmase
primele clase de gimnaziu în Citadela de la
Blaj, „Mica Romã”, socotitã astfel de Emi-
nescu. Cu toate acestea tânãrul Buracu pã-
rãseºte Blajul pentru Liceul de la Braºov.
Oare de ce?! Pentru cã la Blaj exista ºi
funcþiona un mediu pro catolic, pentru unire
cu Roma, un cult pentru „uniþi”, pe câtã vre-
me Coriolan Buracu, precum întreaga fa-

milie, era un ortodox convins, trãia prin va-
lorile sacre ale Bisericii Ortodoxe Române.

Apoi, la Braºov bântuia un duh pur
românesc, se simþea valul românismului
lansat de Andrei Mureºanu, prin epopeea
sa „Deºteaptã-te, Române!”, aici, la Bra-
ºov, se fãcea carte în spiritul culturii naþio-
nale româneºti.

Dupã Braºov, urmeazã Seminarul aca-
demic teologic de la Caransebeº, unde

Iosif Coriolan Buracu simte mâna pãrin-
teascã, educativã, a profesorului teolog de
Cernãuþi, doctor Petre Barbu, un Barbu ce
avea în inimã ºi în gând cultura naþionalã
româneascã, de la Lugoj, de unde îºi trã-
geau obârºia  ºi primii sãi ani de educaþie
creºtinã.

Crescut ºi format spiritual în acest mod,
Iosif Coriolan Buracu este uns preot în pa-
rohia Mehadia ºi îndatã, la 23 decembrie
1912, fondeazã Despãrþãmântul Astra din
aceastã comunã, el însuºi fiind membru al
ASTREI de la Sibiu, membru în Comitetul
Central. Astra înseamnã educaþie prin car-
te pentru români, înseamnã trezirea con-
ºtiinþei lor naþionale. În primãvara anului
1913, tot la Mehadia preotul Buracu înjghe-
beazã o Bibliotecã Publicã, cu peste 400
de cãrþi, procurate de el de la Sibiu, Braºov,
Turnu-Severin. Pãstreazã o relaþie strânsã
de colaborare cu Andrei Bârseanu, preºe-
dintele Astrei de la Sibiu.

În acelaºi an 1913, invitã la Mehadia
pentru un spectacol Societatea Cultu-
ralã „Armonia” de la Craiova, care prin
cântece ºi poezii, prin alocuþiuni con-
tribuie la pãstrarea limbii româneºti, a
cântecului ºi portului românesc, valori
perene privind identitatea unui neam.

Din Altar ºi de la amvon, pãrintele
Buracu propagã prin pilde ºi predici ne-
voia de identitate naþionalã, dragostea
pentru poporul român de dincolo de
Muntele Domogled, le explicã enoria-
ºilor sãi cã „domogled” tradus din pa-
loeslavã înseamnã „a privi spre casã”,
„a privi spre þarã”! Dincolo de Munte era
Þara Româneascã. Un gest de mare curaj
din partea acestui corifeu al neamului
românesc înseamnã vopsirea pavajului
interior al bisericii în culorile drapelului

românesc, aºa cum sunt vopsite doar în
biserica preotului Boldea din Borlovenii-
Vechi.

Preotul Buracu îºi aduce contribuþia la
înfiinþarea unui „Fond de teatru român”, la
Mehadia ºi împiedicã acþiunea antiromâ-
neascã a subprefectului maghiar Aurel
Issekutz, de la Lugoj, de-a obþine de la
generalul Nicolae Cena colecþia acestuia
numismaticã pentru Budapesta. Colecþia

va ajunge la Sibiu, graþie popii
Buracu.

În scop de iluminare a creºtinilor
sãi, pãrintele Buracu invitã pentru un
spectacol religios ºi unul laic
Institutul Teologic-Pedagogic din Ca-
ransebeº, acþiune realizatã în primã-
vara anului 1914.

Colaboreazã asiduu cu articole în
paginile ziarului „Drapelul” de la Lu-
goj, cultivã o relaþie apropiatã cu lup-
tãtorul naþional Valeriu Braniºte, bãº-
tinaº din Braºov, fondator de publi-
caþii româneºti, precum „Dreptatea”
de la Timiºoara (1894), ce a dat

prima ziaristã profesionistã din presa
româneascã: Emilia Lungu-Puhallo.

În articolul „Din Mehadia” a damnat un
spectacol în limba maghiarã organizat de
unele cadre didactice de la aceastã ºcoalã,
ce demonstreazã cã ºi atunci se aflau în
Mehadia cozi de topor din pãdurea dom-
nului La Fonte.

Pentru activitatea sa iluminist-naþiona-
listã, la data de 26 iulie 1914, în ziua
izbucnirii Primului Rãzboi Mondial, pãrin-
tele Iosif Coriolan Buracu a fost arestat
de jandarmii unguri, ridicat din bisericã,
arestat el ºi credincioºii: Chiticeanu,
Bidiviu ºi Miron Cozma, funcþionar la
mina de cãrbune Mehadia. În aceeaºi zi
va fi arestat ºi generalul Nicolae Cena, cu
toþii au fost acuzaþi pentru „spionaj ºi
agitaþie împotriva statului ungar”.

Pãrintele Iosif Coriolan Buracu, dupã o
lunã de detenþie în oraºul Caransebeº, o-
raº unic în imperiu cu trei puºcãrii pentru
români, va fi trimis în rãzboi, pe linia întâia,
în Galiþia, cu Regimentul 43 Infanterie. Un-
gurii trãiau nãdejdea cã va pieri pe front.
Tatãl Ceresc n-a fãcut pe voia lor. Pãrintele
Buracu, atât pe front cât ºi dupã rãzboi, va
fi un luptãtor fidel cauzei românismului.

Întru memoria sa, Societatea „Sorin Ti-
tel”, sprijinitã de Primãria Mehadia, primar
IANCU PANDURU, a montat ºi dezvelit In
Memoriam o placã pe faþada liceului din lo-
calitate. Eroii trebuie cunoscuþi ºi cinstiþi,
dupã legea creºtin-româneascã.

1 E.M.K.E. = „Erdélyi Magyae
Közmüvelödési Eglet” (Asociaþia culturalã
maghiarã din Transilvania)

NICOLAE DANCIU PETNICEANU,
Prigor, 10.08.2008

IRIZÃRI ILUMINISTE ÎN ACTIVITATEA
PREOTULUI IOSIF CORIOLAN BURACU

Ei au murit pentru bisericã, neam ºi România Mare
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Festival Internaþional de
creaþie literarã Relgioasã,

ediþia a V-a, Timiºoara

La acest concurs a participat ºi
N.D.Petniceanu cu basmul în
prozã "Rãsplata divinã" ºi a obþinut
Premiul I: o diplomã ºi o antologie
a liricii religioase editatã de
Societatea culturalã Patrimoniu,
din Timiºoara, sub genericul
"Luminã Linã".

5

Mi-a cãzut, întâmplãtor, în mânã,
revista "Memoria", revista "gândirii
arestate" nr. 13, editatã de Funda-
þia de Culturã "Memoria", sub egida
Uniunii Scriitorilor din România. La
pagina 142, sub genericul: "În cãu-
tarea omului pierdut" am lecturat
enunþul: "Cine poate da relaþii des-
pre preotul romano-catolic ALA-
DAR Szoboszlai, nãscut la 18 ia-
nuarie 1925, arestat la Timiºoara,
la 10 septembrie 1957 ºi decedat în
detenþie, este rugat sã comunice la
adresa: Böre Elisabeta, str. Balan-
þei nr. 2, ap. 9 Timiºoara, cod 1900.
Cu mulþumiri".

Încerc sã dau relaþii. Nu aºtept
mulþumiri ºi nici recompense!

9 septembrie 1958, a doua zi de
Sf. Maria, dupã ruga de la Jupalnic,
unde am petrecut ca-n poveºti ºi
era cât pe-aici sã mã însor cu o
splendidã blondã, boala mea fuse-
serã blondele. ªi m-am însurat cu o
brunetã. Asta-i viaþa.

Am ajuns în Timiºoara, în gara
de Nord am scãpat cu chiu-cu vai
de un sergent rus, m-a pus sã scot
din traistã o sticlã de rãchie de Pet-
nic. N-am mai sãpat de rus pânã nu
i-am abandonat sticla de rãchie, iar
el mi-a dat un ceas "Moskva". Ple-
cau militarii ruºi din þarã, plecau în-
soþiþi de muzici, vedre cu þuicã,
studente frumoase ºi veselie. Sã-i

mulþumim lui Gheorghe Gheorghiu-
Dej. Nu s-a tras un foc de armã!

Eram ofiþer acoperit, fusesem
instalat într-o încãpere din cadrul
clãdirii Sfatului Regional Banat, de
calitatea mea ºtia un singur om:
tov. Beldeanu, preºedintele Sfatu-
lui, aveam legitimaþie de "Inspec-
tor" pe linie de spaþiu în întreaga re-
giune Banat. În realitate misiunea
mea era: investigaþii simple ºi com-
plexe pentru membrii cooptaþi în
Comitetul Central, pentru directori
de întreprinderi de gradul zero,
pentru prim-secretari, pentru avan-
sarea la gradul de General, pentru
ºefi de cancelarie în ministere
(unde erau atâtea secrete…),
pentru "fete în casã" (unguroaice)
în Gospodãria Comitetului Central
ºi în casele boºilor comuniºti.

Prima misiune fusese în Arad.
De la un ofiþer "acoperit" am aflat
ceea ce se întâmplase cu un an în
urmã. Istoria de mai jos ar putea fi
un scenariu pentru un film.

O blondã, una la circa 25 de ani,
de-o frumuseþe picturalã, ieºea în
oraº ºi se oprea la un individ care
vindea loz în plic, loz din borcan.
Introducea mâna în borcan ºi
învârtea lozurile pe-o parte ºi pe
alta, pânã le "ameþea". Scotea un
loz ºi era lozul câºtigãtor! ªi asta zi
de zi ºi la acelaºi om cu borcanul
încât pe om îl pusese pe gânduri
faptul cã fiecare loz ce-l scotea din
borcan însemna câºtig, câºtigase
pânã ºi un loz cu valoarea unei
maºini "Skoda", 100 $. Erau la
modã aceste maºini cehoslovace.

(Lozurile câºtigãtoare aveau un
defect de fabricaþie…)

"Ceva nu-i în regulã!" ºi-a zis
vânzãtorul - informatorul miliþiei din
oraºul de pe Mureº. A sesizat
situaþia ºi "Blonda" fusese luatã în
colimator, adicã în filaj. De la blon-
dã s-a ajuns la popa Szoboszlai.
De la blondã s-a ajuns la Coman-
dantul Regimentului de Tancuri din
Piteºti. Filajul a durat peste un an
de zile, începând din 1956 ºi pânã
la arestarea din 1957.

Popa Aladar Szoboszlai era
agentul spionajului american, prin
filierã Germania Federalã. La per-
cheziþie în biserica catolicã s-au
gãsit: o staþie de radio emisie-re-
cepþie, materiale de propagandã
anticomunistã ºi antisovieticã, o ti-
parniþã, arme automate ºi muniþie
în subsolul bisericii.

Preotul Szoboszlai realizase în
anii precedenþi o organizaþie ramifi-
catã în întreaga þarã ºi cu relaþii în
Ungaria (Ungaria visa Ardealul de
Nord). Blonda era agent recrutor ºi
agent de legãturã cu România.
Între altele ea avusese sarcina sã-
ºi creeze o relaþie în rândul ofiþerilor
de tancuri din Piteºti. L-a cunoscut
pe comandantul unitãþii, l-a atras în
capcanã, i s-a dat lui cu trup ºi su-
flet, încât acesta ºi-a lãsat nevasta
ºi s-a cãsãtorit cu ea. Sarcina colo-
nelului de tancuri era de-a ieºi cu
tancurile, de-a ataca Bucureºtii, la
un anumit semnal primit de la Popã
prin frumoasa Blondã. Asta-i! Popa
a fost condamnat la moarte ºi
executat. ªTEFAN MÃGRIN

Blonda Popii Szoboszlai 
(Biserica Catolicã din România fãcea spionaj!)

Crucea Sfântã de la Alandin!
În satul Globu-Rãu, zona Alandin, la

data de 21 septembrie 2008, în preajma
casei domnului Adam Boatã, în pãmântul
lui Nicolae ªuvãgou, s-a sfinþit o cruce de
marmurã, prin grija preotului Vasile, se-
condat de trei preoþi: fraþii ªtefan ºi
Gheorghe Bubã, ºi preotul Martinovici din
parohia Bârza.

Ctitorii acestui monument de culturã
religioasã sunt: Adam Boatã, Rusu Viorel
ºi Giurcã Dorin din Globu-Rãu.
Dumnezeu sã-i aibã în pazã pe ei ºi pe
urmaºii lor. Amin! Slavã Þie, Doamne!

În final, familia Boatã, omenoasã ºi re-
ceptivã la frumos, generoasã, mi-a
solicitat sã-l rog pe dl. primar Iancu
Panduru sã le instaleze câteva becuri în
uliþa lor, unde locuiesc pe întuneric zece
familii. (L.C.)
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Stimate Domnule Petniceanu,

Vã scriu acum la returul meu din þarã,
aici la New York. Sora mea Artemiza
(profesoarã în Haneºti de Botoºani - n.r.)
mi-a dat cãrþile ºi revistele dumneavoastrã.
Felicitãri din toatã inima. Ar trebui ca
România sã investeze câte un om ca Dvs.
pentru fiecare judeþ. Ceea ce faceþi dvs.

sub aspect cultural-istoric este unic! Dacã
nu contemporaneitatea, istoria sigur va
recunoaºte contribuþia dvs. semnificativã în
acest sens.

Vã parvine "Lumina Linã?" ªtiu cã vi se
trimite la Timiºoara. Vi se aduce la Me-
hadia?

Vã doresc pe mai departe mult succes în
multiplele activitãþi ce le desfãºuraþi.
Sãnãtate multã ºi reînnoiri mulþumiri
pentru cãrþi.

Theodor Damian, din New York

Nota redacþiei
Pãrintelui profesor doctor Theodor

Damian,
Sfânta Bisericã Ortodoxã Românã

Petru ºi Pavel 
New York

Vorbele Dumneavoastrã Preaonorate
Pãrinte Theodor Damian sunt nestemate
izvodite dintr-o inimã curatã, una româ-
neascã, aflatã la depãrtare în spaþiu, dar
mult apropiate de inima mea, care pulsea-
zã pe aceeaºi coardã a vieþii româneºti,
viaþã pe care Dumneavoastrã o creaþi, o
perpetuaþi, o cultivaþi departe de Moldova
Bãdiþei Mihai - Biblia Neamului Românesc.

"Lumina Linã" zãmislitã departe de
graniþele Ipoteºtiului o primesc fãrã opre-
liºte ºi ea, aceastã Luminã, mã cãlãuzeºte
în demersul meu spiritual; între coperþile ei
gãsesc izvoade ºi izvoare de spiritualitate
româneascã, mã ajutã în modestele mele
planuri întru venerarea înaintaºilor, care
astãzi, în prezentul sumbru fãurit pe malul
Dâmboviþei, se aflã într-un con de umbrã.
Vã doresc sãnãtate de la Tatãl Ceresc.

N.D.P.

Vasile Andru (st.), oaspete al cenaclului
“M. Eminescu” din New York ºi
scriitorul preot Theodor Damian

Biserica mamã
Unde, alãturi de sfinte odoare 
Plãmadã ia o artã popularã: 
Bãþul ciobanului, furca de tors 
Cu crestãturi în lemn necioturos -,
Cu meºteri caligrafi în manuscrise, 
Cu cãrþi ornamentate ca în vise, 
Cu frontispicii ºi miniaturi, 
Chenare, broderii ºi þesãturi, 

Cu stema tãrii în ferecãturi, 
Cu meºteri anonimi, îndepãrtaþi, 
În piatrã, lemn sau zid eternizaþi,
Într-o pisanie voievodalã 
Mai dau de marii tipografi de falã: 
Coresie, Macarie, Udriºte 
Ce îmbrãcarã-n vremuri de restriºte 
Tipicul într-o hainã naþionalã 
Spre fala lor ºi-a României falã -
De Moxa, schivnicul ce tipãreºte 
Prima istorie în româneºte, 
De Varlaam din Iaºi, arhiereul, 
Traducãtor ce nu ºtie ce-i greul, 
Cu minunatele-i predoslovii 
Pe înþelesu-ntregii Românii -
Precuvântãri, prefeþe sau postfeþe, 
Din care toþi românii sã înveþe -
De Dosoftei, ierarhul cãrturar, 
Cu har divin ºi cu al minþii har 
Versificând Psaltirea din Scripturã -
Primul poet dintr-o literaturã 
ªi-atâþia alþii din amurgul zãrii, 
Contribuabili la cultura þãrii...
Aºa fiind tu, preotule, vezi
Acest noian de martori sã-l urmezi,
Apostol fii ºi azi pentru Hristos
ªi pentru þara ta real folos!...

PREOT TEODOR PONEAVÃ, 
parohia Siria (Arad),

membru de onoare a Societãþii 
"Sorin Titel" din Banat

SCRISOARE DIN NEW YORK, 09 SEPTEMBRIE 2008

18.10.1998
În faþa bisericii “Sf. Ap. Petru ºi Pavel”

din New York
De la stânga la dreapta: pr. Horia Þâru,
pr. Theodor Damian, pr. Teodor Mazur

20 iulie 2008
Motto:

Trup ºi suflet întru Hristos
Sfinþenia locurilor ºi puritatea sufletescã a

locuitorilor creeazã armonie întru Hristos formând
Biserica la Mehadia ca o comunitate creºtinã, care
spre a se putea mântui au primit Sfintele Taine în
numele Sfintei Treimi. Astfel în acest areal al
Bisericii - prin faptele bune ºi puternica credinþã
în Dumnezeu ºi Domnul Iisus Hristos s-a creat o
culturã creºtinã specificã Banatului de Munte,
înglobatã culturii româneºti.

Ea a fost asemãnatã în simbolistica creºtinã cu
Biserica, salvatoatre a sufletelor din furtuna
pãcatelor, asemenea unei corãbii ce înfruntã
furtuna valurilor.

Cu ani în urmã credincioºii din Mehadia ºi-au
construit un lãcaº propriu pentru nevoile culturii.
Astfel a apãrut biserica de azi, la 1780 - fiind o casã,
un petec de cer ºi sufletul þãranului ce asigurau
trinitatea ce dã armonia dintre materie ºi spirit - ca o
,,tainã" ce a asigurat de-a lungul secolelor -
rezistenþa, trãinicia Sfintei Tradiþii, tainã a facerii, o
tainã de dor cu chipuri diferite de oameni iubitori de
muncã, de semeni ºi de Dumnezeu.

Aici bunãtatea de totdeauna ºi înþelepciunea
proveneau dintr-o înþelegere creºtinã a lumii,
dintr-un fond de religiozitate popularã simplã ºi
directã care vine din Tradiþia satului Mehadia. Aici
întâlnim un tablou de spovedanie, ,,memorie,
pãrinþi ºi duh" - unde puterea crucii controleazã ºi
menþine unitatea comunitãþii - a Bisericii ca sursã
realã a cunoaºterii puterii lui Dumnezeu care a
fãcut totul pentru om, arãtând cã omul are un preþ
imens de dimensiunile intenþiei divine, valoare
arãtatã de jertfa de pe cruce. Aici aflãm - aºa cum
spune pãrintele Arsenie Boca, cã omul care

trãieºte în adevãrata lui valoare, e subiect de
istorie, pe când dacã renunþã la dimensiunile sale
divine, ajunge obiect de istorie, în rând cu oricare
dintre obiecte, nu mai poartã un nume, ci poartã
un numãr. Asta însemnând treaba unuia, care ar
încovoia crinii în gunoi, preþuind mai mult
gunoiul decât mirosul crinului.

Puþine sunt locurile ce se pot mândri cu valori
perene care ilumineazã spiritul, care comprimã
timpul ºi care continuã sã fie embleme ale creati-
vitãþii acestui popor, din mijlocul cãruia au ieºit
personalitãþile de azi, care sfinþesc aceste locuri
prin faptele lor puse în slujba binelui public.

Biserica din Mehadia a fost o coloanã de luminã
a culturii româneºti de-a  lungul veacurilor. Aici au
întâlnit un nucleu de rezistenþã din oameni cinstiþi , cu
credinþã în Dumnezeu ºi speranþã spre normalitate. O
pildã de bogãþie sufleteascã, mãrturie, virtute,
abnegaþie ºi spirit de sacrificiu. Este un fenomen
spiritual, remarcat prin lupta pentru a nu se distruge
fondul sufletesc al neamului ceea ce doresc nefârtaþii
de azi, ei sunt graþie a valorii divine.

În Biserica din Mehadia a slujit ºi almãjanul
Iosif Coriolan Buracu care a venit la o comandã
divinã, fiind o împlinire pentru a duce munca de
refacere a unitãþii þãrii în condiþiile de început de
secol cu sfinþenie în locul Mehadia - având ca
finalitate triumful românismului asupra rãului,
dezbinãrii ºi denaþionalizãrii.

Cinste organizatorilor - biserica, primãria ºi
ºcoala - piloni ai existenþei la români, care au
pregãtit aceste manifestãri ce duc la comuniune
între trup ºi suflet întru Hristos. Ei sunt oamenii
clipei ce dã veºnicia spaþiului ºi a neamului
dovedind marea lor nobleþe sufleteascã ºi
smerenie creºtinã.

PAVEL PANDURU

BISERICA MEHADIEI LA CEAS ANIVERSAR
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Urmare scrisorii Dumneavoastrã înregis-
tratã la Episcopia Caransebeºului sub temeiul
de mai sus, Vã aducem la cunoºtinþã cã am
primit prin grija Bibliotecii "Paul Iorgovici" din
Reºiþa cartea Domniei Voastre intitulatã "Lu-
mina de la Vãrãdia". Fiind primitã de la o insti-
tuþie ºi nu de la autor, am considerat de bine
ºi mai în tonul eleganþei sã Vã mulþumesc per-
sonal, la prima întâlnire. Pentru cã aþi dorit o
confirmare ºi o mulþumire rapidã, Vã transmit
mulþumiri acum, prin intermediul scrisului,
pentru cãrþile pe care Dumneavoastrã mi le-aþi
adus personal sau prin intermediari.

În legãturã cu dezvelirea unei plãci co-
memorative la Petnic, în amintirea preotului
Ioan Chendi, cu regret vã informez cã nu pot
participa, dar nu pentru cã am "probleme mai
importante decât venerarea unui martir al
Bisericii din vremuri apuse" (citez scrisoarea
Domniei Voastre), ci pentru cã în itinerarul
pastoral al Ierarhului de la Caransebeº era
consemnatã de multã vreme, pentru data de
29 iunie (la praznicul Sfinþilor Apostoli Petru
ºi Pavel), participarea la hramul Municipiului

Reºiþa, oraºul capitalã al judeþului nostru ºi
nu alt oraº lipsit de importanþã.

Cu regret cã aþi interpretat tendenþios
acþiunile Episcopiei noastre, Vã transmit
alese sentimente de preþuire pentru slujirea
pe care o aduceþi Bisericii noastre,

LUCIAN
Episcopul Caransebeºului

Nota redacþiei:
Iertare, pãrinte Episcop!
Am pus o placã unui martir - luptãtor unio-

nist - protopop Ioan Chendi ºi nu se gãsise
careva de la Episcopie sã vinã în Bisericã la
Petnic, în Episcopia Dvs., ca sã ne Miluiascã?!
Incredibil, dar situaþie ignorantã!

Montarea unei plãci unui unionist
ardelean, acum, când vor fi 90 de ani de la
Unire, era o sarcinã prioritarã a Episcopiei
Caransebeº ºi nu a unui nenorocit de scrib,
refuzat de Uniunea Scriitorilor pentru cã a
fost în slujba lui Ceauºescu, pe Graniþa
româno-iugoslavã.

Sãrut dreapta,
umilul Dvs. enoriaº, N.D.P.

Mitropolia Banatului
Episcopia Caransebeºului
Nr. 996 C / 2008 Caransebeº, la 19 iunie 2008

Cãtre
D-l Nicolae Danciu Petniceanu

Str. Pãdurii, nr. 389 
MEHADIA, jud. Caraº-Severin

Distinse Domnule scriitor,

Salutãm reapariþia publicaþiei locale, fapt
cultural lãudabil (ca de altfel ºi apariþia ei în
ediþie electronicã pe Internet). Ca ºi alþi
bãnãþeni, mai luminaþi poate ca noi, aflãtori pe
meleaguri strãine, apreciem efortul iniþiato-
rului, ºi al celorlalþi susþinãtori. Ne mândrim cã
ºi noi am bãut apa Poºotei ºi vom încerca sã
contribuim la bunul mers al publicaþiei (chiar
dacã unii ne numesc ,,venetici", etc.). 

Apare un ,,însã" sau un ,,dar", fãrã rãutãþi
sau cârcoteli inutile ºi fãrã acoperire, ci cu ob-
servaþii, zic eu, bine intenþionate. E greu sã
susþinem o publicaþie pe placul tuturor, mai
ales cã (defect nativ se pare) ºtim a strâmba din
nas, fãrã a ajuta, a contribui noi cu ceva, a face
,,noi" altceva mai bun! Prin urmare, pentru a nu
mai fi acuzat, chiar ºi de noi uneori, cã e ziarul
lui N.D.P., îl sfãtuim sã batã la porþile dascã-
lilor liceului, ºcolii generale, grãdiniþei care fie
sã publice ,,producþii" originale (proprii sau ale
elevilor), fie sã-ºi spunã deschis ,,pãsurile",
opinii + sau -. 

Sã batã la ,,porþile" consilierilor, ale sãte-
nilor. De asemenea se pot insera articole de
ºtiinþã tehnicã, prelucrate de pe Internet, pro-
bleme distractive pentru elevi, careuri de rebus,
jocuri, teste, aºa pentru varietate publicisticã. 

În satele comunei mai existã încã mulþi
bãtrâni ce pot relata (într-un interviu) întâm-

plãri de demult, povesti, obiceiuri cãci nu tre-
buie uitat nimic din ce-i al nostru. Un interviu
cu ,,Ache a lu Vasa"- fost mecanic de ,,foafã"
(locomotivã cu aburi), unul dintre ultimii fierari
manufacturieri, unul cu Vlaicu Costa, pãdurar
de viþã veche (oare nu ºtie ,,poveºti vânãto-
reºti"? ba da!) sau cu doamna directoare Heidi
Furbacher, de la care se pot afla obiceiuri,
reþete ale nemþilor noºtri; ar fi salutare. ªi mai
sunt mulþi, mulþi alþii. Oare cârcotesc iarãºi ºi
va fi sfãtuit cineva ,,sã mã punã la punct"? Nu
cred. Apreciez efortul unui om, pe care puþini îl
cunosc bine, îi cunosc trecutul ºi care, ca orice
om, are bune ºi rele, pãcate ºi nepãcate, un om
apreciat în alte zone ale þãrii acesteia, în medii
culturale înalte. Deci sã-l apreciem ºi noi, sã
susþinem cu toþii gesturile sale ºi sã-i spunem
deschis când greºeºte, când mai dã, ca oricare
dintre noi, ,,cu bãþu-n baltã" cãci ,,a greºi e o-
meneºte ºi ,,doar cine nu munceºte nu greºeº-
te". Succes în continuare ºi sã auzim numai de
bine. MIRUNA ªCHIOPU

P.S. O întrebare: Anul viitor, în ianuarie, se
va continua ideea cu ,,Balul izmenelor"?

Dacã da, vrem chiar ,,al izmenelor", al
portului popular, în care sã fie înveºmântaþi ,,de
la vlãdicã pânã la opincã" - nu de alta dar rivalii
din Topleþ îºi menþin tradiþia ºi iar o iau înaintea
meginþilor.

Lacrimi
Române, calcã cu grijã 
Pe glia ce þi-a fost lãsatã: 
Blesteme strãbune 
Se pot lega de inima ta beatã. 

Sub iarba sfintei þãri 
Sunt îngropaþi bãtrânii, 
Ni-s îngropate vise, 
Sunt îngropate lacrimi. 

Urlã strãbunii noºtri în pãmânt, 
Nu-i aude nimeni cum plâng, 
Rãnile lor sunt încã sângerii. 
De atâta dor durerea nemiloasã 
A împietrit în trupurile lor.

CLAUDIU RIZA, Craiova

Din cãrþile vechi bisericeºti

PODUL SUSPINELOR (!!!)
Este un pod, probabil provizoriu, peste

apa Belarecãi, undeva prin dreptul balastie-
rei, la circa 2 (doi) kilometri de Primãria co-
munei Mehadia. Podul s-a fãcut prioritar

pentru cei cu automobile ca sã poatã trece
din cartierele Bãnuþ ºi Bãcºãneþ în partea
cealaltã a comunei unde se aflã primãria,
poºta, magazinele alimentare, policlinica,
ºcoala, poliþia ºi alte organisme precum O-
colul Silvic, gara CFR etc.

S-a demolat podul vechi ºi s-a improvizat
acest podeþ pentru binele celor cu maºini, nu
ºi pentru binele oamenilor de rând: bãtrâni,
copii, gravide, bolnavi etc. Normal, în condi-
þii de construcþii a unei ºosele, trebuia gân-
ditã o punte. Lucrare executatã de construc-
torul italian!

Primãria a fãcut demeruri la cei care sunt
implicaþi în construirea variantei ocolitoare
pentru amenajarea unei punþi pietonale, dar,
datoritã faptului cã în zonã se lucreazã cu
utilaje grele, existã pericolul de accidente. Ca
urmare a demersurilor iniþiate de cãtre
Primãrie, aceastã punte va fi construitã
într-un termen cât mai scurt.

Foto: COSTEL VLAICU

GÂNDURI DE LECTOR
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LLLLiiii rrrr iiii ccccãããã     rrrreeee llll iiiigggg iiiiooooaaaassssãããã
MIHAI EMINESCU (1850-1889)

RÃSAI ASUPRA MEA
Rãsai asupra mea, luminã linã,
Ca-n visul meu ceresc de-odinioarã,
O, Maicã sfântã pururea Fecioarã
În noaptea gândurilor mele vinã,

Speranþa mea, tu n-o lãsa sã moarã,
Deºi a fost adânc noian de vinã; 
Privirea ta, de lacrimi calde plinã, 
Îndurãtoare-asupra mea coboarã.

Strãin de toþi, pierdut în suferinþa
Adâncã a nimicniciei mele,
Eu nu mai cred nimic ºi n-am tãrie.

Dã-mi tinereþea mea, redã-mi credinþa,
ªi reapari din cerul tãu de stele, 
Ca sã te-ador de-acum pe veci, Marie!

NICHIFOR CRAINIC (1889-1972)

IISUS PRIN GRÂU
Prin grâul copt, pe unde-aleargã
ªerpuitoarea mea cãrare
Ce scãpatã departe-n aur
De glorioasã înserare,

Mi s-a pãrut cã treci, Iisuse,
Precum treceai pe vremea ceea
Gustând din mers prietenia
Pescarilor din Galileea.

Pe pãrul tãu, încununându-l
Juca o flacãrã bãlaie
ªi soarele muia veºmântul
Drumeþilor în vâlvãtaie.

Vorbeai... ºi inimile toate
Se aninau de vorba ta
ªi le purtai ca o podoabã
De ciucuri prinsã la manta.

Cã vorba ta era mai dulce
Ca rodiile din Edom
ªi-nomenea dumnezeirea
ªi îndumnezeia pe om.

Treceai... ºi sângera în tine
Prigoana crudelor sinedrii.
În zãri te aºteptau gigantici, 
Cu crengi ocrotitoare, cedrii.

Iar eu pãream cã merg în ceaþã
De ucenici ºi ucenice
ªi sfarãm ºi eu, pentru cinã,
Cu palmele-amândouã, spice.

Eram, socot, prea mult al lumii,
ªi prea puþin al vrerii tale 
Cã pãmânteanã grijã, Doamne, 
m-a-ntârziat, stingher, pe cale.

Pe-acelaºi galben grâu coboarã
Acelaºi glorios apus,
Dar n-aud vorbele-þi pe care
Evangheliºtii nu le-au spus.

Trecurã veacuri, ºi cu ele
Cã treci din nou mi s-a pãrut
ªi-þi caut umbra luminoasã
În lutul moale s-o sãrut

IOAN ALEXANDRU (1941-2000)

LUMINÃ LINÃ
Luminã linã lini lumini
Rãsar din codri mari de crini
Luminã linã cuib de cearã
Scorburi cu miere milenarã
De dincolo de lumi venind
ªi niciodatã poposind
Un rãsãrit ce nu se mai terminã
Linã luminã din luminã linã
Cine te-aºteaptã te iubeºte
Iubindu-te nãdãjduieºte
Cã într-o zi luminã linã
Vei rãsãri la noi deplinã
Cine primeºte sã te creadã
Trei oameni vor veni sã-l vadã
Luminã linã lini lumini
Rãsãri din codri mari de crini
I-atâta noapte ºi uitare
ªi lumile-au pierit din zare
Au mai rãmas din veghea lor
Luminile luminilor
Luminã linã lini lumini
Înstrãinându-i pe strãini
Luminã linã nuntã leac
Tãmãduind veac dupã veac
Cel întristat ºi sãrãcit
Cel plâns ºi cel nedreptãþit
ªi pelerinul însetat
În vatra ta au înnoptat
Luminã linã leac divin!
Încununându-l pe strãin
Deasupra stinsului pãmânt
Luminã linã Logos sfânt.

OCTAVIAN GOGA (1881-1938)

RUGÃCIUNE
Rãtãcitor, cu ochii tulburi,
Cu trupul istovit de cale,
Eu cad neputincios, stãpâne,
În faþa strãlucirii tale.
În drum mi se desfac prãpãstii 
ªi-n negurã se-mbracã zarea, 
Eu în genunchi spre tine caut: 
Pãrinte-orânduie-mi cãrarea! 
În pieptul zbuciumat de doruri
Eu simt ispitele cum sapã, 
Cum vor sã-mi tulbure izvorul
Din care sufletul s-adapã. 
Din valul lumii lor mã zmulge
ªi cu povaþa ta-nþeleaptã,
În veci spre cei rãmaºi în urmã,
Tu, Doamne, vãzul meu îndreaptã.
Dezleagã minþii mele taina
ªi legea farmecelor firii;
Sãdeºte-n braþul meu de-a pururi
Tãria urii ºi-a iubirii. 
Dã-mi cântecul ºi dã-mi lumina
ªi zvonul firii-ndrãgostite,
Dã-i raza soarelui de varã
Pleoapei mele ostenite.
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O altã pasiune a poetului Mihai Eminescu
a fost ºi practicarea jocului de ºah, în clipele
lui de destindere, mai ales dupã îmbolnãvirea
sa, în anul 1883. Jocul de ºah, care este un
joc al minþii, practicat de poet dupã cãderea
sa din 28 iunie 1883, dovedeºte ºi ea, odatã
în plus, cã diagnosticul pus de medici "alie-
naþie mintalã" nu a fost cel corect. Care om,
afectat de aceastã boalã mai poate juca ºah?

Sportul minþii, cum este numit ºahul, a
fost practicat de poet în timpul ºederii sale la
Iaºi, în perioada 1884-1886. Aceastã infor-
maþie o aflãm din cartea "Eminescu în uni-
versul muzicii", carte scrisã de Viorel Cosma,
apãrutã la editura Libra Bucureºti în anul
2000 ºi din Opere vol. XVI, unde este redatã
perioada cât poetul a fost internat la Spitalul
Sf. Spiridon din Iaºi, cu piciorul rupt, în luna
noiembrie 1884.

George Cãlinescu scrie în "Viaþa  lui  Mihai
Eminescu” împrejurarea de a coborî zilnic pe
o scarã ca de coteþ ºi cu un picior ºovãielnic
fãcu ca, într-o bunã zi- dupã versiunea cea
mai vrednicã de crezare, pe vreme de iarnã -
Eminescu sã alunece pe gheþuº ºi sã-ºi
fractureze piciorul. L-au dus la Spitalul Sf.
Spiridon, unde a stat câteva sãptãmâni, vizitat
des de prieteni, de Pompiliu, Burlã, Humpel
îndeosebi, ºi jucând ºah".

Prietenul poetului, A. C. Cuza, profesor la
Universitatea din Iaºi, afirma în anul 1909:
"De altfel fatalitatea pãrea cã-l urmãreºte.
Într-o searã, intrând în casã, a alunecat pe
gheaþã, în poarta otelului, rupându-ºi picio-
rul, ceea ce l-a silit sã stea mai multe sãptã-
mâni în cura spitalului Sf. Spiridon, unde mã
duceam sã-l vãd, ºi unde-l gãseam cetind,
sau trecându-ºi vremea cu jocul de ºah"
(Eminescu comemorativ - Octav Minar- Iaºi).

Wilhelm Humpel, soþul Emiliei, sora lui
Maiorescu ºi prietenul lui Mihai Eminescu, a
studiat flautul la Conservatorul din Gratz ºi a
fost dirijor al corului din Braºov, unde a cu-
noscut-o pe Emilia Maiorescu pe care a luat-
o de soþie. Ei s-au mutat la Iaºi unde au în-
temeiat un Pension de domniºoare, pension
la care a predat ºi Eminescu. A fost numit
directorul Conservatorului din Iaºi, în 1893.

Mihai Eminescu a fost prieten cu familia
Humpel care l-a ajutat mult în perioada grea
de suferinþã ºi de lipsuri. Eminescu a scris în
Curierul  de  Iaºi despre concertele ºcolii ºi
despre producþiile muzicale ale lui Humpel.
Pasiunea pentru ºah a lui Wilhelm Humpel s-
a transmis ºi cercurilor culturale ieºene, unde
tradiþia jocului de ºah era vie. Astfel, se
explicã ºi partidele de ºah fãcute de Mihai
Eminescu cu Humpel, în perioada cât a locuit

la Iaºi ºi apoi cât a fost bolnav în spital.
Faptul cã juca ºah cu un specialist dovedeºte
cã Eminescu era ºi el un bun cunoscãtor al
jocului ºi cã nu-l practica pentru prima oarã.

Tot despre pasiunea poetului pentru ºah
scrie ºi Augustin B. Sânceleanu în "Amintiri
despre  Eminescu", în 1909. Prin 1874, când
l-a cunoscut, Eminescu: "Masa o lua la un
neamþ, Leopold sau Ferdinand, care avea un
restaurant "La  Cerdac" ºi care era om foarte
de treabã, la nevoie le mai da ºi pe credit.
Dupã masã luau cafeaua la "Chateau-aaux-
fleures", cafeneaua en vogue pe acea vreme
unde-ºi fãceau regulat partida de ºah A. D.
Xenopol, Burlã, Bodnãrescu, Paicu ºi alþi
membri ai elitei intelectuale".

Când ar fi putut sã înveþe jocul de ºah,
Mihai Eminescu? Credem cã el a învãþat jocul
de ºah din familie, cu fraþii sãi, ºi apoi l-a
practicat în timpul lungilor turnee cu trupele
de teatru. Drumurile lungi, în cherhane,
fãcute de la un oraº la altul, era destul de
plictisitoare ºi actorii îºi pierdeau timpul ºi cu
jocul de ºah. Colegii de ºcoalã ai lui Mihai
Eminescu, nu pomenesc despre aceastã
preocupare. Cititul era o pasiune mai mare
decât jocul de ºah pentru poet.

ing. NICOLAE IOSUB,
Botoºani, vara, 2008

MMIIHHAAII     EEMMIINNEESSCCUU    --     PPPPAAAASSSSIIIIUUUUNNNNIIII     MMMMAAAAIIII     PPPPUUUUÞÞÞÞIIIINNNN    CCCCUUUUNNNNOOOOSSSSCCCCUUUUTTTTEEEE

Cenaclul literar "M. Eminescu"
din New York a fost fondat în 1993
de cãtre poetul Theodor Damian.
În acest forum de culturã româ-
neascã de peste ocean, care se
întruneºte constant, la fiecare douã
sãptãmâni, au citit din lucrãrile lor
ºi ºi-au lansat cãrþile nenumãraþi
scriitori din þarã ºi din diasporã.

Cenaclul însã a funcþionat ºi ca
un loc de creºtere ºi cultivare a u-
nor talente literare neafirmate sufi-
cient sau pur ºi simplu neafirmate

În decursul anilor, numãrul
scriitorilor consacraþi, membri ai
Cenaclului, ºi mulþi din ei membri
ºi ai Uniunii Scriitorilor din Româ-
nia a crescut. Aºa se face cã la

iniþiativa poetului ºi editorului Aurel ªtefanachi, Theodor Damian ºi
Aurel Sasu au purces la întocmirea unei antologii a majoritãþii
membrilor consacraþi ai acestuia, antologie intitulatã Lãuntrul  ºi
departele, apãrutã la Editura Tipo Moldova, laºi, 2007 (214 pp.).

În seara zilei de vineri, 16 Noiembrie 2007, a avui loc în Cenaclu
lansarea acestei antologii, prezentatã de Theodor Damian ºi criticul ºi
istoricul literar M. N. Rusu, cel care a ajutat în fazele de început ale
conturãrii proiectului. În timp ce primul vorbitor s-a referit la istoria
Cenaclului ºi rolul lui cultural în comunitatea româno-americanã, cel

de-al doilea a fãcut un amplu Sitz-
im-Leben al antologiei,
menþionându-i pe cei prezenþi ºi
elaborând asupra lucrãrilor lor.

M. N. Rusu a explicat criteriile
aranjamentului în volum a au-
torilor inclusiv ºi a fãcut o serie de
interesante evaluãri valorice, ar-
gumentându-ºi mereu punctul de
vedere.

Theodor Damian, în calitate de
gazdã (Cenaclul s-a întrunit la
reºedinþa sa, ca ºi în aproape
întregul an 2007), a introdus pe
oaspetele serii P. C. Pr. Prof. Univ.
Dr. Ioan Octavian Rudeanu de la
Facultatea de Teologie a
Universitãþii din Arad, în vizitã în
New York. P.C. Sa a salutat pe cei
prezenþi, apreciind atât activitatea Cenaclului, cât ºi a revistei acestuia
Lumina  Linã, unde Domnia Sa a fost publicat de nenumãrate ori.

În partea a doua a întrunirii, o parte din autorii incluºi în antologie
au citit din lucrãrile lor.

Seara s-a încheiat cu tradiþionala recepþie.

"Luminã Linã", nr. 4/anul XII, Capela Sf. Apostoli Petru ºi Pavel,
oct. - dec. 2007, New York

Mihai Eminescu ºahisturmare din “Vestea” precedentã

Gheorghe Brehuescu
Prima antologie a cenaclului "Mihai Eminescu", New York

Ianuarie 2008, Cenaclul
literar “Mihai Eminescu”.

Bilanþ ºi perspective,
prezintã M.N. Rusu, 

critic ºi istoric literar

22 februarie 2008, Cenaclu
“Mihai Eminescu”, cu

Theodor Damian (pãrintele
T. Damian este un excelent

poet - NDP)
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Un general pentru eternitatea
neamului românesc!

E vorba de domnul general aviator
Ioan Stoian, din Timiºoara, cãrãºean
get-beget, prieten cu "Moº Dum-
nezeu" ºi fiul sãu, scriitorul aviator
Radu Teodoru, ºi prieten cu regreta-
tul cãrturar român Nicolae Mãrgea-
nu, din Mehadia, prietenie în epoca
timiºoreanã, când tatãl lui Radu
Teodoru (înalt, robust ºi coamã albã
leolinã) era director de I.A.S. în
Timiº, la Teremia Mare, unde erau
vinuri nobile ºi coniac de casã super!
O, tempora!

Domnul General Ioan Stoian este
membru de onoare a Societãþii
"Sorin Titel" din Banat ºi un fervent
susþinãtor al ei moral ºi material. La
mulþi ani, cu sãnãtate, domnule
General Stoian! (Redacþia)

În acest an, 2008, s-au scurs în eternitate
ºapte decenii de la moartea poetului din
Rãºinari, înhumat la Ciucea, pe aproape de
Clujul românesc.

Rememorez anul 1988, eram preºedinte
de Cenaclul "Victor Eftimiu" în Timiºoara.
Fusesem singurii care comemorasem acest
an ºi acest poet, cu pompã, cu fast, cu actori
de la Teatrul Naþional din Timiºoara, cu Da-
mian Ureche, poetul ieºit din puºcãrie pentru
tentativã la trecerea frontierei de stat, cãruia i-
am cedat onorariul de 600 lei (de la Clubul
Tehnolemn) în contul poemului "Poetul
Pãtimirii  Noastre", scris pe loc, în bunkãrul
meu, de pa Lidia 2/2, în timp ce am savurat o
butelie de "cireaºã" producþie proprie.

În acea rememorare, cu Damian Ureche ºi
actorii, cu colegii de cenaclu, eu ºi fiul meu,
Caius Danciu, elev de liceu, ne-am permis
"luxul" de-a pomeni familia Nemoianu, de la
Moº Petrache (Petru Nemoianu, fost ministru

pe vremea lui Antonescu, mort în detenþie)
pânã la Virgiliu din America, cu toþii rude prin
alianþã cu Veturia ºi Octavian Goga (au fost
naºii familiei dr. Iosif Nemoianu, în
Caransebeº, în perioada interbelicã).

Ceva ce nu se ºtie în istoria literarã! Ca sã-
mi pregãtesc lucrarea de licenþã ("Octavian
Goga  ºi  Mesianismul") a trebuit sã merg la
Ciucea, s-o contactez pe doamna ministru Ve-
turia Goga, aºa puteai avea acces la ea, dacã
te adresai cu apelativul "Doamna Ministru!".
M-am adresat ºi am avut câºtig de cauzã.

Doamna Ministru Veturia Goga era tare
grãbitã. An de an, pe bazã de paºaport
diplomatic (activ-valabil), se deplasa la o
anumitã zi la Budapesta, cu o coroanã de
trandafiri roºii, era cunoscut acest hobby de
cãtre autoritãþile române ºi cele maghiare.
Mergea cu flori la mormântul marelui poet
maghiar Ady Endre. Tavi Goga ºi Ady Endre
fuseserã prieteni. Goga cumpãrase (alþii spun

îl primise...) castelul de la Ciucea, de la
poetul maghiar, îl primise cu un nou-nãscut
abandonat. De cine? Nu se ºtie! Acel copil, sã
zicem Ciuceanu, va ajunge director în
Ministerul Cãilor Ferate, dupã 23 August
1944.

N.D. PETNICEANU

*  *  *
Am sã las aici, câteva gânduri,
inimi ºi nu vorbe.

Aº vrea sã nu supãr, sã iubesc,
Cãci vorbele mele au fost inimi,
care vorbesc.

Aº vrea sã duc lumea
ªi sigur o voi duce, cãci prea a fost a mea,
aºa încât nu ne despãrþim.
Una am fost, una sã fim!
Voi fi poate prea sus.

Dar josul, - sus,
va fi sublim.
(scrisã pe patul morþii, fiind ultima sa
poezie)

Nota  redacþiei:
George Voºtinaru a fost prim-vicepreºe-

dinte în Societatea "Sorin Titel", co-autorul
multor plãci comemorative dedicate înainta-
ºilor literaturii române, ctitor principal în
realizarea bustului Ioan Slavici, depus la
Muzeul din Siria, acasã la Slavici, dar acasã
ºi la George Voºtinaru, trecut la cele veºnice
în mai 2004. (N.D.P.)

POETUL "PÃTIMIRII NOASTRE" SAU "MUSTUL CARE FIERBE" -
OCTAVIAN GOGA - (1881 - 1938)

Inedit: George Voºtinaru

George Voºtinaru acordând autografe în Librãria Ion Slavici 
din Timiºoara



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

Din minunile naturii:
SEQUOIA GIGANTEA

O
scurtã ºtire dintr-un ziar ºtiinþific de
dincolo de ocean, relata la începutul
secolului trecut cã a fost doborât un

arbore din care s-au
încãrcat 600 de vagoane
de lemn. Un calcul sim-
plu ne-ar arãta cã o ase-
menea cantitate ar fi su-
ficientã pentru construi-
rea unui sat format din
aproape 300 de case cu
pridvor ºi douã camere.

Datele de mai sus nu
sunt de domeniul fan-
teziei. Astfel de copaci,
care se pot întrece de

unul singur în volum cu o întreagã pãdurice, existã
în realitate ºi populeazã platourile Sierrei Nevada
din SUA, situate cam la 2000 de metri altitudine.
Este vorba de un conifer, Sequoia gigantea. 

În vestitele Mariposa Grove sau Mamouth
Grove din California, exemplarele de Sequoia se
detaºeazã vizibil de celelalte neamuri de conifere
ca "Sugarpine" sau bradul roºu al lui Douglas,
care cu toata înãlþimea lor de 80 de metri par niºte
pitici pe lângã aceºti coloºi singuratici.

Impresia aceasta este întru totul îndreptãþitã,
deoarece exemplarele vârstnice de Sequoia pot
atinge 135 de metri înãlþime, iar baza trunchiului
poate atinge un diametru de 50 metri. Pe plat-
forma netezitã a unui ciot de Sequoia pot staþiona
comod 16 limuzine, sau se poate improviza un
ring de dans, unde alãturi de orchestrã se pot
miºca în voie 30 de perechi. Prin tunelul sãpat în
trunchiul unui exemplar aºezat tocmai pe mijlocul
unui drum, se pot strecura cu uºurinþã douã
autocamioane ce se deplaseazã în sens opus.

----------------------------------------------
Arborele sequoia

prezent la Bãile Her-
culane ne dovedeºte
cã este capabil sã se
dezvolte ºi în condi-
þiile unei altitudini re-
duse. Aºezarea lui pe
Valea Cernei, la o alti-
tudine de 160 m, pe
aceeaºi paralelã cu
Nisa ºi Veneþia, îi
conferã un climat cu
influenþe meditera-

neene. Turiºtii români sau strãini care trec pe aici
rãmân impresionaþi datoritã adaptãrii lui la aceastã
staþiune balneoclimatericã. Arborele din Hercu-
lane este mic. El nu a ajuns încã la maturitate, cu
toate cã în prezent mãsoarã 30 de metri înãlþime ºi
un diametru de 1,50 metri. Fiind o specie rarã,
arborele a fost declarat monument al naturii.

----------------------------------------------
Unui asemenea trunchi îi este necesar un

sistem de ancorare foarte puternic ºi sigur.

Rãdãcinile sale, ca niºte ºerpi boa, groase de 2-3
metri, ºi lungi de 50-60 de metri îl fixeazã cât se
poate de bine de stânci.

Aceste conifere sunt supranumite ºi arbori-
mamut, deoarece ramurile lor încovoiate amintesc
de colþii mamutului, strãmoºul elefantului de azi.
Astfel de "colþi" au la baza coloanei dimensiunile
unui brad de 100-120 de ani, adicã 25-35 de metri
lungime ºi doi metri grosime.

Vârsta acestor copaci, calculatã dupã numãrul
de inele cuprins în trunchi, depãºeºte în multe
cazuri ºi 2000 de ani. Rezistenþa lemnului de
Sequoia se datoreazã duritãþii ºi puternicei
îmbibãri cu rãºina. S-au gãsit cioturi de Sequoia
de la începutul paleoliticului, pe care mii de ani
nici agenþii chimici ai solului, ºi nici cei
atmosferici nu au reuºit sã le distrugã.

------------------------------------------------
Un exemplar de

Sequoia Gigantea,
primit din partea u-
nui bun prieten al
subsemnatului, ºi al
publicaþiei noastre,
stabilit în Statele
Unite, Traian Lalescu
(nepot al marelui
matematician origi-
nar din Cornea), în
cãutarea unui loc
pentru urmãtorii
2000 de ani.

------------------------------------------------

INFORMAÞII UTILE

O
colul Sivic Mehadia oferã spre vânzare
populaþiei lemn de foc din depozitul
Mehadia.

Preþurile variazã în funcþie de dimensiunile
lemnului, respectiv:

- lemnul gros (buºtean): 120 lei (RON) / m.c.
- lemnul subþire (crengi): 105 lei (RON) / m.c.
Ocolul silvic nu oferã ºi transport cãtre domi-

ciliul cumpãrãtorului, în preþ fiind inclus doar în-
cãrcatul mecanic al lemnului în mijlocul de
transport.

Cei interesaþi se pot adresa ocolului silvic
întocmind o cerere ce se va depune la secretariatul
ocolului, urmând ca în urma aprobãrii sã se
elibereze bonul de vânzare la casieria unitãþii.
Materialul de poate ridica de la depozitul aflat la
ieºirea din localitate (cãtre Plugova), în termen de
max. 14 zile de la eliberarea bonului de vânzare.

**  *

A
vând în vedere cã în aceastã perioadã o
preocupare importantã, ºi uneori chiar
stresantã, este pregãtirea pentru perioada

de iarnã, respectiv asigurarea lemnelor pentru în-
cãlzirea locuinþei, reamintim cititorilor ce deþin în
proprietate vegetaþie forestierã cã tãierea acestor
arbori se face doar în regim silvic conform legii. 

Luând în considerare cã pe raza comunei
Mehadia existã cu preponderenþã suprafeþe mai
mici de 2500 m.p. ocupate cu vegetaþie forestierã,
aflate în proprietate privatã, acestea fiind în
general poieni ºi livezi, arborii aflându-se rãzleþi în
interiorul sau la marginile acestora (facem cunos-
cut în acest context cã suprafeþele cu vegetaþie
forestierã mai mari de 2500 de m.p. constituie
pãdure ºi fac parte componentã a fondului
forestier naþional supunându-se, conform legii,
Legea 48/2008 (Codul Silvic), unui regim special

de administrare (ce intenþionãm a-l face cunoscut
în numerele urmãtoare), pentru informarea celor
ce doresc sã intervinã în vederea tãierii acestor
arbori, facem cunoscute etapele ce trebuie par-
curse în acest demers.

Primul pas este obþinerea aprobãrilor necesare
în vederea deplasãrii organului silvic în teren
pentru inventarierea arborilor ce urmeazã a fi
extraºi. Acesta constã în întocmirea ºi depunerea
unei cereri, într-o primã fazã, la Primãrie, unde în
urma consultãrii registrului agricol se identificã
suprafaþa, funcþionarul responsabil de aceastã
activitate va da avizul cã aceasta se afla în posesia
persoanei ce întocmeºte cererea  ºi menþioneazã
suprafaþa deþinutã. Urmãtorul pas constã în depu-
nerea  cererii cu avizul Primãriei cãtre Ocolul Sil-
vic în vederea marcãrii arborilor ºi, apoi, eliberãrii
documentelor de transport.  Cererile se primesc
zilnic la secretariatul ocolului, însoþite de o copie
a buletinului sau a cãrþii de identitate, urmând ca
într-un timp cât mai scurt un delegat al ocolului sã
se deplaseze în teren în vederea marcãrii ºi
inventarierii arborilor. Proprietarul va plãti, odatã
cu deplasarea în teren a persoanei delegate, suma
de 25 lei, aferentã prestãrii acestui serviciu.

DIN AMINTIRILE 
UNUI PENSIONAR 

Pentru prima oarã l-am cunoscut la 1 sep-
tembrie 1954; era angajat al Ocolului silvic Me-
hadia, având funcþia de planificator; se numea BO-
ÞOACÃ ION , cunoscut de consãteni sub numele
mic GIGICI. Ca pregãtire ºcolara avea 7 clase
primare; avea o caligrafie de invidiat, un scris teh-
nic deosebit. Dupã un an am fost încorporat
pentru a-mi satisface stagiul militar. În primãvara
1959 ne-am regãsit - îndeplinea aceeaºi funcþie.

Din acest an am început sã ne cunoaºtem mai
îndeaproape colabo-
rând profesional, el
fiind investit ca bri-
gadier silvic la Briga-
da I Sfârdin - brigada
cu cele mai multe lu-
crãri silvice. În pe-
rioada 1959-1965 s-a
reuºit a se împãduri în
bazinul RAMNIT su-
prafaþa de cca 600
hectare, fiind plantaþi
peste 3 milioane de
puieþi forestieri. În

toatã aceastã perioadã, împreunã cu cei 6 pãdurari
din subordinea sa, în campania de împãduriri din
primãvarã ºi toamnã erau mobilizaþi ca la armatã.
Nefiind drumuri forestiere, cum sunt azi, ca sã
ajungi la cabana ,,Doiu", trebuia sã parcurgi de-a
lungul cursului apei Sfârdinului câþiva kilometri,
apoi sã urci cracul ,,Dãlgaratului", ,,Poiana Bagii",
,,Cracul Ramniþ". Plecai dimineaþa de luni ºi co-
borai sâmbãta seara deoarece acolo în ºantier erau
150-200 de muncitori cãrora trebuia sã le asiguri
cazare, mâncare ºi asistenþã tehnicã. Acesta era
nea Gigici, era un om bine fãcut, înalt, cu un mers
militãresc, exigent cu subordonaþii sãi dar ºi cu
sine însuºi. Un model de abnegaþie ºi corectitu-
dine. 

Nea Gigici, acum eºti în ceruri, înconjurat de
îngeri ºi ne priveºti de acolo. Din colegii noºtri a
mai rãmas în viaþã nea Enache Cerbu. Noi, cei care
mai vieþuim, þi-am apreciat abnegaþia de care ai
dat dovadã, þi-ai fãcut datoria de silvicultor, lãsând
în urmã pãdure generaþiilor urmãtoare.

pensionar silvic COSTA VLAICU
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-  DDoommnnuullee  ddiirreeccttoorr,,  cciittiittoorriiii  nnooººttrrii  ddiinn  þþaarrãã  ººii
ddiinn  ssttrrããiinnããttaattee  vvoorr  ssãã  ººttiiee  cciinnee  ssuunntteeþþii  ººii  ddee  uunnddee
vveenniiþþii,,  ffoorrmmaaþþiiaa  ººii  ccoonnvviinnggeerriillee  dduummnneeaavvooaassttrrãã
cciivviiccee  ººii  ppoolliittiiccee..  AAººaaddaarr,,  vvãã  rroogg......

- Cu plãcere... M-am nãscut la 1 aprilie
1960 în comuna Mehadia, din pãrinþi þãrani,
bãºtinaºi din satul Plugova, unde am
conºtientizat cã privesc lumina zilei ºi mângâi
întâiul petic de cer, un cer românesc, ce
strãjuieºte dealurile ºi Munþii Arjana. Aici, la
Plugova, am urmat clasele gimnaziale, având
învãþãtori ºi profesori de mare competenþã ºi
profesionalitate, îmi amintesc de învãþãtoarele:
Iovãnescu ºi Drãgulescu, apoi de profesorii
Drãgan ºi Rãdoi, de la ei am deprins dragostea
pentru matematicã ºi limba lui Eminescu. Liceul
l-am urmat la Timiºoara, Liceul Silvic de la
renumita "Pãdurea Verde", apoi Facultatea de
Silviculturã din Braºov, promoþia 1984 - 1985.

-  DDuuppãã  ffaaccuullttaattee  ccee  aa  uurrmmaatt,,  ddoommnnuullee
DDiirreeccttoorr??

- Stagiul militar, termen redus (T.R.), stagia-
tura la Anina, unde, dupã opinia mea, sunt cele
mai frumoase pãduri din România, în conti-
nuare ºef de district la Bãile Herculane, ºef de
ocol, timp în care am fondat sedii de cantoane
silvice; între anii 2001 - 2004 am funcþionat ca
ºef ocol la Berzasca, ºi din 2004 ºi pânã în pre-
zent sunt directorul Direcþiei Silvice din Caraº-
Severin. Sunt cãsãtorit, soþia este economist,
avem douã fete, una este la liceu, alta este
studentã la medicina umanã în Timiºoara.
Pãrinþii trãiesc la Plugova, tata a fost muncitor
la Uzina din Topleþ, astãzi este pensionar.

-  DDoommnnuullee  ddiirreeccttoorr,,  vvoorrbbiiþþii-nnee  ccââttee  cceevvaa
ddeesspprree  iiddeeeeaa  lliibbeerraallãã,,  aavvâânndd  îînn  vveeddeerree  ccãã  ssuunntteeþþii
oo  ppeerrssoonnaalliittaattee  ddiissttiinnccttãã  aa  PPaarrttiidduulluuii  NNaaþþiioonnaall
LLiibbeerraall......

- Doctrina liberalã dateazã în þara noastrã de
138 ani, o doctrinã de centru-dreapta, iar votul
uninominal are o anume tradiþie în spaþiul poli-
ticii româneºti. Ea vine de la Brãtieni, de la ma-
rele bãrbat român, Ionel C. Brãtianu, ctitorul
României Moderne, participant la încheierea
Pãcii de la Paris, la finele Primului Rãzboi Mon-
dial. În perioada interbelicã, înaintaºii noºtri

liberali, fiind la guvernare, au fãcut din România
una din þãrile puternice ale Europei. De reþinut
cã dupã 23 August 1944, mai exact dupã abdi-
carea Regelui Mihai, începând din 1948 ºi pânã
în decembrie 1989, liberalii, înaintaºii noºtri, au
plãtit cu ani grei de temniþã comunistã, îndrãz-
neala lor de-a opta pentru o adevãratã democra-
þie, pentru ideea liberalã, care este o idee euro-
peanã. Exemple de personalitate liberalã sunt
domnul avocat Radu Cîmpeanu ºi domnul avo-
cat Mircea Qintus, cãrturari însemnaþi, care au
suferit privaþiuni de libertate, ambii fac legãtura
politicã dintre trecut, prezent ºi viitorul liberal al
României democrate. Domnul Radu Câmpeanu
a trãit mulþi ani la Paris, pânã în decembrie
1989, unde fusese exilat de guvernul comunist,
de la Bucureºti, de unde s-a repatriat dupã de-
cembrie 1989 ºi a pus pe picioare Partidul Li-
beral. Partidul nostru ºi Partidul Naþional Þãrã-
nesc au rãmas pe poziþii ferme, ºi-au respectat
ºi îºi respectã programul politic, prin tradiþie
naþionalã, pe câtã vreme  celelalte partide de pe
iºicherul politic sunt relativ noi, fãrã tradiþie
democratã, moºtenitã de la înaintaºi... Domnul
preºedinte ºi prim-ministru Tãriceanu este un
model politic pentru lumea liberalã, a reuºit
într-o perioadã dificilã, sã menþinã unitatea par-
tidului nostru, am rãmas la putere în pofida altor
partide, acest aspect demonstreazã înþelep-
ciune, fapt pentru care îl consider un mare lider.

În timpul guvernãrii ne-am þinut de promi-
siunile din programul electoral, ceea ce am pro-
mis am fãcut, pensiile s-au mãrit considerabil
pentru a doua oarã, în mandatul nostru pensiile
s-au dublat. În prezent, pe plan mondial existã
crizã financiarã, cu toate acestea, la noi existã
încã stabilitate bancarã ºi financiarã, inflaþia
este în limitele normalului. Creºterea pensiilor
ºi a salariilor trebuie fãcutã în mod real, corect,
pe baza unei creºteri economice. Nu se pot face
majorãri arbitrare de dragul unui anumit soi de
populism practicat de partidele din opoziþie.
Majorarea salariilor în neconcordanþã cu
creºterea economiei duce la inflaþie, la niºte
bani fãrã valoare pentru cetãþeanul de rând, la
scãderea nivelului de trai.

-  DDiinn  ssoonnddaajjeellee  ddee  ooppiinniiee  ddiinn  zzoonnaa  îînn  ccaarree
ccaannddiiddaaþþii  ppeennttrruu  PPaarrllaammeennttuull  RRoommâânniieeii  aavveemm
ddaattee  vveerriiffiiccaattee  ccãã  vvãã  bbuuccuurraaþþii  ddee  ssttiimmaa  ººii  îînnccrree-
ddeerreeaa  cceettããþþeenniilloorr,,  ooaammeenniiii  ccrreedd  îînn  dduummnneeaavvooaass-
ttrrãã  ccãã-ii  vveeþþii  rreepprreezzeennttaa  ccuu  cciinnssttee  îînn  PPaarrllaammeennttuull
RRoommâânniieeii,,  ccaa  ssppeecciiaalliisstt  îînn  mmaatteerriiee  ddee  ssiillvviiccuull-
ttuurrãã  vveeþþii  ººttii  ccee  mmããssuurrii  ssãã  pprrooppuunneeþþii  ppeennttrruu  ccoomm-
bbaatteerreeaa  ccaallaammiittããþþiilloorr  nnaattuurraallee,,  ccaallaammiittããþþii  ccee  ss-aauu
ddaattoorraatt,,  îînn  ppaarrttee,,  ººii  ttããiieerriilloorr  eexxcceessiivvee  ddee  ppããdduurree..
CCee  nnee  ppuutteeþþii  ssppuunnee,,  îînn  aacceeaassttãã  ddiirreeccþþiiee??

- În parte aveþi dreptate, într-adevãr în zona
Carpaþilor Meridionali, în Vâlcea, la Întorsãtura
Buzãului, apoi în Covasna, Harghita, proprie-
tarii de pãdure au intrat cu fierãstrãul în pãdure
fãrã milã, au tãiat fãrã discernãmânt, au tãiat
lanurile de pãdure care erau zone de protecþie în
jurul unor localitãþi, cu bazine hidrografice, aºa
cum este Valea Trotuºului. Vã dau un exemplu
comparativ: în Caraº avem 324 instalaþii de de-
bitat, denumite generic "gatere", reþineþi, în în-
tregul Caraº, pe câtã vreme pe Valea Trotuºului

sunt 325 gatere pe o lungime de 15 kilometri! În
comparaþie, reþineþi, Caraºul are o suprafaþã de
fond forestier ce este a doua ca mãrime în þarã,
dupã suprafaþa fondului forestier Suceava ºi cu
toate acestea nu ne-am permis sã tãiem pãdurea
fãrã raþionamente. E bine sã ºtie ºi cititorii dum-
neavoastrã cã pãdurea reþine parte însemnatã
din apa de ploaie, prin coronamentul sãu, iar
apoi prin stratul de sol, litiera, stratul de frunze
de la suprafata solului, ce reþine apa ca un bu-
rete, se împiedicã scurgerile abundente pe ver-
sanþi, scurgeri ce pot produce, pe un teren des-
pãdurit, formarea torenþilor, alunecãrile de teren
ºi în final formarea acelor viituri aducãtoare de
pierderi materiale importante ºi chiar de vieþi o-
meneºti aºa cum s-a întâmplat în ultima pe-
rioadã de timp în unele zone din þarã, adevãrate
tragedii umane. 

Vreau sã mai amintesc cã, pe lângã aceste
funcþii ce le exercitã pãdurea, de ameliorare a
factorilor climatici dãunãtori, pãdurea are cel
mai mare rol în reducerea concentraþiei de
bioxid de carbon din atmosferã ºi în producerea
oxigenului, pãdurile fiind considerate pe bunã
dreptate "plãmânul verde al planetei" deoarece
ele inspirã bioxidul de carbon ºi expirã oxigenul
care este indispensabil vieþii. Pentru a evidenþia
acest fenomen vreau sã vã fac cunoscute
rezultatele unor cercetãri, edificatoare în acest
sens, care au concluzionat cã o suprafaþã foliarã
de 1 m.p. a unui stejar elibereazã într-o orã 1 kg
de oxigen ºi consumã 1.5 g bioxid de carbon -
deci- un stejar matur poate elibera în fiecare orã
1.7 kg oxigen ºi consumã 2.3 kg bioxid de car-
bon. Pe lângã toate acestea mai amintesc cã pã-
durea contribuie la ionizarea atmosferei, la
emanarea de ozon în atmosferã. Datoritã tere-
bentinei din rãºinã ozonul se gãseºte în can-
titate mare în pãdurile de rãºinoase. Oxigenul
ionic eliberat de ozon, fiind un oxidant puternic,
activeazã arderile, intensificã metabolismul ºi
astfel contribuie la întãrirea ºi înviorarea
organismului uman, exercitând concomitent o
acþiune narcoticã care reduce irascibilitatea.

Pe Valea Trotuºului 15.000 de hectare au
fost rase de pe faþa pãmântului! Plasând acest
fapt în contextul prezentat mai sus, socotiþi rãul
sau pagubele, dacã vreþi, aduse mediului, ºi de
ce nu, vieþii.  Tãierile sunt fireºti, normale, însã
acestea trebuie fãcute în urma unui studiu ºtiin-
þific, în tagma noastrã a silvicultorilor cunoscut
sub numele de ,,Amenajament silvic", prin care
se stabileºte ritmul de tãiere, funcþie de niºte
factori bine determinaþi, aplicarea anumitor teh-
nici, prin care sã se asigure în final constituirea
noului arboret ce-l va înlocui pe cel vechi.
Respectând toate aceste reguli, se va asigura
protecþia, ºi implicit perpetuarea pãdurii.

În Caraº, simþul proprietãþii este puternic, cu
toate acestea oamenii nu ºi-au tãiat pãdurea, aºa
cum s-a întâmplat în alte zone din þarã; s-o taie
ºi s-o vândã ºi sã nu se gândeascã la generaþiile
viitoare. Cetãþenii s-au gândit la continuitatea
pãdurii, continuitatea înseamnã un principiu
existenþial al pãdurii. Cã lucrurile stau aºa este
meritul meu, dar ºi meritul întregului colectiv
silvic pe care-l conduc. Respectãm, ºi suntem

În dialog cu domnul inginer Ion Tabugan
- directorul Direcþiei Silvice Caraº-Severin
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mândri de tradiþia silvicã moºtenitã de la Comu-
nitatea de Avere din Caransebeº, cu un corp sil-
vic de excepþie, cu oameni de înaltã þinutã eticã
ºi moralã, bazatã pe disciplinã ºi rigurozitate,
reguli pe baza cãrora îmi desfãºor activitatea în
acest domeniu de 23 de ani ºi pe care vreau sã
le menþin ºi sã le aplic ºi în activitatea mea
politicã ce intenþionez a o desfãºura în viitor.   

-  DDoommuullee  DDiirreeccttoorr,,  vvoorrbbiiþþii-nnee  cceevvaa  ddeesspprree
PPaarrccuurriillee  NNaaþþiioonnaallee,,  ssppeecciiiillee  rraarree  ssuunntt  ccuumm
ooccrroottiittee  ddee  lleeggee  ººii  ssiillvviiccuullttoorrii??

- Da, în zona Herculane se aflã Parcul Naþio-
nal Domogled, al doilea ca mãrime
din þarã. Ce este cel mai important de
spus este cã aici se aflã miezul ariei
de rãspândire a Pinului Negru de Ba-
nat (Pinus nigra ssp.banatica), spe-
cie endemicã, care este renumitã
pentru rezistenþa ºi adaptarea sa în
condiþii staþionale vitrege, dezvoltân-
du-se pe stânci abrupte dezgolite fãrã
un sol normal cum au celelalte plante
lemnoase. Aici formeazã cea mai
mare aglomerare din þarã, fiind inclus
într-o rezervaþie specialã, ocrotit de
legislaþia naþionalã ºi europeanã.

Începând cu  anul 2004, benefi-
ciem de finanþarea Comisiei Europe-
ne, printr-un proiect al Agenþiei de
Mediu Caraº-Severin, finanþare ce
are ca scop ocrotirea, extinderea ºi
punerea în valoare a acestei specii.
Ca modalitate de conºtientizare a tu-
riºtilor asupra necesitãþii protejãrii a-
cestei specii periclitate, în colaborare cu
aceeaºi Agenþie de Mediu, am iniþiat Festivalul
Pinului Negru de Banat, aici la Herculane, ce
intenþionãm a-l permanentiza. 

-  SSãã  îînnþþeelleeggeemm  ccãã  aacceeaassttãã  ssppeecciiee  aarree  ººii  oo  vvaa-
llooaarree  ppeeiissaaggiissttiiccãã,,  ddee  oorrnnaammeennttaarree  aa  SSttaaþþiiuunniiii
IInntteerrnnaaþþiioonnaallee  BBããiillee  HHeerrccuullaannee??

- Fãrã doar ºi poate! Are valoare ecologicã ºi
valoare peisagisticã, încântã ochiul ºi sufletul
vizitatorului, în perioada estivalã. În Parcul Na-
þional Domogled mai existã: alunul turcesc ºi o
anume varietate a fagului, "Fagus Taurica", ce
aici coboarã la o altitudine, pânã la 80 - 90
metri, fiind unicul loc (Herculanele) din sud-
vestul Europei, unde poate fi gãsit la o aºa de
micã altitudine, când în mod normal aceastã va-
rietate vegeteazã la 700 - 800 de metri! Mai a-
mintesc: Continus Coggyglia (Scumpia) ºi cas-
tanul comestibil (Castanea Sativa). Un alt o-
biectiv de conservare în acest bazin este al le-
pidopterelor (fluturii), zona fiind renumitã pen-
tru varietatea speciilor, peste 1500, ceea ce re-

prezintã circa 45% din fauna de lepidoptere a
României. Dintre animale reþinem: viperele cu
corn, broasca þestoasã, o specie de ºarpe, de
dimensiuni mari, denumit popular balaure!

Pe lângã toate acestea nu pot sã nu semna-
lez ºi o situaþie negativã referitoare la aceste
parcuri: datoritã dimensionãrii excesive, me-
galomanice aº spune chiar, odatã cu constitui-
rea acestor parcuri, s-au creat situaþii ca unii
cetãþeni sã aibã mici proprietãþi incluse în in-
teriorul Parcului Naþional. Datoritã includerii lor
în interiorul parcului, acestora li se restricþio-

neazã ºi limiteazã dreptul natural de folosinþã a
terenului respectiv. În acest context aº vrea sã
revin la ideea liberalã, despre care am vorbit,
unde proprietatea este consideratã sfântã, ºi
insist asupra faptului cã aici trebuie gãsite so-
luþii pentru a se respecta dreptul de proprietate
în interesul cetãþeanului. Restricþionarea este
anormalã, lezeazã dreptul de proprietate. Fiind
ºef de ocol la Sasca Montanã am fost criticat
pentru cã am promovat turismul dirijat, contro-
lat. Am constituit parcurile, dar am lãsat ºi dre-
ptul cetãþeanului de a-ºi folosi bucata de pã-
mânt dupã bunul sãu plac, acceptând sã fie in-
trodus în circuitul imobiliar.

-  OO  uullttiimmãã  îînnttrreebbaarree::  ddee  ccee  aaþþii  aalleess  aacceeaassttãã
mmeesseerriiee??

- Dacã m-aº mai naºte de zece ori, de zece
ori aº alege aceastã meserie. Silvicultura îþi
cere, pe lângã cunoºtinþele necesare, multe
calitãþi ºi multe capacitãþi. Cunoºtinþele, dar ºi
calitãþile, mi-au permis, sã-mi fie iertatã lipsa
de modestie, dar rezultatele stau mãrturie, sã-

mi dovedesc capacitatea de a fi un bun silvicul-
tor. Alegând aceastã activitate, consider cã am
gãsit meseria potrivitã, ºi vreau sã fiþi convinºi
cã o fac cu mare drag ºi cu multã dãruire, dacã
nu aº fi fãcut-o astfel ar fi lipsit ºi rezultatele
care pot fi vãzute de cãtre oricine analizeazã ºi
are simþul realitãþii ºi obiectivitãþii. De aceea pot
mulþumi lui Dumnezeu cã mi s-a oferit ºansa de
a deveni util oamenilor, ºi nu exagerez dacã
spun vieþii, cãci noi silvicultorii prin protejarea
ºi perpetuarea pãdurii protejãm ºi perpetuãm
însãºi viaþa, o viaþã normalã, curatã, aºa cum

am primit-o de la Dumnezeu. Dacã
suntem la final bãnuiesc cã doriþi sã-
mi puneþi o întrebare, ce de altfel o
consider fireascã: de ce am intrat în
politicã?! Vã rãspund cu cea mai
mare plãcere ºi sinceritate: am o
experienþã silvicã, care, cum vã
spuneam, în esenþa ei este
caracterizatã de valeitãþi morale,
etice, puse în practicã prin rigu-
rozitate, perseverenþã, ºi nu în ultimul
rând printr-o disciplinã exemplarã.
La noi este o regulã, ce nu facem
rabat de la ea: ceea ce spunem, ºi tre-
buie sa facem, noi facem. Totul este
ordonat, fiecare la nivelul lui ºtie ce
are de fãcut ºi face. Azi mulþi dintre
politicieni doar spun cã fac, promit,
dar în realitate nu fac nimic! De aceea
eu vreau sã aduc acest element în
activitatea mea politicã, dacã voi fi
mandatat prin încrederea acordatã de

cãtre cei ce mã cunosc, punându-mi în valoare
toate capacitãþile, punând în aplicare doctrina
noastrã liberalã, doresc sã fiu de folos  seme-
nilor mei, sã-i reprezint cu cinste ºi sã le susþin
interesele ºi aspiraþiile spre bine ºi prosperitate,
ce nu se pot obþine decât prin oameni cu calitãþi
morale, care ºtiu ce vor ºi-ºi pãstreazã hotãrâ-
rea, verticalitatea atunci când trebuie sã susþinã
interesele celor pe care îi reprezintã. Votul uni-
nominal îl socot potrivit pentru aspiraþiile cetã-
þeanului de rând ºi pentru aspiraþiile mele, de
aceea candidez pentru un mandat de deputat.
Vreau sã ajung în Parlament, unde sunt convins
cã voi reuºi sã fac lucruri bune pentru zona Her-
culane, zona Clisurii Dunãrii ºi a Almãjului, pe
care mã voi strãdui sã le reprezint cu demnitate.

-  VVãã  uurrããmm  ssuucccceess,, ddoommnnuullee  ddiirreeccttoorr  IIoonn
TTaabbuuggaann!!

Au consemnat: NICOLAE DANCIU
PETNICEANU ºi COSTEL VLAICU

Prietenilor mei, folcloriºtii de la Radio "Semenic" din ReºiþaPrietenilor mei, folcloriºtii de la Radio "Semenic" din Reºiþa
Ce vã spun eu în rândurile de mai jos, voi nu aveþi în

Casa Radio "Semenic" ºi nici în biblioteca voastrã folcloricã.
I-am sugerat ideea maestrului Luca Noca din Timiºoara,

cu sorgintea în satul Varu, trãitor în satul lui Luþã Ioviþã
(metropola cântecului românesc din Banat!) sã-ºi punã pe
note muzicale cele mai valoroase cântece culese de el într-o
viaþã de instrumentist de clasa I-a. Le-a pus, graþie muzico-
logului Arvinte, le-a editat într-o carte la care am trudit ºi eu,
îngrijire ºi prefaþã, ºi cartea "Cântece din Banat" a apãrut (200
de exemplare) la Editura Gordian din Timiºoara, Anul
Domnului 2006. Luca le þine încuiate în cufãrul cu care a fost
cãtanã, în ideea de a le scoate în America, sã facã ºi el un leu.
Aceste cãrþi, credeþi-mã, reprezintã o mare zestre pentru

folclorul românesc. Am primit ºi eu ca "îngrijitor" un
exemplar ºi l-am dat profesorului de muzicã, teolog, Petricã
Zamela, bãºtinaº din Borlovenii Vechi, profesor la Liceul
Teoretic din Bozovici.

Revin la carte. Cuprinde: 20 doine (cântãri bãtrâneºti,
"cântãri de pe coastã"), 14 brâuri (idem), 8 hore de mânã,
inclusiv Hora de la Oraviþa, hora lui Barcã, 13 ardelene ºi 15
jocuri de doi, inclusiv "Doiul furtuna", unica piesã muzicalã
creaþie proprie.

Contactaþi-l pe Luca ºi vã veþi convinge de purul adevãr.
(telefon 0256 226918) 

(NN..DD..PP..)

Ing.  Ion  Tabugan,  în  mijlocul  oamenilor,  alãturi  de  scriitorii  Alexandru
Nemoianu,  N.D.  Petniceanu,  Ion  Marin  Almãjan  ºi  Pavel  Panduru,  parti-
cipând  la  una  din  manifestãrile  culturale  desfãºurate  în  Valea  Almãjului.
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Mi-a fost dãruitã în cadrul
Simpozionului "Culturã ºi
tradiþie ortodoxã" e la Mehadia,
Sf. Ilie 2008, cu autograful
autorului, fapt pentru care îi
mulþumesc. Cartea pãrintelui
doctor Stãnciulescu stã pe
noptierã, la capul meu, ºi,
noapte de noapte, citesc din ea câte-o "felie", câte-o
"pilulã", pentru cã acest op este un medicament care te
invitã la contemplaþie, la meditaþie nocturnã, când "noaptea
este cel mai bun sfetnic".

Gãseºti în ea de toate pentru toþi, sunt aservite fel de fel
de gusturi estetice, de opþiuni literare ºi sociale, este mai
presus de orice o carte de culturã civicã ºi nu numai.
Prezentãm textul de pe coperta 4: "Drumurile pe care
cãlãtorim în viaþã nu sunt numai pe pãmânt, pe apã, în aer,
pe fire, ºi pe unde nevãzute; drumurile ne duc uneori ºi spre
noi înºine, spre Dumnezeu. Pe cursul lor întâlnim uneori
poduri prãbuºite ºi în locul acestora sunt prãpãstii
ameninþãtoare ori învolburãri de ape.

Întâlnim câteodatã stânci cãzute, care blocheazã calea,
codrii ameninþãtori ºi aducãtori de primejdii. Toatã
alergãtura noastrã pe drumurile bãtãtorite ale lumii nu este
decât o încercare zadarnicã de evadare din Labirint. Singura
ºansã adevãratã rãmân potecile ce se caþãrã spre piscurile
munþilor. Ele ne ajutã sã ne ridicãm deasupra zidurilor
Labirintului, ne dau perspectiva fascinantã a orizontului ºi
ne apropie de Cer ºi de Dumnezeu." N.D.P.
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Fruntaºii românilor din Banatul sârbesc s-au preocupat de
organizarea învãþãmântului primar în limba maternã. În baza unei
convenþii adoptate în 1935, Ministerul Învãþãmântului de la Belgrad a
numit în ºcolile cu populaþie majoritar româneascã învãþãtori
"contractuali", chemaþi din România.

Primul grup a sosit la 25 mai 1935, iar la 23 noiembrie acelaºi an
a venit cel de-al doilea. În total, la sfârºitul lui 1935, predau în
Iugoslavia 47 învãþãtori aduºi din România. Rolul for, dupã cum
consemneazã documentele vremii, a fost deosebit de important. Ei au
contribuit la înviorarea vieþii cultural-artistice în satele româneºti, la
înfiinþarea de societãþi culturale, la organizarea multor manifestãri
artistice sau ºtiinþifice ºi, mal ales, la pãstrarea limbii. Pentru zelul
lor, unii chiar erau suspectaþi de cãtre autoritãþile de la Belgrad cã fac
propagandã naþionalã româneascã.

Câteva cuvinte ºi despre evoluþia populaþiei româneºti din Banatul
sârbesc. La recensãmântul din 1921, din Voivodina, s-au declarat
români aproape 80.000 de suflete. De atunci procesul demografic a
fost în continua scãdere, încât la un recent recensãmânt în 2002 au
fost înregistraþi 34.576 români.

Cauzele sunt îndeobºte cunoscute: natalitatea  scãzutã,  cãsãtorii
mixte,  asimilarea,  emigrarea  în  þãri  europene,  dar  ºi  în  S.U.A.,
Canada  sau  Australia. Dupã estimãrile prof. Kicolev, din Novi Sad, în
acest ritm de involuþie demograficã, în anul 2060 românii din
Voivodina nu vor mai exista ca entitate.

Este un semnal de alarmã demn de toatã atenþia, atât pentru
oficialitãþi, cât ºi pentru toþi cei preocupaþi de pãstrarea ºi apãrarea
minoritãþii române din Banatul sârbesc - ca de altfel ºi din alte
þinuturi locuite de românii din afara graniþelor þãrii.

prof. doctor GLIGOR POPI

Voi, cei de sus, cei cu pâinea ºi cuþitul, voi votaþi pensii ºi dormiþi

în Parlament, voi nesimþiþilor aþi uitat cã aþi fost elevi?! Datoritã lor,

dascãlilor, datoritã bobului lor de luminã dãruit cu generozitate

proverbialã, aþi ajuns belferi pe etajele puterii.

În prezent traiul dascãlilor este acelaºi cu traiul cadrelor didactice

din 1932 - 1933. Luaþi ºi lecturaþi revista "Vrerea" a regretatului

cãrturar Ion Stoia-Udrea (bãºtinaº din Greoni) ºi vã veþi convinge.

Atunci, dãscãlimea din România fãcuse un Congres, unul susþinut de

"opoziþie" ºi de lumea sindicalã din þarã ºi strãinãtate ºi dascãlii

obþinuserã ceva drepturi financiare.

Dacã puterea este nechibzuitã, lichideazã ministru învãþãmântului,

care propusese mãrirea salariilor, atunci faceþi ºi voi ceea ce au fãcut

dascãlii din 1932 - 1933! Boicotaþi  învãþãmântul,  lãsaþi-lle  copiii  fãrã

dascãli  la  catedrã.

Astãzi puterea în România a încãput pe mâinile mafiei, pe mâinile

mocofanilor, pe mâinile infractorilor de drept comun.

Ridicaþi glasul! Adunaþi-vã! Uniþi-vã voinþa într-un singur gest!

Apoi, boicotaþi-le alegerile din noiembrie! Fãrã votul vostru nu vor

putea ajunge la cuþit ºi pâine. Nu se meritã compromisuri ºi nici

concesii. Nu aveþi cui sã le faceþi! Porcii  rãmân  porci!

LAE CARABINÃ

Oficialitãþile prezente, dintre care n-au lipsit: primarul Iancu
Panduru, ºeful de post poliþie, agent principal Ioan Baderca ºi
directorul liceului, prof. Mihai Feneºan, moderatorul întregii
manifestãri culturale. Deschiderea anului de învãþãmânt înseamnã un
eveniment spiritual inedit, an de an.

Asistenþa abia a încãput în Sala de Sport: pãrinþi, bunici, cadre
didactice, elevi ºi eleve, între ei bobocii din clasa I.

Domnul director a prezentat un raport de activitate cu privire la
precedentul an ºcolar, un document doct, presãrat cu exemple ºi
sfaturi pedagogice. Între exemple am reþinut elevii acestei ºcoli care
s-au remarcat în concursuri ºcolare, la faza judeþeanã ºi la faza na-
þionalã, am reþinut câteva nume de elevi ºi eleve: Costescu Alexandra
(cls. a VIII-a), Cosmina Piþigoi (cls. a VII-a), Maria Elisabeta Vlaicu
(cls. a VI-a), Doina Cãrãºan (cls. a V-a), apoi elevii: Nicolae Brînzan,
Ion Feneºan, Ludovic Braun, Bernhardt Hartl, Alexandra Mageriu, din
evidenþieri nu a lipsit ºi echipa de fotbal a liceului.

Desigur, meritul este al elevilor, dar ºi al profesorilor, care s-au
preocupat constant, merituos ºi dezinvolt de educaþia celor premiaþi,
au fost înºiruite de dl. director Feneºan câteva nume de cadre
didactice: prof. Ionel Domilescu, prof. Floriana Brînzan (petniceanã
dragã, amintind de personajul meu de roman Gheorghe Bidiviu),
prof. Adrian Popescu, prof. Maria Leucã ºi prof. Tulean Domilescu,
cu inima lui de bun român, pãrinte ºi dascãl.

La manifestare a luat cuvântul ºi domnul primar, care a salutat
deschiderea noului an ºcolar, promiþând un sprijin constant ºi
dezinteresat pentru bunul mers al ºcolii. În final, a luat cuvântul ºi
organul de poliþie, care, (mi-a plãcut peste poate!) a þinut o lecþie de
circulaþie, de protejare a vieþii micilor ºi marilor ºcolari.

Ce nu mi-a plãcut: au lipsit cadrele didactice pensionare! Vã rog,
domnule profesor Feneºan, nu omiteþi în viitor! 

Povestea cu ºcoala de dans nu stricã nimãnui sã înveþe sã
danseze civilizat ºi nu bâþâieli! N.D.P.

Deschiderea anului ºcolar la Liceul “Nicolae
Stoica de Haþeg” din Mehadia (Caraº-Severin) 

Dascãlii noºtri trãiesc sub limitã!

Învãþãtori veniþi din Þarã

O carte cu dealuri ºi vãi din care suie
la cer aburi de azimã caldã: "Piscuri ºi

prãpãstii" de preot
dr. Alexandru

Stãnciulescu-Bârda 
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GhidranGhidran
Omul sãrac are un singur cal la

trãsurã, aºa cum au cei mai mulþi
oameni de la Belareca ºi din umbra
Muntelui Strãjoþ. Cei avuþi, cum sunt
domãºnenii ºi teregovenii, au doi cai la
trãsurã. Omului sãrac nu-i dã mâna sã
þinã doi cai! Roibii cer, pe lângã fân,
ovãz ºi porumb, ovãr ºi porumb, fãrã
ovãz ºi porumb slãbesc de muncã ºi
cad din picioare ºi nu-i mai ridicã
nimeni în picioare!

Tatãl copilului din povestirea mea,
una adevãratã, avusese un singur cal,
pe Ghidran, cam bãtrân ºi cam muncit,
o varã întreagã lucrase cu el în câmp,
iar toamna cãrase fânul la grajd ºi mai
cãrase lemn de foc din pãdure, de pe
Valea Sfârdinului, venea iarna ºi nu
aveau crac de lemn de foc în bãtãturã!
Ghidran, bietul de el, fãcuse de toate,
dar nu vãzuse bob de ovãz ºi nici bob
de porumb!

Ghidran intrase în iarnã, însã de ieºit
din ea, nu mai ieºise! Tot ce mâncase
dãduse pe gurã! Vomitase cocoloaºe de
fân, de tor, fân mãrunt amestecat cu
paie! Slãbise cã ajunsese piele ºi os!

Într-o noapte din februarie, cu ger
nãprasnic de crãpau pietrele  ºi plez-
neau lemnele, Ghidran cãzuse din pi-
cioare ºi nu mai fusese în stare sã se
ridice pe ele! Veterinarul Armaº venise
ºi i-a închis ochii, nu avusese ce sã-i

mai facã! Tata Lae, ajutat de un vecin,
cum se ajutã vecinii la þarã, l-au legat în
ºtreanguri ºi l-au târât pe zãpadã pânã
la cimitirul cailor. Din ziua aceea, tata
Lae se întunecase la faþã ºi suduia
sãrãcia din casã. Era cãtrãnit din cale-
afarã! Nu mai putea sta careva cu el de
vorbã! ªi asta pânã într-o zi...

...Într-o zi, învãþãtorul ceruse
elevilor sãi "desen liber", sã deseneze
fiecare ce voia, ceva drag ºi de neuitat.
ªi copilul, Niculiþã, desenase un cal,
unul roib, cu stea albã în frunte, un cal
care semãna ºi nu prea semãna cu
Ghidran. Mulþi ziceau cã era un
Ghidran în tinereþe, gras ºi frumos. Ora
de desen se isprãvise. Fiecare elev
mergea la catedrã ºi îºi prezenta
"opera" domnului învãþãtor. Dascãlul
dãduse note pe fiecare coalã de desen.
Niculiþã primise un zece, cu felicitãri!

- Domnul învãþãtor!
- Da, Niculiþã!
- Vã rog, sã-mi daþi desenul...
- Pentru ce, Niculiþã?
- Sã-l vadã ºi tata. Vã rog...
- Poftim, Niculiþã!...
Copilul i-a arãtat "calul" tatãlui sãu.

Acesta, privindu-l cu luare-aminte, a
surâs. L-a sãrutat pe Niculiþã în creºtet,
dupã care a prins "calul" cu o piunezã
pe perete, deasupra fotografiilor de
familie îngãlbenite de vreme, cu pãrinþi

ºi bunici trecuþi la cele veºnice.
Din ziua aceea, miraculoasã, tata

Lae n-a mai înjurat ºi n-a mai umblat
întunecat prin casã. În sufletul sãu
pogorâse oleacã de seninãtate.

N.D.P.

(Din volumul aflat în pregãtire, 
"Povestiri pentru Daria")

Vasile Blidariu zis Jâncu
din Valea Bolvaºniþa 
(de Caraº-Severin)

Are 23 de ani. A îndrãgit trompeta ºi
cântã de la 12 - 13 ani. A urmat Liceul de
Muzicã "Ion Vidu" din Timiºoara, clasa
trompetã, absolvent merituos. În prezent
urmeazã Academia de Muzicã (fost
Conservator) "George Dima" din Cluj.

Îºi are sorgintea într-un ºir de generaþii
de trâmbiþaºi bolvãºniceni, tatãl sãu, Jâncu
- ºef de formaþie orchestralã, cântã la
trompetã, cum a cântat la rândul sãu
bunicul, renumitul Moº Blidariu zis Burtã.

Sã  ne  bucurãm  cã  reînvie  neamul
trâmbiþaºilor  din  Valea  Bovaºniþa,  aceastã
reînviere  este  sprijinitã  de  primarul  Iancu
Panduru.

Junele Vasile Blidariu, invitat la Tele-
viziunea Românã (graþie doamnei Mãrioara
Murãrescu) îºi leagã destinul muzical de
cântãrile bãtrâneºti interpretate odinioarã de
"Trompeta de aur" a Banatului, renumitul
Sandu Florea. Vasile al nostru dã o inter-
pretare minunatã pieselor muzicale din
repertoriul lui Sandu Florea: "Fricã mi-i cã
mor ca mâine" ºi "La izvor, la izvorele",
prima melodie aminteºte, în afarã de Sandu
Florea, aminteºte de Toma Gau, din Petroº-
niþa, iar a doua melodie aminteºte de Re-
gina cântecului bãnãþean: Ana Pacatiuº.

TOMA OSTRIª

Bloju, la propriu ºi la figurat, în calitate de mãscãrici, toarnã la "Caþavencu" pe NDP, cã a
fost la "paºapoarte" ºi acum face literaturã. Face, domnule, pentru cã are douã facultãþi, pe
când tu nu ai fost capabil sã isprãveºti una singurã! Face, pentru cã a scris 24 cãrþi, unele
premiate în strãinãtate, face, pentru cã a montat (mai mult pe banii sãi) 30 de plãci
comemorative începând cu Eminescu ºi alþi corifei, ºi nu a furat pe nimeni, nici mãcar pe
nemþii ajutaþi sã ajungã la familii în Germania, într-o vreme când Statul Român îi taxa. Ai avut
unde sã torni! La "Caþavencu", foaie fondatã de Mirciulicã Dinescu, plimbãreþ pe la
ambasadele strãine cu acceptul Securitãþii, disident la Ordinul Moscovei! "Cine se aseamãnã
se adunã", grãieºte un proverb. Directorii de Case de Culturã ºi de Cãmine Culturale au tras
cu urechea ºi au fost sursele de încredere ai "ochilor albaºtri". Ce ai de zis, fecior de frizer ºi
de informator? (CARABINÃ)

Nikolaus Gaug ºi Doamna Sa au locuit în Timiºoara, str. Armata Roºie nr. 2, acum
locuiesc în Germania - Küstrinestrasse 1 - 75181 Pforzhem.

În 1977 au emigrat în Germania, la mama: el, soþia, un fiu ºi sora. Fãrã sã-l coste o marcã.
Corespondeazã cu N.D.P..

Doctorul Peter Ternesz, fost la Spitalul Judeþean Timiºoara, azi mare specialist (transplant
rinichi) în Heidelberg - Germania. A plecat fãrã sã-l coste o marcã.

Doctorul Francisc Bartl, fost ºef de laborator la Spitalul Judeþean, azi medic privat în
Nürnberg. A plecat cu familia fãrã sã-l coste o marcã. Pot fi contactaþi. N.D.P.

Trei exemple din sute de exemple.

Castraþii împroºcã la noroi!

Mulþumiri 
din Republica Moldova

Domnul academician Mihai Cimpoi mul-
þumeºte pentru calitatea revistei "Vestea".
Doreºte mai multe exemplare ºi o cola-
borare constantã. Solicitã lui N.D.P. par-
ticiparea la Dicþionarul scriitorilor români
din întreaga lume! Mulþumesc, domnule
academician! Vã stau la dispoziþie cu cãrþi,
cu înscrisuri, cu sufletul ºi inima în palmã,
pentru ideea de românitate. (N.D.P.)
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 Ionel îi spune lui Nicu: am de trei ori vârsta pe care o aveai când

aveam vârsta pe care o ai, iar când vei avea vârsta pe care o am, suma
vârstelor noastre va fi de 84 de ani. Câþi ani are, în prezent, fiecare?

prof. NISTOR BUDESCU, Dalboºeþ

Soluþie:
Reprezentãm vârstele, în prezent, ale lui Ionel ºi Nicu, prin

segmentele AB ºi respectiv CD.
Din enunþ rezultã urmãtorul desen:

Ionel

Nicu

Din desen rezultã cã, în prezent, vârsta lui Ionel are 3 pãrþi, iar
vârsta lui Nicu 2 pãrþi (pãrþile respective fiind egale).

Notãm o parte cu n.
Când Ionel avea vârsta lui Nicu, adicã 2n ani, Nicu avea n ani, ºi

deci Ionel are avum de 3 ori vârsta lui Nicu de atunci.
Când Nicu va avea vârsta lui Ionel, adicã 3n ani, Ionel va avea 4n

ani ºi, prin urmare
4n + 3n = 84  => 7n = 84  => n = 84:7  => n = 12

Rãspuns: Ionel are 12 ani 3 = 36 de ani ºi 

Nicu are 12 ani 2 = 24 de ani
Dalboºeþ, 14.09.2008

În triunghiul ABC cu un (Â) = 900, AD   BC (DE  BC), iar aria sa
este egalã cu 2AD2. Se cer mãsurile unghiurilor ABC ºi ACB.

prof. NISTOR BUDESCU, Dalboºeþ

Soluþie:

Notãm: AB = c, AC = b, BC = a

aria ABC = 

aria ABC = 2AD2

a = 4 AD

Fie M mijlocul lui [BC] =>

AM = BM =     = 2AD => AD =       =>

=> m (AMB) = 300. Cum AM = BM =>

=> m (B) = 750 => m(C) = 150 14.09.2008

Redacþia: Mulþumim d-lui prof. inspector Nistor Budescu.

 Preþul unui tort este egal cu 18 lei plus 1/3 din preþul sãu. Câþi

lei costã tortul?
prof. NISTOR BUDESCU, Dalboºeþ

Soluþie:
Reprezentãm preþul tortului prin segmentul AB ºi folosim

proprietatea cã orice întreg are 3 treimi.

Din desen se deduce cã 2/3 reprezintã 18 lei. Rezultã cã o treime
din preþul tortului este 18 lei:2 lei = 9 lei ºi deci preþul tortului este de
9 lei 3 = 27 lei.

Rãspuns: 27 lei
14.09.2008

PROBLEME PROPUSEPROBLEME PROPUSE pentru clasele primare

PROBLEMÃ PROPUSÃPROBLEMÃ PROPUSÃ
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SCRISOARE DIN CHIªINÃU

Dragi prieteni,
Aproape ca am depãºit prima etapa a Proiectului editorial

constând dintr-un Dicþionar ºi o Antologie :ambele venind în
sprijinul literaturii ºi culturii naþionale româneºti de pretutindeni.
Am acumulat în proporþie de 90 la sutã informaþia necesarã din
toate zonele literare româneºti, cu excepþia Filialei Galaþi. În
proporþie de 50 la sutã ºi a Asociaþiei Scriitorilor din Bucureºti,
ambele aparþinând USR-ului.

Foarte multe asociaþii similare au fost receptive ºi ne-au oferit
toatã informaþia solicitatã. Pentru aceasta le mulþumim. În
continuare ne vom axa pe cele 2 filiale restante ºi pe organizaþiile
ºi scriitorii din diaspora.

Luând în considerare munca noastrã deloc uºoarã, datoritã
"frontului" imens de lucru pe care ni l-a hãrãzit litera românã ºi
având ambiþia, sã nu zicem orgoliul, de a realiza primul dicþionar
ºi întâia antologie mai mult sau mai puþin liberalã ºi chiar liberã,
prevalând obiectivitatea ºi nediscriminarea asociativã în
detrimentul sistemului de gaºcã preponderent în astfel de cazuri,
vã rugãm sã ne ajutaþi în continuare cu oferirea unor nume
importante + adresele de e-mail sau poºtale (nr. de tel.) ale
literaturii române, membri ai USR-filiala Bucureºti ºi din diaspora.
Chiar avem intenþia sã realizãm 2 lucrãri culturale româneºti, în
afara oricãrei politici, doctrine demagogicã, întru unirea, mãcar ºi
prin Literaturã, a Neamului Românesc, oriunde s-ar afla.

Data limitã (în acest caz) 15 septembrie 2008
Cu neþãrmuritã iubire,

Acad. MIHAI CIMPOI, ºef Grup Experþi,
Traianus (Traian) Vasilcau, director Proiect

ªtiaþi cã....
Numeroase personalitãþi au evocat, de-a lungul timpului,

importanþa albinelor ºi a apiculturii. Astfel, Albert Einstein aprecia cã
"dacã albinele ar dispãrea de pe Terra, omenirea ar avea aceeaºi
soartã în patru ani; cu cât existã mai multã polenizare, cu atât iarba
este mai multã, sunt mai multe animale, mai mulþi oameni".

A
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Mitologia greacã este una dintre cele mai
bogate din lume, plãsmuind zeitãþi nenumãrate,
eroi cu calitãþi extraordinare, monºtri înfiorãtori
ºi multe alte creaturi fantastice (nimfe, naiade,
driade, centauri, ciclopi, giganþi). Dintre toþi
aceºtia, cea mai mare importanþã au avut-o însã
cei doisprezece zei olimpici.

Poseidon, Hera, Demetra ºi Hestia (dar ºi
Hades, stãpânul Infernului ºi al bogãþiilor
subsolului, care însã nu locuia în Olimp) erau fii
lui Cronos (cel mai tânãr dintre titani ºi stã-
pânul timpului) ºi ai Rheei, salvaþi de cel mai
mic frate al lor, Zeus, din pântecele tatãlui care
îi înghiþise. Dupã un aprig rãzboi cu titanii, pe
care îi înving pânã la urmã, ei devin noii stãpâni
ai lumii. Li se alãturã încã ºapte divinitãþi
principale ºi mulþi alþi zei minori.

Astfel, Zeus, divinitatea supremã, era con-
siderat stãpânul Universului ºi personificã
cerul, fiind de asemenea ºi protectorul întregii
naturi, al bunãstãrii oamenilor ºi al vieþii
sociale. Chiar ºi numele lui (însemnând "cel
plin de raze, strãlucitorul") îi atestã calitatea de
zeitate celestã. Atributul lui era fulgerul. Era
soþul Herei ºi tatã a numeroºi zei ºi semizei.
Statuia lui sculptatã de Fidias pentru templul
din Olimp a fost una din cele ºapte minuni ale
lumii antice. Romanii îl numeau Iuppiter.

Hera (Iunona la romani) era regina zeilor,
patroanã a cãsãtoriei ºi a maternitãþii, per-
sonificare femininã a cerului, dar ºi a
pãmântului ºi protectoare a ogoarelor. Extrem
de geloasã, ea se rãzbuna adesea pe cuceririle
soþului sãu Zeus. Era reprezentatã ca prototipul
unei frumuseþi robuste.

Poseidon era zeul mãrii, responsabil de
producerea cutremurelor, a furtunilor de pe
mare ºi a erupþiilor vulcanice, dar ºi protector al
marinarilor, al pescarilor ºi al acelora ce doreau
sã cunoascã marea. Era reprezentat ca un bãrbat
voinic, cu barbã, coroanã ºi þinând în mânã
semnul sãu distinctiv: tridentul. În mitologia
romanã apare sub numele de Neptun.

Despre Hestia nu se cunosc multe legende.
Tot ce se ºtie despre ea este cã l-a refuzat pe
Poseidon ºi, mai târziu, pe Apollo ºi a cerut
fratelui sãu dreptul de a rãmâne fecioarã pentru
totdeauna. Ea simboliza puritatea focului din
vetre, a focului care ardea jertfele muritorilor.
Mult mai cunoscutã este zeiþa romanã Vesta, cu
care se identificã ºi cãreia îi era închinat un
templu pe colina Palatinului din Roma, unde
slujeau preotese numite vestale.

Demetra, zeiþa recoltei, agriculturii ºi fer-
tilitãþii, i-a dãruit lui Zeus o fiicã, pe Persefona,
rãpitã de Hades ºi dusã în Infern. Stãpânul
zeilor a hotãrât mai apoi ca aceasta sã stea nouã
luni cu mama sa ºi trei cu Hades. Echivalentul
roman al acestei zeiþe este Ceres.

Atena "cu ochi de azur" era zeiþa înþelepciu-
nii, a rãzboiului dar ºi, în acelaºi timp, pro-
tectoare a artelor, meºteºugurilor ºi pãcii. A fost
nãscutã, potrivit legendei, din capul tatãlui sãu,
Zeus, care îºi înghiþise prima consoartã, pe

Metis. Nici ea nu a acceptat sã se mãrite, lucru
care i-a adus denumirea de Pallas ("fata tânãrã,
curatã"). Ei i s-a dedicat magnificul templu Par-
thenon din oraºul ce îi poartã numele ºi a cãrei
protectoare era. Minerva este numele ei roman.

Ares, fiul lui Zeus ºi al Herei, era zeul rãz-
boiului nedrept ºi sângeros. L-a avut împreunã
cu zeiþa Afrodita pe Eros (Cupidon). Cores-
pondentul roman, Marte, era la început ºi
divinitate agrarã, cãreia îi era închinatã prima
lunã a primãverii, martie. Tradiþia îi atribuie
paternitatea lui Romulus ºi Remus.

Celalalt fiu al Herei era Hefaistos (la ro-
mani se numea Vulcan), divinitate a focului ºi a
metalelor, care avea ateliere în fundul
vulcanilor, unde fãurea arme pentru cei mai
mari eroi legendari. Mama sa, vãzând cât era de
urât, a vrut sã-l înece ºi l-a aruncat în ocean.
Salvat, zeul a rãmas însã ºchiop, defect
accentuat de o loviturã primitã de la Zeus. Ca sã
se revanºeze, tatãl sãu i-a oferit-o de soþie pe
frumoasa Afrodita.

prof. dr. IULIAN LALESCU

ZEII OLIMPULUIZEII OLIMPULUI

În anul 1918, în Europa centralã domnea o
stare de incertitudine ºi nesiguranþã ca urmare a
dezintegrãrii Imperiului Austro-Ungar.

La Budapesta, guvernul existent nu putea
stãpâni situaþia în confruntarea cu forþele
centrifuge ºi antagonice interne:

Conjunctura istoricã favorabilã a oferit ºansa
românilor ºi altor naþii ce se vroiau libere de a se
organiza ºi de a purcede la înfãptuirea dezide-
ratelor lor naþionale.

În acele zile ziarul ,,Drapelul" din Lugoj, în
apelul intitulat ,,La Alba Iulia", menþiona cã ,,avem
datoria îndoitã de o parte a ne întemeia în mod
solid toate drepturile noastre ca naþiune liberã pe
pãmântul nostru, iar de altã parte a câºtiga
deplina încredere a cetãþenilor noºtri ca sã se
convingã cã libertatea noastrã este ºi libertatea lor
tot aºa ca ºi a noastrã".

Nici ca se putea un mesaj mai clar privind ca-
racterul paºnic al demersurilor românilor privind
unirea ºi a intenþiilor de bunã convieþuire cu alte
naþii.

Administraþia   maghiarã din Banat, care nu
poate fi bãnuitã de pãrtinire a românilor nu a sem-
nalat acþiuni violente îndreptate împotriva altor
naþii.

Spre exemplificare, într-un raport strict confi-
denþial, prefectul  maghiar al judeþului Caraº-Seve-
rin informa ministerul de externe, cu privire la une-
le incidente ,,...nu aº putea afirma cã aceste acþiuni
sunt îndreptate împotriva vreunei naþionalitãþi".

Dupã ce se plângea cã nu dispune de sufi-
ciente forþe militare în eventualitatea generalizãrii
unor acþiuni violente, prefectul afirma ,,...din
diferite localitãþi de pe teritoriul judeþului am pri-
mit informaþii cã pãtura burghezã românã vrea sã
acapareze puterea publicã, înfiinþeazã consilii ºi îi
someazã pe ºefii administraþiei sã le predea pu-
terea" ºi cã ,,...nu e vorba de elemente turbulente,
ci de preluarea puterii publice de populaþia
maghiarã".

Cu toate acestea, fãrã a fi provocate, unele
unitãþi militare sau de jandarmi s-au dedat la
acþiuni violente împuºcând oameni nevinovaþi ºi
incendiind locuinþe aºa cum s-a întâmplat în
localitãþile Domaºnea, Cornea ºi Cãnicea.

Astfel, la 24.11.1918, Ilie Românu, preºedin-
tele Consiliului naþional român din Domaºnea,
informeazã cã militarii Regimentului nr. 5 de

honvezi  cu sediul la  Seghedin au dat foc la case
,,dimpreunã cu alimentele, hainele ºi mobilierul"
locuitorilor Ilie Pepa, Ion Iocºa, Dimitrie Curescu
ºi Gheorghe Românu. Tot atunci honvezii au furat
bani, haine ºi alte obiecte din gospodãriile a 11
locuitori ai comunei, paguba estimatã fiind de
300.000 coroane.

La 25.11.1918, într-un raport al Consiliului
naþional român din Cornea se menþioneazã cã
,,jandarmii ºi finenþii (soldaþi unguri) puºcau ziua
amiezii prin sat chiar ºi în ferestrele oamenilor ºi
cã împreunã cu  honvezii Regimentului nr 5 din
Seghedin intenþionau sã incendieze satul!" Mai
departe raportul informeazã ,,....soldaþii au mers
apoi în satul Domaºnea unde au aprins 3 case ºi
au împuºcat un om fãrã pic de vinã, apoi au plecat
cãtre satul Cãnicea aprinzând pe drum nenu-
mãrate sãlaºe de ale oamenilor ºi au împuºcat doi
oameni, pe unul, fiul primarului, înaintea bisericii
de acolo. Dupã acestea finenþii ºi jandarmii au
început incendierea sãlaºelor de la noi, într-un
sãlaº au împuºcat un bãtrân de 83 de ani cu
numele Grigore Lãzãrescu pe care nu l-au scos
din flãcãri, ci l-au lãsat sã ardã scrum".

Asemenea evenimente s-au întâmplat în multe
localitãþi din Banat ºi Ardeal, unele cu urmãri mult
mai tragice ºi, cu toate acestea, Unirea de la 1918
a fost prezentatã de  istoriografia româneascã ca
un eveniment fericit  menþionându-se doar atitu-
dinile pro, fãrã referire la incidente ca cele de mai
sus.

În Ardeal, în locul unde era cândva un lãcaº de
cult ortodox, este amplasatã o placã care
menþioneazã cã lãcaºul a fost distrus în urma unor
conflicte confesionale, dar dacã întrebi localnicii
ce s-a întâmplat, aceºtia afirmã cã armata
maghiarã a distrus biserica cu tunurile.

Dupã revoluþie, toate televiziunile din lume
preluau imagini de la Târgu Mureº cu ,,atro-
citãþile" comise de români împotriva ungurilor iar
maltratatul era ,,ungurel" Mihãila Cofariu.
Atitudinea mioriticã ce se manifestã încã la noi nu
foloseºte nimãnui nici mãcar acelora care s-ar
crede cã sunt beneficiarii acestei atitudini.

Dacã studiem istoria ca sã nu repetãm
greºelile trecutului, atunci este firesc sã nu
ascundem adevãrul despre trecut, indiferent dacã
convine cuiva sau nu.

GHEORGHE MIRULESCU

99990000    DDDDEEEE    AAAANNNNIIII     DDDDEEEE    LLLLAAAA    UUUUNNNNIIIIRRRREEEEAAAA    CCCCEEEEAAAA    MMMMAAAARRRREEEE



V e s t e a  d u m n e a v o a s t r Ã18

Scrie în "Renaºterea bãnãþeanã" din 22
august 2008. Cine vrea sã ºtie cine a fost ºi
ce a fãcut de s-a îmbogãþit acest român din
Lugoj, poate citi ziarul de la Timiºoara, al
cãrui director onorific i-a fost. Voiesc pentru
cititorii noºtri sã spun câte ceva de dincolo
de "cortinã", ceea ce nu se spune în patru
ochi, darmite în public.

Dupã rãzboi a revenit în România prin
anii 1970, sper sã nu greºesc anul. Eram cã-
pitan în Graniþa Româno-Iugoslavã, punctul
de Control Trecere Frontierã Moraviþa - Ru-
tier. (E ºi punct feroviar. Acolo a fost arestat
Ion Bidiviu, zis Recea, din Mehadia ºi l-am
fãcut scãpat...)

Pregãtire, zarvã mare, controale din
partea tovarãºilor de la Partid, nu se spune
cina va sosi din Apus! Secret! Nici noi, grã-
nicerii, nu ºtiam cine va veni în þarã, pe
"intrarea principalã". N-am ºtiut pânã în ziua
cu pricina. Fusese toamnã, prin septembrie,
când începuse anul universitar.

Sosise de la Judeþeana de Partid tova-
rãºul Darie, al doilea secretar, de lângã
primul Telescu, unul care, mai târziu, va uita
arma la loc nesigur, ºi unicul sãu fiu, licean,
s-a împuºcat mortal! Aºadar, tovarãºul Darie
vine în frontierã, cu maºina "Ceaika", însoþit
de un grup numeros de studente din aul
terminal (Filologie) ºi de Ansamblul Timiºul,
al Casei Studenþilor, toþi în port naþional. A
sosit omul aºteptat: Iosif C. Drãgan, costum
la patru ace, papion la grumaz, manºete cu
butoni de aur. Într-o maºinã, el cu un secre-
tar privat, în faþã ºi în spate alte automobile.

Muzicã, ºampanie franþuzeascã, cântece,
dansuri, fete frumoase, sã le bei apã din
gurã... Primire în þol festiv. Au plecat din
frontierã. Au fost  la Telescu, apoi la Bucu-

reºti, la Ceauºescu. Probleme de Marketing
ºi fondarea Universitãþii "Fraþii Drãgan", la
Lugoj. Ceauºescu a fost de acord, mai puþin
cu denumirea Universitãþii. Idiotul!...

În orice caz, Nababul avea soþie în Italia,
una mai bãtrânã (cu mult) decât el, una
stearpã, care nu i-a fãcut copii. Pe ce mâini
va rãmâne cãcãlãul de avere?! Pe nici una!

A pus ochii pe o studentã, o olteancã, se
pare cã ele, oltencele îs mai bãgãreþe, sau
moldoveancã, cã ele, moldovencele, îs mai
bune de cur. Aºa zice - cur - prof. univ. dr.
Al. Graur (jidan).

În orice caz la anul, studenta, de acum
profesoarã, a nãscut un mic Drãgan, iar ea ca
recompensã a primit un apartament cu trei
camere în centrul urmei, pe Piatra Craiului,
în Timiºoara, ºi slujbã de profesoarã de ro-
mânã la un liceu din preajmã.

Mafia italianã turba! Sã ajungã averea în
România?! Nici vorbã. Auzise ºi baba Drã-

gan, italianca, stearpa lui Drãgan. N-a împli-
nit copilul cinci ani ºi a dat ortul popii, din
senin!

Cu puþinã vreme în urmã pe micul ecran
bucureºtean apãruse un tânãr care se plân-
gea cã nu putea sã-l contacteze pe tatãl sãu,
miliardarul Drãgan. Actuala soþie, fiica gene-
ralului Guºe, nu i-a dat voie sã-l vadã! N-a
dar voie nici la presã, tv, sã-l vadã, se vorbea
cã de ani buni Drãgan era senil, pierdut.

Atunci, cum dracul, doamne iartã-mã, a
fãcut cei trei copii?! ªi încã doi sunt gemeni,
procreaþi chipurile când Drãgan a avut 83 -
84 ani?! Doamna Guºe putea sã-i fie de douã
ori fiicã, nicidecum nevastã, nevastã doar în
acte!

Întreb pe domul doctor Zeicu: mai are sã-
mânþã în c... un om la 84 de ani?! Eu nu mai
am de la 60! Desigur, e fãcãturã la mijloc.
Cineva trebuia sã-i moºteneascã grozãvia de
avere.

Drãgan a fost un zgârcit fãrã pereche.
Secretarul sãu din România, un avocat pe
nume Þenchea, mort ºi el, ºtia o grozãvie de
lucruri, unele mai urâte decât altele, despre
fostul sãu coleg de liceu, de la "Brediceanu",
din perioada interbelicã, despre activitatea
lor din acelaºi cuib numit "Frãþiile de Cruce".

Dar asta-i altã istorie. A plecat la studii în
Italia ºi s-a cãpãtuit cu o femeie mult mai în
etate decât el. Dar ce conteazã?! Bani sã iese!
ªi a ieºit cãcãlãu de bãnet, pe care-l va pãpa
fiica generalului Guºe ºi copiii cui? Întrebare
banalã... Desigur, copiii lui Drãgan...

(LAE CARABINÃ)

A MURIT NABABUL DRÃGAN!

GENERALUL GEORGE POMUÞ
A fost amintit numele sãu

într-o ediþie a "Vestei". Cititorii se
întreabã cine a fost? Rãspuns:
avocat, originar dintr-un sat ro-
mânesc, din fosta Ungarie impe-
rialã, român curat. A emigrat în
America ºi a luptat în armata nor-
diºtilor contra sclaviei sudiºtilor.

Dupã rãzboi, a fost numit con-
sul general la Petrograd, în Rusia
þaristã. Prin el s-a perfectat câº-
tigarea Þinutului Alaska, de cãtre
americani. (Tranºarea s-a fãcut la
un joc de cãrþi, pe o sumã mo-
dicã. El, generalul Pomuþ, chibiþa
la acest joc.)

Dupã expirarea mandatului de
opt ani de consul la Petrohrad, a refuzat sã revinã în America. A decedat
umil ºi sãrac în oraºul de pe Neva. (Kolea S.)

Eftimie Murgu, anul 1848 ºi Cotul Mic!
Edilii oraºului

Lugoj (odinioarã
metropola culturalã
a Banatului istoric)
au proslãvit Anul
Revoluþionar 1848 ºi
au venerat chipul de
aurã legendarã a cã-
peteniei revoluþio-
nare, Eftimie Murgu,
prin inaugurarea
unei ºcoli în Cotul
Mic, dând numele
marelui bãrbat, cu
rãdãcina în Rudãria
de Almãj. Felicitãri!

Ne bucurã faptul cã se mai gãsesc români în acest veac, care
se gândesc la înaintaºii neamului românesc. 

(N.D.P.)

Studentã  cerºind
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I-am cunoscut prima datã copiii: Ghiþã

Domilescu, taragotist ºi saxafonist, cântãreþ mai

mult prin Oltenia, prin Mehe-

dinþi, oltenii sunt iubitori de

folclor bãnãþean; l-am cunoscut

pe învãþãtorul Grigore Domiles-

cu, acordeonist, dascãl cu expe-

rienþã, cu luminã în ochi ºi har

pedagogic, blând - suflet divin

de miel, Mielul de Paºti, patro-

nat de Domnul Iisus Hristos. I-

am cunoscut ºi nepotul, pe Flo-

rin Domilescu, mai precis pe

domnul profesor Domilescu, un

excelent maestru coreograf, chit

cã confundã "Mureºana" cu "Cã-

luºerul", i-am vãzut copiii dan-

sând pe scena Cãminului Cultu-

ral din Plugova ºi imaginea mi-

a adus pe ecranul memoriei anii copilãriei, anii

când dansam eu "Mureºana" ºi "Cãluºerul" în

echipa de dansuri de la ªcoala Medie Tehnicã din

Reºiþa, nimic mai prejos, cu toate cã Florin se aflã

în mediul rustic ºi nu urban, el pune suflet de bun

român în tot ce face ºi gândeºte.

Aceste trei mlãdiþe sunt os din osul românului

Gheorghe Domilescu-Terec, fostul miner, astãzi

pensionar. Nu vreau sã greºesc cu nimic, în osul

ºi sufletul lui Florin e ceva miraculos de frumos ºi

omenos din starea de român ºi bun gospodar a

unui mai vechi prieten de-al meu: Achimescu, din

Mehadia, din firea domoalã ºi harnicã a soþiei

sale, neamul regretatului meu prieten Iosif Gea-

gim, soþul Aglaiei, despre care am scris ceva...

Gheorghe Domilescu-Terec, personajul meu

de reportaj, unul real, a muncit cu cinste ºi o-

menie o viaþã de om, de nume-

le sãu se leagã deschiderea

Minei de cãrbune din aretul

Mehadiei, minã pe care nesã-

buiþii zilei, cocoþaþi la Puetre, cu

pistolul, dupã decembrie 1989,

au închis-o lãsând copii, bã-

trâni, muritori de foame. Era or-

dinul sionist de-a lichida clasa

muncitoare din România, ºi

Petre Roman, Iliescu, Nãstase

ºi ciracii lor s-au grãbit, slugoii,

sã lichideze munca ºi bunurile

câtorva generaþii de truditori. 

Gheorghe Domilescu-Terec

are în ochi seninãtatea cerului

bolvãºniþean, are zâmbetul lipit

pe chipul sãu. Acum la pensie citeºte "Vestea" ºi

câte-o carte dãruitã de NDP, face glume, glumeºte

întruna, amator de bancuri ºi crescãtori de vite. El,

Gheorghe Domilescu, zis Terec, fãrã mirosul

vacii, a oilor, a unui dobitoc din þarc sau grajd

simte cã nu poate respira!

De curând a împlinit frumoasa vârstã de 75

ani! Dumnezeu sã-i dea ani s-o depãºeascã pe

pianista Cella delavrancea, sã-l þinã în viaþã

pentru cã nu a fãcut umbrã degeaba pãmântului,

el va continua sã trãiascã prin faptele sale, prin

copiii ºi nepoþii sãi.

La mulþi ani, nea Gheorghe!

NICOLAE DANCIU PETNICEANU

Pentru plugoveni ºi nu numai!...
În Timiºoara existã un doctor excelent de

inimã! Director la Spitalul "Pãdurea Verde" ºi
rectorul Institutului de Medicinã ºi Farma-

ceuticã în oraºul
de pe Bega. E
vorba de dl. doc-
tor ªtefan Drã-
gulescu.

Are rãdãcina
paternã în Plu-
gova, tatãl sãu a
fost un domn
i n g i n e r
D r ã g u l e s c u ,
doctorul a

copilãrit ºi cunoscut satul Plugova. Iubeºte
pe plugoveni ºi pe oamenii din zona comunei
Mehadia.

Încercaþi sã-l cãutaþi sã vã asigur cã vã
veþi face bine, vã veþi redobândi sãnãtatea.
Domnul doctor ªtefan Drãgulescu a fost mi-
nistrul sãnãtãþii, l-au schimbat de pe funcþie
pentru cã domnul doctor ceruse condiþii de
muncã mai bune în Sãnãtate, ceruse dotãri ºi
personal de înaltã þinutã ºtiinþificã, ceruse to-
tul pentru sãnãtatea oamenilor simpli. Prin
urmare, mergeþi cu curaj la poarta spitalului
sau la poarta Institutului.

UN FOST PACIENT.

Vã rog sã nu uitaþi Luceferii...
1. Dimitrie Þichindeal (1770 - 1850) -

fabulist ºi "gurã de aur".
2. Paul Iorgovici (1746 - 1808) - avo-

cat ºi filozof, poliglot, întâiul iluminist român
din Banat, autorul unui tratat lingvistic -
testamentar.

3. Ioan Micu Roºu (1848 - 1917) -
doctor în drept, apãrãtorul celor nevoiaºi în
vremea dualismului austro-ungar, partici-
pant la procesul memorandiºtilor, l-a apãrat
pe dr. Aurel Suciu din Arad, publicist însem-
nat, luptãtor pentru reîntregirea pãmântului
românesc. Internat de unguri în lagãrul de la
Sopron. A decedat în oraºul Biserica-Albã,
din Banatul istoric.

4. Valeriu Braniºte (1879 - 1928) -
ctitor de ziare în Banat ("Dreptatea", în Timi-
ºoara ºi "Drapelul" în Lugoj), luptãtor pentru
unitatea neamului românesc, întemniþat de
unguri pentru activitate unionistã.

5. Sabin Drãgoi (1894 - 1968) - muzi-
colog de faimã naþionalã, culegãtor de folclor
ºi compozitor, a compus "Doina" pe versuri
de Eminescu, participant la dezvelirea bustu-
lui Eminescu, Sânnicolaul Mare, oct. 1925.
L-a sprijinit pe Ion Luca Bãnãþeanu în fãuri-
rea orchestrelor: "Barbu Lãutaru" ºi Orches-
tra Radiodifuziunii Române. (Redacþia)

În 27 iulie s-au împlinit patru
ani de la trecerea în nefiinþã a
celui care a fost soþ ºi tatã iubitor.
A fost medic la Mehadia.

Dr. Mãrcãuþeanu Igor

UN MINER CU SUFLET DE POET: GHEORGHE DOMILESCU-TEREC

Români celebri 
care au murit 

de plãmâni

Ion Andreescu (pictor) An-
ton Bacalbaºa (scriitor)  Nicolae
Bãlcescu (revoluþionar, istoric)

Lucian Blaga (scriitor, diplomat)
George Valentin Bibescu (prinþ,

aviator) Tony Bulandra (actor)
Al. I Cuza (domnitor) Elisabeta

(reginã) Nicolae Filimon (scriitor)
Iulia Haºdeu (scriitoare) Ca-

listrat Hogaº (scriitor) Panait
Istrati (scriitor) Gh. Lazãr (is-
toric, pedagog) Nicolae Leonard
(tenor) Gib Mihãescu (scriitor)

 Costache Negri (scriitor,
diplomat) Mihail Pascaly (actor)

Amza Pellea (actor) Petru
Poni (chimist) Ciprian Porum-
bescu (compozitor) Liviu Re-
breanu (scriitor) C.A. Rosetti
(revoluþionar, ziarist) Alecu
Russo (scriitor) Al. Sahia
(scriitor) Maria Tãnase (cân-
tãreaþã) Pãstorel Teodoreanu
(scriitor) Vasile Voiculescu
(scriitor)

Azi în România sunt câteva
milioane de tebeciºti!
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Langoºi cu cartofi

Ingrediente (pentru 4 persoane):
800 g cartofi, 7 linguri margarinã, 2 linguriþe
chimion mãcinat, 200 g morcovi, 1 cãþel de
usturoi, 300 ml iaurt natural, sare, piper.

Mod de preparare: Se curãþã ºi se
spalã cartofii, apoi se pun la fiert în puþinã
apã. Se strecoarã, ºi se lasã sã se rãceascã
complet, este mai bine dacã se fierb cu o
searã înainte. Se zdrobesc cartofii ºi se
amestecã cu 2 linguri de margarinã. Se
aromatizeazã cu chimion, sare ºi piper.
Compoziþia se împarte în 12 pãrþi egale, apoi
din fiecare se formeazã un langoº mic ºi
rotund. Margarina rãmasã se înfierbântã într-
o tigaie ºi se prãjeºte langoºul câte 5 minute
pe ambele pãrþi. Se curãþã morcovii, se
spalã, se rad fin. Usturoiul curãþat se
zdrobeºte. Iaurtul se amestecã cu morcovul,
usturoiul, se condimenteazã cu sare ºi piper,
apoi se serveºte cu langoºul cu cartofi.

301 kcal/porþie Timp de preparare: 30 de
minute.

Spumã cu miere ºi nucã

Ingrediente (pentru 4 persoane):
400 ml iaurt natural, 2 linguri zahãr pudrã, 2
linguri zeamã de lãmâie, 1 linguriþã esenþã
de vanilie, 1 plic gelfix, 50 g miez de nucã,4
linguriþe miere

Mod de preparare: Iaurtul se freacã
spumã cu zahãrul pudrã, zeama de lãmâie,
esenþa de vanilie,

apoi se amestecã cu gelfixul. Spuma se
dã la frigider pentru 3 ore. Nucile se prãjesc
puþin în cuptor, se rãcesc, apoi se taie bucãþi.
Din spuma de iaurt se rup gãluºte cu o
lingurã, se aºeazã pe farfuriile pentru desert,
se stropesc cu miere ºi se presarã cu nuci
prãjite. Spuma se poate prepara ºi cu o zi
înainte.

175 kcal/porþie Timp de preparare: 30 de
minute. (SAFTA B.)
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Un meginþ deschide o
ospãtãrie în Spania!
Maistrul instalator Gheorghe Mircea,

bãºtinaº din Mehadia, stabilit în Timiºoara
de trei decenii ºi mai bine, se aflã
temporar în Spania, el ºi ai sãi, soþie, copii
ºi norã, este în faza deschiderii unei
ospãtãrii cu specific românesc.

Vrea sã facã o afacere de mare
anvergurã, pentru aceasta se adreseazã
românilor din þarã, oameni cu bani ºi
oameni de afaceri, interesaþi sã
investeascã într-o afacere din care va
curge doar câºtigul. Maistrul Mircea
dispune în Timiºoara de un apartament cu
trei camere, zona vechiului abator,
garanþie pentru cei ce vor sã contribuie
într-un fel sau altul la aceastã afacere.

Cei interesaþi pot sã-i scrie pe adresa:
Calea de Maior 72 - Lirria - Valencia -
Spania, telefon 0034697661907.

(Redacþia garanteazã pentru cinstea
omului de afaceri Mircea Gh.)

Societatea "Sorin Titel"
sporeºte numeric 

* În familia Sperlea, din comuna
Dumbrãviþa, a venit pe lume un bibelou
de fatã: Briana. Bine ai venit, Briana ºi
La mulþi ani! Mariana Sperlea este
secretara Societãþii.

Casã lux de vânzare!

În Mehadia, strada Bãcºãneþ nr. 209,
stradã asfaltatã, vecini super, casã
impozantã, preþ funcþie de valoare ºi client!
Informaþii la doamna Mirela Trapcea,
Timiºoara, telefon: 0729 971 943. Zonã
montanã, aer ozonat ºi tihnã. Succes!

Bucurie pentru pensionarii din Meha-
dia. Domnul Victor Cârstoi, preºedinte al
Cooperaþiei din localitate ºi consilier în
Consiliul Local al primãriei, mi-a adus fe-
ricita veste: în prag de Sfinte Sãrbãtori se
va deschide Clubul Pensionarilor din
Mehadia, dotat cu cele necesare ºi asigu-
rat de gratuitãþi, în fostul local "Calul Alb".

Vom avea ºi noi, cei de vârsta a treia,
unde sã bem o cafea, un ceai, sã citim
presa ºi o carte, sã audiem un program
muzical, în tihnã, ºi sã vizionãm, tot aºa,
un film la tevere!

Vã mulþumesc, domnule Preºedinte,
în numele celor câteva sute de pensio-
nari. (Redacþia)

Atelier auto la Ionel Popa din
Mehadia (Caraº-severin)

În Mehadia nr. 210, strada Bocºãneþ,
s-a deschis Firma Service auto, vopsitorie
tinichigerie, reparaþii etc. Non stop!

Telefoane: 0255 523 160 ºi celular:
0740 623 606.

De asemenea, domnul Ionel Popa, om
cu garanþii morale ºi profesionale, achiziþio-
neazã în vederea dezmembrãrii: frigidere,
aragaze, maºini vechi de spãlat ºi alte
asemenea bunuri uzate. Preþuri negociabile.

Îndrãzniþi la Ionel Popa! Nu aveþi ce
pierde! Doar câºtigaþi!

Nou la Mehadia!
Un magazin superdotat cu fel de

fel de ferotini ºi fel de fel de
cauciucuri în fostul local "Calul
Alb". Gestionar: Miticã Botoacã.
Preþuri reduse la minimum!

Peºtii de apã curgãtoare au
pielea subþire; din aceastã cauzã,
înainte de a-i înveli în folie de aluminiu
pentru a-i frige la grãtar, ungeþi folia cu
unt, ca sã nu se destrame carnea.

Budinca nu va face pieliþã dacã,
atunci când este gata, o presãraþi cu
zahãr.

Pentru a evita formarea
cocoloaºelor la prepararea rântaºului,
adãugaþi la fãinã un pic de zahãr.
Folosiþi doar apã rece.

Mâncarea arsã de pe fundul unei
oale din oþel inoxidabil se poate
îndepãrta fãrã frecare. Nu aveþi decât
sã turnaþi în oalã puþin oþet ºi sã îl
fierbeþi câteva minute.

Atunci când frigeþi bucãþi de
carne învelite în folie de aluminiu pe
jar, puneþi o folie de aluminiu ºi pe jar.
Bucãþile de carne trebuie sã fie cât mai
mici.

Dacã v-a rãmas o jumãtate de
ceapã ºi nu vreþi s-o aruncaþi, ungeþi-i
suprafaþa tãieturii cu unt, înveliþi-o în
folie ºi puneþi-o la frigider. Astfel nu va
avea miros. Se poate pãstra o
sãptãmânã.

(ATOTªTIUTORUL)

Sfaturi practice

UUNN    OOMM    CCAARREE    SSEE
GGÂÂNNDDEEªªTTEE    LLAA
PPEENNSSIIOONNAARRII!!


