
Atunci, la Paris, în ianuarie 1919, la Conferinþa de pace, ºi în 28
iunie 1919, prin Tratatul de la Versailles, Banatul istoric fusese
sugrumat prin voinþa Marilor Puteri, fãrã sã facã vreun referendum
naþional, unul românesc, sã fie consultat neamul românesc!

În consecinþã, apãruserã Banatul sârbesc ºi Banatul românesc,
românii din Banatul sârbesc, prin voinþa celor cu „pâinea ºi cuþitul”,
rãmãseserã fãrã MAMÃ! Dar hotarul trasat a fost ºi este ceva ar-
tificial, peste el zboarã în tihnã pãsãrile cerului, de-o parte ºi de alta,
peste el vorba dulce româneascã ºi doina strãbunã fac cãrare de-o
parte ºi de alta, cu toate opreliºtile ºi zãgazurile puse de unii ºi de
alþii. Trebuie sã ºtim ce vrem, trebuie sã vedem pãdurea ºi nu doar
vârfurile copacilor, sã vrem s-o vedem. Pentru aceasta e nevoie de

dragoste, atribut la care aº adãuga:
dragoste, culturã ºi lealitate.

În aceastã trinitate spiritualã exce-
leazã Radio Reºiþa, pomenit ºi Radio
Semenic, exceleazã prin ceea ce face,
prin acte culturale insolite, cum nu le-
am vãzut la o altã enclavã culturalã,
nici mãcar la Universitatea privatã
„Tibiscus”, din Timiºoara, care a comis
acte de clemenþã, dar nu sub genericul
inefabil „BANATUL ISTORIC”.

Acest Banat a existat pânã în 1919
ºi nu trebuie uitat pentru cã în el au lo-
cuit ºi mai locuiesc oameni de valoare,
personalitãþi care aparþin neamului ro-
mânesc, precum academicianul Petro-
vici, fraþii avocaþi Imbroane, campioni
ai luptelor de Unitate culturalã ºi politi-
cã, poetul Vasile Popa, profesorul Ra-
du Flora, profesorul Gligor Popi, mem-

bru corespondent al Academiei Române, ºi þãranul Pãsulã, poet în
graiul de acasã, de la Mesici, cel care a purtat corespondenþã cu sa-
vantul Nicolae Iorga. (La Mesici, pe aproape de Vârºeþ, este una din-
tre cele mai vechi mãnãstiri româneºti pe care enoriaºii sârbi o socot
ca fiind sârbeascã, la Mesici trãieºte ºi poetul în grai Delacodru.)

Toate aceste entitãþi le ºtie mai bine decât oriºicine un singur om:
Doru Dinu Glãvan, pastorul spiritual de la Radio Semenic, iar cãrþile
editate prin grija sa, la Editura Banatul Montan, au graiul lor în eter-
nitatea atemporalã. Câteva exemple pentru cititorii „Vestei”: „Banatul
istoric în prozã, versuri ºi imagini”, „ Memento – Evenimente ºi per-
sonalitãþi din Banatul istoric”, „Spiritualitatea româneascã în spaþiul
rural bãnãþan”, „Viza pentru ºapte zile” (autoarea: Mariana Stratulat
din Coºtei – 18 kilometri de Vârºeþ – din satul fraþilor Imbroane ºi al
popii Avram Corcea, prietenul lui Niþã Popovici-Bãnãþeanu).

Aºadar, un anume OM, cu dragoste, culturã ºi lealitate readuce
în actualitate un nume drag bãnãþenilor: BANATUL ISTORIC.

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 0720 025844
e-mail : vestea.de.mehadia@gmail.com pagina web: http://vestea.wordpress.com

NUMÃRUL 2 (25). ANUL IV. FEBRUARIE 2009. PERIODIC LUNAR. PAGINI: 20. PREÞ: 2 LEI
Redactor responsabil: NICOLAE DANCIU PETNICEANU; Redactor: COSTEL VLAICU; Consilier: prof. doctor IULIAN LALESCU

REDACTOR CORESPONDENT: DANA OPRESCU, studentã

RRRRAAAADDDDIIIIOOOO    RRRREEEEªªªªIIIIÞÞÞÞAAAA    ªªªªIIII
BBBBAAAANNNNAAAATTTTUUUULLLL    IIIISSSSTTTTOOOORRRRIIIICCCCÎn cotidianul „24 Ore”, de la Reºiþa, din 7 ianuarie a.c., domnul

director Nicolae Sârbu ne împroaºcã cu noroi, fãrã sã þinã seama cã
publicaþia noastrã a primit cuvinte de laudã din partea unor
personalitãþi de prim-rang: Î.P.S.S. Mitropolit Nicolae al Banatului,
prof. univ. dr. Richard Sârbu, pr. dr. prof. Theodor Damian, din
America, dr. Alexandru Nemoianu, din America, dr. Dimitrie Grama,
din Danemarca, dr. Costin Feneºan, din Bucureºti, pr. dr. Al. Stãn-
ciulescu-Bârda, dr. Artur Silvestri ºi alþii.

„Vestea” este unica gazetã care apare în mediul sãtesc, din zona
Banatului Montan, ºi apare cu mari sacrificii, fapt ce trebuie luat în
seamã de cãtre oamenii de culturã, om de culturã ºi încã important
îl socot ºi pe domnul Nicolae Sârbu, directorul Bibliotecii „Paul
Iorgovici” din Reºiþa.

Privitor la defãimarea lui N.D. Petni-
ceanu, redactorul nostru responsabil al
„Vestei”, mi se pare absolut anormalã,
subiectivã din cale-afarã, bazat pe ur-
mãtoarele:

N.D. Petniceanu i-a prezentat dom-
nului director Sârbu un text bun de ti-
par, cu o motivaþie, a prof. univ. dr. Cri-
ºu Dascãlu. Materialul nu este publicat
aºa cum a fost prezentat, ci pur ºi
simplu a fost cenzurat de cãtre domnul
director Nicolae Sârbu. Au fost tãiate ºi
eliminate cuvinte, au fost incluse alte
cuvinte formulate de data asta de dom-
nul Sârbu în ideea cã face bine. NU a
fost corect. ªtim cu toþii cã cenzura
din Decembrie 1989 a fost desfiinþatã.
Atunci, domnule director cu a cui
voie aþi intervenit în materialul pre-
zentat pentru tipar?! Dumneavoastrã prezentaþi la tipar un volum
de versuri, editorul îºi permite luxul de a-l cenzura, ce spuneþi dum-
neavoastrã?! Cred cã nu aþi fi de acord. ªtiu cã fiecare autor rãs-
punde de ceea ce scrie. Implicarea dumneavoastrã în text, fãrã
permisiunea autorului, constituie un delict literar, compatibil cu
supãrarea legitimã a autorului. N.D. Petniceanu ºi-a exprimat
corect nemulþumirea în gazeta „Vestea”, fapt ce v-a supãrat. Dupã
opinia mea, nu trebuia sã vã supãraþi, eventual sã vã cereþi scuze.

Îmi amintesc de sãrbãtorirea, la Mehadia, în 2003, a generalului
Nicolae Cena, prilej cu care a vorbit liber N.D. Petniceanu ºi dvs.,
entuziasmat, aþi spus: „Este o mitralierã grea!” ªi acum aveþi o pã-
rere proastã despre redactorul nostru! De ce? Închei precizând: la
fiecare manifestare care a avut loc la Mehadia, ºi au fost destule în
ultimii ani, N.D. Petniceanu începea lista cu invitaþii cu numele poe-
tului, cãrturarului Nicolae Sârbu. Este un gest care meritã altã con-
sideraþie din partea dumneavoastrã.

DEFÃIMAREADEFÃIMAREA
GAZETEI „VESTEA”GAZETEI „VESTEA”

primar IANCU PANDURU NICOLAE DANCIU PETNICEANU

Doru Dinu Glãvan, redactor-ºef al postului de Radio
“Semenic” - Radio Reºiþa
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La 24 Ianuarie 2009, în ziua Prin-

cipatelor Unite, a avut loc Simpozio-

nul Cetãþii (ediþia a II-a), în localita-

tea Plugova, componentã a comunei

Mehadia, în Caraº-Severin, a avut

loc o manifestare de mare anvergurã,

unicã în mediul rustic în acest Jubi-

leu, prin inspiraþia beneficã a prima-

rului Iancu Panduru ºi a Consiliului

Local al Primãriei Mehadia, organe

care s-au sprijinit pe colaborarea in-

solitã a Liceului din localitate (direc-

tor Mihail Feneºan) ºi a Societãþii li-

terar-artistice „Sorin Titel” din Banat.

Primarul Iancu Panduru a des-

chis lucrãrile Simpozionului, apoi a

adus un cald salut oaspeþilor ºi

participanþilor, subliniind prezenþa domnului Vasile Barbu ºi a tovarãºilor

sãi din Uzdin (Serbia), precum ºi a timiºorenilor Vlad Cernea, Ignea Loga,

Mariana Vlãduceanu ºi Traian Pintilie, poeþi ºi scriitori însemnaþi.

În continuare, primarul Iancu Panduru a dat cuvântul scriitorului N.D.

Petniceanu, preºedintele Societãþii „Sorin Titel”, pentru a conduce lucrã-

rile Simpozionului. N.D.P. a propus ºi asistenþa a fost de acord sã pãstre-

ze un minut de reculegere întru memoria regretatului poet Grigore Vieru,

decedat în aceastã lunã. În continuare moderatorul a dat cuvântul pentru

prezentarea comunicãrilor, au vorbit:

Vasile Barbu, Gh. Rancu, Mihai

Mirulescu, Iulian Lalescu, Mihai

Cornianu, Mariana Vlãduceanu,

Costa Vlaicu, comandor Nicolae

Popa, N.D. Petniceanu ºi Ion

Ionescu, luptãtor, din Orºova.

Au prezentat un regal poetic

poeþii: Vlad Cernea ºi Traian Pintilie,

care au fost întâmpinaþi cu aplauze

prelungite ºi „rechemãri”la rampã! În

paralel, pictorul Ignea Loga a

prezentat o expoziþie cu vânzare din

tablourile sale de picturã.

La final, echipa de dansuri a

Liceului „Nicolae Stoica de Haþeg”

din Mehadia, instructor profesor

Florin Domilescu a prezentat o suitã de dansuri populare, ardelene ºi

învârtite, ca la noi în Banatul de Munte, în sunetele muzicii din localitate,

dansatorii în port naþional au coborât de pe scenã dansând Hora Unirii,

prinzând în horã privirile ºi jocul unora din asistenþã.

Dupã cina festivã, una ca-n poveºti, cum doar la Plugova se

pregãteºte de Nicã Drãgan, omul cu cel mai grozav cãzan de rãchie din

sat, a urmat BBaalluull  iizzmmeenneelloorr pânã în zori, în distracþia orchestre Simion

Florea, fiul regretatului Sandu Florea (N.D.P.)

Vorbeºte  domnul  ing.  Ion  Tabugan,
deputat  în  Parlamentul  României

Primarul  Iancu  Panduru  deschide  lucrãrile
Simpozionului  Cetãþii  (ediþia  a  II-aa)

Prof.  Gheorghe  Rancu  susþine  comunicarea  sa

Vorbeºte  preacuviosul  pãrinte  Emil

Vorbeºte  profesoara-ppoetã  Mariana  Strunga

SSIIMMPPOOZZIIOONNUULL    CCEETTÃÃÞÞIIII
LLAA    PPLLUUGGOOVVAA,,     ÎÎNN    CCAARRAAªª

Primarul IANCU PANDURU ºi consilierii sãi au
hotãrât un nou simpozion la Plugova, sâmbãtã, 2
mai 2009, ora 12, la Cãminul Cultural,
pentru a-l omagia pe maestrul emerit al
sportului ION CORNIANU.

Cu aceastã ocazie se va dezveli monumentul ION
CORNIANU ºi se va lansa romanul COMANDO-

RUL, de N.D.P., închinat acestui erou al sportului ro-
mânesc.

În aceastã acþiune este direct implicatã Academia
Olimpicã de Sport din România - Filiala Reºiþa, prin
preºedintele ei, dl. Doru Dinu Glãvan

(Redacþia)

UN NOU SIMPOZION LA PLUGOVA, ÎN CARAªUN NOU SIMPOZION LA PLUGOVA, ÎN CARAª



Oficial ºi în spiritul celor mai fru-
moase tradiþii istorice româneºti,
prima Unire a Principatelor Moldovei
ºi Munteniei a avut loc la 24 ianuarie
1859, actul solemn al acestui eveni-
ment crucial fiind marcat la Bucureºti,
odatã cu sosirea domnitorului ALE-
XANDRU IOAN CUZA, în capitala
dâmboviþeanã.

Dacã, însã, ne amintim cã prima
întregire a celor trei provincii istorice
româneºti - Muntenia, Ardealul ºi
Moldova - a fãurit-o cu spada Voievodul Mihai Viteazul la 1600 ºi a fost sãr-
bãtoritã cu mult alai la Alba-Iulia, rezultã cã la 24 ianuarie 1859 se realiza,
de fapt, a doua Unire a românilor, de data aceasta, însã, fãrã Transilvania ºi
Basarabia, care aveau sã sufere în continuare jugul austro-ungar ºi þarist
pânã la 1 Decembrie 1918, când prin jertfa de sânge a oºtenilor români, în
timpul primului rãzboi mondial, se împlinea visul milenar „DE LA NISTRU
PÂN’ LA TISA, dupã cum ne-a testat pentru eternitate Poetul...

Într-un context politic european, devenit favorabil cauzei Unirii, mai ales
dupã înfrângerea Rusiei în rãzboiul Crimeei (1853-1856) de cãtre forþele
aliate anglo-franco-piemonteze, bucurându-se de susþinerea fermã a împã-
ratului Napoleon III, supranumit „ccaammppiioonnuull  aauuttooddeetteerrmmiinnããrriiii  ppooppaarreelloorr
mmiiccii”, paºoptiºtii din ambele Principate au putut colabora fructuos pentru
þarã. În faþa dorinþei arzãtoare de întregire, a spiritului înflãcãrat de Unire,
manifestat din partea tuturor categoriilor sociale româneºti, au trebuit sã
cedeze, rând  pe rând: boierime conservatoare ºi retrogradã autohtonã, Pu-

terile ostile Unirii: Turcia,
Rusia, Austro-Ungaria,
Prusia. Dar ºi þãrile ad-
verse Unirii au fost con-
strânse, treptat, sã cede-
ze în urma presiunilor
exercitate de Franþa, An-
glia, Piemont (în jurul
cãruia s-a format, apoi,
regatul Italiei). În aceste
circumstanþe politice de
pe scena europeanã,
Unirea Principatelor a
putut fi înfãptuitã de cãtre
întregul popor, care i-a
susþinut ºi aclamat.

AAccttuull  ssoolleemmnn  aall  UUnniirriiii
ººii  aappaarriiþþiieeii  uunnuuii  nnoouu  ssttaatt
ppee  hhaarrttaa  EEuurrooppeeii  ––  RRoo-

mmâânniiaa  -  aa  ccooiinncciiss  îînn  ssppaaþþiiuu  ººii  ttiimmpp  ccuu
ddaattaa  mmeemmoorraabbiillãã  ddee  2244  iiaannuuaarriiee  11885599,,
ccâânndd  ddoommnniittoorruull  AAlleexxaannddrruu  IIooaann  CCuuzzaa,,
aalleess  uunnaanniimm  ddee  cceellee  ddoouuãã  CCaammeerree  ddee
ddeeppuuttaaþþii,,  mmaaii  îînnttââii  ddee  cceeaa  ddee  llaa  IIaaººii,,
aappooii  ººii  cceeaa  ddee  llaa  BBuuccuurreeººttii,,  aa  ssoossiitt  îînn
vviiiittooaarreeaa  ccaappiittaallãã  aa  þþããrriiii  uunniittee..

Unirea cea mai mult aºteptatã de
veacuri, dupã moartea nãprasnicã a lui
Mihai Viteazul, ucis miºeleºte de
unguri în 1601, pe Câmpia Turzii, se
înfãptuise.

Odatã cu aceste mulþumiri ale mele am onoarea sã vã transmit ºi cele
mai bune urãri din partea Domnului Primar al Municipiului Caransebeº -
ION MARCEL VELA.

Dupã cum cunoaºteþi ºi dumneavoastrã, din deplasãrile pe care le faceþi
în municipiul nostru, CARANSEBEªUL s-a schimbat foarte mult în aceºti
ultimi ani prin noile unitãþi economice cât ºi edilitare.

De asemenea, la Ca-
ransebeº gãzduim foarte
multe manifestãri cultu-
ral-artistice, ºtiinþifice ºi
sportive, cum a fost re-
cent „SIMPOZIONUL MI-
HAI EMINESCU”, 120 de
ani de la moartea „LU-
CEAFÃRULUI POEZIEI
ROMÂNEªTI”.

Închei, urându-va o zi
cât mai plãcutã, azi la
„SIMPOZIONUL CE-
TÃÞII”.

Vã mulþumesc pentru
atenþie.

c-dor. ing. (r) 

POPA NICOLAE

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

2244     IIAANNUUAARRIIEE     11885599 --UUNNIIRREEAA    PPRRIINNCCIIPPAATTEELLOORR    RROOMMÂÂNNEE

Primarul  Iancu  Panduru  ºi  preoþii
Pereº  ºi  Grozãvescu,  care  au

binecuvântat  simpozionul

Prezintã  comunicarea  sa  inginer
comandor  Popa  Nicolae

Vorbeºte  tehnicianul  silvic
Costa  Vlaicu,  fiul  satului

Echipa  de  dansuri  populare  a  Liceului  “Nicolae  Stoica  de
Haþeg”  din  Mehadia

Echipa  de  dansuri  ºi  instructorul  ei  -  prof.  Florin
Domilescu,  din  Mehadia

Poetul  timiºorean  Vlad  Jerca  prezintã

un  regal  din  creaþia  sa  poeticã

Poetul  timiºorean  Traian  Pintilie
prezintã  un  regal  poetic  din  creaþia  sa
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În cei peste 1700 de ani de existenta, Plugova ºi
locuitorii ei au trecut prin momente grele, inevitabile
atunci când locuieºti într-o zonã precum Culoarul
Timiº-Cerna. Nãvãlirile migratorilor, mai apoi raidurile
devastatoare ale tãtarilor ºi turcilor, au obligat oamenii
sã renunþe la avantajele oferite de lunca Belarecai ºi sã
se stabileascã în locuri greu accesibile pentru nãvãlitori.

De-a lungul timpului aºezarea s-a mutat în veci-
nãtatea vârfului Arjana, la o altitudine de aproximativ
1300 de metri, casele fiind construite pe sau în imediata
vecinãtate a proprietãþii fiecãruia. E de presupus cã o
concentraþie mai mare de construcþii ar fi fost în locul
numit „Cracul staurilor”.

O altã locaþie cunoscutã este cea de pe dealurile din
stânga Belarecai, spre Globu-Rãu, în locul ce astãzi se
numeºte „Satul Bãtrân”.

Dupã eliberarea definitivã a Banatului de sub do-
minaþia turcã, în anul 1791, administraþia austriacã a
oferit condiþii prielnice dezvoltãrii aºezãrilor, impunând în acelaºi timp ºi anumite
norme de sistematizare, ce se regãsesc la satul actual - strãzi drepte, perpen-
diculare, cu casele apropiate, rigole de colectare a apelor stradale ºi altele.

Astfel, dupã aproape 1500 de ani, Plugova a fost reconstruitã la aproximativ 3
kilometri în amonte de primul sãu amplasament cunoscut ºi atestat documentar,

castrul roman Praetoriae ce dateazã din secolul II sau III dupã Hristos.
Distrusã parþial dupã retragerea administraþiei romane din anul 271, cetatea a

fost refãcutã probabil la începutul secolului IV, de cãtre Constantin cel Mare, pri-
mul împãrat roman creºtin, cel care ºi-a dedicat viaþa unificãrii credinþei pe tot
cuprinsul imperiului ºi care a fost ulterior sanctificat de biserica creºtinã împreunã

cu mama sa Elena.
La sfârºitul secolului

IV dupã Hristos, pãrãsitã
definitiv de garnizoana mi-
litarã ºi de o parte a popu-
laþiei, cetatea a fost vanda-
lizatã de migratori, iar po-
pulaþia rãmasã nevoitã sã
se refugieze în zone mai
greu accesibile din împre-
jurimi.

Situatã la vãrsarea râu-
lui Bolvaºniþa în Belereca,
cetatea avea facilitãþi de
apãrare oferite de configu-
raþia terenului ºi confluenþa

celor douã râuri. Dacã avem în vedere cele de mai sus
nu putem exclude posibilitatea ca aceasta sã fi fost
construitã pe amplasamentul unor mai vechi fortificaþii
geto-dace, care împreunã cu alte aºezãri întãrite din zonã
erau menite sã împiedice accesul spre Sarmizegetusa.

Dupã ce a fost pãrãsitã de apãrãtori ºi locuitori, e de
presupus cã ºanþul de apãrare ºi incinta au fost colma-
tate cu aluviunile râului Bolvaºniþa, care avea conul de
depunere în acel loc ºi cele ale Belarecãi, ambele râuri
transportând la viituri cantitãþi mari de bolovani, nisip ºi
pietriº. Putem presupune de asemenea, cã o colmatare
rapidã a incintei, pe lângã pagubele produse, a asigurat
conservarea mai bunã a construcþiilor ºi a altor urme
materiale.

Din motive, probabil financiare, la cetate nu au fost
fãcute sãpãturi pe întregul areal al incintei, sãpãturi ce ar
elucida în mai mare mãsurã multe aspecte din istoria
cetãþii, mai ales dacã s-ar face cu mijloacele ºi metodele

arheologiei moderne.
În cazul în care considerã oportunã propunerea mea, aº ruga primãria ºi

consiliul local sã solicite direcþiei de specialitate de la Timiºoara ºi Comisiei
naþionale de arheologie sã cuprindã în planurile de perspectivã lucrãri la castrul
roman din Plugova.

Sãpãturile de specialitate ar elucida, printre altele, în ce mãsurã pe acest
amplasament existã urme de aºezãri, fortificaþii geto-dace sau chiar mai vechi.

Dupã terminarea lucrãrilor de decopertare, cercetare ºi datare a obiectelor
gãsite, de refacere parþialã ºi conservare a zidurilor, cetatea poate constitui un
punct de atracþie pentru turiºtii interesaþi, mai ales cã se aflã în imediata apropiere
a drumului european.

Cu acceptul specialiºtilor, la lucrãri ar putea participa, voluntar, elevii ºi
profesorii de specialitate de la ºcolile din comunã, pentru care o astfel de
experienþã ar fi beneficã.

Obiectele gãsite, cata-
logate ºi datate ar putea
intra în patrimonial locali-
tãþii ºi pãstrate într-un mic
muzeu ce se poate des-
chide în localul ºcolii sau
la fosta primãrie.

Pânã când se vor face
sãpãturi, dacã se vor face,
suntem datori, cred, sã
conservãm ce s-a mai pãs-
trat din bogata zestre de
obiecte tradiþionale, con-
fecþionate într-un trecut mai
apropiat. Încã se mai gã-
sesc în casele plugovenilor rãzboaie de þesut, instrumente de prelucrare a lânii ºi
cânepei, unelte agricole din lemn, valoroase costume populare, ceramicã veche ºi
altele. Conservarea ºi pãstrarea acestora nu ar necesita cheltuieli mari, deoarece
localurile care le pot adãposti existã ºi se pot amenaja cu sume modeste.

Când fac aceste propuneri nu mã gândesc la un muzeu cu personal de
specialitate ºi bilete la intrare. Nicidecum. Mã gândesc la un muzeu în care sã
adunãm ºi sã conservam aceste obiecte pentru noi, pentru copiii ºi nepoþii noºtri
ºi din respect pentru cei care le-au fãcut ºi folosit.

Dacã existã posibilitatea, avem poate ºi datoria sã o facem.

Plugova,  27.06.2008
Simpozionul  “Ion  Florian  Panduru”

De  la  stânga  la  dreapta:  NDP,  
N.  Cenda,  Ioþa  Bânlã,  prof.  univ.  

Gh.  Luchescu  ºi  prof.  Pavel  Panduru

Aspect  din  sala  Cãminului  Cultural  Plugova  -  24.01.2009

N.D.P.  ºi  ultima  sa  colaboratoare  la
“Vestea”  -  doamna  înv.  Nina  Dãescu,
din  Mehadia

N.D.  Petniceanu  ºi  douã
zâne  din  Plugova

MMUUZZEEUU    LLAA     PPLLUUGGOOVVAA..     OO     PPRROOPPUUNNEERREE     RREEAALL IIZZAABBIILLÃÃ??

GHEORGHE MIRULESCU
Plugova, 24 ianuarie 2009



Nãscut la Uzdin, la 6 septembrie
1954.

Poet, publicist, editor
Preºedintele Societãþii Literar - Ar-

tistice „TIBISCUS” din Uzdin, una din-
tre asociaþiile culturale româneºti de
primã importanþã a românilor din Ser-
bia; preºedinte al Uniunii Scriitorilor
în Grai Bãnãþean; fondatorul Festiva-
lului Internaþional de Poezie „Drumuri
de spice” de la Uzdin, al Simpozionu-
lui Internaþional „Oameni de seamã ai
Banatului”, precum ºi a altor zece ma-
nifestãri culturale româneºti din Ser-
bia; redactor-ºef al publicaþiei „ Tibis-
cus “, pe care a fondat-o în anul 1990,
o foaie adevãratã, cu largã rãspândire
internaþionalã; redactor-ºef al revistei
„Floare de latinitate”, editatã de
Consiliul Naþional ai Românilor din
Serbia.

Este autorul a peste 40 (patruzeci)
de cãrþi de poezie, publicisticã, tra-
duceri, antologii, ediþii îngrijite etc.

Dor de Eminescu

Eminescu e mult mai mult

decât efemerul adevãrurilor
din Glossa
ºi mai mult
decât poimâinele
din Luceafãrul.
Eminescu este planetarul
nostru cuvânt
ce-ºi are rãdãcinile în zãrile
românescului altar din Kogaion.

Eminescu este privegherea
din piept
ºi sãmânþa culcatã de vânt 
peste mormintele din nori. 
Este zborul primelor aripi 
ºi tãria poeziei de dragoste. 
Eminescu, Eminescu 
ºi-un dor 
ascuns ºi tãcut.

Poeþii

Nu dorm niciodatã.
Decât,
atunci când viseazã.

Putna
Venit-am la tine într-un târziu... 
Dar am venit totuºi.

Putna, izvor nesecat
de credinþã româneascã
în bine.
Putna, zid de apãrare
ºi mãrturisitoare

de rugi.
Putna, candela veºnic vie
a Adevãrului Schimbãrii la faþã.
Putna,
cruce, închinare, sânge ...

(Din volumul „Doi poeþi aceeaºi
limbã”, Editura NIGREDO, Arad, 2008)

La Simpozionul Cetãþii (ediþia a
II-a), care a avut loc în satul Plugova
(Caraº-Severin), poetul Vasile
Barbu, invitat de onoare, liderul
miºcãrii culturale din Uzdin (Serbia)
a fost însoþit ºi de doi oameni de
culturã: Ioþa Bulic, redactorul-ººef  al
revistei  “Bucuria  copiilor”,  din
Panciova,  ºi  de  graficianul  Daniel  de
Susa.

Domnul Daniel de Susa a lãsat
redacþiei noastre douã desene în
scop de publicare. Sperãm ca
desenele frumoase ale graficianului
de Susa sã bucure ochiul cititorului
noºtri.

(N.D.P.)
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FFFFrrrraaaa þþþþ iiii iiii     nnnnooooºººº tttt rrrr iiii

Vasile Barbu

Vorbeºte  Ion  Ionescu,  antrenor  emerit  de  lupte,  fostul  elev
al  maestrului  Ion  Cornianu

Graficã de Daniel Susa



- ALEXANDRU MOCIONI (1841 –
1909)

- CORIOLAN BREDICEANU (1850 –
1909)

- ION POPOVICI BÃNÃÞEANU
(1860 – 1893)

- TRAIAN LALESCU (1882 – 1929)
- CORNEL GRAFªOREANU (1881 –

1949)
- NICOLAE URSU (1905 – 1969)

MULÞUMESC.: N.D.P.
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A fost ani de-a rândul Decanul Fa-
cultãþii de Arte Frumoase din Timi-
ºoara. Între elevii sãi a fost ºi renu-
mitul pictor bãnãþean Vitalis
Cojocaru.

La mulþi ani, domnule profesor!
(REDACÞIA)

NNNNuuuu     uuuu iiii tttt aaaa þþþþ iiii     ccccoooorrrr iiii ffff eeee iiii iiii
ccccuuuu llll tttt uuuurrrr iiii iiii     dddd iiiinnnn     BBBBaaaannnnaaaa tttt ::::

Informare

În data de 30.01.2009 a avut loc o ºe-
dinþã de lucru a Consiliului local Mehadia.

Printre altele s-au discutat mai multe
Proiecte de hotãrâre, cum ar fi: trecerea
domeniului public în domeniu privat a 20 ha
pentru alimentare cu apa al localitãþii
Plugova, canalizare Valea Bolvaºniþa,
amenajarea Parcului Mehadia; Proiect de
Hotãrâre având ca obiectiv monitorizarea
traficului rutier pe raza comunei Mehadia,
prin parteneriat cu o firmã din Cluj Napoca.

Invitat a fost dl comisar V. Bolbotinã de
la Poliþia Bãile Herculane. Domnia sa a so-
licitat sprijinul Primãriei Mehadia pentru a-
locarea unui spaþiu mai mare în care Poliþia
comunei noastre sã-ºi desfãºoare activita-
tea. De asemenea, a expus câteva cazuri
concrete de furt din instituþiile publice, dar
nu numai, fuga elevilor de la orele de
cursuri etc.

Primãria comunei Mehadia se va adresa
cu un rãspuns în ceea ce priveºte aceastã
solicitare în urmãtoarele zile.

În cadrul ºedinþei au mai fost luate în
discuþie câteva cereri de concesionare
terenuri din partea unor cetãþeni ai comunei
noastre. CONSILIER

Un om, un cal ºi un copil!
Omul – Grigore (Gore) Vel-

þanescu zis Boga, din Globu-
Craiova, calul sãu ºi copilul sãu
– Lisandru Velþanescu zis Boga,
frate de cruce cu N.D.P., coleg
de ºcoalã primarã, la ºcoala din
Iablaniþa, copiii au împãrþit ºi
bune ºi rele, la dirigintele Petre
Nicoarã, un dascãl de matema-
tici, cum nu se prea gãsea în
zonã, poate la Dalboºeþ, inspec-
torul Nistor Budescu, aºadar, au
împãrþit ºi bune ºi rele în timp
ce uica Gore zãcea în puºcãrie,

ca deþinut politic, ca ºef de garnizoanã legionarã, zãcea pentru o nenorocitã de puºcã ºi aia
ruginitã. Fusese  un  motiv  plauzibil  pentru  închiderea  unui  legionar,  care  îºi  va  educa  fiul  în
cinste  ºi  omenie,  în  dragoste  pentru  România  Mare.  Nu-ii  aºa  cã  ºi  legionarii  au  fost  patrioþi?!  

(N.D.P.)

Desen de cunoscutul grafician Aurel Brãileanu
Comunicat de pictorul Ignea Loga

Domnul profesor
AUREL BREILEANAUREL BREILEAN – 
la o vârstã frumoasã

cu
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ªCOLI DE ALTÃDATÃªCOLI DE ALTÃDATÃ

Grigore Vieru
Desen de Sabin Bãlaºa

Este cunoscut faptul cã Preparandia arãdea-
nã a jucat un rol însemnat în emanciparea ma-
selor, în special în pãrþile bãnãþene ºi criºene,
când mulþi dintre intelectualii epocii, legaþi de
popor, au luptat pentru înfiinþarea de ºcoli ºi
rãspândirea cãrþii în lumea ruralã. Toate acestea
nu puteau fi realizate fãrã o pregãtire temeinicã
a viitorilor învãþãtori – adevãraþii luminãtori ai
celor mulþi. La început, aceastã instruire s-a
fãcut prin cursurile de varã, care erau mai mult
o iniþiere în probleme de metodicã ºi pedagogie
generalã.

Dupã 1784, autoritãþile vremii sunt nevoite
sã ia mãsuri de reorganizare a ºcolilor, hotãrân-
du-se construirea unor localuri pentru învãþã-
mânt în localitãþile unde asemenea edificii nu
existau. Aºadar, înfiinþarea de ºcoli româneºti
este rezultatul unei lupte care, la începutul
secolului al XIX-lea, se fãcea tot mai simþitã ºi,
în 1802, forurile abilitate sunt nevoite sã hotã-
rascã “îndreptarea ºcolilor poporale”, cãrora sã
li se acorde mai mult sprijin. Astfel, în februarie
1804, printr-o rezoluþie a autoritãþilor ºcolare
centrale, se “porunceºte” preoþilor ºi reprezen-
tanþilor civili ai puterii de stat sã “sfãtuiascã”
pãrinþii sã-ºi dea copiii la ºcoalã când au îm-
plinit ºapte ani.

ªcolarizarea unui numãr mai mare de copii
nu putea fi înfãptuitã fãrã sã se asigure o pregã-
tire mai temeinicã a viitorilor învãþãtori. Nevoia
de ºcoli se resimte în viaþa poporului român ºi,
în 1807, un grup de intelectuali bãnãþeni, între
care: ªtefan Atanasievici (Lugoj), Gheorghe Pe-
trovici (Belinþ), Petru Popovici (Bocºa) ºi Dimi-
trie Þichindeal (Becicherecu Mic) înainteazã o
petiþie împãratului Francisc I, prin care solicitã

fiinþarea unor ºcoli, unde sã fie numit ca di-
rector o persoanã bine pregãtitã pentru a asi-
gura o educaþie bunã tineretului. Aºa a fost nu-
mit ca inspector al ºcolilor neunite, în 1810,
Uroº Nestorovici. Prin numirea sa, au încetat de
a mai funcþiona ca inspectori Ion Opriº (Oradea)
ºi Grigore Obradovici (Timiºoara). Noul numit,
Nestorovici, elaboreazã un plan de organizare a
ºcolilor pe care îl trimite împãratului, ºi unde
face referire la condiþiile de funcþionare ale in-
stituþiilor de învãþãmânt, obiectele de studiu, or-
dinea de predare, îndatoririle profesorilor, re-
guli pentru elevi etc. AAuuttoorriittããþþiillee  vviieenneezzee  ddiissppuunn
îînnffiiiinnþþaarreeaa  aa  ttrreeii  ººccoollii  ppeeddaaggooggiiccee  ((pprreeppaarraannddiiii))
ppeennttrruu  pprreeggããttiirreeaa  îînnvvããþþããttoorriilloorr,,  aacceesstteeaa  aaffllâânndduu-
ssee  llaa::  AArraadd  ((ppeennttrruu  rroommâânnii)),,  SSâânnaannddrreeii  ((ssâârrbbii)),,
PPeessttaa  ((ggrreeccii))..

Inspectorul Nestorovici reorganizeazã ºi
districtele ºcolare astfel: Oradea – 416 ºcoli,
Timiºoara – 180 ºcoli, Lugoj – Caransebeº –
238 ºcoli. ÎÎmmppoottrriivvaa  rreeîînnffiiiinnþþããrriiii  PPrreeppaarraannddiieeii
ddiinn  AArraadd  aauu  lluuppttaatt  ººii  cceerrccuurriillee  bbiisseerriicceeººttii  ssâârr-
bbeeººttii,,  ccaarree  ssee  bbuuccuurraauu  ddee  aannuummiittee  pprriivviilleeggiiii  îînn
ccoonndduucceerreeaa  ººccoolliilloorr  oorrttooddooxxee  ddiinn  BBaannaatt.. Totuºi,
Curtea din Viena consfinþeºte deschiderea pre-
parandiei arãdene, în 1812, iar episcopului i se
cere sã sprijine politica ºcolarã imperialã. Pla-
nul de învãþãmânt cuprindea mai multe materii
umaniste ºi ºtiinþifice, necesare pregãtirii das-
cãlilor, punându-se accentul pe cursurile de pe-
dagogie ºi metodicã. De altfel, Consiliul locote-
nenþial susþine înfiinþarea acestor preparandii:
“Nu se poate nega cã, cultura plebei valahe de
acest rit, care locuieºte mai ales în satele mai
îndepãrtate de oraºe ºi cetãþi, se aflã pe o treap-
tã inferioarã. Cauza acesteia, între mai multe

altele, este chiar aceea cã nu sunt indivizi apþi
pentru învãþãtori într-un numãr aºa de mare”.
Intenþia autoritãþilor centrale era ca în ºcolile
preparandiale nou-înfiinþate, sã nu se punã
accentul atât de mult pe educaþie, ci sã fie date
elevilor cunoºtinþele necesare vieþii de la sate.

PPrriimmuull  ddiirreeccttoorr  aall  PPrreeppaarraannddiieeii  ddiinn  AArraadd  aa
ffoosstt  DDiimmiittrriiee  ÞÞiicchhiinnddeeaall  ((ccaarree  aa  ffuunnccþþiioonnaatt  ccaa  îînn-
vvããþþããttoorr  llaa  BBeelliinnþþ,,  BBeerreeggssããuu  ººii  BBeecciicchheerreeccuu  MMiicc)),,
cceell  ccaarree  ssee  ssttrrããdduuiieeººttee  ssãã  ddeeaa  oo  oorriieennttaarree  iilluu-
mmiinniissttãã  pprroocceessuulluuii  ddee  îînnvvããþþããmmâânntt  ((ssccrriieerreeaa  ccuu
lliitteerree  llaattiinnee,,  rrããssppâânnddiirreeaa  ccããrrþþiilloorr  llaa  ssaattee,,  iinnttrroo-
dduucceerreeaa  ssttuuddiiuulluuii  ppeeddaaggooggiieeii,,  ggeeooggrraaffiieeii  ººii  aall
ggrraammaattiicciiii)). Alãturi de D. Þichindeal, mai gãsim
pe Iosif Iorgovici, C. D. Loga, Al. Gavra, Moise
Nicoarã, Atanasie ªandor, Ion Mihuþ, care este
numit ºi director ºcolar al districtului Caranse-
beº, cu sediul la Lugoj. Relevãm activitatea fol-
cloristicã a lui A. ªandor, care susþine ideea cã
limba românã se aflã în formele ei autentice în
producþiile populare ºi de aici îndemnul pe care
îl adreseazã elevilor sãi de a culege creaþii
folclorice. Ca un rãspuns la aceasta, îînn  11885599,,
mmaaii  mmuullþþii  pprreeppaarraannddiiººttii  eeddiitteeaazzãã  aallmmaannaahhuull
““MMuugguurrii””,,  uunnddee  ººii  IIuulliiaann  GGrroozzeessccuu,,  pprriieetteennuull
ppooeettuulluuii  nnaaþþiioonnaall  MM..  EEmmiinneessccuu,,  sseemmnneeaazzãã  oo
ppooeezziiee  ccuu  ttiittlluull  PPããccuurraarruull, scrisã în versuri de
facturã popularã, ºi o altã creaþie despre care
afirmã cã este “cântare popularã originalã”. A.
ªandor încurajeazã tinerii sã-ºi plece urechile la
nevoile poporului, sã-i cunoascã limba ºi sã ia
pildã de la el: “Cautã poporul de jos cum el se
lipeºte de limbã-ºi / ªi numai tu ca învãþat – alta
iubind – s-o delaºi”, îndemn de care meritã sã
þinem seama, poate, chiar ºi în zilele noastre.

prof. univ. dr. GHEORGHE LUCHESCU

A trecut la cele veºnice poetul Grigore

Vieru, a trecut dincolo de apele Styxului

poetul Eminescu cel de dincolo de Prut.

Îi ºtiam poezia dintr-o antologie a poeþilor

moldoveni ºi am avut bucuria de a-l

cunoaºte, la Uzdin, cred cã în 1994, atunci

când Vasile Barbu ºi uzdinenþii sãu au

dezvelit bustul poetului Mihai Eminescu. A

fost prezent ºi Grigore Vieru. Privindu-l,

simþeam nevoia imperioasã de a-i transmite

un gând senin, i-am zis: „Când mã apucã

dorul de Nichita Stãnescu caut sã-l privesc,

sã-l întâlnesc pe Grigore Vieru”. A fost tare

fericit de zisa mea. Atunci am primit o poezie

de la Grigore pe care am publicat-o în

Almanahul cultural, întocmit cu Vasile Barbu,

fãurarul de cuvinte româneºti date prin foc ca

sã ardã oful duºmanilor neamului românesc.

A trecut, totuºi pe nepusã masã, la cele

veºnice, fratele întru simþire româneascã,

Grigore Vieru. Grigore! ªi dincolo de apele

Styxului suntem împreunã în limbã, simþire

ºi cuget românesc. (N.D.P.)

Nu am, moarte, 
cu tine nimic

Nu am, moarte, cu tine nimic,
Eu nici mãcar nu te urãsc,
Cum te blestemã unii, vreau sã zic,
La fel cum lumina pârãsc.
Dar ce-ai face tu ºi cum ai trãi
De-ai avea mamã ºi-ai muri,
Ce-ai face tu ºi cum ar fi
De-ai avea copii ºi-ar muri?!
Nu am, moarte, cu tine nimic,
Eu nici mãcar nu te urãsc
Vei fi mare tu, eu voi fi mic,
Dar numai din propria-mi viaþã trãiesc.
Nu frica, nu teamã, milã de tine mi-i,
Cã n-ai avut niciodatã mamã,
Cã n-ai avut niciodatã copii.

(Poezia mai sus citatã este una dintre
ultimele creaþii ale poetului moldovean)

O paralelã între O paralelã între 
Nichita Stãnescu ºi Grigore VieruNichita Stãnescu ºi Grigore Vieru

GRIGORE VIERU
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Eminescu la Herculane!Eminescu la Herculane!
În ziua Eminescului, sãrbãtoarea sa

a stat în seama Centrului Cultural
Mehedinþi, personal a domului Florian
Copcea ºi a Consiliului Orãºenesc
Bãile Herculane, personal a domnului
viceprimar, doctor Lalescu.

S-au depus coroane de flori, din par-
tea organizatorilor ºi a Liceului Teoretic
„Herculane” din staþiune, la monu-
mentul „Mihai Eminescu”, prilej cu care
N.D. Petniceanu a þinut o alocuþiune,
evocând imaginea Poetului Naþional.

În continuare, în salonul Bibliotecii
de la Casa de Culturã „Nicolae Stoica
de Haþeg”, prin grija domnului director
Sever Smadu a avut loc un reuºit
spectacol de poezie închinat Poetului

Naþional. Cu aceastã ocazie s-au
împãrþit diplome ºi medalii cu chipul
Eminescului, din partea organizatorilor
Festivalului de Poezie „Mihai
Eminescu”.

Între personalitãþile scrisului ro-
mânesc am reþinut câteva nume
sonore: poeta Ileana Roman, Florian
Copcea, Jean Bãileºteanu, Mihai
Antonescu ºi alþii.

S-au lansat douã cãrþi: „Nu
credeam sã-nvãþ a muri vreodatã”,
Editura „Lumina”, Drobeta, 2008, gen
antologie ºi cartea de versuri „Refugii”
de eleva Denisa Maria Bãlaj, de la
liceul din localitate, apãrutã la aceeaºi
editurã, cu un cuvânt înainte de Florian

Copcea.
ªi tot cu acest prilej NDP i-a oferit

domnului Florian Copcea cartea sa,
„Domnul Eminescu soseºte iarna”,
iar dl. Fl. Copcea i-a oferit Diploma
celei de-a XVIII-a ediþie a „Festivalu-
lui Internaþional de Poezie Emines-
cu”.

Redãm mai jos câteva poezii din
antologie, impresionat în mod plãcut de
valoarea poeziilor elevei de 12 ani,
Denisa Maria Bãlaj, de la Liceul
Hercules, care ºi-a motivat actul poetic,
atât de valoros ºi atât de ludic, prin
vârsta ei, graþie îndrumãrii profesoarei
de românã Oana Bubã.

(N.D.P.)

Miraculoasa poartã a ieºirii din
anonimat se deschide, iatã, pentru a face
loc în fabulosul univers al poeziei, unui
copil-minune înzestrat cu harul ºlefuirii
cuvintelor.

Numele ei: Denisa Maria Bãlaj.
Ciudatele trãiri netrãite în sufletul candid ai
unei, aºadar, tinere poete, gândite ca o
povarã ºi bucurie a clipei efemere,
demonstreazã cu prisosinþã un talent
incontestabil Fãrã îndoialã, despre Denisa
vom mai auzi.

Pentru ea poezia devine o sãrbãtoare
a spiritului, un refugiu în care basmele
copilãriei au rãmas, în urmã, amintire
uitatã. Descopãr în lirica sa o voce aparte,
care prefigureazã un destin poetic cert.

Fie ca drumul Denisei sã fie presãrat cu
nestemate ºi mereu vegheat de credinþa în
cuvânt!

FLORIAN COPCEA

Suflet de copil

o floare –

nimic neobiºnuit,

speranþa ultima

plecând – urcând în paºi mãrunþi

un trandafir alb –

o funie pendulând 

sub spânzurãtoare

în aºteptarea iertãrii

de un timp devin mai curajoasã 

ºi strãbat mii de ploi de stele 

în pace.

Poemul nimãnui
soarele se-nalþã dincolo de amintire

vorbeºte apa

vocea cea neiertãtoare a cuvintelor,

ascunzându-ne ºi alte definiþii pentru

trecut,

pomii stând tãcuþi sub umbra adâncii bolþi

printre noi fumegã uºor,

zic pãsãrile – privighetori ºi

pãsãrile – curcubeu ºi

alte pãsãri murind în colivie

sub zborul trecãtor.

Ecou
în corabie cuvintele

ascund trecerea cãlãreþului de tainã,

un ecou fãrã de lege – înger mã urmãreºte;

privesc în oglindã 

cu-nþelepciune

veºnicul suspin al omului 

aprinde  o  lumânare  

în spatele meu.

Cuvânt înainte

Denisa Maria Bãlaj
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MIHAI ANTONESCU:

Rugãciune de noapte
Se rãni la glezne luna-n 
Crucea turlei de din vale 
O mireasmã se aprinse-n
Vinul din agheasmatare.

Un cosaº muºcã din noapte 
Ca dintr-o icoanã vie 
Trâmbiþând cu îndârjire-n
Tinda cerului pustie.

Iar pe griduri ºi pe ape 
Curserã la un soroc 
Ochii sfinþilor din candeli 
Lãcrimând a busuioc.

SORIN FLORIAN COPCEA:

Într-o aºteptare
Întârzii lângã corabia 
beatã – cerului fãcându-i 
de petrecanie cu sabia, 
cu lancea, cu oglinda

la marginea departelui
stingher mã gândesc 
cum marea îmbolnãveºte 
albastrul ochilor tãi

cum liniºtea valurilor
îmi îmblânzeºte cuvintele.

Vrajã

poemele mele... rece 
sã te lase sperând 
râul a-i trece 
luminã cãutând.

nu frunze îmi ascund 
poemele încolþind 
foc de la ochi luând 
noapte fericind.

poemele acestea-s 
gata de plâns.

VLAD CERNEA JERCA:

Casã... dulce casã!
Motto:
Casã, dulce casã, 
Vis ºi împlinire – 
Caldã, luminoasã, 
Tainicã iubire!...

Copil fiind, poveºti voiam, s-ascult, 
Sã nu mã tem cã-n ziua care vine, 
Când, iar cuprins de-al strãzilor 

tumult, 
Voi mai cerºi bucata mea de pâine...

Un pat voiam, sã pot sã am ºi eu, 
Sã nu mai dorm prin nu ºtiu ce canale, 
Dar parcã de o vreme-i tot mai greu 
ªi nimeni nu gãseºte nici o cale...

ªi o cãsuþã cât un colþ de rai 
Cu mama-n prag, crãiasa din poveste, 
Dar tot mai reci sunt nopþile ºi, vai, 
Speranþe nu-s ºi nici nu-mi dau vreo 

veste.

Se face noapte, mamã...
Se face noapte, mamã, ºi-s orele târzii,
Ai casei spre odihnã se-ndreaptã 

în tãcere –
Frumoasã revederea... De-ai fi 

putut sã vii
S-ar fi deschis tot cerul ca-n noaptea 

de-nviere!...

Dar, nu a fost sã fie!... Lungi aºteptãri 
se-aºtern... 

Simþeam cã eºti prin preajmã, cum 
frunza, briza, simte –

Cã ne priveai în tainã cu ochiul tãu 
matern 

ªi ne certai, când totuºi, uitam de 
jurãminte...

Se face noapte, mamã ºi-i tot mai irig. 
Prin pori, 

Pãtrunde-nfometatã o molimã bizarã –
Pe boltã, stele încã mai împletesc 

splendori 
Doar steaua ta lipseºte ca-n fiecare 

searã!...



Mi-am propus pentru „Vestea” sã port
o discuþie cu una dintre cele mai înzestra-
te spiritual dãscãliþe din Banatul dintot-
deauna, cu doamna Mãrioara
Dop, nãscutã Balintoni, în frun-
taºa comunã Cliciova, din
preajma Fãgetului, acolo unde
drumurile se încruciºeazã ºi
urcã în Ardeal, acolo, pe unde
au mãrºãluit trupele generalului
Bem, în 1848 – 1849.

Dacã Mehadia este cunoscutã
pe harta spiritualã a Banatului
prin generalii sãi de pe vremea
Imperiului ºi prin mãritul cronicar
Nicolae Stoica de Haþeg, locul de
baºtinã al Senioarei Mãrioara Ba-
lintoni-Dop este marcat pe harta
þãrii prin câteva figuri ilustre
precum Iosif Popovici, cu doctoratul în
Franþa, creatorul foneticii experimentale
româneºti, prin protopopul dr. Gheorghe
Popovici de Caransebeº ºi prin avocatul
dr. Al. Buha, prim-pretor de Orºova.

Numele de Balintoni este un nume de
familie pur italian, s-a transmis ºi pãstrat
de pe vremea specialiºtilor italieni în ma-
terie de drumuri ºi poduri, constructori de
cãi ferate în veacul al XIX-lea, care prin
cãsãtorii cu românce s-au stabilit în Banat.

- Doamnã învãþãtoare Maria-Mãrioara
Balintoni Dop, când v-aþi hotãrât sã de-
veniþi cadrul didactic, ce impuls sufletesc
aþi avut?

- Rememorez cu nostalgie acest mã-
reþ impuls, el îmi aduce în faþa ochilor chi-
pul de icoanã al primei mele învãþãtoare,
al doamnei Eleonora Lungu de Cliciova.
Copiii, în primele clase primare, cautã
modele de viaþã, de conduitã, de semã-
nare. Doamna m-a întrebat la fine de an
ºcolar ce aº vrea sã fiu în viaþã, aºa cum
întrebase pe fiecare dintre noi. I-am
rãspuns, privind-o în ochii larg deschiºi,
cu faþa radiind de bucurie:

- Vreau sã ajung dãscãliþã.
- De ce dãscãliþã ºi nu altceva? m-a

întrebat curioasã Doamna mea.
- Ca sã fiu ca dumneavoastrã, i-am

rãspuns mândrã.
- ªi aþi urmat Normala?
- Da, era în vreme de rãzboi, când am

început cursul inferior la ªcoala Normalã
din Lugoj, apoi a urmat cursul superior,
am avut colegã de clasã pe Mia ªu-

vagãu, nãscutã Dop, sora vitregã (dupã
tatã) a lui Nistoricã, astãzi pensionarã în
Topleþ, e vorba de mama medicului Gigi
ªuvãgãu, recãsãtoritã Stângu.

- ªi cum aþi absolvit Normala, doamnã
Dop?

- Printre primele am absolvit-o, deºi
nu mi-a fost uºor, era vreme de rãzboi,
nu se gãseau cãrþi,  învãþam dupã notiþe,
greu gãseam un manual sau un curs pe
la colegii mai mari sau pe la alte ºcoli din
Lugoj, pentru cã în Lugoj erau cinci licee:
Liceul Brediceanu (bãieþi), Liceul „Iulia
Hasdeu” (fete), Liceul Agricol ºi ªcoala
Comercialã. Lugojul era un centru cultu-
ral, cum nu era altul în Banat, acolo bân-
tuia duhul compozitorului Ion Vidu, al
Bredicenilor, al lui Victor Vlad Delamari-
na ºi al lui Ion Popovici-Bãnãþeanu. Me-
reu ni se amintea de aceste ilustre perso-
nalitãþi de ceea ce au fãcut ºi au însem-
nat pentru cultura Banatului ºi a neamului
românesc. Ne aminteau doamnele pro-
fesoare Dobrescu, profesoara de românã
ºi Piþu, directoarea, al cãrei soþ era pro-
fesor la „Brediceanu”.

- Prima repartizare în învãþãmânt?
- La Botineºti, un sat pe vârf de deal,

cu câteva case împrãºtiate pe-o distanþã
de un kilometru ºi ceva, cã pe vreme de
ploaie ºi noroi umblau doar în cizmuliþe
de cauciuc, iar pantofii îi duceam în pla-
sã, ca sã apar curatã în faþa copiilor... Am

avut colege care, deºi nu isprãviserã atât
de strãlucit ºcoala, totuºi, prin relaþii, prin
parale, au reuºit sã fie repartizate în sate

cu staþie de cale feratã, cu
trotuare, unele chiar în Lugoj,
eu fiind din pãrinþi cu venituri
modeste nu am avut pretenþie,
acolo unde am fost repartizatã
acolo m-am prezentat. Eram
singura dãscãliþã în ºcoalã!...
Am muncit mult... De dimineaþa
ºi pânã seara eram prezentã în
ºcoalã, am fãcut ºcoala ca un
pahar de cristal, actele de
administraþie ºi cele ºcolare
þinute la zi, iubeam ºcoala ºi
iubeam copii, aºa cum fusesem
eu iubitã de doamna învãþã-
toare Eleonora Lungu, modelul

meu didactic ºi nu numai...
- Alte modele nu aþi avut?
- Ba da, nu se poate trãi fãrã modele

ºi sprijin la început de carierã... Alte
modele au fost naºii mei Nicolae ºi Irina
Truþã, dascãli în Surduc, centru comunal,
care m-au dãdãcit în primul an de
învãþãmânt, care mi-au spus ce ºi cum sã
fac, ca ºcoala mea sã fie oglindã!... Dar
n-am uitat-o pe prima mea dãscãliþã, pe
doamna Lungu. Ea ajunsese învãþãtoare
în Lugoj, la o ºcoalã generalã care se
afla situatã lângã o bisericã cu douã tur-
nuri... M-am dus ºi am cãutat-o, cu timi-
ditate am deschis uºa clasei. M-a vãzut ºi
de data asta ea avea ochii larg deschiºi
ºi cu faþa numai zâmbet a spus:

- Eºti Marioara Balintoni!
- Da, doamnã învãþãtoare... Fusese o

întâlnire ca între dãscãliþa de odinioarã ºi
eleva sa dragã, dar ºi ca între douã co-
lege, care au ce sã-ºi împãrtãºeascã cu
privire la ºcoalã ºi copii.

- Doamnã învãþãtoare, vã rog sã evo-
caþi un fapt deosebit trãit de dumnea-
voastrã în cei treizeci ºi ºase de ani de
învãþãmânt!

- Au fost mai mult fapte deosebite în
aceºti ani, totuºi unul m-a marcat sufle-
teºte ºi doresc sã-l rememorez pentru cã
e vorba de dragostea mea faþã de ºcoa-
lã, faþã de copii... Prin multã muncã, prin
pasiune ºi interes, prin corectitudine câº-
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Învãþãtoarea  Mãrioara  Dop  
între  prof.  Nistor  Dop  ºi  N.D.P.



tigasem copiii ºi pã-
rinþii din Botineºti, mi-
cuþa mea ºcoalã a-
junsese una de faimã
bunã ºi exemplu de
luat... Copiii mã în-
drãgiserã, nu ºtiau ce
sã-mi facã, sã-mi
aducã, nu aveau nici
ei, nici pãrinþii lor, era
un sat cu oameni sã-
raci... Totuºi, catedra
era plinã de fructe de
sezon, cireºe, mere
dulci, pere ºi nuci... Adesea le degus-
tam cu ei în recreaþie. Copiii învãþau
bine ºi se purtau frumos de dragul
meu.

- Ce calitate sau metodã pedagogicã
socotiþi cã are efect benefic asupra
formãrii caracterelor la copii?

- Sunt mai multe, dar cea mai de
preþ pentru copii este corectitudinea.
Sã fii corect!... Sã fii imparþial!... Sã fii
aspru dar corect, sã drãmuieºti im-
parþial asprimea, la fel sã drãmuieºti ºi
blândeþea. Copiii te judecã ºi iau
aminte! Aºa vor fi ºi ei, în viaþã.

- Vã rog sã evocaþi un fapt deosebit de
ºcoalã trãit de dumneavoastrã în cei
treizeci ºi ºase de ani de învãþãmânt.

- Au fost mai multe, totuºi mã opresc
la unul din primul an de învãþãmânt, care
nu se uitã, ºi care m-a marcat, mi-a
schimbat destinul...

- Vã ascult...
- Într-o zi îmi trece pragul casei de la

ºcoala din Botineºti profesorul Enãºescu,
directorul ºcolii de la Sudriaº, cu un
tovarãº, pe care nu l-am cunoscut, nu s-
a prezentat, eu nu am zis nimic, au luat
loc în spatele clasei, eu mi-am continuat
lecþiile cu cele patru clase (I – IV), ei as-
cultau ºi notau de zor în niºte carneþele.
Nu ºtiam cine putea fi acel tovarãº,
presupuneam cã e de la Raionul Fãget,
dar de unde anume?! Nu ºtiam! Am pre-
dat metodic la fiecare clasã, le-am dat de
lucru, apoi teme pentru acasã. La urmã
am aflat cã tovarãºul respectiv era in-
spectorul ºcolar zonal, de la Secþia învã-
þãmânt de la Raionul Fãget. Au încheiat

procesul-verbal de inspecþie ºi au plecat.
A sosit Consfãtuirea cadrelor didac-

tice de la Raion, m-am trezit strigatã sã
prezint raport de activitate, m-am speriat,
sfãtuitã ce ºi cum de naºa Truþã am pre-
zentat raportul. A doua zi m-am pomenit
invitatã în prezidiu, alãturi de cunoscutul
profesor Gruiescu, care va ajunge pro-
fesor universitar, alãturi de profesorul
Cojocaru – inspector-ºef ºi alþi inspectori,
inclusiv inspectorul Duncescu, la finele
consfãtuirii a anunþat: „Tovarãºa învã-
þãtoare Marioara Balintoni din toamnã
va fi profesoarã la ªcoala Elementarã din
Sudriaº”. Eu am început sã plâng! Nu
voiam sã-mi pãrãsesc copiii din Botineºti,
mã obiºnuisem cu pantofii în plasã ºi sã
înot prin noroi. Mã gândeam la copii,
care deveniserã copiii mei.

Nu am avut încotro. Am plecat la Su-
driaº. Despãrþirea a fost grea. Întregul
sat, cu copiii în frunte, m-au condus
pe jos 5 – 6 km. Flori ºi îmbrãþiºãri ºi
multe lacrimi...

Am învãþat chimie ºi fizicã... Mai târziu
mã vedeam întâmplãtor cu doctorul
Nicolae Enãºescu (fiul directorului...) stri-
ga: „Am ajuns doctor pentru cã am în-
vãþat chimia cu dumneavoastrã!” Era o
bucurie. (Nicolae Enãºescu mi-a fost
prieten, a fost directorul Spitalului de la
Jebel, a locuit în Timiºoara pe str. Fel-
dioara 3, acolo unde a locuit ºi poetul
avocat Ilie Ienea; Nae scria epigrame ºi
cânta frumos: 

„Câtã-i mândra de frumoasã,
Aº pune-o picior la coasã” - n.a.).
- ªi cum aþi ajuns de la Sudriaº la

Mehadia?
- Nu-i greu de

ghicit! L-am cunoscut
pe Nistor Dop încã
fiind elevã la Lugoj,
prin Livia, cu care mã
împrietenisem, ea era
colegã mai micã. Apoi,
Nistoricã renunþase la
medicinã, unde era
student, ºi a urmat Fi-
lologia, a fost coleg cu
mine de ºcoalã, el pre-
da româna ºi france-

za... De la Sudriaº am ajuns la Plugova,
apoi la Reºiþa, în cartierul Gonfundari.
Nistoricã era inspector ºcolar, apoi la
Mehadia, de unde am ieºit la pensie
Asta-i!

- Ce recomandaþi colegelor mai tinere,
în afarã de corectitudine?

- Sã nu intre la clasã cu supãrare în
suflet. Fiecare are câte un necaz, aºa-i
viaþa. Eu lãsam supãrarea dincolo de
pragul clasei, intram la clasã cu zâmbetul
pe buze, uitam de supãrãri. Copiii te simt
dacã eºti supãratã de ceva ºi îi mar-
cheazã, nu dau randamentul pedagogic
scontat... Apoi le-aº mai ruga, fiind vorba
de Mehadia, unde am dãscãlit cel mai
mult, sã nu aibã prejudecãþi, în clasã sunt
copii de intelectuali, dar sunt copii ºi de
muncitori, chiar de oameni sãraci. Sã-i
trateze pe toþi la fel. La opt Martie când
vin în faþa lor cu buchete de flori sã-i
sãrute la fel, cu aceeaºi cãldurã ºi pe cel
frumos îmbrãcat ºi spãlat ºi pe cel
îmbrãcat sãrãcãcios ºi mai murdar. Sã
nu uitãm cã sunt copii de români, dar
sunt ºi copii de þigani. Copii sunt la fel.
Dumnezeu va face la fel cum vor face ºi
ele... Nu dau nume, dar am premiat o
fatã de þigan, tatãl era factor poºtal, Drã-
goi, o colegã mi-a zis: „Tu premiezi þiga-
nii?!” „Da! am rãspuns. Învaþã bine ºi
sufletul nu are culoare!” „Se vede cã
Dumnezeu a avut grijã de copiii ºi de
nepoþii mei, cum eu m-am purtat cu alþii...

Sãrut mâna, Senoara Mãrioara!
Sunteþi o mare Doamnã!...

NICOLAE D. PETNICEANU

V e s t e a  d u m n e a v o a s t r Ã 11

doamna domnului inspector Nistor Dopdoamna domnului inspector Nistor Dop
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AArrttuurr     SSii llvveessttrr ii     ºº ii     „„ccaassaa”” Remember
Întorc zile ca foile-n vânt 
Sã gãsesc ora, când cu tine de mânã, 
Alergam pe câmpul înflorit cu maci 
Într-o inefabilã ºi eternã cãutare.

Apoi, pe-o aripã de cocor desfrunzit 
Pluteam pe oglinda mãrii albastre, 
Într-o feerie despletitã-n amurg 
Ca sã gustãm sublimul dulce-amar al iubirii!

Dorinþã
Nu-mi înlãnþui gândul în extaz, 
Nu-mi înlãtura vorba de luminã, 
Nu-mi spulbera visul de iarnã 
Ce se zbate în speranþa de mâine.

Ci dãruieºte-mi stelele prinse-ntr-o salbã 
ªi jocul fascinant al fulgilor de nea; 
Dã-mi zilele de ieri ºi de astãzi 
În generos remember al nopþilor de mai.

BIANCA NEGRILÃ
Arad, ianuarie 2009

Bianca Negrilã

Fãrã a încerca sã înþelegem personalitatea lui Artur Silvestri, de fapt “persoana” lui, nu este
cu putinþa sã înþelegem opera lui. În contextul acestui articol în mod deliberat voi folosi, în
referire la Artur Silvestri, prezentul ºi prezentul continuu. Dupã pãrerea mea Artur Silvestri se
aflã în veºnicie acolo unde cronologia istoricã ºi a lumii nu mai are nici o importanþã. În
veºnicie lucrurile „sunt”, ieri, astãzi, întotdeauna.

Artur Silvestri este una dintre puþinele “persoane” în înþelesul deplin al cuvântului. Unul din-
tre cei foarte puþini care înþeleg cã Omul, “persoana”, este singura din creaþie care existã si-
multan în spaþiul “noetic”(spiritual) ºi material. Dar încã mai mult “omul” (persoana) are obli-
gaþia de a le uni, aceste douã planuri, prin transfigurarea propriului sãu trup. Aceasta înseam-
nã nu “mortificarea” materiei ci transfigurarea ei, aducerea ei la “starea dintâi”. În aceastã în-
þelegere ar trebui sã fie limpede cã de fapt singurii “materialiºti” autentici, cei care înþeleg ºi res-
pectã cu adevãrat “materia”, sunt chiar creºtinii. Aceastã înþelegere este prima condiþie pentru
desluºirea operei lui Artur Silvestri. Cãci aºa a înþeles ºi a mãrturisit despre “om” Artur Silvestri.

El a ºtiut foarte bine cã “omul” este alcãtuit din trup, suflet ºi duh ºi la fel de bine el a înþeles
diferenþa dintre ele ºi împrejurarea cã ele trebuie sã lucreze în concordie. Artur Silvestri, în
toatã opera lui, mãrturiseºte cã trupul este vehiculul care pune lucruri în miºcare, cã sufletul
este cel care sau prin care existã creºtere, simþire, percepþie, iar duhul este cel prin care sunt
înþelese adevãrurile vesnice, “tainele”, care nu pot fi explicate ci doar contemplate. Iar dea-
supra tuturor stã libera voie, capacitatea ºi obligaþia de a face opþiuni morale, între bine ºi rãu.
Încã mai mult. Artur Silvestri a mai ºtiut ceva, un adevãr înspãimântãtor. A ºtiut cã în întreaga
creaþie nu existã putere mai mare decât libera voie a celor înzestraþi cu conºtiinþa de sine ºi
înþelegere duhovniceascã, care înseamnã capacitatea de a alege între “bine” ºi “rãu”. Aceastã
putere, atunci când este cu premeditare folositã spre rãu, poate avea urmãri devastatoare.
Toate aceste lucruri Artur Silvestri Ie-a ºtiut, a vorbit despre ele, le-a împãrtãºit celor din jur
ºi încã mai mult, cu o generozitate care, dupã cunoºtinþa mea, nu are egal, Ie-a folosit pentru
a promova binele ºi a împiedeca rãul.

Opera lui Artur Silvestri cuprinde capitole numeroase: istorie, critica literarã,filozofie a
culturii, literaturã, memorialisticã, jurnalisticã, corespondenþã, istoria “locurilor”. Între ele toa-
te un loc special îl ocupã scrierile despre “imobiliar”. Mai mult, îmi pare cã pânã acuma, a-
ceste scrieri despre “imobiliar”, au fost mai puþin citate ºi încã mai puþin înþeles ºi asta în
pofida împrejurãrii cã, dupã înþelegerea mea, în ele se aflã “cheia” care poate desluºi opera lui
Artur Silvestri.

Scrierile despre “imobiliar” ale lui Artur Silvestri sunt încã de prea mulþi considerate
“tehnice”. De fapt ele ºi sunt, cãci au arãtat direcþiile de dezvoltare imobiliarã în România,
viitorul dezvoltãrii urbanistice ºi în teritoriu ºi în plus Artur Silvestri a biciuit fãrã milã pe cei
care efectiv tratau ºi trateazã “imobiliarul” ca pe o pradã. Dar ce nu s-a bãgat de seama este
împrejurarea cã Artur Silvestri aºeza în centrul demonstraþiilor sale vatra în jurul cãreia se
aduna oamenii, locul unde ei se roagã ºi unde rup ºi împart pâine, “casa”. Pentru Artur Sil-
vestri “casa” nu erau cei patru pereþi, era “locul” sfânt” unde oamenii fiinþeazã.

Aceasta înþelegere am înþeles-o dintr-o emoþionantã epistolã a lui Artur Silvestri privind
ridicarea unei “case” la Drãgãneºti-Vlasca. Acea zidire era vãzutã de Artur Silvestri ca o
naºtere, ca venirea în lume a unui trup, dacã nu viu, oricum spre viaþã.

Din aceastã înþelegere scrierile despre “imobiliar” ale lui Artur Silvestri nu mai pot fi
socotite “tehnice”. Ele sunt un complex de înþelegere ºi proiectare a evenimentelor istorice
printr-o altã vedere ºi în starea lor veºnicã, întotdeauna.

În centrul evenimentului istoric, social, economic, cultural se aºeazã “casa”, înþeleasã de
Artur Silvestri ca loc spre sfinþire ºi copie a lãcaºului veºnic spre care se cuvine omului sã
tindã necontenit.

Este o înþelegere cu totul nouã, dupã cunoºtinþa mea neîntâlnitã, care obligã ºi care ajutã.
Scrierile despre “casa” ale lui Artur Silvestri sunt scrieri care mãrturisesc o tainã ºi care ne

spun, ca un dangãt de clopot, cã drumul spre bucuria veºnicã este mereu deschis.

ALEXANDRU NEMOIANU

Cam aºa s-ar putea traduce decizia de azi
a curþii constituþionale. Adicã toþi pensionarii
care mai pot... în loc sã stea acasã, sau sã se
gândeascã la altele dupã o viaþã de muncã,
mai vor sã munceascã deoarece nu le ajung
banii de pensie.

Hai sã ne gândim la ce zic cei mai bãtrâni:
“învaþã, mamã! Gãseºte-þi un serviciu ca sã
faci bani ºi sã ne dai ºi nouã la bãtrâneþe, sã
ai grijã de noi!”

In schimb cum? Dacã bãtrânii stau ºi
încearcã sã mai facã un ban ºi dupã ce ies la
pensie, atunci cum?

Într-adevãr sunt tot soiul de joburi pe care
le-ar putea practica pensionarii, de la
mãturãtor de scarã de bloc, la portar / paznic
de formã ºi alte joburi care nu necesitã prea
mult efort intelectual, sau fizic.

În schimb, dezvoltarea ar trebui lãsatã
tinerilor cu idei. ªi nu neapãrat oricãrui tânãr,

pentru cã e riscant sã te laºi pe mâna cuiva
care nu s-a jucat mãcar o data cu focul.
Conservatorii aceºtia ar trebui sã înþeleagã,
viaþa se schimbã, nu poþi sã stai sã faci tot
timpul acelaºi lucru. Ai ajuns la pensie, ok ...
o iei de la capãt fãcând altceva faþã de ce ai
fãcut toatã viaþa. E aºa de simplu....

DANA OPRESCU, studentã

TINERII SUNT BLESTEMAÞI SÃ RÃMÂNÃ CÃPªUNARI SAU SÃ SE SINUCIDÃ?
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Domnul Nicolae Sârbu, ziarist ºi
poet în timpul liber, directorul Bi-
bliotecii „Paul Iorgovici” din Reºiþa,
publicã în ziarul „24 ore”, din 7 ia-
nuarie 2009, articolul „Mielul gra-
foman de ieri / un lup sub aco-
perire sadea”, un soi de rãspuns la
articolul publicat de subsemnatul în
ziarul „Vestea” (noiembrie 2008):
„Naºterea unei cãrþi ºi denigrarea
autorului, pentru reuºitã”.

Doresc sã-mi repun în temã citi-
torii: timp de ºapte ani am studiat,
cercetat, m-am deplasat la Vârºeþ,
Bucureºti ºi Timiºoara pentru docu-
mentare în vederea scrierii cãrþii
„Lumina de la Vãrãdia”, o carte în-
chinatã cãrturarului Paul Iorgovici,
un omagiu adus pentru martie
2008, când se împlineau douã sute
de ani de la moartea bãnãþeanului
Paul Iorgovici. Textul s-a elaborat
sub ochiul omului de ºtiinþã prof.
univ. dr. Criºu Dascãlu, directorul
Institutului „Titu Maiorescu”, de pe
lângã Academia Românã. În final,
dupã a doua lecturã domnul prof.
Criºu Dascãlu a dat girul, printr-un
„cuvânt înainte”, pentru tipar. În
octombrie 2007 textul dactilografiat
a fost prezentat pentru tipar dom-
nului Nicolae Sârbu. Nicolae Sâr-
bu, în chip ostentativ, a întârziat
predarea materialului la tipar ºi
când l-a predat l-a predat cenzu-
rat de mâna sa, fãrã ca eu sã ºtiu
ºi sã-mi dau acordul. A schimbat
timpii la verb, a eliminat sintag-
me ºi a introdus capitole ºi sub-
capitole în text, formulate de el.
În aceastã fazã cartea editatã nu
mã mai reprezenta pe mine în ca-
litate de autor. Mai mult, nu pu-
team accepta o astfel de carte cu
greºeli grosolane ortografice,
texte eronate introduse de Nico-
lae Sârbu. Exemplu, la pagina 23,
Nicolae Sârbu introduce urmãtorul
text: „Printre ostile avataruri al
istoriei!” Lipseºte acordul gramati-
cal! Corect: „…avataruri ale isto-
riei”. Apoi, la iconografie existã o i-
magine din catedrala sârbeascã din
Vârºeþ. Nicolae Sârbu scrie cã în
fotografie este N. D. Petniceanu. În

realitate e prof. Popi Gligor. Preci-
zez: pe copertã se scrie: corectura
a fost asiguratã de Nicolae Sârbu.
Comentariile sunt de prisos, în a-
cest caz cine este cel agramat?! Eu
sunt scriitor ºi nu ziarist vizat de
Academia „ªtefan Gheorghiu” sã-
mi permit un limbaj grosier, gen
presa de partid, unde domnul Sâr-
bu a trudit pe brânci, chiar ºi în pe-
rioada evenimentelor din Decem-
brie 1989…

Se pare cã domnul Sârbu a rã-
mas cu o meteahnã: cenzurarea lu-
crãrilor literare, aºa cum mi-a cen-
zurat lucrarea mea. Se impunea
reeditarea cãrþii aºa cum am scris-o
eu. Contractul cu Biblioteca „Paul
Iorgovici” a expirat în octombrie
2008. Cartea a fost reeditatã în
decembrie 2008. Iese de sub inci-
denþa legii tipãriturilor. Cenzurarea
ediþiei I-a înseamnã un blam pen-
tru Nicolae Sârbu ºi nu  are cãde-
rea de-a ameninþa cu procese.

Am stat ºi am gândit retrospec-
tiv: Nicolae Sârbu a fost bãgat în
seamã, a fost invitat la întâlniri lite-
rare, a venit el sau ºi-a trimis repre-
zentanþi, el niciodatã n-a prezentat
o comunicare scrisã pentru a putea
s-o publicãm. De fiecare datã a pre-
zentat un cuvânt de salut: bla-bla-
bla… Am înghiþit acest fel de-a fi.

Mi-a fost în casã, a fost omenit,
cum doar noi bãnãþenii ºtim sã ne
omenim oaspeþii, mai ceva decât
cei ce-ºi trag aþa din Vâlcea, fie ei
chiar neam de jandarm! La plecare
a plecat cu braþele încãrcate de
cãrþi, de mare valoare, cãrþi care
puteau fi valorificate. Cu chiu – cu
vai, cãrþile au fost înregistrate (du-
pã un an de zile!)… în evidenþele
Bibliotecii „Paul Iorgovici”. De ce
oare?! Personal, în Nicolae Sârbu
am vãzut un om care conduce des-
tinele culturii în Banatul Montan, de
unde îmi trag ºi eu osânza, ºi am
voit sã-l sprijin, am oferit cãrþi, scri-
sori, fotografii cu sutele pentru
secþia „Banatica”, martori Georgel
Chiriac ºi fiica sa, bibliotecarã în a-
ceastã secþie. ªi dupã toate aces-
tea mã ponegreºte? Mã denigrea-

zã? Mã umple cu balele unui „miel
turbat”! Pe mine? Eu, care nu ºtiu
mãcar unde locuieºte Nicolae Sâr-
bu în Reºiþa!!

Acum o explicaþie demnã de luat
în seamã: Nicolae Sârbu mi-a cerut
sã-i dedic cartea lui, aºa cum îi de-
dicasem în 1999 un articol despre
„Paul Iorgovici-Brâncoveanu”. Nu
am voit sã repet gestul din 1999. I-
am dedicat-o profesorului filolog Pe-
tru Oallde, care a decedat în 1994,
se zice, se vorbeºte cã a decedat
de „inimã rea”, ca urmare a unei
altercaþii verbale avutã cu domnul
Nicolae Sârbu. Acesta i-ar fi zis lui
Oallde cã nu ºtie sã foloseascã
virgula, ºi Oallde, autor de cãrþi de
gramaticã, s-ar fi stins de supãrare.
O fi, n-o fi, Nicolae Sârbu ºtie mai
bine, Oallde nu mai poate grãi.

A doua motivaþie: am fost de faþã
când Nicolae Sârbu i-a cerut prin
telefon domnului profesor univ. dr.
Criºu Dascãlu sã aibã grijã de el
cum apare ºi cât apare în Dicþio-
narul General al Scriitorilor apã-
rut sub egida Academiei Româ-
ne, la Bucureºti, coordonator de
zonã profesorul Dascãlu. La pa-
gina 104, în acest dicþionar apare
numele poetului ºi ziaristului Ni-
colae Sârbu doar pe o jumãtate de
coloanã (puþin), iar finalul celor
scrise îl descalificã pe poet! Ma-
terialul a fost scris de poetul Octa-
vian Doclin, din Reºiþa.

Sârbule! Doclin nu putea scrie
mai mult ºi altfel! El n-a uitat cã i-a
fost elev, la Grãdinari, în Banat,
profesorului Petru Oallde. Despre
tine, „mielule”, Tavi Doclin are un
singur epitet, cum l-a avut în iunie
2008 în Muzeul „Cena” din Hercu-
lane: „Jigodie”, „Nu ºtiþi, eram mai
mulþi, ce jigodie este acest Sâr-
bu?!”. Tavi era treaz, urma Fes-
tivalul Internaþional de Folclor. Fã-
cuse alergie la cuvântul „SÂRBU”.

P.S. Revede, domnule, prefaþa la
„De-o sutã de ori Banat”. Faci con-
funzie în date ºi nume, pune mâna pe
carte… profesore (sic)

N.D.P.

“CUVINTE PENTRU URMAªI...”

Lovitura de biliard a domnului Sârbu!



PETRU OALLDE 
ªI LANSAREA UNEI
CÃRÞI PROHIBITE!

Iunie 1988, Timi-
ºoara, Clubul Muncito-
resc „Tehnolemn”, ce-
naclul „Victor Eftimiu”,
lansarea cãrþii „Cân-
tecul la el acasã...” de
Vasile Vãrãdeanu.

Prezintã profesorul
Petru Oallde (**), din
Reºiþa, invitatul de
onoare al scriitorului
Nicolae Danciu
Petniceanu (*),

preºedintele Cenaclului „Victor Eftimiu”.
În stânga profesorului Oallde: profesoara

Lucia Alexandrescu, de la Institutul de Folclor
„Constantin Brãiloiu” din Bucureºti, ºi autorul.

Profesorul Oallde, un cãrturar ºi îndrã-
gostit de acte culturale bãnãþene a rãspuns
invitaþiei, a rãspuns cu curaj deºi ºtia cã
lansarea nu fusese avizatã de organele de
culturã timiºene, pe considerentul cã volumul
fusese editat de Editura Mitropoliei Banatului,
iar autorul era socotit un idealist, fost student
al filozofului P.P. Negulescu.

Întrebare fireascã: unii ziariºti, astãzi mari
cãrturari ºi mari democraþi, în vremea
respectivã scriau cronici laudative despre
liderii comuniºti. Nu-i aºa, tovarãºilor, I.V. ºi
N.S.?! Aºa-i, tatã, aºa-i cameleonilor. 

(NDP)

E vorba de moartea dis-
cutabilã a învãþatului pro-
fesor Petru Oallde, care pe
5 februarie 2009, dacã ar fi
trãit, ºi nu ar fi decedat la 7
aprilie 1994, ar fi împlinit
70 de ani!

Profesorul Petru Oallde
a fost un simpatizant ºi sus-
þinãtor al actelor culturale
întreprinse de Cenaclul
„Victor Eftimiu”, apoi de
Societatea „Sorin Titel”, din
Banat, a participat la unele
manifestãri dovedind un
înalt grad de spiritualitate,
un orizont larg de cunoºtinþe din varia do-
menii.

Profesorul Petru Oallde a fost un specialist
în materie de limba românã ºi în aceastã
ipostazã se gãsise un „Neica-Nimeni” sã-i dea
lecþii de gramaticã, sã-i impute dascãlului de
românã cã nu ºtie sã foloseascã virgula, cã
pune virgula între subiect ºi predicat, aceastã
zicere publicã, probabil în presã, probabil
într-o adunare, l-a afectat profund, a fãcut
stop cardiac ºi a decedat.

Poetul Octavian Doclin este o creaþie
intelectualã a regretatului profesor, i-a fost
elev la liceul din Grãdinari, ºtie multe ºi
mãrunte, are datoria de-a vorbi, de-a da în
vileag pe criminal.

MMooaarrtteeaa  nneeffiirreeaassccãã  ppooaattee  ssuurrvveennii  pprriinn
gglloonnþþ,,  îînnjjuunngghhiieerree,,  ddaarr  eeaa  ttoott  aaººaa  ddee  bbiinnee  ppooaattee
ffii  ccaauuzzaattãã  pprriinn  ccuuvviinnttee,,  pprriinn  vvoorrbbee  ccuu
ggrreeuummâânntt,,  vvoorrbbee  ccaarree  mmeerrgg  ddiirreecctt  llaa  iinniimmãã,,
ccuumm  ppããttrruunnddee  uunn  ppuummnnaall!!

ªi acum, venim sã-l omagiem pe Petru
Oallde?! Ne mustrã conºtiinþa?! Chiar avem
cunoºtinþã, domnilor reºiþeni?!

Istoria cu „virgula” circulã în Banat de la
Timiºoara la Orºova, via Lugoj, ºi nu pricep
de ce factorii culturali de decizie, ºi nu numai
ei, nu comenteazã acest aspect inuman?
„Auzi, domnule, un „nima-n drum, cârpã în
cur”, cu câteva clase drese la fãrã frecvenþã sã
vinã ºi sã-þi zicã þie cã nu ºtii pune virgula, tu,
profesor Petru Oallde, autorul unei cãrþi uni-
cat, „LLuuppttaa  ppeennttrruu  lliimmbbãã  îînn  BBaannaatt”, ttuu,,  pprrooffee-
ssoorr  PPeettrruu  OOaallllddee,,  îînn  pprraagg  ddee  aa-þþii  ssuussþþiinnee  ddoocc-
ttoorraattuull  llaa  CClluujj,,  ccuu  oo  ddiisseerrttaaþþiiee  ddeesspprree  lliimmbbãã??!!

ªi toate acestea s-au consumat în pretinsul
Oraº cu Poeþi! Eu ºtiu cã poeþii nu acceptã
asemenea acte imorale, atunci mã întreb: De
ce taci, poete Octavian Doclin?!? Ai acum un
fecior în Parlament, încearcã sã-l foloseºti
pentru curãþirea oraºului de gunoaiele pripã-
ºite prin culturã. LAE CARABINÃ

V e s t e a  d u m n e a v o a s t r Ã14

„Vestea” este cãutatã
În pofida unor detractori, cu venin pe limbã ºi

nãpârci în suflet, periodicul nostru este tot mai
des solicitat din metropole spirituale.

Bunãoarã, cunoscuta „Agendã” din Timiºoara,
prin redactorul Duºan Baiski, solicitã “Vestea”
pentru a fi reprodusã.

Redãm textul: „Felicitãri pentru Vestea! Feli-
citãri colectivului de redacþie ºi colaboratorilor,
salutãri personale d-lui N. D. Petniceanu. Din
pãcate, în Banatul de câmpie, periodicele din afara
marilor centre economice sunt firave. Mã refer la
Banatul Românesc, fiindcã românii din Banatul
Sârbesc au ºi ei cu ce se lãuda.

În calitatea mea de iniþiator ºi coordonator al
Proiectului Banaterra – enciclopedia Banatului –
am constatat cu bucurie cã în „Vestea” am ce sã
citesc. Tare mult m-ar bucura o colaborare cu noi,
pentru a ne trimite materiale...”

Rãspuns: Vã mulþumim pentru aprecieri. Vã
stãm la dispoziþie. Cereþi ºi veþi primi pentru
Encliclopedia Banatului.

Cu dragoste ºi frãþie. Salutãri d-lui Kovacs, un
profesionist inegalabil. (N.D.P.)

„Am vãzut oameni care împãrþeau
puþina lor hranã cu pãsãrile cerului ºi
chiar cu târâtoarele pãmântului ºi mi-
au plãcut.

Am vãzut alþii, care se lãsau
mâncaþi de pãduchi, roºi de ºobolani,
mirosiþi de hiene ºi nu le alungau pe
motive cã sunt tot opera divinitãþii ºi
nu mi-au mai plãcut”.

*
*   *

Inspirat de acest moto insolit, cunoscutul
scriitor Geo Bogza l-a parafrazat pe Marco
Polo într-o poemã necunoscutã, ori prea pu-
þin cunoscutã de poeþii care îºi scriu poe-
mele în baie. Se dedicã textele unui ase-
menea autor, identificându-sse  cu  o  spur-
cãciune  invocatã  de  Geo  Bogza. (N.D.P.)

„Moto” (dupã Marco Polo)

Se plâng pãduchii cã nu-i iubesc

Recunosc: - nu-i iubesc.

Se plâng de mine ºobolanii cã 

nu-i pup în bot.

Recunosc: - nu-i iubesc.

Se plâng de mine hienele cã nu ies 

cu ele la plimbare.

Recunosc: - nu ies cu ele la plimbare.

Cu toate aceste spurcãciuni 
nu vreau sã am a face, 
Chiar dacã ar fi sã nu ajung
NICIODATÃ ÎN NIRVANA.

GEO BOGZA

CRIMINALUL SE ÎNTOARCECRIMINALUL SE ÎNTOARCE
ÎNTOTDEAUNA LA LOCUL FAPTEI!ÎNTOTDEAUNA LA LOCUL FAPTEI!

Marco Polo
Motto: (la una din lucrãrile lui...)

**
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DDDDoooommmmnnnnuuuullll     iiiinnnnggggiiiinnnneeeerrrr    VVVVeeeellll iiiiccccaaaa,,,,     ddddoooommmmnnnnuuuullll     pppprrrriiiimmmmaaaarrrr
PPPPaaaannnndddduuuurrrruuuu    ººººiiii     ggggaaaazzzzeeeettttaaaa    „„„„VVVVeeeesssstttteeeeaaaa””””    ddddeeee    MMMMeeeehhhhaaaaddddiiiiaaaa
Cu puþinã vreme în urmã, mai precis în

2007, domnul primar Iancu Panduru a fost
premiat cu o diplomã de cãtre domnul ing.
Ioan Velica, ªeful Ligii Scriitorilor din Valea
Jiului, din metropola Petroºani, motivându-ºi
gestul: „Pentru  promovarea  culturii  în
Banatul  Montan  prin  intermediul  gazetei
„Vestea”. Precizãm cã periodicul nostru
circulã prin poºta tradiþionalã, dar circulã ºi
prin internet, pânã dincolo de America!

Ulterior, redacþia a primit ºi câteva cãrþi de
la domnul ing. Ioan Velica, actor ºi scriitor,
între acestea am reþinut volumul „Paiaþe”, des-
pre care vom vorbi mai jos, pe considerentul
cã mai mulþi cititori ne-au cerut sã publicãm în
paginile revistei umor de calitate. Acest umor
l-am gãsit între coperþile opului menþionat.

Înainte de-a vorbi de „Paiaþã” trebuie sã
facem cunoscut un fapt îmbucurãtor, unul
surprizã, în ceea ce-l priveºte pe scriitorul
Ioan Velica. Prin intermediul Radioului „Se-
menic”, Radio Reºiþa, graþie domnului redac-
tor-ºef, Doru Dinu Glãvan, am primit volumul
„Literatura  Hunedoreanã” (de la început pânã
în prezent) – analizã ºi clasificare, Editura
Realitatea Româneascã, 2008, autor ªtefan
Nemecsek.

Între coperþile acestui volum am întâlnit
nume cunoscute, poeþi ºi prozatori, publicaþi
în paginile revistelor „Vrerea” ºi „Eminescu”,
reviste la care am renunþat din motive finan-
ciare), precum: I.D. Sârbu, Nicolae Uþicã, Ce-
cilia Feier, Miron Þic, Petricã Birãu, Rahela
Barcan, Elisabeta Bogãþan, Valeriu Bârgãu,
Mariana Pândaru, Eugen Evu, Maria Dincã,

Dumitru Dem Ioneºcu ºi copilul-miune Ildiko
Lengyel, despre acest copil-minune am dori
sã ºtim ce a mai realizat în materie de poezie
ºi unde se aflã, dorind sã-i publicãm
versurile.

ªtefan Nemcsek are la finele cãrþii o listã
întreagã de bibliografie, aici am reþinut un
nume, de acum drag: Ioan  Velica: „Cetãþeni
de onoare ai municipiului Petroºani”, „Lu-
peni 29 – Blestemul  cãrbunelui”, „Lupeni 77
– Laboratorul Puterii”, „Lupeni Mon Amour”,

„Istoria Petroºaniului în date” etc.
Prin  urmare,  domnul  Ioan  Velica  este  un

nume  cunoscut  în  Valea  Jiului  ºi  nu  numai,
de  acum  ºi  pe  meleagurile  noastre  ºi  ale
„Internetului”.

În „Paiaþa” (schiþe umoristice – Editura
Info, Craiova, 2007) am lecturat un numãr de
cincizeci ºi trei schiþe, de un umor fin,
discret, adesea sugestiv, în stilul umorului
englezesc, ori dacã vreþi în modalitatea
umorului gen: „bate  ºaua  sã  priceapã  iapa!”

Autorul foloseºte întreaga gamã de umor,
dovedind cã stãpâneºte „Lecþia  Caragiale”,
întâlnim umor de limbaj, de situaþie ºi de
caractere, apoi un umor conjunctural; cele
mai  multe  schiþe  îºi  au  sorgintea  în  cruda
realitate  româneascã  contemporanã,  în  coti-
dianul  aºa-zzisei  democraþii,  una  abuzistã,
nãscutã  din  tarele  societãþii  postdecembriste.

În  mod  cu  totul  special  m-aa  impresionat
arta  dialogului  între  personaje,  între  perso-
naje  ºi  autor,  ba  chiar  unele  schiþe  îl  antre-
neazã  ºi  pe  cititor.  Graþie  acestui  har,  majo-
ritatea  schiþelor  pot  fi  dramatizate  ºi jucate  de
actori,  altele  au  valoare  de  scenarii,  pot  rula
în  chip  cinefil.

Reproducem o schiþã – „Mândria de-a fi
miner” pentru umorul ei fin de situaþie. Nu
semnez pânã nu reproduc un pseudoproverb
captivant:

„- Dacã trãi tatã-meu mã fãcea doctor!
- Dar ce meserie avea tatãl dumitale?
- Portar la facultatea de medicinã!”
Umor sec, à la Shakespeare! Felicitãri 

(NDP)

* Nãscut la 29.12.1954, Cluj-Napoca
* Absolvent al Liceului Industrial Minier

Petroºani (secþia electro-mecanicã) – (1974)
* Absolvent al Facultãþii de Maºini ºi Instalaþii

Electromecanice din cadrul Universitãþii 
Tehnice din Petroºani, specializarea maºini 

ºi instalaþii miniere – (1995)

Feri-baci mai avea 6 luni pânã la
pensie. Era miner-ºef de schimb la un
abataj frontal. Îi plãcea munca pe care o
fãcea, dar avea el un of al lui ce nu-i dãdea
pace; ar fi vrut sã iasã la pensie miner-ºef
de brigadã!

ªcoalã nu prea avea. Fãcuse 2 clase cu
ajutorul cãrora ºtia sã se semneze, deci sã-
ºi ia plata ºi avansul. S-a dus la Personal ºi
s-a interesat ce trebuie sã facã pentru a
deveni miner-ºef de brigadã. Foarte simplu,
sã se înscrie la cursul de perfecþionare.

Experienþa mare pe care o avea în
minerit l-a fãcut sã fie dat exemplu la orele
de practicã ºi teorie. Dar a venit ºi ziua
examenului final. Lui Feri-baci i s-a dat o

hârtie, un creion ºi tema: „Metoda de ex-
ploatare a cãrbunelui prin subminare”.

Feri-baci a luat tacticos creionul, l-a
studiat ºi cu gingãºia specificã unui miner,
se semnã în colþul din dreapta sus ºi
aºteptã. Când profesorul examinator a
ajuns la „lucrarea” lui Feri-baci a rãmas
consternat. Nu era scris nimic pe foaie,
decât semnãtura în colþul din dreapta.

- Feri-baci ce s-a întâmplat?!
-  Domnu’ profesor, eu nu ºtiu sã scriu.

Eu muncit, semnat, crescut copiii, mãritat
ºi acum vreu sã ies la pensie ºef de
brigadã. Asta visul meu. Când joc „66" cu
colegii din parc, sã pot sã spun: „Când am
fost ºef de brigadã...”.

- Dar Feri-baci, asta nu se poate.
Trebuie sã avem dovada cã aþi absolvit
cursul.

- Domnu’ profesor. Dacã la gara vine un
tren... 

- Aºa?!...
-  ...ºi pleacã locomotiva cu vagoane

dupã el... prin faþa gãrii trece ºi ultimul va-
gon. El nu opreºte... Aºa ºi eu, domnu pro-
fesor. Toþi trecut... eu nu pot sã rãmân.

ªi aºa a ieºit Feri-baci la pensie: „miner
ºef de brigadã”.

Sãnãtate ºi câþi mai mulþi tromfi, Feri-
baci!

IOAN VELICA

MÂNDRIA DE A FI MINER
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CODRENII PLUGOVENI CODRENII PLUGOVENI 
DE-A LUNGUL VREMIIDE-A LUNGUL VREMII

Ca fiu al satului meu natal, Plugova, ca fost
slujitor al codrului, ºi eu, ca de altfel toþi
plugovenii, mã mândresc cu faptul cã din satul
nostru au plecat sã se „ºcoleascã” în diverse
domenii oameni, care, acolo unde au ajuns, ne-
au fãcut cinste ºi datoritã lor am putut spune cu
mândrie întotdeauna cã suntem „plugoveni”.
Între aceºtia sunt ºi câþiva care au ales sã se
„ºcoleascã” în nobila ºi frumoasa meserie, de
silvicultor, a cãror nume cu multa plãcere ºi
onoare doresc le amintesc în cele ce urmeazã.

Consãteanul nostru Ionicã Drãgulescu (fiul
lui loja Bertaºu, tatãl eminentului medic,
profesor universitar, fost ministru al sãnãtãþii,
Iosif Drãgulescu), a fost primul inginer silvic
plecat din Plugova. În perioada anilor 1951 a
funcþionat ca inspector silvic la Direcþia Silvicã
a fostului judeþ Severin cu reºedinþa la Lugoj .
De numele inginerului silvic Ionicã Drãgulescu
se leagã consolidarea ºi împãdurirea
perimetrelor de ameliorare: Ogaºul lui Pãtru,
Vârnileac, Glana, Bilibuc.

Un alt sãtean al nostru, Petru Drãgan
Cornianu, fratele antrenorului emerit Ion
Cornianu, devine licenþiat al Facultãþii de
Silviculturã, însã, datoritã unei boli nemiloase
nu ajunge sã-ºi împlineascã visul, ºi anume de
urma o carierã în silviculturã.

Inginerul Iancu Drãgan, fiul lui Ilia Turcu,
funcþioneazã o perioadã ca ºef al biroului silvic
în cadrul întreprinderii Forestiere Orºova, apoi
ºef de ocol al Ocolului Silvic Berzasca ºi Oþelu
Roºu. În plinã putere de muncã, în urma unui
atac de cord, Iancu se stinge din viaþã, fiind
înmormântat în cimitirul ortodox din oraºul
Oþelu Roºu.

Toma Grozãvescu, fiul lui Ion Jarcu, o
perioadã îndelungatã deþine funcþia de ºef
serviciu Fond Forestier din cadrul
Inspectoratului Silvic Caraº-Severin – Reºiþa,
dupã care funcþioneazã ca Director al Direcþiei
de Inspecþia Muncii Timiº, în prezent este
pensionar având domiciliul în municipiul
Timiºoara.

În continuare nu aº vrea sã trec cu vederea
nici aportul adus de cãtre codrenii rãmaºi în sat,
care s-au dedicat acestei frumoase dar ºi grele
meserii. Amintesc aici pe brigadierii silvici
Brata Laitin (ªumariu), Pavel Cornianu (Vuca),
Nicolae Laitin (Brata), pãdurarii Matei
Drãgulescu (Breana), Constantin Martinescu
(Gincã). Am fost coleg de serviciu cu toþi aceºti
bravi codreni; toatã mândria ºi recunoºtinþa
mea se îndreaptã spre ei. Datoritã lor, prin tot
ceea ce m-au învãþat, am putut pune în practicã
cunoºtinþele mele teoretice acumulate în ºcoalã.

Tot ei au avut cea mai mare contribuþie în
crearea, îngrijirea ºi conservarea arboretelor din
interiorul perimetrelor de ameliorare: Ogaºul lui

Pãtru, Vârnileac, Glana, Bilibuc, care în
momentul de faþã asigurã liniºtea ºi siguranþa
gospodãriilor dumneavoastrã în perioadele cu
precipitaþii abundente.

Odatã cu rememorarea acestor nume aº vrea
sã remarc, ceea ce, de altfel, se ºi poate
constata foarte uºor, ºi anume existenþa unei
tradiþii silvice la Plugova. Nu pot spune cu
exactitate când s-a nãscut aceastã tradiþie, dar
ceea ce ºtiu cu siguranþã este cã ea a continuat
neîntrerupt în ultimii ani, ajungând astãzi la un
nivel deosebit de ridicat, fãrã precedent, prin
persoana inginerului silvic Ion Tabugan. Format
ca silvicultor într-o instituþie de învãþãmânt
superior cu puternicã tradiþie, unicã în þarã la
vremea respectivã, Facultatea de Silviculturã
din Braºov, a fost ºef de ocol la Sasca Montanã
(fiind ºi cel mai tânãr ºef de ocol în acea
perioadã), apoi la Mehadia ºi Berzasca. Din
anul 2005 pânã în anul 2008, a deþinut funcþia
de Director al Direcþiei Silvice Reºiþa. În
prezent, prin girul acordat de noi, de locuitorii
acestui spaþiu istoric al Banatului de Munte, în
urma alegerilor parlamentare din noiembrie
2008, domnul inginer Ion Tabugan este ales sã
ne reprezinte în Parlamentul României. Este o
mare mândrie, pentru noi toþi plugovenii, cã un
vlãstar pornit din acest sat ajuns atât de departe
într-unul din forurile superioare de conducere
ale statului. O cinste deopotrivã pentru pãrinþi,
plugoveni ºi silvicultori.

Cu multã plãcere constat cã ºi azi mulþi fii ai
satului urmeazã ºcoli cu specific silvic (licee ºi

facultãþi). Mã bucurã foarte mult acest lucru ºi
faptul cã, astfel, datoritã lor, tradiþia silvicã a
Plugovei va continua. Sper ca, prin muncã ºi
profesionalism sã facã cinste acestei meserii,
pãrinþilor ºi înaintaºilor silvicultori.

Astãzi, aruncând o privire panoramicã din
vârful Cerãgãului, satul nostru pare un loc
liniºtit. Strãjuit la stânga de dealul Stâncovacia,
în faþã se înalþã cãtre înãlþimile cerului
legendarul munte Arjana, la poalele cãruia
Dumbrava secondatã de izlazul Ponivia,
Blacniþã ºi Glana sunt ca un scut, care, prin
aºezarea lor, crezi ca doresc sã apere satul de
furia muntelui. Din fericire acesta nu a fost
furios niciodatã însã aceste dealuri cândva,
lipsite fiind de vegetaþie, prezentau ele însele un
pericol prin instabilitatea lor provocatã de
fenomenul eroziunii. Astãzi vegetaþia forestierã
instalatã aici conferã siguranþã prin stoparea
acestui fenomen ºi implicit liniºtea satului ºi a
locuitorilor lui.

COSTA VLAICU 
(pensionar silvic)

PAGINA VERDE

Pãdurea
Ce este marea pentru elini este pãdurea

pentru sufletul Românilor. A sta cu spatele
la pãdure înseamnã a sta acoperit de Îngerii
lui Dumnezeu el codrul este mama noastrã,
cetatea noastrã de scãpare, Ianchearul
refãcut de mânã omeneascã. Vãmile ce le
sloboteau strãmoºii noºtri cãtre sanctuarul
solar al lui Deceneu de la Sarmisegetuza,
erau pãdurile - purificarea sufletului, Hatar-
zisul sufletului românesc era atins strãbã-
tând pãdurea, codrul de aramã, de argint ºi
de aur cãtre izvoarele albe ale lui Eminescu
ºi Sadoveanu cãtre codrii lui Coºbuc ºi
Rebreanu.

Schitul în inima pãdurii într-o poianã a
rãmas ºi este de douã milenii locul, Lo-
gosul omphalosul, casa cerului rugãciu-
nilor poporului român, împrejmuit de
codrul strãbãtut de cãrãri schitul în luminiº
locuit de omul Cuvântului, de Daniel
Sihastru ºi Paisie, de un Cleopa sau Ar-
senie sau Constantin, este cea mai sfântã
zare ºi popas al sufletului românesc de
unde te întorci acasã renãscut, curãþat,
întãrit, înduhovnicit. Pãdurea este oceanul
spiritualitãþii româneºti, mãnãstirea dintr-
un lemn a Credinþei poporului nostru.

IOAN ALEXANDRU

O  fotografie  pentru  eternitate.
Primarul  Iancu  Panduru,  consilierii

sãi  -  Nistor  ºi  Victor  ºi,  întâmplãtor,
N.D.P.,  redactorul  revistei  “Vestea”



Copilul, ca fiinþã umanã, este titularul

drepturilor fundamentale garantate de

CONSTITUÞIA ROMÂNIEI ºi de actele

internaþionale la care statul român este parte.

Legea cu privire la protecþia ºi promovarea

drepturilor copilului consacrã numai aspecte

particulare rezultate din situaþii speciale ale

copiilor.

Legea nr. 274/2004 reglementeazã astfel

situaþia nefavorabilã a unui copil lipsit de o-

crotirea pãrinþilor, precizând procedura

adopþiei. Potrivit art. 5, alin. 2 al acestei legi,

copilul poate fi adoptat pânã, la dobândirea

capacitãþii depline de exerciþiu. Capacitatea

de exerciþiu se dobândeºte la împlinirea

vârstei de 18 ani, când persoana devine

majorã sau, în cazul femeii, prin cãsãtorie la

16 ani.

Pot fi adoptaþi, dacã îndeplinesc ºi

celelalte condiþii cerute, bãrbatul care nu a

împlinit vârsta de 18 ani, femeia necãsãtoritã

pânã ce împlineºte 18 ani, dar ºi minora pânã

la încheierea cãsãtoriei.

Existã ºi o excepþie de la aceastã regula,

prevãzutã de art. 5, alin. 3, din Legea nr.

274/2004 în sensul cã persoana care a

dobândit capacitatea deplinã de exerciþiu

(persoana majorã) poate fi adoptatã de cãtre

persoana care a crescut-o. Prin creºtere se

înþelege nu numai acordarea întreþinerii pe

timpul cât era minor, ci ºi existenta unor

raporturi asemãnãtoare cu cele existente între

pãrinþi ºi copii.

Creºterea în timpul minoritãþii de cel ce

doreºte sã-l adopte trebuie sã fie pe o duratã

mai lungã ºi sã nu aibã doar un caracter

ocazional. Cei ce trebuie sã consimtã la

adopþie sunt: pãrinþii naturali sau tutorele

copilului, dacã pãrinþii fireºti sunt decedaþi,

necunoscuþi, declaraþi morþi sau dispãruþi ori

sunt puºi sub interdicþie, copilul dat spre

adopþie dacã a împlinit 10 ani, adoptatorul

sau familia adoptatoare.

Nu este valabil ºi se pedepseºte, consim-

þãmântul dat ca urmare a unor presiuni sau

efectuarea unor contraprestaþii, independent

de natura acestora, fie anterioarã sau

ulterioarã încheierii adopþiei.

av. CONSTANÞA BARDAC-VASILESCU
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Recomandarea este în interesul absolut al
consolidãrii familiei tale, este sfatul unui om
cu experienþa a douã cãsãtorii, este îndemnul
unui om care a trecut de vârsta senectuþii.

Mi-am propus sã scriu acest mic eseu
dupã ce am citit alt gen de sfaturi în
suplimentul cultural al unei publicaþii
timiºorene, de mare tiraj. În acest supliment
am citit sfaturi date tinerelor femei cum sã
facã sã nu se culce cu bãrbatul ei, cu
prietenul sau cu amantul ei. Reproduc câteva
din aceste sfaturi:

„Simulezi cã eºti bolnavã, cã te doare
capul sau ai un deranjament stomacal... Cã
eºti indispusã, ai o migrenã, invoci o boalã
în clipa în care te vâri în aºternut... Altãdatã,
înainte de culcare, provoci o discuþie
contradictorie, invoci o supãrare pe felul sãu
de a se fi comportat, cauþi o pricinã, o ceartã!
Îi va tãia pofta de-a te avea în pat.” ªi uite
aºa, cititoarea mea, se dau fel de fel de
invocaþii mai mult sau mai puþin plauzibile,
ca sã nu te culci cu omul de lângã tine, sã te
culci cât mai rar, ca sã nu faci copii ºi sã nu-
þi deformezi corpul.

Concluzie: bãrbatul  cautã  în  altã  parte

ceea  ce  nu  are  acasã.  ªi  aceste  idioate  sfaturi
duc  la  ruperea  unei  relaþii,  chiar  la  desfa-
cerea  cãsãtoriei.

Pentru bãrbat actul sexual este cea mai
mare fericire, sub rezerva cã femeia se
dãruieºte cu totul, cã este caldã, tandrã ºi cã
se miºcã bine în pat. De unde nu, femeia
frigidã ºi cu mofturi, fel ºi fel, va fi
abandonatã.

Cuplurile sunt realizate pentru a face
copii, Sfânta Carte spune rãspicat: „Iubiþi-vã
ºi înmulþiþi-vã!” Dacã nu te culci cu el, n-ai
cum face copii, nu creºte sporul de
natalitate. Pe vremea lui Ceauºescu circula
un banc:

- Cum merge culesul porumbului?
- Nu prea merge, tov. Preºedinte!
- Bãgaþi armata!
- Cum merge culesul cartofilor?
- Nu prea merge, tov. Preºedinte!
- Bãgaþi armata!
- Cum creºte natalitatea?
- Nu prea creºte!
- Bãgaþi armata!
Aºa cã atenþie, voi femei! Vine armata

peste voi... (L.C.)

Cancerul de col uterin!
Cancerul de col uterin apare la vârste tinere,

majoritatea pacientelor având între 30 ºi 45 de
ani. Conform Programului de evaluare a stãrii de
sãnãtate a populaþiei derulat de Ministerul
Sãnãtãþii, maladia ameninþã populaþia judeþului.
Boala se transmite prin contact sexual. Suferin-
þele ulterioare ar putea fi stopate prin vizita
periodicã la medicul ginecolog.

Boala se transmite prin contact sexual
Conform specialiºtilor, cancerul de col uterin

este determinat în 97 la sutã din cazuri de virusul
papilomatozei umane (HPV). Responsabili de
transmiterea bolii sunt bãrbaþii care poartã
microbul de la o partenerã la alta. Cu cât creºte
numãrul partenerilor, cu atât riscul de infecþie
este mai mare. Conform studiilor statistice,
frecvenþa bolii este mai ridicatã la femeile care au
avut, în cursul vieþii, mai mult de ºase parteneri",
a declarat prof. dr. Narcis Hrubaru, medic la
Clinica de Obstetricã-Ginecologie "Bega" din
cadrul Spitalului Judeþean Timiºoara. Dacã în
România, incidenþa afecþiunii creºte de la un an
la altul, rãpind sute de suflete, în alte pãrþi din
lume, mortalitatea este foarte scãzutã datoritã
mãsurilor de prevenþie. Conform specialiºtilor,
depistarea bolii în primii 3-5 ani de la contactul
"ucigaº" este esenþialã.

"Cancerul de col uterin poate fi diagnosticat
în urma unui consult ginecologic însoþit de
examenul Babeº-Papanicolau. Bolnavele se pot
vindeca dacã afecþiunea este depistatã din timp,
motiv pentru care recomandãm efectuarea anualã
a controlului medical. În foarte multe cauze,
femeile se prezintã târziu la medic din cauza unei
false pudori. Chiar dacã au contactat boala,
pacientele se simt bine ani de zile. Înrãutãþirea
stãrii de sãnãtate ºi apariþia sângerãrilor le
determinã pe femei sã vinã la doctor. Din pãcate,
atunci este prea târziu", a precizat prof. dr. Narcis
Hrubaru. Intervenþia chirurgicalã în primele stadii
ale bolii nu este invalidantã. Specialiºtii spun cã
pacientele operate în fazã incipientã pot avea
copii. Dupã 7-10 ani de la instalarea bolii, orice
intervenþie este tardivã.

dr. ISTRAT

PROCEDURA ADOPÞIEI
D-na R.I. întreabã - avocatul va rãspunde -

În aparenþã un fapt obiºnuit, care se face fãrã
opreliºte! S-a întâmplat într-o vreme când exista
opreliºte pentru o anumitã categorie socialã. S-a
întâmplat în Timiºoara, Biserica din Piaþa Crucii,
naºã fiind Doamna Ana Danciu, din Mehadia,
soþia Comandantului Adjunct al Aeroportului
Internaþional.

Era interzis pentru naºã având în vedere
statutul de soþie a unui asemenea cadru. Dar
pentru doamna Danciu, Prinþesa cu ochi asiatici,
ºi pentru ortacul ei de-o viaþã, Biserica Ortodoxã
Românã ºi tradiþiile româneºti erau mai presus de
o funcþie efemerã!

Azi pruncuþul – Gruneanþu (ruda decanului
Baroului de Avocaþi din Timiºoara) are peste 30
de ani. Este mecanic auto în cartierul Ronaþ, la
capãtul tramvaiului cinci. (N.D.P.)

Femeie! Culcã-te cu bãrbatul tãu de câte ori el o cere!

BOTEZUL UNUI PRUNCUÞ!



AU EXISTAT...
Vrem, nu vrem, au existat crunte eveni-

mente în istoria poporului român, care  nu  tre-
buie  uitate,  mai  ales  cã  în  aceste  evenimente
au  fost  pierdute  vieþi  omeneºti...

A existat Rãscoala din 1907, cum a existat
Primul Rãzboi Mondial, a existat O Griviþã
scãldatã în sânge, cum a existat Al Doilea
Rãzboi Mondial, a existat o grevã a minerilor
în 1977, cum a existat un Braºov în 1988, a
existat  acum  zece  ani  o  miºcare  a  minerilor
din  Valea  Jiului  pornitã  din  motive  de  foame-
te,  de  sãrãcie,  de  condiþii  inumane  de  muncã,
provocând  moartea  minerilor,  cum  au  provo-
cat  ºi  moartea  recentã  a  minerilor  de  la  Mina
Vulcan.  Sunt  evenimente  care  nu  trebuie  ui-
tate,  mai  ales  de  muncitori  ºi  de  urmaºii  lor.

De la poetul George Voºtinaru, inginer o
viaþã de om în Atelierele C.F.., ne-a rãmas o
poezie, pe care o dãm tiparului. 

(NDP)

La Griviþa...

Durea la Griviþa durerea þãrii,
Scrâºnitã în junii-ncleºtaþi pe ciocan,
în feþele arse de soarele verii,
în mine ºi-n sondele negrului lan.

Durea gerul iernii-n scoabele zãrii
în inimã-n gânduri, mai tare durea.
Din glas de obidã, în pasul rãbdãrii
revolta, mânia ºi ura, creºtea.

Cu þipãt de gloanþe ºi murmur de sânge,
împroºcã stãpânii plumbi grei
în glasul sirenei, cu trupul ce plânge,
la Griviþa-n iarna lui treizeci ºi trei.

Pornitu-s-a-atunci în clocot durerea
pe uliþã, în temniþã, pe umeda glie,
iar braþul ce zace, aprinde-n tãcere
o Griviþã, o lampã, o purpurã vie.

Vântule bãtând pridvorul 
ºi pe geamuri întristate,
þese-n firul tãu, fiorul
unei lumi mai luminate.
(1973)

Blestemul plugului

Din când în când aºtept un glas,
Ogorul sã mã cheme

Sã-mi dea din el ce-a mai rãmas
ªi-a bir, sã mã blesteme.

Sã-mi duc prin brazde ce-am mai bun,
Sclipiri de nemurire,
Blestemul plugului strãbun
Din suflet ºi simþire.

Te semãn eu, sfios pãmânt
Cu sâmburi de dreptate
ªi pãrþi din sfântul jurãmânt
Le-oi duce mai departe.

Iar, pânã când m-oi semãna
În lumea fãrã lume
Al brazdei cântec l-oi cânta
ªi ale ei cutume.

Iulie 2008,
IONUÞ DRÃGAN, student

SFÂNTUL HOREA!
Aºa-l vedeam în abecedar, aºa-l vãd ºi

astãzi la
vârsta se-
nectuþii! Ro-
mâni! Vã
rog, nu-l ui-
taþi pe Ho-
rea, aºa
cum nu-l
uitaþi pe
ªtefan cel
Mare, aºa
cum nu-l
uitaþi pe

Mihai Eminescu, Biblia Neamului Românesc.
Horea, pe numele sãu adevãrat, Nicolae

Ursu, din Albac, satul Fericetu, a fost un
Hristos cu coasa în spinare, zisa preotului
Ioan Brânzei din Timiºoara.

El ºi ortacii sãi au fost traºi pe roatã, alþii
aruncaþi în temniþã, mulþi au fost duºi în
surghiun, în Banatul istoric, probabil pe la
Alibunar. ªi toate aceste crime s-au comis
pentru cã românii au cerut ºi ei o viaþã de om
ºi nu una de câine în lanþ.

Imperialii ºi nobilii maghiari i-au ucis ºi
batjocurit pe români ºi românii de astãzi,
urmaºii urmaºilor din februarie 1785, nu
trebuie sã uite, nu au dreptul sã uite crima de
la Alba-Iulia.

Iobagilor  din  Apuseni  le  închin  „Colindul”
cules. (NDP)

Colinda moþului
Sus pe Muntele Gãina
A gãtat moþul fãina;

N-are pitã, nici mãlai
Numai fluier ºi buhai
Lerui, Doamne, Ler,
Ninge ºi e ger.

- Hai, cãluþ, pe drum de þarã, 
C-aºa-i soarta noastrã amarã,
Tu sã tragi, eu sã vând poame
ªi sã colindãm a foame.
Lerui, Doane, Ler,
Ninge ºi e ger.

În Abrud, la Detunata
Coborât-a Preacurata
Pe-o razã de luminã
Sã-mpartã la moþi fãinã,
Lerui, Doamne, Ler,
Cad fulgi mari din cer.

- Hai, cãluþ, cãluþ de munte
Pe la gazdele de frunte;
Tu necheazã dup-abrac
Eu colind dupã colac
Lerui, Doamne, Ler,
Ninge ºi e ger.

La Avrig, la Scãriºoara,
Îndureratã-s-a Fecioara
De-a intra la moþi prin casã
ªi le-a pus mãlai pe masã
Lerui, Doamne, Ler,
Ninge ºi e ger.

- Hai, cãluþule, mai hii!
La nevastã ºi copii.
Trage-nn  Vidra  de  Crãciun,
Sã  zic  un  colind  strãbun
Lerui,  Doamne,  Ler,
Ninge  ºi  e  ger!

Moþii în durerea lor...

În durerea lor cea deasã,
n-au plecat moþii de-acasã,
Au urcat doar vârf de munte,
Vrerea hidrei sã înfrunte.

Învingãtori sau învinºi,
cu paºi grei ori paºi aprinºi,
de la vatrã, de la masã
N-AU PLECAT MOÞII DE-ACASÃ!

(din volumul de versuri „Io, Horea
Valahul”, volum reeditat la cererea românilor
din Canada! E un succes, domnilor. Fie-i, lui
badea Ghiþã, þãrâna veºnic uºoarã! - N.D.P.)
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Cu voia Domnului s-au încheiat alegerile
cu bine, avem un Nou Parlament, avem  ºi  un
nou  Guvern  care  se  întruneºte  de  zece  ori  pe
zi  ºi  nu-ii  capabil  sã  emitã  Bugetul  pe  2009!

Speranþa a închis ochii! Preþurile  ne  ucid!
Leul,  bietul  de  el,  este  hãituit  zi  ºi  noapte
pânã  se  va  alege  praful  de  el!

În  aceastã  fazã  este  nevoie  totuºi  de  un  alt
toboºar!  Unul  ridicat  din  mijlocul  celor
sãraci,  pentru  cã  bogatul  nu-ll  crede  pe  sãrac!

Luaþi  aminte,  români!  Cei  ce  se  laudã  cu
averi  (bani  în  bancã,  vile,  viliºoare  etc.)  au
intrat  în  Parlament  ºi  în  Guvern  cu  un  singur
gând:  mãrirea  averii  prin  sãrãcia  celor  sãraci!

Unde-i, Doamne, Mila Ta?! E un strigãt la
cer! E un strigãt pe mare ºi în pustiu Þara
trebuie  sã  se  miºte  în  alt  sens!  (N.D.P.)

A minerit la Mehadia, dar mai înainte a
minerit ani de-a rândul în Valea Jiului, în mai
multe mine, dar ºi la Mina de la Vulcan, unde
s-a produs, în 2007, moartea celor 12 mineri
ºi mulþi alþii rãniþi.

M-a interesat pãrerea sa, cum oare se pot
întâmpla asemenea nenorociri?! Mi-a rãs-
puns: „În primul rând este vorba de neglijenþa
oamenilor care coboarã în abataj, a celor cu
responsabilitãþi sã controleze prezenþa gazului
pentru a se lua mãsuri urgente de evacuare ºi
prevenire a unor catastrofe. Dar, din pãcate,
sunt ºi nenorociþi care îmbracã aparatele
semnalizatoare în pungi de naylon ºi ele nu
mai indicã realitatea.. ªi gazul se adunã ºi la
cea mai micã scânteie are loc explozia. Dacã
aparatele nu sunt învelite în naylon, înseamnã
cã sunt vechi, uzate ºi nu mai sunt bune”.

Prietenul meu, Imbre Fülop din Mehadia,
stabilit aici prin cãsãtorie, era deprimat ºi
suferea cumplit pentru morþii de la Vulcan.

Întrebare: îînn  aaffaarrãã  ddee  MMiirroonn  CCoozzmmaa,,  aauu  ssuu-
ffeerriitt  ººii  aallþþiiii,,  ddiinnttrree  ººeeffii?!

LAE CARABINÃ

Toboºar deToboºar de
„timpuri noi”!„timpuri noi”!

Minerul Imbre Fülop

Umor

Un ardelean e oprit de un poliþist,

care îi spune:

- Daþi-mi numele ºi prenumele.

- Ai înnebunit? ªi pe urmã cum mã mai

numesc?

- Ce are Brad Pitt prea scurt,

Schwartzenegger prea lung, Madona nu

are, iar Papa nu-l prea foloseºte?

- Numele de familie

MARIA DINCÃ, POETÃ DIN VALEA JIULUI:

RÃZBUNAREA
lui Miron

Ce gând urât m-a ros ca igrasia? 
Din când în când descoperindu-ºi faþa: 
Cum a crescut odatã cu viaþa? 
Când sub obroc i-am îngropat urgia.

De ce când, uneori, încerc mânia, 
Cu foc, el, îmi aprinde suprafaþa, 
ªi zgândãrã din temelii paiaþa, 
Dorind sã îºi arate cerbicia?!

Deºi îl stãpânesc, cum pot mai bine. 
El, tot ar vrea sã zburde, cu plãcere, 
ªi neputând, mã chinuie pe mine.

Dar  dacã  va  scãpa  din  priveghere,  
În  ziua-nn  care  nu-ll  mai  pot  reþine.  
Va  arde  tot  ce-nn  viaþa-mmi  fu  durere!

“Maghiarizarea” numelor
româneºti

O practicã extinsã la nivel naþional de cãtre
toþi conaþionalii noºtri, este scrierea numelui
urmat de prenume. Dar aceasta nu înseamnã
cã este ºi corect astfel. Cred cã foarte puþin
dintre dumneavoastrã v-aþi pus întrebarea pri-
vind sensul cuvântului prenume, sau pur ºi
simplu de ce i se spune prenume. I se spune
astfel tocmai pentru cã el trebuie aºezat în faþa
numelui (prefixul „pre” indicând acest lucru) -
ºi abia apoi, urmeazã numele. Se pare cã prac-
tica folosirii inverse - “numele ºi prenumele” -
dateazã din vremea când era nevoie pentru a
se întocmi tabele în ordine alfabeticã, ceea ce
nu mai e cazul în situaþia evidenþei pe calcula-
tor. Dupã cum se ºtie, numele de familie întot-
deauna constituie un atribut de particularitate
sau de proprietate a unui grup de persoane, ºi
anume familia, ºi se moºteneºte din tatã în fiu,
iar prenumele se dã la naºtere fiecãrui individ,
ceea ce reprezintã elementul de particularitate
ce-l defineºte ca persoanã individualã. În
consecinþã, astãzi la toate popoarele europene
ºi neeuropene, numele de familie se aflã în
urma numelui individului.

În acest context trebuie sã ºtiþi cã maghiarii
sunt singurii din lume care scriu numele ºi
apoi prenumele. Numele de familie a devenit
obligatoriu la maghiari din anul 1787, de
atunci acesta se scrie înaintea prenumelui.

Ca soluþii pentru a se evita unele confuzii
în privinþa numelui ºi a prenumelui, la noi, se
mai obiºnuieºte ca dupã nume sã se punã
virgulã, iar apoi, prenumele. Pentru o dife-
renþiere în plus, se mai obiºnuieºte sã se scrie
prenumele cu litere mici, iar numele cu majus-
cule, sã se vadã mai evident ca, de exemplu, în
cazul “Ion GHEORGHE”, Ion este prenumele
iar GHEORGHE numele.

COSTEL VLAICU

Patriei
Îþi mulþumesc pen-

tru izvor ºi pãsãri, 
Pentru cãldura demnã 

dintr-un mãr 
Îþi mulþumesc pentru 

aceste steaguri, 
Pentru mândrie, 

pentru adevãr.

Îþi mulþumesc din carte ºi din suflet, 
Pe defileul cerului de jos, 
Îþi mulþumesc pentru cules ºi toamne, 
Pentru finalul unui drum frumos.

Îþi mulþumesc din patru zãri de-odatã, 
În zori, amiazã, în amurg ºi noapte, 
Îþi mulþumesc pentru zãpezi ºi muguri 
ªi pentru toate lanurile coapte.

Îþi mulþumesc prin flamura din cântec, 
Cu care luptei tale îi rãspund, 
Îþi mulþumesc pentru fântâni crescute 
La rãdãcina visului rotund,.

Îþi mulþumesc pentru-nãlþimea clipei, 
Mã plec în faþa dorului tãu sfânt 
Cum mulþumeºte iarba în tãcere 
Când se aºterne ploaia pe pãmânt.

Vrem  un  toboºar  nou!



CASÃ DE VÂNZARE

În comuna Mehadia nr. 439 (Caraº-Severin),
la cinci kilometri de Bãile Herculane, funcþionalã,
cu mai multe încãperi, grãdinã, pomi fructiferi,
condiþii moderne de locuit, liberã de orice
angajamente, în ºosea principalã, la douã sute de
metri de gara C.F.R.

O casã aspectuoasã, se vede din imaginea alã-
turatã. Proprietar profesor Ionicã Gãrãiacu, Arad,
telefon: 0740 104416. Informaþii se pot lua ºi de
la Elena Covaciu-Vlãduceanu, Mehadia, tel. 0255
523 118. Preþ: 40.000 euro, negociabil. 

(REDACÞIA)

Ce face beþia
La Triod aºa se scrie: 
Iuda ‘ntâi s-a îmbãtat 
ªi prinzând curaj vicleanul, 
Pe  Hristos l-a sãrutat.

Treaz nu ar fi fost în stare, 
Ca sã  vândã, pe Iisus. 
Dar trezindu-se la urmã 
ªtreangul în grumaz ºi-a pus.

Iar Irod ºi el (ca Iuda) 
Lacom ºi un  beþivan, 
A jertfit Irodiadei 
Capul Sfântului Ioan.

Dar ºi el, de aceastã faptã 
S-a scârbit ºi s-a cãit 
ªi ‘naintea  morþii sale 
Viermii l-au îngãurit.

ªi de-atunci ºi pânã  astãzi, 
Câte nu s-au întâmplat, 
Fapte jalnice, murdare 
Cu nãravul blestemat.

ªi mai mult mã prinde mila
De o casã cu copii. 
Unde tata umblã noaptea 
Cãrþi jucând ºi în  beþii.

ªi spre ziuã, când se ‘ntoarce 
Punga goalã ºi beat tun. 
El rãstoarnã toatã casa, 
Înjurând ca un nebun.

Plâng copiii ºi cu mama, 
Spãimântaþi de ochii sãi 
Fiindcã „nu-i mâncarea bunã” 
O mai zvântã ºi-n  bãtãi.

Faceþi fraþilor  o lege 
Pentru omul de-acest fel, 
Care-ºi ruineazã casa 
ªi la urmã ºi pe el. înv. GEORGE BÃLTEANU
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CONCURS
DE POEZIE

REGULAMENT

Concursul se lanseazã în 6 ianuarie
ºi are datã limitã de primire a textelor
este 15 martie 2009. Este un concurs
pentru încurajarea scrierii de poezie
spiritualã. Oricine poate participa la
concurs, fãrã limite de vârstã, profesie,
localitate, religie etc. Finaliºtii ºi
câºtigãtorii vor fi anunþaþi printr-o
festivitate în data de 20 martie 2009
când vor fi înmânate premiile.
Informaþiile vã vor fi oferite începând
cu 6 ianuarie. Se pot trimite maxim 3
poezii pe coli A4 la adresa poºtala sau
la email enescu.marilena@gmail.com
în format doc.

CINE CUMPÃRÃ O MOARÃ?
SANDU ENACHE zis Ache din Mehadia nr.

41, telefon 0255 523 335 vinde în perfectã stare
de funcþionare o moarã de mãcinat porumb,
construcþie metalicã, cu motor de 22 V,
mãcinarea se face prin pietre cu diametrul de 42
centimetri. Preþul negociabil fiind 1500 (o mie
cinci sute) lei.

O carte pentru 
o bibliotecã!

Români din lumea largã! Sã fim receptivi la
glasul unui confrate, colegul profesor Gheorghe
Chiriac, din Reºiþa, str. ªurianu nr.  5, bloc 5,
scara C, ap. 8.

Profesorul G. Chiriac, cunoscut în zona
noastrã montanã, din vremea când lucra ca
bibliotecar la „Paul Iorgovici” Reºiþa (instructor
metodist, om de valoare ºi de bun-simþ), ºi-a
propus sã înjghebeze o bibliotecã în satul sãu
Gârliºte (în Caraº). Vã rog, luaþi exemplul meu:
am donat ºi voi dona cãrþi în acest scop. Vã rog pe
toþi aceia care aveþi o carte în plus, trimiteþi-o în
semn de donaþie unui om de carte pentru o
bibliotecã sãteascã.

Mã opresc, gândind la posibilitãþile unor
cãrturari: doamna Brãescu Mariana din Bucureºti,
Porumbescu 8 – 10, la Ion Marin Almãjan,
Timiºoara str. Turgheniev 3, la Pavel Panduru din
Prigor, de Caraº. (NDP)

Elena Gheorghe va reprezenta România 
la Eurovision

Comuna Dudeºtii Noi, Timiº, a trãit la
mare intensitate finala de sâmbãtã!

Priviþi! Ce pantof frumos are!!

Dãscãliþele Mehadiei 
de acum o jumãtate de veac. 
Ce tinere ºi ce pantofi aveau!

Deces
Vineri noaptea (6/7 februarie a.c.) a de-

cedat mecanicul c.f.r. Mircea Nicolae, zis
Pinea (pensionar), în urma unui stop car-
diac. A fost înhumat în cimitirul ortodox din
Mehadia.

Îl plâng: soþia Mãrioara, fiicele Sofica ºi
Ana-Ecaterina, îl plâng feciorii Gheorghe ºi
Mitru, îl plâng ginerii ºi nurorile, nepoþii ºi
nepoatele. Fie-i þãrâna uºoarã! Familia.

Recunoºtinþã!
Mulþumesc domnului primar Iancu Panduru, mulþumesc domnului secretar (notar) Gheorghe

Panduru, mulþumesc domnului doctor Zeicu, cu toþii m-au înþeles, sprijinit ºi ajutat operativ în
rezolvarea problemelor pentru ca sã-mi înmormântez tatãl, mecanic c.f.r., Mircea Nicolae.

Mã bucur cã în satul meu natal, Mehadia, se gãsesc asemenea oameni cu suflet nobil, atinºi
de divinitate.

Mircea Gheorghe, maistru de instalaþii sanitare, cu reºedinþa în Spania, provincia Valencia,
localitatea Libria.


