
E din nou septembrie, din nou toamnã. anotim-
purile se succed parcã într-o goanã nebunã luând cu
ele visele noastre, regretele, bucuriile ºi tristeþile. De-
ghizaþi în umbra clipei, anii împovãraþi de timp se
transformã în nisip ºi se ascund în clepsidra amin-
tirilor pentru a-ºi odihni aripile obosite de atâta zbor,
însã revin mereu când sunt chemaþi din întunericul
uitãrii pentru a ne bucura ºi lumina inimile.

Fiecare început de toamnã
aduce cu sine un nou an ºcolar
ºi mã duce cu gândul la trecerea
timpului, însã entuziasmul unui
nou început îmi alungã nostal-
gia. Astãzi, 14 septembrie, va-
canþa a luat în mod oficial sfâr-
ºit. S-a auzit din nou clopoþelul
în ºcoli ºi s-a dat startul în anul
ºcolar 2009 – 2010.

La Liceul Tehnologic „Nicolae
Stoica de Haþeg” din comuna
Mehadia, atmosfera este de
sãrbãtoare. Holurile liceului au
rãsunat astãzi din nou – dupã
trei luni de vacanþã – de glasuri
de copii. Emoþiile cele mai mari
le-au avut cei care au trecut
pentru prima datã pragul ºcolii.

Cuminþi, micuþi ºi stingheri,
îmbrãcaþi în straie noi, cu buchete de flori în braþe,
bobocii privesc cu speranþã spre cei care le vor
cãlãuzi destinele pe calea învãþãturii, spre cei care îi
vor ajuta sã gãseascã cheia ce deschide uºile cu-
noaºterii. Alãturi de aceºti timizi boboci, cu mai
puþine emoþii, însã cuprinºi de aceeaºi dorinþã arzã-
toare de a pãtrunde tainele ºtiinþei, îi zãresc ºi pe ele-
vii mai mari, grupaþi pe clase, ºuºotind entuziasmaþi,
probabil povestindu-ºi aventurile din vacanþa care
tocmai s-a încheiat. Deºi ascunse-n minte, visele,
speranþele, întrebãrile ºi temerile acestor copii pot fi
citite în ochii lor scânteietori ºi naivi.

Deschiderea oficialã a noului an ºcolar a avut loc
în curtea liceului, în prezenþa directorului instituþiei,
profesorul Feneºan Mihãiþã ºi a invitaþilor de onoare:
preotul Gabriel de la Biserica Ortodoxã din Mehadia,
edilul comunei, dl. Iancu Panduru ºi doi reprezen-
tanþi ai Poliþiei Române, direcþia Circulaþie. Festivita-
tea a fost deschisã de cãtre pãrintele Gabriel printr-o

slujbã de binecuvântare a noului an ºcolar. Toþi cei
prezenþi am fost stropiþi cu busuiocul cu apã sfinþitã
pentru a spori în bunã cuviinþã ºi înþelepciune, în
prietenie ºi bunã înþelegere.

LLaa  rrâânndduull  ssããuu,,  ddll..  pprriimmaarr  IIaannccuu  PPaanndduurruu  aa  þþiinnuutt  ssãã
uurreezzee  ttuuttuurroorr  cceelloorr  iimmpplliiccaaþþii  îînn  pprroocceessuull  ddee  pprreeddaarree  ––
îînnvvããþþaarree  uunn  aann  ººccoollaarr  mmaaii  bbuunn,,  ccuu  rreezzuullttaattee  ssttrrããlluucciittee..

Alãturi de elevi ºi în acest an, ca de altfel de fie-
care datã, a fost Poliþia Româ-
nã. S-a vorbit despre impor-
tanþa unei bune educaþii rutiere,
despre regulile elementare de
circulaþie cu scopul de a mãri
siguranþa elevilor atât pe pe-
rioada cursurilor, cât ºi în afara
acestora.

Colectivul de profesori a fost
prezentat ulterior de cãtre dl.
director Feneºan Mihãiþã. Dom-
nia sa ne-a surprins într-un mod
foarte plãcut cu aceastã prezen-
tare, elaboratã ºi expusã într-o
tonalitate veselã. Elemente spe-
cifice fiecãrei materii de predare
au fost grupate inteligent în jo-
curi de cuvinte menite sã des-
creþeascã frunþile ºi sã înlãture
emoþiile tuturor celor prezenþi.

Elevii au fost rugaþi apoi sã intre în sãlile de clasã
unde diriginþii le-au împãrþit manualele, dupã care au
fost trimiºi acasã. Încetul cu încetul, liniºtea s-a
aºezat din nou peste clãdire, însã numai pânã a doua
zi dimineaþa.

Prima zi de ºcoalã mi-a adus mereu emoþii, însã
anul acesta emoþiile au fost argumentate de faptul cã
sunt ºi dirigintã. Faptul cã noi, dascãlii, avem ºansa
de a cãlãuzi aceste vlãstare pe drumul ºtiinþei nu
poate decât sã-mi facã inima sã tresalte de bucurie ºi
mulþumire. Retrãiesc momentele acestei zile de neui-
tat 

Dacã aº mai putea fi copil acum, aº preþui co-
pilãria aºa cum îºi preþuieºte avarul banii: cu lãcomie
ºi cu dorinþa de a nu fi niciodatã separaþi. Poate cã
voi uita multe lucruri din copilãria mea ºi din ceea ce
am învãþat la ºcoalã, însã nu voi putea nicicând uita
cine m-a învãþat sã scriu cuvântul „mama”.

Prof. TURCULEANU MIRELA
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„Toamna se numãrã bobocii” este zi-

calã din bãtrâni. Toamna se numãrã buca-
tele din câmp, toamna se vede ce-am fãcut
primãvara ºi vara, cum am muncit ogorul,
toamna este vremea ogoitului. Toamna se
coc strugurii, înroºeºte mãrul în pom ºi urcã
galbenul în gutui. Toamna cartoful s-a copt
ºi se cere la ivealã, la vedere. ªi anul
acesta, intrat în brumãrel, a fost darnic cu
noi, sunt mere din abundenþã ºi cartofi în
câmp, cartoful este un aliment preþios ºi
cãutat în Banatul Montan.

Zi de zi, vãd cum ies oamenii la câmp,
cum adunã porumbul, cum taie cocenii pen-
tru vite ºi ogorul e roºu de dovleci, hranã
pentru animalele de pe lângã casa omului.
Sunt mândru de voi, consãtenii mei din
Mehadia, Plugova, Valea Bolvaºniþa ºi
Globu-Rãu, sunt mândru de mâinile
voastre harnice, vã sãrut bãtãtura din
palme ºi urma paºilor care ies în câmp la
ogoit. În curând, vor porni ºi cazanele pen-
tru cã au fost peste tot ºi pruni roditori,
avem prune albastre, avem ºi albuºe ºi
rãchia e la mare cãutare aici, în Banatul de
Sud.

A început ºi ºcoala. Au început ºi
cursurile la universitãþi ºi comuna noastrã
are sute de elevi ºi zeci de studenþi cãrora
le doresc sãnãtate ºi putere de-a trudi con-
ºtiincios pe bãncile ºcolii ºi în amfiteatre.

ªi noi, aleºii dumneavoastrã, stimaþi
consãteni, ne strãduim sã ne achitãm de
unele sarcini, sã privim în agenda de lucru
ºi sã isprãvim podul peste Belareca ºi
esplanada de-a lungul ei, apoi un obiectiv
major este introducerea de apã potabilã în
localitãþile Plugova ºi Globu-Rãu, vom
cãuta sã isprãvim ºi sã fim la înãlþimea
pretenþiilor dumneavoastrã.

Cu toþii la muncã ºi cu gândul la
împlinirea îndatoririlor cetãþeneºti. Aºa sã
ne ajute Dumnezeu!

Toamna

Primar IANCU PANDURU

„Omul, pentru a deveni OM, are nevoie de educaþie.” (Cicero) cãci „educaþia nu e doar
pregãtirea pentru viaþã, este viaþa însãºi.” (John Dewey)

Un peisaj montan superb ºi
profesoara Mirela Turculeanu,

la concurenþã...



În vorbirea ce o are privind soarta
Sodomei, Dumnezeu fãgãduieºte sã cruþe
cetatea pãcãtoasã la caz cã în cuprinsul ei va
vieþui “un singur drept”.

Ca toate cele aflate în Sfânta Scripturã ºi
aceastã împrejurare are o dublã semnificaþie,
una literarã, fapticã ºi una duhovniceascã ºi
în veºnicie, pentru totdeauna.

Fãrã îndoialã cã în adevãr Domnul cautã
sã mântuie ºi Sodoma, dar infinita Lui
milostenie trebuia sã se reazeme ºi pe
infinita dreptate. Altcum darul cel mai de
preþ dat Omului, libera voie, ar fi fost anulat.
ªi Domnul nu îºi ia Vorba înapoi!

Dar în acelaºi timp întâmplarea are im-
portanþã veºnicã, ieri, azi, întotdeauna.

În fãgãduinþa de a mântui “turma” pentru
un singur “drept” aflam, între altele, importanþa
colosalã, fãrã egal, pe care o are în faþa lui
Dumnezeu fiecare “persoanã”, fiecare “loc”.

În vremea pe care o trãim, care este a
gloatei, a uniformizãrii, a înregimentãrii, fã-
gãduinþa datã Sodomei devine mântuitoare.
Dacã un singur drept se va afla, dacã un
singur “Loc” va fi vrednic, “neamul” poate fi
mântuit. Aceste adevãruri fundamentale au o
colosalã importanþã în lumea ºi momentul
istoric pe care îl trãim

Momentul istoric este al confuziei ºi în-
ºelãciunii. Sub masca multicolorã a “glo-
balismului” se ascunde în fapt un meca-
nism simplu al lãcomiei, al acaparãrii, al
lipsei de milã ºi a pierzaniei, a pierderii
identitãþii existenþiale, ca “persoane” ºi
“comunitãþi”.

Dacã ne uitãm în jur vom vedea cã “va-
loarea” momentului istoric este acumularea

de bani, iar “eroul”, “modelul” acestei vremi
este cel care poate acumula bani, prin orice
mijloace, altcum zis, “biºniþarul”. Este a-
proape inutil sã repetãm cã aceste “valori” ºi
acest “model” sunt în fapt contravalori, stãri
nocive, pãcãtoase. În acelaºi timp nu trebuie
sã ne amãgim ºi trebuie sã recunoaºtem cã
puterea lor de contaminare este colosalã.
Sunt mulþi cei care activ sunt necinstiþi ºi
sunt ºi mai mulþi cei care stau complici la
rãu sub lozinca penibilã, “cãldicicã”, “pãi ce
era sã fac?” 

Cã aºa este ne-o aratã împrejurarea cã
sistemele statale ºi instituþiile lor au devenit
entitãþi cleptocratice, al cãror scop a încetat
sã mai fie binele comun ºi a devenit înavuþi-
rea proprie. Cei care stau în afara acestor
mecanisme sunt puþini ºi, aparent, mar-
ginalizaþi. Aceasta în nimic nu micºoreazã
faptul cã ei stau pentru ceea ce este adevãrat
ºi drept. Dar necesar este ca modalitatea în
care îºi prezintã valorile, deci “discursul mi-
sionar”, trebuie înnoitã. Timiditatea de gân-
dire ºi de exprimare, recurgerea la “modele
misionare” perimate trebuiesc depãºite.

Folosirea unor formule ºi lozinci superfi-
ciale ºi sentimentale nu mai pot fi su-
ficiente. Este lipsa ca valorile Ortodoxe ºi
naþionale sã fie înfãþiºate ca realitate vie ºi
mântuitoare, în hainã nouã ºi viu atrãgã-
toare. Este lipsã ca o mare ispitã sã fie
biruita; ispita luptei “de ieri”.

Nu mai este de folos ca azi sã “luptãm”
contra Otomanilor sau Tãtarilor, nu mai este
de folos ca azi sã purtãm lupta pe care au
dus-o eroii rezistenþei anticomuniste. Aceea
a fost lupta lor. Lupta noastrã este de a

pãstra ºi promova valorile vii ºi veºnice
ale Ortodoxiei ºi dragostei de Neam ºi de
Loc, azi, acum. Iar în acest context “lo-
curi” binecuvântate, cum este Banatul
“montan”, au un rol excepþional. Cãci
aceste “locuri” nu sunt alta decât “þara”, fie-
care cu personalitatea ei distinctã, în forma
“în care ne-a vrut Dumnezeu”. Entitãþi care
au fost ºi sunt veºnic originale, cãci sunt
autentice, organice. (ªi ele sunt presãrate pe
tot Pãmântul Românesc, din “Þara Maramu-
reºului”, pânã în “Þara Almãjului”.)

“Þara” este element indestructibil ºi face
parte din condiþia existenþialã veºnicã, alãturi
de: Persoanã, Familie, Neam. Aceste condiþii
“indisolubile” stau la temeiul fiinþãrii. Fãrã
ele lumea, aºa cum o ºtim, nu ar mai fi. Alte-
rarea, asaltul îndreptat contra acestor stãri
esenþiale are urmãri catastrofice. Cãci aceste
condiþii de care pomeneam sunt garanþia li-
bertãþii, a libertãþii de a alege ºi de a acþiona:
bine sau rãu.

“Þara” este, concomitent, “persoana”
liberã dar ºi “comunitatea” liberã, comuniu-
nea de persoane. Singura “þarã” în tot cursul
istoriei a garantat libertatea ºi cu ea origina-
litatea ºi frumosul.

Într-o vreme care este încãrcatã de peri-
cole ºi stãri negative, o vreme în care glasul
ºi prezenþa îngerilor sunt înlocuite de ame-
ninþarea rachetelor distrugãtoare, o vreme în
care tot mai desluºit se aude tunetul mâniei
lui Dumnezeu, într-o asemenea vreme,
“Þara” poate sã þinã lumea în fiinþã, poate sã
întârzie ºi sã înfrângã rãul, poate sã arate
fãrã tãgadã cã “apa trece ºi pietrele rãmân”.

dr. ALEXANDRU NEMOIANU

Simpozionul a fost prefaþat cu dezvelirea
ºi sfinþirea, cu ritul creºtin, a plãcii comemo-
rative „Grãnicerul”, pe faþada imobilului din
Strada Principalã, ce a aparþinut redactorului
gazetei sãteºti, anume Ioan Marghetich.

Sfinþirea s-a fãcut de cãtre un sobor de
preoþi, cãrora le amintim numele cu recu-
noºtinþã ºi pietate: Constantin Grozãvescu,
Ciprian Danci-Zãrescu, Emil Bãbuþã, dr.
Constantin Cilibia, Nicolae Jinga, dr. Petricã
Zamela. 

Dupã sfinþire, au luat cuvântul domniile
lor: economist Iancu Panduru (primarul co-
munei Mehadia), dr. Alexandru Nemoianu
(sosit anume din America, unde îºi are re-
ºedinþa), prof. univ. dr. Richard Sârbu (fost
elev al ºcolii din localitate). În continuare, la
invitaþia învãþãtoarei Nely Feneºan (pro-
prietara casei), asistenþa a avut ocazia sã
viziteze micul muzeu de artã popularã
înjghebat în douã încãperi din casa sa.

De la „micul muzeu”, asistenþa s-a depla-
sat la Liceul „Nicolae Stoica de Haþeg”, din

localitate, unde a avut loc simpozionul pro-
priu-zis. În preambul,au luat cuvântul dom-
nii: prof. Mihai Feneºan, directorul ºcolii, ºi
primarul Iancu Panduru, care au salutat
oaspeþii ºi au urat succes lucrãrilor sim-
pozionului.

Timp de trei ore, în faþa unei sãli arhi-
pline, au prezentat comunicãrile lor:

- Dr. Al. Nemoianu, dr. Iulian Lalescu, dr.
Ilie Cristescu, prof. univ. dr. C. Falca, prof.
Pavel Panduru, Ignea Loga (pictor, poet ºi
publicist), Nicolae Ieremia, ziarist pro-
fesionist, prof. C. Juan Petroi, istoric ºi pu-
blicist, corespondent la Radio „Oltenia”,
Gabriela ªerban, publicistã, directoarea
Bibliotecii „Tata Oancea” din Bocºa, prof.
Ana Drãghici, preot Nicolae Jinga, scriitor ºi
ziarist din Orºova, Tiberiu Popovici, poet ºi
publicist din Bocºa, profesor Traian Gale-
taru, redactor la „Suflet Nou” din Comloºu
Mare, Ion Ionescu, publicist, din Mehadia,
Dana Oprescu, studentã, din Mehadia ºi
Gheorghe Jurma, ziarist, scriitor, editor,

liderul presei din Caraº-Severin.
La manifestarea de la Mehadia, asistenþa

s-a bucurat de prezenþa solistelor de muzicã
popularã: Ana Pacatiuº ºi Maria Tudor, care
au încântat publicul cu vocile ºi cântecele lor
inconfundabile, date prin lacrima izvoarelor
ºi prin cetina bradului.

În final, a urmat masa festivã la Restau-
rantul „Ecologic”, plasat între Mehadia ºi
Gara Bãile Herculane, unde participanþii s-au
bucurat de-o priveliºte feericã ºi de un prânz
pantagruelic, cum se servea odinioarã la me-
sele domneºti. Toate acestea s-au datorat
efortului substanþial, pe toate liniile, fãcut
de un om deosebit, aplecat spre culturã,
spre oameni, spre românitate: primarul
Iancu Panduru. E trist cã nu toþi localnicii,
participanþi la aceastã sindrofie de excepþie,
au înþeles acest efort! Unul singur, la capãtul
manifestãrii, s-a îmbãtat ºi s-a purtat ca un
mârlan. Un mârlan printre domni...
Moderator: NICOLAE DANCIU PETNICEANU

V e s t e a  d u m n e a v o a s t r Ã2
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sâmbãtã, 19 septembrie 2009

MOMENT ISTORIC ªI RESPONSABILITATE

ROLUL COMUNITÃÞII ÎN RELAÞIILE CU PRESA
Orice organizaþie, precum ºi orice

persoanã publicã trebuie sã se confrunte, în
fiecare zi, sãptãmânã, lunã sau an, cu noi
provocãri, sã facã faþã unor probleme noi, sã

ia decizii care asigurã dezvoltarea sau
precipitã declinul. Pentru a se impune în
mediul lor, organizaþiile, trebuie sã se
sprijine pe diverse tehnici, acestea fiind ela-

borate de diverºi consilieri în comunicare
care sã ofere rezolvãri pentru problemele

continuare în pagina 3



Înainte de decembrie 1989, sub regimul
comunist instaurat în 1945, Orºova n-a be-
neficiat de o viaþã culturalã pe mãsura tre-
cutului ei istoric. Totuºi, în perioada blamatã
de noi cu deopotrivã mânie ºi nostalgie, Ca-
sa de Culturã a Sindicatelor concentra douã
biblioteci - biblioteca orãºeneascã ºi biblio-
teca sindicatelor, douã-trei sãli pentru dife-
rite activitãþi culturale - repetiþii de cor ºi de
dansuri, dar nu mai puþin sala de întrunire a
membrilor cenaclului literar „Eftimie Murgu”
ºi marea salã de la parter pentru spectacole
de teatru ºi concerte. Astãzi, în pofida
speranþelor noastre de cândva, nici brumã
de viaþã culturalã în Orºova.

Înainte de decembrie 1989, publicaþiile
culturale erau rare ºi strict controlate de
partid. Viaþa culturalã era întrucâtva sufocatã
de ideologia comunistã, dar continua sã
existe împotriva tuturor dificultãþilor. Astãzi
ne sufocãm sub avalanºa de informaþii care
scapã oricãrui control.

În ce mã priveºte, literar vorbind, pânã la
hirotonia întru preot din 1974, n-am întâm-
pinat mari opreliºti. Am publicat ori de câte
ori mi-am încredinþat versurile tiparului.
Insã, din momentul hirotoniei, lucrurile au
cãpãtat o turnurã dramaticã.

Între 1985-1989 am participat la mai toate
ºedinþele cenaclului “Eftimie Murgu” din Or-
ºova. În acele condiþii de maximã austeritate
tipograficã, cenaclul reprezenta o micã sursã
de oxigen cultural. Totuºi, conºtiinþa faptului
cã eram cenzurat ºi cã numele meu figura la
INDEX n-avea cum sã mã liniºteascã. Nu

încãlcasem nici o lege ºi nu mã fãcusem vino-
vat cu nimic, se înþelege. Singura mea vinã
era aceea de a fi îmbrãcat haina preoþeascã,
fapt care mã plasa din punct de vedere ideo-
logic, automat, de cealaltã parte a baricadei.

În 1988, împreunã cu doi-trei membri ai
cenaclului, am întemeiat, mai mult sau mai
puþin în joacã ºi în mod clandestin, aºa-nu-
mita „Academie Pãsãroiul” - numele trãgân-
du-i-se de la sediul fixat la restaurantul „Pes-
cãruºul” de pe insula Orºovei. Am dactilo-
grafiat, în 25 de exemplare pentru fiecare
dintre cele 6 numere apãrute, revista intitu-
latã „Pãsãricã”. Ne jucam cu focul, bineînþe-
les, dar ne jucam, respiram, existam. Printre
cei care au contribuit la dactilografierea re-
vistei menþionez pe: Constantin Juan - mu-
zeograf ºi ziarist, Eugen Coifan - învãþãtor,
Valentin Iordache - profesor de limba fran-
cezã, Titi Mladin - profesor la Liceul de Ma-
rinã, Dorin Raescu - funcþionar la poºtã,
Gheorghe ... - cãpitan la unitatea de grãniceri
din Orºova. Bineînþeles, organele de securita-
te monitorizau activitatea cu atenþie, dar nu
ne-au reþinut ºi anchetat. Dacã evenimentele
din decembrie nu s-ar fi petrecut, iar noi am fi
continuat, lucrurile se complicau pentru noi.
Singurul care a avut de suferit a fost cãpitanul
de grãniceri, anchetat ºi mutat disciplinar.
Presiunea ideologicã era insuportabilã.

Evenimentele din decembrie 1989 ne-au
gãsit întrucâtva pregãtiþi pentru tipãrirea
unui ziar, dar în contratimp cu tendinþa ge-
neralã. în timp ce concetãþenii noºtri s-au
apucat serios de „biºniþã” la sârbi, noi ne-am

apucat de fãcut ziaristicã. Avantaj de partea
concetãþenilor.

Au urmat zile de tensiune ºi suspans. Nu
mai ºtiu cum am reuºit sã-i strâng pe „aca-
demicieni” la un loc pentru întemeierea zia-
rului ºi în ce zi anume. Memoria îmi joacã
feste. Când ne-am strâns laolaltã, discuþiile
pe tema ziarului ce trebuia sã aparã au
devenit interminabile ºi confuze. Unii doreau
revistã literarã cu nu ºtiu câte zeci de pagini,
alþii o revistã de satirã ºi umor etc.

Câteva lucruri mi s-au clarificat
instantaneu:

- nu toþi cei de faþã se bucurau de cãderea
regimului comunist ºi unii chiar nu credeau
cã o schimbare a avut loc, imaginând o farsã
de proporþii ºi temându-se de viitoare
represalii;

- nu toþi cei de faþã simþiserã înainte de
1989 presiunea ideologicã ºi lipsa libertãþii
cuvântului:

- nu toþi realizau importanþa unui mijloc
de comunicare local, precum ziarul, pri-
vind formarea unei opinii limpezi vis-a-vis
de evenimentele care se derulau cu repe-
ziciune;

- nimeni nu vroia sã riºte financiar;
- fiecare vedea viitoarea publicaþie în felul lui.
Singurul om pe care puteam conta în

acele momente era învãþãtorul Eugen Coifan.
Întrucât discuþiile trenau ºi nu puteam ajunge
la un consens în privinþa întemeierii unui ziar
local care sã înregistreze ºi trateze problemele
sociale, presat de timp, ca un mic dictator de

care apar.
Or, din ce în ce mai mult, comunicarea ºi

relaþiile publice se dovedesc instrumente
originale ºi eficace pentru a rãspunde provo-
cãrilor cu care se confruntã orice organiza-
þie. Ele pot ajuta la rezolvarea unei probleme,
lansarea unei idei, evitarea unei catastrofe -
în efortul de a depãºi problemele de zi cu zi.
Pentru depãºirea cu succes a problemelor
ce intervin într-o organizaþie este nevoie de o
structurã de comunicare, un birou de presã
care sã asigure comunicarea cu presa. Re-
laþiile cu presa se referã la toate legãturile pe
care o organizaþie ie poate stabili cu mass-
media; aceste relaþii au drept scop pro-
movarea în rândurile publicurilor þintã, prin
canalele mediatice, a activitãþii organizaþiei, a
punctelor sale de vedere ºi a personalitãþii
sale. Este vorba, astfel, de toate acþiunile
care încearcã sã atragã atenþia presei. Aceste
acþiuni pot îmbrãca diverse forme, dintre
care cele mai importante sunt comunicatele
de presã, conferinþele de presã, întâlnirile ºi
briefing-urile. În lucrarea de faþã accentul
cade pe comunicatul de presã, importanþa
acestuia este covârºitoare, el are rolul de
a informa mass-media cu privire la un eve-
niment, o lansare, sau o problemã cu care
se confruntã organizaþia respectivã cu
scopul ca acesta sã fie publicat pentru a
ajunge la publicul-þintã.

Orice organizaþie care se respectã are
nevoie de o structurã /departament de co-
municare cu presa deoarece aceasta asigurã
buna informare a jurnaliºtilor, cu scopul de a
permite funcþionarea armonioasã ºi eficientã
a unei instituþii complexe ºi descentralizate.
Din acest motiv nu trebuie neglijatã existenþa
unei astfel de structuri capabile sã gestione-
ze eficient eventualele probleme cu care se
confruntã organizaþia. Biroul de comunicare

cu presa trebuie sã fie capabil sã întreþinã
relaþii bune cu jurnaliºtii, care sunt mijlocul
cel mai eficient de informare a publicului
organizaþiei.

Comunicarea face parte din viaþa noastrã,
este esenþialã pentru a trãi ºi munci. Derivatã
din latinescul „comunis” - comun - comuni-
carea semnificã un fapt simplu: practicând-
o, omul încearcã sa stabileascã cu alte per-
soane o comunicare prin care pot fi difuzate
informaþii, idei ºi atitudini. A comunica nu
înseamnã însã doar a emite sunete ºi
cuvinte, ci înseamnã, în acelaºi timp, a gândi
ºi a cunoaºte. În organizaþii, oamenii sunt
confruntaþi cu diferite situaþii care cer com-
portamente specifice ºi modele de comu-
nicare adecvate . Astfel, ei trebuie sã dispunã
de o adevãratã culturã a comunicãrii; cum sã
vorbeascã, unde, când ºi în ce situaþie. Ra-
portatã la acþiuni ºi situaþii, la multitudinea
formelor ºi nivelurilor de relaþii umane pe
care le mijloceºte, comunicarea poate cãpãta
o multitudine de sensuri, cu o infinitate de
nuanþe, în cele dintâi, comunicarea a fost
perceputã ca element fundamental al exis-
tenþei umane încã din antichitate. În fapt, în-
sãºi etimologia termenului sugereazã acest
lucru; cuvântul „comunicare” provine din
limba latinã; communis înseamnã „a pune
de acord”, „a fi în legãturã cu” sau „a fi în
relaþie”, deºi termenul circula în vocabularul
anticilor cu sensul de „a transmite ºi
celorlalþi”, „a împãrtãºi ceva celorlalþi”.

Deºi termenul este de origine latinã, pri-
mele preocupãri, cu deosebire practice pen-
tru comunicare, le-au avut grecii. Pentru
aceºtia, arta cuvântului, mãiestria de a-þi
construi discursul ºi de a-i exprima în agora
era o condiþie indispensabilã statutului de
cetãþean.

Specialiºtii care au analizat de-a lungul
timpului fenomenul comunicãrii admit cã a-

ceasta urmãreºte câteva particularitãþi spe-
cifice:

- comunicarea are rolul de a-i pune pe
oameni în legãturã unii cu ceilalþi, în mediul
în care evolueazã;

- în procesul de comunicare, prin
conþinutul mesajului se urmãreºte realizarea
anumitor scopuri ºi transmiterea anumitor
semnificaþii;

- orice proces de comunicare are o triplã
dimensiune: comunicarea exteriorizatã (ac-
þiunile verbale ºi nonverbale observabile de
cãtre interlocutori), metacomunicarea (ceea
ce se înþelege dincolo de cuvinte) ºi intraco-
municarea (comunicarea realizatã de fiecare
individ în forul sãu interior, la nivelul sinelui);

- orice proces de comunicare se des-
fãºoarã într-un context, adicã are loc într-un
anume spaþiu psihologic, social,, cultural,
fizic sau temporal, cu care se aflã într-o
relaþie de strânsã interdependenþã;

- procesul de comunicare are un caracter
dinamic, datoritã faptului cã orice comuni-
care, o datã iniþiata, are o anumitã evoluþie,
se schimbã ºl schimbã ºi persoanele im-
plicate în proces;

- procesul de comunicare are un caracter
ireversibil, în sensul cã, o datã transmis un
mesaj, el nu mal poate fi „ oprit” în „drumul”
lui cãtre destinatar. Ic cele enumerate se mai
poate adãuga urmãtoarele;

- în situaþii de crizã, procesul de
comunicare are un ritm mai rapid ºi o sferã
mai mare de cuprindere;

- semnificaþia datã unui mesaj poate fi
diferitã atât între partenerii actului de
comunicare, cât ºi între receptorii aceluiaºi
mesaj;

- orice mesaj are un conþinut manifest ºi
unul latent, adeseori acesta din urmã fiind
mai semnificativ.

dr. IULIAN LALESCU
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“CUVÂNTUL” DE ORªOVA - o aventurã gazetãreascã -



Este îndeobºte cunoscut faptul cã în
perioada premergãtoare Marii Uniri de la
1918, dar, mai ales dupã înfãptuirea aces-
teia, numeroºi þãrani bãnãþeni luminaþi pu-
blicau diverse articole ºi chiar lucrãri literare
în presa româneascã din fostul imperiu
austro-ungar. De asemenea, mulþi s-au
învrednicit sã realizeze ºi sã încredinþeze
tiparului diverse culegeri de folclor, de
obiceiuri, care se mai practicau, în acea
vreme în lumea satului.

Astfel, unul dintre cercetãtorii feno-
menului, Iosif Stãnilã, aminteºte în volumul
sãu, „Un fenomen bãnãþean: þãrani scriitori,
þãrani gazetari, þãrani compozitori”, apãrut în
1994, la Editura „Timpul” din Reºiþa, cã, încã
din 1866, þãranul Mircea Giucã, de 71 de ani,
din Ticvaniu Mic, îi prezentase dr. Atanasie
Marinescu sute de cântece, iar în 1906,
þãranul Ion Bunghi din Ilidia îi oferise spre
publicare, dr. Ion Þeicu, din Oraviþa, peste
300 de cântece, descântece, vrãji etc.

Acelaºi autor identificase, dupã 1918, pes-
te 50 de condeieri þãrani care îºi valorificau
creaþiile în ziare ºi reviste precum „Poporul
Român”, „Cucu”, „Progresul”, „Foaia Orãvi-
þii”, „Gazeta noastrã”, „Vasiova”, „Suflet
nou”, „Þãranul”, „Zorile Banatului”, „Drape-
lul”, „Lumina Satelor”, „Aurora”, „Calea vie-
þii”, „Fãclia”, „Gazeta þãranului”, „Vasiova”
etc. ºi, nu în ultimul rând, din 1 decembrie
1926, în „Cuvântul satelor”, cea mai longe-

ocazie am hotãrât: ego redactor-ºef, Eugen
Coifan redactor-ºef adjunct ºi Elena Cantemir
(Moþi) secretarã de redacþie. Cine vrea sã
lucreze alãturi de noi, le-am spus celorlalþi, e
liber s-o facã, cine e de altã pãrere e liber sã
se retragã. Atunci s-a divizat „Academia Pã-
sãroiul”. Unii au rãmas cu noi, cu „Societatea
Culturalã Cuvântul”, alþii au întemeiat so-
cietatea culturalã rivalã intitulatã „Ceraunia”.

Am împrumutat 5000 de lei din fondurile
parohiei (bani pe care i-am returnat dupã trei
sãptãmâni) ºi am plecat la treabã.

Pe 24 ianuarie 1990 a apãrut primul
numãr al gazetei orºovene „Cuvântul”.

Din încasãrile din primele trei numere ti-
pãrite ºi difuzate ale „Cuvântului”, încasãri
care ne intraserã în cont cu rapiditate ºi co-
rectitudine, puteam cumpãra un apartament
sau douã-trei maºini noi nouþe. Naivi cum
eram, am crezut cã lucrurile se vor des-
fãºura aºa la nesfârºit. Au început greºelile.

Am mãrit tirajul ziarului în chip exagerat,
subþiind fondul financiar al ziarului.

Am observat prea târziu cã, din motive
obscure, dar legate de factori de decizie
judeþeni, gazeta noastrã nu e distribuitã la
chioºcuri, deºi pleca la timp din tipografie.
Chioºcarii o doseau pur ºi simplu.

Tipografii s-au obrãznicit peste mãsurã,
uzând de diferite tertipuri, aºa încât ajunse-
serãm sã plãtim costul unui ziar de douã ori:
o datã cu acte, a doua oarã ca ºpagã tipo-
grafilor. Fãrã ºpagã, ori nu mai era hârtie, ori
se strica brusc rotativa, ori se îmbolnãvea
zeþarul repartizat ziarului nostru etc.

Din dorinþa de a crea echidistanþã ºi de a

da partidelor istorice acelaºi spaþiu tipografic
ca ºi FSN-ului în gazetã, ne-am fãcul duºmani
de toate soiurile. Am fost chemaþi la judeþ ºi
informaþi cã, urmare hotãrârii nu ºtiu cãrui
for, gazeta „Cuvântul” de Orºova este socotitã
o gazetã de dreapta ºi ca urmare s-o lãsãm
mai moale cu pretenþiile noastre privind apa-
riþia la datã anunþatã a gazetei. Era o exage-
rare, bineînþeles, dar se pleca de la faptul cã,
într-un moment de entuziasm necontrolat,
bucuroºi cã dobândisem libertatea cuvân-
tului, i-am dat gazetei un titlu folosit de pro-
fesorul Nae Ionescu în perioada interbelicã.

Nu facem jocul FSN-ului care deþine
puterea. Publicãm „Proclamaþia de la Timi-
ºoara”, fapt care-i supãrã grozav pe foºtii
membrii ai PCR-ului din plan local.

Întrucât nu putem fi spionaþi decât
acustic, prin microfoane, redacþia fiind într-o
încãpere ce dã spre lac, suntem mutaþi -
pentru mai mult spaþiu, pasãmite, - pe latura
din spatele primãriei, în douã camere cu fe-
restre fãrã perdele, în care pot pãtrunde
nestingherite obiectivele de fotografiat ºi
filmat de la blocurile din preajmã, îndeosebi
dintr-un anumit apartament ce ni se propu-
sese nouã spre dobândire ºi stabilire a
redacþiei ºi dat în posesie, în februarie-
martie 1990, fostului ºef de peste Securita-
tea ºi Miliþia Mehedinþi ului din chiar zilele
evenimentelor decembriste.

Facem marea greºealã de a spune lucru-
rilor pe nume. Arãtãm de unde ºi cum se furã.
Puterea nu ne are la inimã, ziarul judeþean
Datina (stãpânul tipografiei) ne pune beþe în
roate pentru a câºtiga „spaþiu vital” ºi politic,
localnicilor certaþi cu legea ºi bunul simþ le
stãm în gât. Ba chiar trezim suspiciuni. Cineva

din redacþie lucreazã la douã capete, cum se
spune. Secretara de redacþie, fãrã sã mã con-
sulte, dã drumul unui rãspuns la o scrisoarea
ce punea problema accesului la dosarele de
Securitate. Ea era de pãrere cã accesul la
dosarele de Securitate ar trebui interzis, cã
nimãnui nu-i foloseºte sã ºtie cine ºi pentru
ce l-a bãgat la puºcãrie, etc. etc. etc.

În jurul alegerilor din 20 mai 1990, ne so-
seºte în gara de mãrfuri din Drobeta Turnu
Severin hârtia obþinutã de la fabrica din
Buºteni prin avizul Ministrului Culturii Andrei
Pleºu. Din 8 suluri mari de hârtie, la des-
cãrcat, conºtiinþa muncitoreascã de cacao a
macaragiului de serviciu ºi a bãgãtorilor de
seamã din preajmã ne lasã întreg numai un
singur sul. Celelalte 7 suluri sunt distruse în
întregime de colþii utilajului de descãrcare.

Dupã mineriada din 13-15 iunie suntem
somaþi sã pãrãsim sediul redacþiei.

Nu mult dupã aceea suntem amendaþi
pentru, pasãmite, neprezentarea la control a
actelor financiare ale ziarului, cu 7000 de lei,
exact suma pe care o aveam în cont ºi care
reprezenta siguranþa tipãririi a încã trei nu-
mere de gazetã.

Gazeta de Orºova „Cuvântul” a apãrut
timp de 27 de numere, 27 de sãptãmâni. N-
am reuºit sã facem prea multe. Poate ºi lipsa
noastrã de experienþã. A fost, în schimb, o
experienþã psihologicã extraordinarã. Am
vãzut cã noi, ca români, avem ºi pãrþi bune,
dar foarte, foarte, foarte puþine, ca ºi cum nu
le-am avea.

Cuvântul s-a nãscut în ianuarie ºi a
murit în septembrie. O viaþã foarte scurtã.

Pr. NICOLAE JINGA

V e s t e a  d u m n e a v o a s t r Ã4

urmare din pagina 3

NICOLAE MÃRGEANU - PUBLICIST
Nãscut la 20 septembrie 1928 la Mehadia,

fiul lui Ion ºi al Adei Marghetici, Nicolae
Mãrgeanu face parte dintr-o veche familie
care a participat solidar la toate evenimentele,
bune sau rele,trãite de conlocuitorii ei români.

Scriitorul, a cãrui literaturã îºi are origi-
nea în plaiurile natale, ºi-a petrecut o bunã
parte a timpului aici, la Mehadia, unde, dupã
cum singur mãrturiseºte, „atmosfera îi este
prielnicã creaþiei”. Aici totul este încãrcat de
lirism : fantasticul râu Cerna, celelalte douã
cursuri de apã, Belareca ºi Svârdinul, Strã-
joþul, munte cu cleanþuri severe si vipere,
cetatea turceascã, ruinele castrului roman.

Nicolae Mãrgeanu ºi-a fãcut debutul la
revista timiºoreanã „Vrerea” , continuându-
ºi activitatea redacþionalã la reviste din Cluj
ºi Bucureºti ca de exemplu: „Tribuna”, „Fla-
cãra”, „Viaþa militarã”. La aceastã din urmã
publicaþie, Nicolae Mãrgeanu funcþioneazã
ca redactor mai mulþi ani, prilej cu care-sub
egida Ed. Militare;îºi publicã mai multe
lucrãri literare. De asemenea, ca redactor la
„Viaþa militarã”, „s-a þinut aproape de Banat”
(Stoica), a cãutat sã antreneze ºi sã publice
mai mulþi scriitori bãnãþeni în publicaþiile bu-

cureºtene precum: Grigore Popit, Constantin
Miulerca, Alexandru Jebeleanu º,a..

Opera lui Nicolae Mãrgeanu cuprinde nu-
vele ºi romane în care se dovedeºte un bun
constructor de ficþiuni poliþiste ºi de con-
flicte sumbre - unele dintre ele circumstan-
þializate în ultimul rãzboi.

Cele trei romane poliþiste „Bãtãlia nevã-
zutã”( 1957), „Cercul magic”(1965) ºi „Ro-
manul care ucide” scrise cu o perfectã stã-
pânire a mijloacelor genului, construite so-
lid, dovedesc profesionalitate ºi un rar simþ
artistic în acest domeniu în care alþii
continuã sã scrie fãrã har.

Firul epic al romanului „Fuga lui Valeriu”
(1962) porneºte de la niºte evenimente fur-
tunoase petrecute în Munþii Banatului, ime-
diat dupã sfârºitul celui de-al doilea rãzboi
mondial, un proces istoric din care au gene-
rat drame individuale cumplite. Deºi roma-
nul rãmâne o operã de ficþiune, unele epi-
soade s-au inspirat din întâmplãri reale, în-
tâmplãri pe care publicistul le-a cunoscut
direct venind deseori la Mehadia într-o pe-
rioadã în care cei mai mulþi dintre localnicii
recrutaþi au trebuit sã plãteascã pentru gra-

vele nelegiuiri în care s-au vãzut implicaþi.
Sub semnãtura lui Nicolae Mãrgeanu au

mai fost publicate urmãtoarele volume:
- Focul din pãdure - 1949;
- Noaptea înstelatã - 1952;
- Compania a treia - 1952;
- Umbra pãmântului - 1956;
- A treia noapte Iarã lunã - 1961;
- Sângele negru - 1965;
- La Ciuta într-o varã - 1968;
- Noapte cu visuri ºi arme-1973; Rever-

sul medaliei - 1979;
- Vremea crizantemelor - 1984.
Nicolae Mãrgeanu a tradus în colaborare

cu autori sârbi, bulgari ºi ucrainieni. Asupra
valorii literaturii lui ºi-au spus cuvântul
critici competenþi care îl considerau un biju-
tier al cuvântului românesc.

Nicolae Mãrgeanu a respectat statutul de
onoare a scriitorului bãnãþean, obligaþia mo-
ralã de a da o imagine vie, rãscolitoare a
lumii în care s-a nãscut ºi a trãit ºi care e atât
de plinã de farmec. Moare în septembrie
1994 la Bucureºti ºi este înmormântat la 18
septembrie în cimitirul din Mehadia.

DANA OPRESCU, studentã

UN GAZETAR ÞÃRAN – ION CIUCUREL
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vivã gazetã scrisã de þãrani, care a apãrut
vreme de peste 20 de ani. (De remarcat c
primul numãr s-a tipãrit la Lugoj, în 11.000
de exemplare). Foaia i-a avut  drept membri
fondatori pe Ion Ciucurel, Pavel Blidariu,
Nicolae Vucu Secãºanu, Nicolae Humã Bog-
dan, Paul Târbãþiu, Gheorghe Meilã, Gheor-
ghe ªtefan, Ion Blagoie, Petru Zestrean, Pre-
da Jianu, Ilie Buna, Sabin Mihai Filip ºi Ro-
mulus Arion. Din aceastã pleiadã nu lipsesc
Ion Frumosu, Petru Petrica, Iosif Chirilã,
Dumitru Brânzei, Ion Balica, Gheorghe Luca
(pe aceºtia i-am cunoscut personal), Gheor-
ghe Ciurcea, Octavian Marga, Ghiþã Bãlan
ªerban, Miron Ghiþa, Nicolae Þucu, Aurel
Novac, Ilie Crãciunel ºi, desigur, alþii.

Fenomenul de care fãceam vorbire nu a
trecut neobservat de cãtre mari personalitãþi
ale literaturii ºi culturii, ale breslei, între cei
care le-au semnalat ºi elogiat scrisul ºi rolul
de „luminãtori ai satelor” numãrându-se Ca-
mil Petrescu, Ciprian Porumbescu, Gabriel
ªepelea, Constantin Miu-Lerca, Ion Simio-
nescu, Aurel Cosma ºi, mai aproape de zilele
noastre, Nicolae Þirioi, Petru Vintilã, Vasile
Vãrãdeanu, Petru Oallde, Ion Criºan, Timotei
Jurjica, Aurel Turcuº, Gheorghe Jurma.

Cum spuneam, unul dintre cei mai de
seamã ºi cei mai înzestraþi gazetari, a cãrui
activitate pusã în slujba þãrãnimii s-a întins
pe parcursul câtorva decenii, sub deviza
„Culturã, muncã, organizare”, a fost Ion Ciu-
curel. Paorul gazetar s-a nãscut la 15 ianua-
rie 1897 în comuna ªoºdea, acolo unde îºi
desãvârºeºte ºi primele ºase clase primare.
În copilãrie, în paralel cu participarea la mun-
cile agricole, el beneficiazã ºi de îndrumãrile
preotului Petru Bohariu, dar ºi de bogate ºi
diverse lecturi pe care le face la biblioteca

din sat. Colaboreazã încã de la vârsta de 15
ani la gazeta „Poporul Român”, din Arad,
care îi publicã informaþii din viaþa satului ºi
câteva lucrãri de prozã scurtã ca, mai apoi,m
în 1923, cu sprijinul material al aceluiaºi
preot, sã scoatã la ªoºdea ziarul „Poporul
Românesc”, trambulinã pentru viitoarea
publicaþie de mai târziu – „Cuvântul satelor”.

Se cuvine sã mai amintim cã Ion Ciucurel
s-a numãrat printre delegaþii la Marea Adu-
nare Naþionalã de la 1 Decembrie 1918, din
Alba Iulia ºi, datoritã talentului sãu publicis-
tic, a fost ales membru al Sindicatelor Presei
Române din Ardeal ºi Banat. La alegerile par-
lamentare din 1931, în vremea când prim-mi-
nistru era Nicolae Iorga, plugarii din gruparea
de la „Cuvântul satelor” au fost invitaþi sã
candideze pentru înaltul for însã Ion Ciucurel
refuzã propunerea, nedorind sã dea „colorit
politic” miºcãrii. În schimb, ahtiat dupã
ziaristicã, dupã puterea magicã a cuvântului
tipãrit, în 1937, în lista lansatã de ziarul
„Cuvântul satelor” pentru subscripþia de
cumpãrare a încã cinci tipografii, el figureazã
cu o donaþie de 5000 de lei, „sumã cu care
atunci se putea cumpãra o pereche de boi”.

Se stinge din viaþã la 22 octombrie 1955,

bolnav de tuberculozã, ºi la înmormântarea
lui din satul ªoºdea au participat mare parte
dintre condeierii cu care a muncit pe tãrâm
publicistic, vreme de peste patru decenii.

În timpul vieþii sale gazetarul cãrãºean a
publicat douã volume de prozã – „Transfor-
marea”, în 1931 ºi „Comoara de sub nuc”, în
1947 - , iar postum ia apãrut cartea „Istoricul
gazetei «Cuvântul satelor»” (Timiºoara, Edi-
tura Mirton, 2005), îngrijitã de Vasile Râm-
neanþu ºi de nepotul sãu, Lucian Ciucurel.

Prin talentul sãu, prin extraordinara sa
disponibilitate de a înþelege realitãþile ºi
nevoile clasei din care provenea, prin
varietatea genurilor gazetãreºti abordate,
prin ideile profund novatoare dar ºi prin
acurateþea limbii în care a scris Ion
Ciucurel poate fi ºi astãzi o pildã grãitoare
pentru aºa-ziºii gazetari confecþionaþi prin
studii la distanþã, ori prin te miri ce
facultãþi de apartament.

Aº dori, în final, pentru actualitatea sa sã
citez ºi un fragment dintr-un editorial sem-
nat de Ion Ciucurel, apãrut în „Cuvântul
satelor” din 14 mai 1927, sub titlul „Ne prã-
buºim”: „...Creºterea întruna a dãrilor,
cãmãtãria bãncilor ºi ieftinirea produselor
noastre sunt cei trei factori care ne-a dus la
dezastru. Dacã mai adãugãm ºi urgiile
naturii, care an de an se nãpustesc asupra
noastrã, apare clar:stãm în pragul prãbuºirii.
ªi, în acelaºi timp, statul ce face? Condu-
cãtorii care fãureau legi ce sunt votate la
repezealã, îºi dau ei oare seama cã mâine,
când cele 85 de procente din populaþia þãrii
– acei care produc pâinea ºi pun în valoare
bogãþiile acestui pãmânt – vor da faliment,
nu este acelaºi lucru ca atunci când câteva
firme îºi închid obloanele, gheºefturile...”

NICOLAE IRIMIA, 

urmare din pagina 4

La Ciclova a fost renumita fabricã de
bere pentru Casa de Austria

EDITORUL, ZIARISTUL MIHAIL VELCELEANU. PUBLICAÞII BOCªENE INTERBELICE
1. Unul dintre ziariºtii ºi directorii de ziar

din perioada interbelicã a Banatului a fost
Mihail Velceleanu din Bocºa Montanã. 

S-a nãscut pe 14 iunie 1902, la Ciclova
Montanã, de unde era originarã mama sa,
tatãl sãu fiind minier, originar din Râmnicu
Vâlcea, de unde ºi-a luat numele. În 1920 M.
Velceleanu a absolvit Liceul din Oraviþa, apoi
urmeazã studii la Bucureºti, despre care nu
se cunosc prea multe date deocamdatã. În
1929 s-a cãsãtorit cu Cornelia Munteanu din
Bocºa Montanã. Mihail Velceleanu a achizi-
þionat prima lui tipografie de la Timiºoara,
apoi a adus o imprimerie din Germania,
dupã ce ºi-a ipotecat trei case – douã ale so-
þiei ºi una a unei mãtuºi dinspre soþie. Prin
1947 când ar fi terminat de achitat datoriile
pentru tipografie, comuniºtii i-au confiscat
tipografia, au transferat-o la Reºiþa ºi au fo-
losit-o pentru tipãriturile lor. O nepoatã a lui
M. Velceleanu, d-na Cornelia Velceleanu (cã-
sãtoritã Nicolaescu) din Vasiova, într-un
interviu acordat ziarului Renaºterea Bãnãþea-
nã, în 1993 mãrturisea cu durere: “Rãmas
fãrã un venit, unchiul meu a trebuit sã-ºi
deschidã un debit de tutun ºi culmea ironiei,
pentru vânzarea ziarelor comuniste, multe
dintre ele tipãrite de propria lui tipografie
furatã.” Mihail Velceleanu a fost membru al “
Sindicatului Ziariºtilor Profesioniºti ºi Cores-
pondenþi din România”.

2. Primele gazete româneºti din Banat
au apãrut în a doua jumãtate a secolului al
XIX-lea, în Caraº-Severin, cele dintâi publi-
caþii periodice româneºti au apãrut în de-
ceniul al IX-lea al secolului XIX. Cea mai
veche publicaþie e Privighetoarea, “foia po-

poralã românã pentru luminare ºi distrac-
þie”, Bocºa Montanã, 1/23 octombrie 1882,
mutatã din noiembrie acelaºi an la Reºiþa
Montanã, unde a mai apãrut încã un an. Pe-
riodicul (bilunar) românesc l-a avut ca redac-
tor responsabil proprietar ºi editor pe Si-
meone Pocreanu, devenit între timp ºi pro-
prietarul primei tipografii româneºti din Ba-
nat. În 1929 apare la Reºiþa ziarul Lumina Ca-
raºului, apoi de la nr. 11 , editorul Mihail Vel-
celeanu, unul dintre cei mai cunoscuþi ºi mai
valoroºi ziariºti ºi directori de ziar din perioa-
da interbelicã achiziþionându-ºi o tipografie
din Germania, mutã redacþia ziarului la Bocºa.
Tipografia lui M. Velceleanu era numitã ºi
Institutul de Artã Graficã “Minerva”. Din 1935
Lumina Caraºului îºi schimbã denumirea în
Curentat Nou, titlu sub care va apãrea pânã în
1947. În anul 1945 Curentu Nou se prezintã
ca “singurul sic el mai vechi ziar românesc
din judeþul Caraº”. Lumina Caraºului - “ziar
politic-independent, informativ ºi de apãrare a
intereselor poporului” se dorea sã fie “la înãl-
þimea chemãrii sale” pentru întreg Banatul,
dupã cum se spune în “cuvântul înainte” din
primul numãr. Peste un an, în 1930, apare la
Bocºa gazeta Deºteptarea - “ziar naþional-in-
dependent” (administrator C. Cocora, redac-
tor responsabil I. Bosica, director fiind C.
Chiraº) care apoi se va transfera la Reºiþa.
Publicaþia a fost tipãritã la Tipografia Rosner
din Bocºa Montanã care tipãrea ºi ziarul în
limba germanã “Bocsaner Zeitung”. A apãrut
dupã Primul Rãzboi Mondial, Curentul Nou -
“organ cultural, de informaþiuni ºi luptã anti
revizionistã”, este editat tot de M. Velceleanu,
care editeazã de asemenea revista umoristicã

Gura Lumii (Oraviþa, Bocºa, 1927-1931) -”re-
vista critico-umoristicã-satirã-independentã,
sãptãmânalã”.

3. “În 1920, Cassian Munteanu a editat ºi
redactat la Bocºa publicaþia Gazeta Bocºei,
din care au apãrut câteva numere, prin a-
ceastã publicaþie poetul susþinându-ºi candi-
datura în alegeri pentru primul Parlament al
României Mari.

“În Bocºa n-au aparut atât de multe perio-
dice ca în celelalte centre importante ale jude-
þului, în schimb câteva din ele au avut o înde-
lungatã ºi meritorie existenþã” (Gh. Jurma -
Presa ºi viaþa literarã în Caraº-Severin, Reºiþa,
1978, p. 23). Unul dintre aceste periodice a
fost Drum Nou, înfiinþat de Mihail Gaºpar în
1920, acesta fiind numit protopol al Bocºei.
Dram Nou - “organ pentru toate interesele ro-
mâneºti”, a apãrut între 1923-1938 ºi 1946-
1947 “în prima etapã de pânã la 1929, fiind
condus de Mihail Gaºpar, iar dupã moartea sa
preluat de Ilie Ruºmir la Oraviþa, apoi readus
de fiul lui Gaºpar, Ionel, la Bocºa, în fine
transferat la Craiova într-o tentativã de supra-
vieþuire (Gh. Jurma, op. cit., p. 24-25). În co-
loanele sale se publicau comentarii la viaþa
politicã a þãrii probleme cultural-artistice, as-
pecte ale vieþii muncitorilor reºiþeni. Creaþiile
literare apãrute aici erau semnate de autori
bãnãþeni dar ºi de colaboratori de prestigiu ca
Nicolae Iorga, Victor Eftimiu, Ion Pillat, F.
Aderca. Nu poate fi uitatã figura de boem a lui
Petru E. Oancea (Tata Oancea) care editase
revista literarã Vasiova (1927-1947). Bocºa
Montanã era unul dintre puþinele oraºe din
þarã cu patru publicaþii ºi douã tipografii.

TIBERIU POPOVICI 
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Simpozionul presei din Banatul
de Munte în imagini

Primarul Iancu Panduru salutã oaspeþii. În stânga sa: Richard Sârbu ºi Gh. Jurma. 
În dreapta sa: Al. Nemoianu, Dana Oprescu ºi N.D.P.

Primarul Iancu Panduru dezveleºte placa “Grãnicerul”

Placa gazetei “Grãnicerul”

Sfinþirea plãcii comemorative “Grãnicerul” de un sobor de
preoþi, în frunte cu parohul Ciprian. În dreapta sa, preotul

doctor Constantin Cilibia, proaspãt doctor în teologie
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Vorbeºte dr. Al. Nemoianu despre placa “Grãnicerul” În faþa liceului “Nicolae Stoica de Haþeg” au pozat: primarul
Iancu Panduru, ziaristul Nic. Ieremia, Victor Cristoiu ºi Mihai

Belchite, consilieri comunali 

Pãrintele Grozãvescu ºi
Victor Crâstoiu, consilier

local, vizitând micul
muzeu de artã popularã
în casa Nely Feneºan

Nicolae Ieremia, ziarist

Prof. Richard Sârbu apreciazã acþiunea culturalã de la Mehadia

Învãþãtoarea Nely
Feneºan între

prietenele sale: Ana
Pacatiuº ºi Maria

Tudor. Lângã Regina
cântecului bãnãþean

se aflã studenta
Dana Oprescu

Prof. Traian Galetaru noteazã
pentru “Suflet Nou”

Prof. Constantin Juan Petroi prezintã
comunicarea sa
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Prof. Pavel Panduru prezintã comunicarea sa Gabriela ªerban a
þinut sã pozeze cu

primarul Iancu
Panduru ºi cu

N.D.P. - iniþiatorii
simpozionului

Prof. univ. dr. Ilie Cristescu prezintã comunicarea saGabriela ªerban prezintã comunicarea sa

Pãrintele Nicolae Jinga prezintã comunicarea sa, între Tiberiu
Popovici ºi Gabriela ªerban

Profesoara Ana Drãghici prezintã
comunicarea sa

AAlloo,,  pprrootteeccþþiiaa  ººii  ooccrroottiirreeaa  ccooppiiiilloorr??  AAlloo,,  nnuu  sseeAAlloo,,  pprrootteeccþþiiaa  ººii  ooccrroottiirreeaa  ccooppiiiilloorr??  AAlloo,,  nnuu  ssee
aauuddee??!!  AAttuunnccii,,  ccuu  ddoommnnuull  pprreeffeecctt  ÞÞuunneeaa……aauuddee??!!  AAttuunnccii,,  ccuu  ddoommnnuull  pprreeffeecctt  ÞÞuunneeaa……

În imagine naºul Victor Crâstoiu, de la Mehadia, ºi finele sale: Marinela Guran
(patru ani) ºi Adriana Hojda (trei ani).

Adriana este stabilitã în Mehadia, cu pãrinþii de doi ani ºi nu beneficiazã de
alocaþia pentru copii. Are actul de naºtere emis de autoritatea italianã, ºtampilat ºi
parafat, tradus ºi legalizat de autoritatea românã. Are lipsã pe verso apostila
dreptunghiularã. Chestie de birocraþie româneascã. Alo, ce-i de fãcut, domnule prefect
Þunea?! Întindeþi o mânã de ajutor acestui copil. Pãrinþii sunt oameni nevoiaºi, fãrã
avere, muncitori ocazionali.

Redacþia „Vestei” apeleazã la sentimentele profund umane ale prefectului, dar ºi ale
medicului Þunea. („Vestea”).
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Primarul Iancu Panduru cu Victor Cârstoiu, N.D.P. ºi pictorul
Ignea Loga

Primarul Iancu
Panduru s-a

pozat între douã
flori ale

cântecului
românesc

Participanþi la simpozion

Participanþii la simpozion ºi la masa festivã au pozat în curtea
restaurantului “Ecologic”
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Doamna învãþãtoare Nely Fe-
neºan a avut inspiraþia de-a încropi
ad-hoc „cartea de onoare”, unde
participanþii la Simpozionul Presei
din Banatul de Munte ºi-au înscris
câteva gânduri pentru urmaºi.
Redãm fragmente din aceste
înscrisuri, nominalizate:

Dr.  AEXANDRU  NEMOIANU
(SUA): „O mare bucurie venirea la
Mehadia, un adevãrat oraº mon-
tan. Trecut, prezent ºi viitor!”

Av.  dr.  I.  BÂRSAN (Bucureºti):
„O fermecãtoare bijuterie expozi-
þionalã!!! Cu o singurã observaþie:
Este inadmisibil ca aceastã minu-
natã perlã etnograficã – de familie
– sã nu fie cunoscutã dincolo de
hotarele comunei Mehadia.”

Prof.  GHEORGHE  JURMA  (zia-
rist, editor, scriitor, Reºiþa): „Felici-
tãri pentru expoziþie ºi pentru se-
riozitatea cu care se pãstreazã
valorile naþionale!

Ar fi bine dacã în fiecare co-
munã ar putea sã existe o astfel de
expoziþie, muzeu, pãstrând astfel
propria noastrã istorie.”

Prof.  univ.  dr.  RICHARD  SÂRBU
(Timiºoara): „O impresie extraordi-
narã mi-a lãsat întreprinderea de
mare rafinament cultural a doam-
nei Nely Feneºan, - aceastã expo-
ziþie de port popular de la Meha-
dia. Tematica ºi minuþiozitatea cu
care ºi-a orânduit frumoasele ex-
ponate, unele de-o mare valoare
etnograficã, a fãcut ca vizita a-
cestei „case culturale” sã-mi tre-
zeascã simþãminte de mare
intensitate.

Îi doresc succes binemeritat,
sãnãtate ºi izbândã în amplificarea
proiectului început astãzi,
19.09.1009.

De asemenea Simpozionul Pre-
sei din Banatul Montan a fost o
idee generoasã ºi multiculturalã, a
fost motivat de montarea plãcii
„Grãnicerul”, pe faþada casei
doamnei Feneºan.”

Preot  NICOLAE  JINGA  (jurna-
list), din Orºova: „O zi plinã.

Încântat cã în Mehadia se petrec
lucruri minunate din punct de
vedere cultural (ºi nu numai).
Existã un spirit de largã înþelegere
ºi colaborare între oameni. Dum-
nezeu, aºa cum ºtie El, ne iubeºte
ºi pe noi românii. E bine. E foarte
bine. Am vãzut un primar cu idei ºi
sprijin cultural, o colaborare
excelentã cu condeierii locali.”

Profesoara  ANA  DRÃGHICI  (Or-
ºova): „Momente pline de încân-
tare ºi emoþie. E îmbucurãtor cã
mai existã oameni spre deschideri
culturale, pentru momente de
suflet aºa cum e domnul primar
Iancu Panduru ºi scriitorul N.D.
Petniceanu.”

DUMITRU  GIURGINCA (tehni-
cian, Bucureºti): „Am admirat mun-
ca dumneavoastrã. Meritaþi multã
admiraþie în special în ceea ce pri-
veºte portul popular. Nu-l abando-
naþi ºi nu-l lãsaþi pe mâna unora
care nu apreciazã. Felicitãri pentru
simpozion, felicitãri primarului
Iancu Panduru ºi colaboratorul
sãu, colegul meu de primarã, scrii-
torul N. D. Petniceanu.”

Prof.  univ.  dr.  ILIE  CRISTESCU
(scriitor, Bãile Herculane): „Dra-
gostea, frumuseþea ºi truda conto-
pite în frumoasele costume popu-
lare, admir pe învãþãtoarea Nely
Feneºan pentru grija ºi truda sa,
pentru conºtiinþa sa faþã de tradiþii,
faþã de valorile strãmoºeºti.

Cu deosebitã admiraþie pentru
realizarea Simpozionului, o mani-
festare ineditã în Banat, felicitãri lui
Iancu Panduru ºi Consiliului Local,
amicului meu, scriitorul Nicolae
Danciu Petniceanu.”

Prof.  CONSTANTIN  JUAN  PE-
TROI (Orºova): „Revenirea la Me-
hadia, comuna de care mã leagã
multe amintiri frumoase, în aceastã
zi de sãrbãtoare a gazetei „Grãni-
cerul”, mi-a adus ºi o surprizã ne-
speratã: o expoziþie de costume ºi
þesãturi populare specifice acestui
loc, unde se aflã un ziar, gazeta
„Vestea”, un document istoric de-o

însemnãtate deosebitã pentru
mine. Felicit pe doamna învãþãtoa-
re Nely Feneºan, felicit organi-
zatorii Simpozionului, plec cu
impresii excelente.

Prof.  univ.  dr.  Constantin  Falcã
(Timiºoara): „O zi minunatã, cu oa-
meni de la munte minunaþi, bãnã-
þeni fãloºi, care au arãtat prin grai
ºi exponate cã totuºi Banatul e
fruncea.

Sincere felicitãri pentru muzeul
de la Mehadia, care meritã sã rã-
mânã deschis ºi vizitat de localnici
ºi trecãtori. Cu o deosebitã stimã
pentru aceºti oameni minunaþi,
pentru factorii decizionali.”

GABRIELA  ªERBAN (jurnalistã,
directoarea Bibliotecii „Tata Oan-
cea” din Bocºa): O zi frumoasã
autumnalã, cu oameni minunaþi, cu
un Simpozion în care s-au purtat
discuþii importante despre presa
montanã de ieri ºi de azi. Felicitãri
organizatorilor. Felicitãri truditori-
lor. S-a mai scris azi, 19 septem-
brie 2009, o paginã de istorie a
presei montane.

M-a impresionat ºi muzeul de et-
nografie localã al doamnei Fene-
ºan. Minunat! Model de urmat.
Apoi model de urmat este ºi pre-
zenþa activã a domnului primar
Iancu Panduru, un primar activ
pentru culturã. Felicitãri ºi succese
pe viitor”.

Prof.  PAVEL  PANDURU (Prigor):
Mehadia, ca de atâtea ori, ºi astãzi
s-a dovedit cã este un fenomen
cultural prin Simpozionul Presei
din Banatul de la Munte.

M-a impresionat în mod deose-
bit expoziþia portului popular din
sat organizatã de doamna Nely Fe-
neºan, un minimuzeu. Am admirat
exponatele ºi mi-am retrãit copilã-
ria. Existã aici, la Mehadia,
respect, preþuire ºi admiraþie faþã
de valorile strãmoºeºti. Existã, aici,
la Mehadia, iubire pentru frumos ºi
util, preþuire pentru valorile
româneºti. Felicitãri organi-
zatorilor.”

Cartea de onoareCartea de onoare
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„Dupã douãzeci de ani”„Dupã douãzeci de ani”
TTTT iiii mmmm iiii ºººº oooo aaaa rrrr aaaa ,,,,     2222 0000     DDDD eeee cccc eeee mmmm bbbb rrrr iiii eeee     1111 9999 8888 9999 ,,,,     dddd uuuu pppp ãããã -- aaaa mmmm iiii aaaa zzzz ãããã

(serial)
În faþa catedralei cu porþile zãvo-

râte o mare de capete. În faþa
manifestanþilor, soldaþi paºnici, cu
arma la picior. În mâini, pe sus, þinute
alãturi, o sumedenie de panouri cu
înscrisuri cum n-au mai fost: „JOS
CEAUªESCU”, „JOS TIRANUL”,
„JOS DICTATORUL”, „DEMISIA”,
„FÃRÃ VIOLENÞÃ”, „ARMATA E
CU NOI”, „LIBERTATE”, „PÂINE”,
„CARNE”, „PAªAPOARTE” etc.
eram profund impresionaþi de
ceea ce vedeam cu proprii noºtri
ochi! Frica, sentiment uman, înro-
bitor ºi depersonalizat, faþã de
putere ºi acoliþii ei, DISPÃRUSE
MIRACULOS!!! Era o zi cu mult
soare! Oamenii erau acum cu
totul alþii, se purtau ca ºi cum s-ar
fi descãtuºat de o povarã pe care
o purtaserã ani de-a rândul în
cârcã, pe umeri, dar mai ales în
suflet, în adâncul fiinþei lor, o pur-
taserã urcând la deal! Un ac nu
puteai sã-l arunci jos!!! De-o
parte ºi de alta, balcoanele de la
primul la ultimul etaj erau înflorite
de locatari, vecini ºi prieteni
îngrãmãdiþi claie peste grãmadã.
Din loc în loc, grupuri de tineri, ba
ºi vârstnici, scandau neîncetat
dar pe rând: „Pãcat! Pãcat” / De
sângele vãrsat!”... „Azi la Timi-
ºoara / Mâine în toatã þara”, „Nu ple-
cãm acasã / Morþii nu ne lasã!”... „Nu
dãm înapoi” De aici nu plecãm / Nu
ne este teamã! Viaþa chiar ne-o
dãm!... „Sã fie judecat / Aici, în
Banat!”...

În faþa balconului de la Operã, în
prim-plan, un grup de copii, elevi de
ºcoalã, o þinea întruna: „Ceauºescu
ºi soþia / Ne-au distrus copilãria!” Alt
grupuleþ, în ton cu primul, ovaþiona ºi
bãtea ritmic din palme, ca într-un
spectacol: „Vrem saloane de Crã-
ciun / Nu conducãtor nebun!”

În Piaþa Operei ºi-au dat întâlnire
muncitorii, maiºtrii, tehnicienii, ingi-
nerii ºi funcþionarii întreprinderilor din
oraº. În acþiunea de mobilizare ºi an-
trenare a altora pentru miting jucase-
rã un rol hotãrâtor cei de la „Electro-
timiº” ºi „Electrobanat”. În cele din
urmã apare ºi UMT-ul, în aplauzele
tuturor, muncitorii de la Pãdurea
Verde se bucurau de o stimã aparte
în faþa întregului oraº prin împotrivi-
rile ºi miºcãrile ce avuserã loc în a-
ceastã unitate industrialã încã din

perioada ultimului congres al Parti-
dului Comunist Român. Veniserã în
piaþã ºi alte întreprinderi ºi instituþii,
unele mai mari, altele mai mici. Douã
dintre ele aveau cei mai puþini repre-
zentanþi: C.F.R.-ul ºi I.R.E.T.-ul!

Înainte de miting apãruserã în pia-
þã ºi oameni de la sate: un camion de
la Peciu Nou încãrcat cu þãrani ºi lãzi
cu mere, cei de pe maºinã aruncau
în stânga, aruncau ºi-n dreapta mere
ionatane, mere roºii ºi mere galbene,
iar pe botul camionului, o lozincã:
PECIU NOU E CU ORAªUL”. Tot aºa
ºi þãranii din Biled purtau o pancartã
uriaºã ºi promiþãtoare: „BILEDUL
ESTE CU TIMIªOARA!”

HHrrããnniirreeaa  cceelloorr  ddiinn  ppiiaaþþãã,,  ccuu  ddeeoo-
sseebbiirree  aa  cceelloorr  ccaarree  aauu  ssttaatt  zziillee  ººii
nnooppþþii  îînn  PPiiaaþþaa  OOppeerreeii,,  ss-aa  ffããccuutt  pprriinn
ggrriijjaa  CCOOMMTTIIMM-uulluuii,,  ppeerrssoonnaall  aa  ddiirreecc-
ttoorruulluuii  ggeenneerraall  iinnggiinneerr  ddrr..  FFlloorreennttiinn
CCâârrppaann,,  mmeemmbbrruu  îînn  CCoommiitteettuull  JJuuddee-
þþeeaann  PPCCRR  TTiimmiiºº,,  ººii  aa  ooaammeenniilloorr  ssããii
precum ºi a celor douã unitãþi pres-
tigioase din centru: restaurantele
„Bulevard” ºi „Palace”. Ca o dovadã
de recunoºtinþã, la aceste unitãþi nu
s-a fisurat un geam! ªi când te gân-
deºti cã pereþii lor sunt de sus ºi
pânã jos doar din sticlã!

Eram cu toþii sãtui pânã peste
poate de Ceauºescu, Elena ºi ciracii

lor cocoþaþi în ranguri ºi funcþii peste
tot! Lumea aceea adunatã furnicar în
Piaþa Operei dorea cu ardoare abdi-
carea, ori îndepãrtarea prin forþã a lui
Neculai Ceauºescu. Altceva nu
dorea! NNUU  DDOORREEAAUU  CCAAPPIITTAALLIISSMM!!

În Piaþa Operei, în lumeºagul
acela, predomina numãrul mun-
citorilor, n-am prea vãzut scribã-
lãi de la ziarele ºi revistele locale,
n-am prea dat ochii cu dascãli ºi
cadre universitare, medici, avo-
caþi ºi procurori, ori funcþionari
publici, iar studenþii puteau fi nu-
mãraþi pe degete! “Agronomiºtii”
ºi „mediciniºtii” fuseserã gratulaþi
de educatorii lor, cã nu s-au
implicat în evenimentele din 16 –
17 decembrie 1989!

MMuunncciittoorrii  ttiinneerrii  ººii  vvâârrssttnniiccii,,
mmeemmbbrrii  ººii  nneemmeemmbbrrii  ddee  ppaarrttiidd,,
uutteecciiººttiiºº  ººii  nneeuutteecciiººttii,,  ssttrriiggaauu  ddiinn
rrããssppuutteerrii,,  ppâânnãã  aauu  ffããccuutt  rrooººuu  îînn
ggââtt::  JOS CEAUªESCU!!!”, „JOS
TIRANUL”, „JOS DICTATORUL”
ºi din nou ºi în cor: „JOS CEAU-
ªESCU”! Pânã la deschiderea
mitingului am fixat pe ecranul
memoriei ºi câteva nume de
intelectuali precum: ªtefan Ivan,
Lorin Fortuna ºi Ivan Evseev
(universitari), Ion Monoran ºi
Vasile Popovici (scriitori cu ºi fãrã

cãrþi tipãrite), Victor Gaga, cunoscut
sculptor, ºi inginerul ªtefan Popa,
alias POPOAS. Acesta din urmã,
grafician de mare talent, ardea în
mijlocul mulþimii cum arde o torþã!
Ilumina ºi mobiliza sufletele cu
lancea caricaturii politice.

Ne aflam cu mult înainte de miezul
zilei. Maiorii ºi coloneii dau ordine
categorice: „Drepþi!... La umãr
arm!... Stânga-mprejur... În cazãrmi
fuga marº!”... Mulþimea de tineri ºi
tinere scanda: „Armata e cu noi!”
„Ura, armata e cu noi!”... „Victorie!...
Victorie!... Victorie!...” Bãieþi ºi fete
se îmbrãþiºau cu soldaþii, militarii se
îmbrãþiºau cu tinerii aceia puºi pe
fapte mari. „Totul sau nimic” pãreau
sã spunã prin actul lor de înfrãþire ºi
solidaritate. Unii dintre cei mai
sprinteni, majoritatea cu armata fã-
cutã, în doi timpi ºi trei miºcãri, se
aninarã pe autoblindate. Alþii vârârã
pe þeava tunurilor tricolorul cu stema
decupatã! (Ce au avut cu stema,

continuare în pagina 12
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zãu, n-am prea înþeles ºi nici azi nu-
mi vine la îndemânã sã înþeleg! Blas-
femie  ºi nimic mai mult, când e
vorba de drapelul sfânt al patriei!)
Ceva mai încolo, sub ceasul public,
un grup compact cânta, cam slab,
dar cânta „Deºteaptã-te române” de
Andrei Mureºan, pe o melodie de
Anton Pann. 

Cineva, nu se ºtie cine anume,
avusese ideea formidabilã de a se
instala în balconul operei un for de-
mocrat al celor din piaþã. Dar cum
poþi intra în impozanta clãdire când
uºile erau ferecate ºi zãvorâte cum
doar la catedralã mai erau?! Se bâ-
þâie în dreapta, se bâþâie în stânga,
pânã la urmã prin uºa deschisã de la
cabinetul dentar se ajunge la domnul
Marcone Dimitrie Silviu, fagonist, în
ziua aceea ofiþer de serviciu. Acesta
îl cheamã la „ordin” pe domnul Marx,
Marx organizatorul de spectacole,
probabil o rubedenie a rãposatului
dascãl din veacul trecut. Domnul
Marx, binevoitor, putea sã fie ºi alt-
fel?! Putea!, vine cu cheile în mânã,
dezãvorãºte uºile ºi lasã sã intre cine
vrea ºi cum vrea! Cei de afarã au nã-
vãlit pur ºi simplu peste el, voind sã
fie care de care cel dintâi în balcon!

În balconul operei au fost vãzuþi:
Ion Marcu, electrician la UMT, un a-
nume Boroºoiu, tânãr, cu barbã ºi
fãrã loc de muncã precis, Claudiu
Iordache, proiectant ºi autor de ver-
suri proletcultiste, ªtefan Ivan ºi Lorin
Fortuna, cadre universitare, clamate
de public, Ion Monoran, muncitor in-
stalator ºi poet, ºi un preot rãmas
neidentificat, unii zic cã ar fi fost
popa de la Mehala (în perioada 20 –
22 decembrie 1989 în balconul Ope-
rei din Timiºoara a fost preotul
Stelian Borza din Mehala...), alþii nu,
cã ar fi fost un preot de la o parohie
din judeþ, o parte l-au numit pe pãrin-
tele Ioan Brânzei, de la biserica din
Piaþa Crucii, cunoscut ca om de su-
flet ºi solidar pânã în pânzele albe cu
evenimentele din Decembrie 1989.

Dintre „balconiºti” unul singur m-a
impresionat pânã la lacrimi prin ges-
tul sãu insolit, de-o cutezanþã sorã cu
moartea! Ion Marcu, tot muncitorii rã-
mân cei dintâi, ºi-a procurat un cear-
ºaf, l-a despicat cum s-a priceput, ºi-
a vârât capul prin tãieturã ºi a pornit
la drum nu înainte de-a fi scris pe
pânzã cu litere roºii, de-o ºchioapã:
„JOS CEAUªESCU”. Cu cearceaful
pe el a hãlãduit pe bulevarde ºi pe
strãzi, a colindat, în plinã zi, oraºul în
lung ºi-n lat, îndemnând prin cute-
zanþa sa lumea sã iasã din casã ºi sã

se opunã dictaturii ceauºiste.
În scurt timp se vor instala micro-

foane ºi megafoane, se vor face pro-
be, aºa cum se fac înaintea unui
spectacol de mare anvergurã! A ºi
fost un spectacol inedit, unul în aer
liber, cum nu mai fusese în capitala
Banatului, în faþa a peste o sutã de
mii de spectatori cu intrare LIBERÃ!
Între probe se strigau întruna sloga-
nuri: „Nu plecãm acasã! / Morþii nu
ne lasã!”... „Azi în Timiºoara! / Mâine
în toatã þara!”... Nu dãm înapoi / De
aici nu plecãm! / Nu ne este teamã!
Viaþa chiar ne-o dãm!”... „Vrem sa-
loane de Crãciun / Nu conducãtor
nebun!”

Între timp, într-o încãpere din sub-
solul Operei s-a constituit Frontul De-
mocrat Român, având ca preºedinte
pe ing. Lorin Fortuna, iar ca vicepre-
ºedinte pe conferenþiar universitar
ªtefan Ivan. ªtirea fusese adusã la
cunoºtinþa publicului. Urmaserã
aclamaþii ºi urale neîntrerupte.

În dupã-amiaza acelei zile, preºe-
dintele F.D.R.-ului, domnul Lorin
Fortuna a dat citire unui program al
Frontului compus din ºapte puncte:

1. DDeemmiissiiaa  lluuii  NNiiccoollaaee  CCeeaauuººeessccuu
ººii  aa  EElleenneeii  CCeeaauuººeessccuu din toate
funcþiile politice ºi de stat (Ovaþii
prelungite).

2. TTrraaggeerreeaa  llaa  rrããssppuunnddeerree  ppeennaallãã
aa  cceelloorr  ddooii  în cadrul unor procese,
judecate de instanþe competente.
(Aplauze prelungite).

3. EElliibbeerraarreeaa  ddeeþþiinnuuþþiilloorr  ppoolliittiiccii
care ºi-au exprimat dezacordul faþã
de politica dictatorialã. (Aclamaþii
îndelungate).

4. DDeemmiissiiaa  aaccttuuaalluulluuii  gguuvveerrnn ºi
instituirea unui guvern provizoriu.
(Aplauze anemice ºi sporadice).

5. PPlluurriippaarrttiittiissmm!!  (Aproape cã nu
s-a aplaudat, nu se cunoºtea sem-
nificaþia termenului).

6. AAlleeggeerrii  lliibbeerree!! (Ovaþii neîntre-
rupte).

7. IInnssttaauurraarreeaa  uunnuuii  ssttaatt  ddee  ddrreepptt
(aclamaþii sporadice!).

(Trec în parantezã un fapt istoric
de esenþã, despre care nu se va po-
meni un cuvinþel în presã, în presa
de mai târziu. N-am uitat eu, cronica-
rul, ºi ca mine n-au uitat mulþi alþii. A-
devãrul istoric trebuie respectat cu
sfinþenie, dacã acest adevãr vrea sã
supravieþuiascã prin sine pentru
viitorime. Îl trec acel moment „cheie”
pentru oamenii mei de suflet: munci-
torii de aici ºi de aiurea! Ei nu prea
au timp de lecturi, poate vor citi ur-
maºii lor, cititorii Mileniului Trei! A-
tunci când se citise punctul unu din
programul Frontului Democrat Ro-

mân, la Uzinele Mecanice Timiºoara
a strigat din bojoci: „ÎN LOCUL LUI
CEAUªESCU SÃ FIE ALES, SECRE-
TAR GENERAL AL PARTIDULUI,
ION ILIESCU!” Vocile mulþimii:
Ura!!!... Iliescu!!!... Iliescu!!!... Ilies-
cu!!!

Vocea altui muncitor: „IAR CA
PREªEDINTE AL ÞÃRII ÎL VREM PE
CORNEL MÃNESCU”

Vocile mulþimii în cor: „Ura! Sã trã-
iascã!... Mãnescu!... Mãnescu!...
Mãnescu!!!” Cine au fost Ion Iliescu
ºi Cornel Mãnescu, ce hram au pur-
tat sub dictaturã, veþi putea afla, voi,
cititorii Mileniului Trei, lecturând is-
toria, adevãrata istorie a României.

Dupã lecturarea celor ºapte punc-
te din program, ss-aa  ddeeccllaarraatt  ddeesscchhiiss
ººii  ppuubblliicc  ddiinn  bbaallccoonnuull  OOppeerreeii  ccãã  TTiimmii-
ººooaarraa  eessttee  îînnttââiiuull  oorraaºº  LLiibbeerr  ddee  ssuubb
ddiiccttaattuurrãã!! Ovaþii, aclamaþii, aplauze
minute în ºir! Se aclama ºi se striga
coralic: „AZI ÎN TIMIªOARA / MÂINE
ÎN TOATÃ ÞARA!” Marea aceea de
peste o sutã de mii de capete, fãrã a
mai socoti oltenii, moldovenii ºi tran-
silvãnenii aflaþi în tranzit prin câmpia
Banatului, se tãlãzuia învãluitã de o
bucurie nãprasnicã, apocalipticã,
nemaitrãitã. Timiºorenii ºi nu numai
ei în acele clipe solemne croiau la
vise ºi planuri edenice pentru ei ºi
urmaºii lor! O tempora!...

ªi tot atunci, ca într-un carnaval
burlesc de mare succes, au rãsãrit
din spatele mulþimii, de pe acolo, de
unde strãjuieºte Lupoaica ºi puii ei
Remus ºi Romulus, au apãrut, de
parcã ar fi ieºit din mare, doi tineri,
mai mult copii decât tineri, alergau ºi
þineau pe sus, la distanþã unul de
altul, fiecare câte un tablou; CEAU-
ªESCU ºi ELENA, îmbrãcaþi în ze-
ghe, dupã gratii. Ovaþii ºi râsete cul-
minate cu: „Sã fie judecat! / Aici în
Banat!” Tablourile, ori dacã vreþi, ca-
ricaturile, erau semnate de o cele-
britate: POPAS, caransebeºean de
felul sãu, inginerul ªtefan Popa, pre-
miantul de la Tokio, el împânzise bal-
conul ºi pereþii Operei cu sloganuri,
lozinci ºi imperative: „JOS CEAUªES-
CU! JOS DICTATURA! JOS TIRA-
NUL! VREM DEMOCRAÞIE! VREM
PÂINE! VREM PAªAPOARTE! VREM
LIBERTATE! VREM!... VREM!...
VREM!... ARMATA E CU NOI!”... În
dreapta Operei încremenite în stare
de veghe o maºinã blindatã cu tun ºi
mitralierã jumilatã pe ea, cu gurile de
joc îndreptate simbolic spre cei care
strigau: „FÃRÃ VIOLENÞÃ!”...

(* Fragmente din cartea „Tot ce am pe suflet”,

de N.D.P., Ed. Gutinul, Baia Mare, 1996)
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O tezã de doctorat, devenitã carte, e un feno-
men interesant, deoarece au scopuri diferite,
ceea ce m-a determinat sã procedez altfel decât
în mod obiºnuit: am urmãrit sursele de infor-
mare, bibliografia cu alte cuvinte Impresionant.
Ele vorbesc despre calitatea ºi calibrul lucrãrii,
despre personalitatea autoarei, care oferã
cercetare temeinicã, o contribuþie esenþialã în
domeniul omonimiei.

CCaarrtteeaa  ssee  iinnssttaalleeaazzãã  îînn  bbiibblliiooggrraaffiiaa  ffuunnddaa-
mmeennttaallãã  aa  tteemmeeii,,ffiiiinndd  „„ddee  rreeffeerriinnþþãã  îînn  cceerrcceettaarreeaa
ffiilloollooggiiccãã  rroommâânneeaassccãã””  (I. Bota ), ca apariþie
binevenitã studenþilor, dar ºi specialiºtilor, prin
efortul de sistematizare ºi sintezã, într-un profil
distinct care organizeazã ºi dezvoltã o proble-
maticã complexã. Se prezintã un fapt de limbã
în timp ºi spaþiu, cu autoritatea specialistului
prin competenþã profundã, de elevatã inte-
lectualitate.

Un titlu academic acoperã o structurã bazatã
pe o pregãtire teoreticã excepþionalã, cu soluþii
practice într-un „studiu integrator al feno-
menului”.

Rigoare ºtiinþificã, coerenþã de concepþie (I.
Conceptul de omonimie. Note despre definiþia
omonimelor II. Tratarea omonimelor în dicþio-
nare; III. Din istoricul lexicografici omonimice

româneºti; IV. Sursele omonimiei V. Omoni-
mia-modele structurale; VI. Omonimia în
graiurile populare româneºti; VII. Omografie ºi
omofonie. Ortograme; VIII. Raportul dintre
omonimie ºi polisemie; IX. Omonimia între sin-
cronie ºi diacronie; X. Consecinþele omonimiei.
Mijloace „terapeutice”; XI. Omonimia în textul
literar; XII. Consideraþii finale), consecvenþa
argumentelor, subtilitatea demonstraþiilor
definesc o cercetare monograficã.

FFlloorriinnaa-MMaarriiaa  BBããcciillãã  aa  iinnttrraatt  îînnttrr-oo  ccoomm-
ppeettiiþþiiee  ººttiiiinnþþiiffiiccãã..  CCrreedd  îînn  ssppiirriittuull  eeii  ddee  iinniiþþiiaattiivvãã
ººii,,  îînn  oorriizzoonnttuull  mmeeuu  ddee  aaººtteeppttaarree,,  pprreevvããdd  aallttee
ppeerrffoorrmmaannþþee..

Îmi aduc aminte cã, prin natura profesiei, am
fãcut o inspecþie specialã pentru  admiterea la
un grad didactic. În discuþiile purtate, am po-
menit numele Florinei. Cu sinceritate, dar cu o
nuanþã uºoarã de invidie profesoara inspectatã
mi-a spus cã au fost colege, cã Florina a venit
pe bãncile facultãþii cu o bogãþie informaþii de
limba ºi literatura românã, încât cu toatã strã-
dania nu a putut fi ajunsã din urmã.

E imposibil, în general, sã cuprinzi totul într-
o carte. Cercetãtoarea nu scapã de aceastã ten-
taþie. Monografia, tratat ºi compendiu în acelaºi
timp, urmãreºte dinamica relaþiilor dintre

cuvinte, dincolo factologic, lãmurind probleme
esenþiale prin eleganþa stilului ºi trecând cu
forþa demonstraþiei prin dificultãþi create de un
fenomen interesant de limbã. Florina-Maria
Bãcilã înþelege cã „fenomenul e un singur tact al
ritmul etern” ( V. Pârvan).

O ediþie revizuitã ºi adãugitã apare, de
obicei, dupã epuizarea tirajului, dintr-o cerinþã,
sã-i spunem naturalã sau cu scopul nedeclarat
al formei definitive.

Ediþia a doua a cãrþii Lumina de la Vãrãdia e
determinatã de indignare ºi durere.

Iscoditor din fire, cu harul scrisului, autorul
simte nevoia adevãrului prin cuvântul inspirat,
dar bazat pe virtuþile documentului. Nu se poate
sta cu spatele la adevãrul istoric, cu argumen-
tele unor prejudecãþi, ci recunoaºterea agresiu-
nilor pe care le-a trãit  fiinþa româneascã, agre-
siuni cu scop politic, de sorginte naþionalã
sârbeascã sãu maghiarã etc.

Nicolae Danciu Petniceanu se desparte de
modelul „vieþilor romanþate” exersat în alte
cãrþi. Atras  semnificativ, descoperã, în strãda-
niile sale, cultul fundamental al strãmoºilor
care au trãit pentru viitor independenþa spiri-
tului lor, convingerea cã lasã “lumina”într-un
mod iniþiatic.

Dincolo de valoarea instructivã legatã de
nume celebre ale iluminismului european ºi
românesc aflate secþiunea “Note”, cartea este o
evocare: omul ºi cãrturarul Paul Iorgovici ºi o
reconstituire a unei valori-opera bãnãþeanului
dominatã de Observaþii de limbã rumaneascã.
Crãiascã Universitãþii Tipografie, Buda,  179???
reeditatã în ediþie criticã cu Prefaþa lui ªtefan
Munteanu, cu Studiu introductiv, Tabel crono-
logic, Note ºi bibliografie de Doina Bogdan-
Dascãlu ºi Criºu Dascãlu, Editura Facla, Timi-
ºoara, 1979).

Autorul dovedeºte cu prisosinþã concen-
trarea maximã pe problematica momentelor

vieþii cãrturarul bãnãþean pe plan local ºi
naþional, pe dimensiunea europeanã a apariþiei
ºi evoluþiei iluminismului.

Scriitorul nu se dezminte: oferã prilejuri de
visare, prin reconstituirea cu simplitate nobilã a
etapelor vieþii marelui lingvist ºi filolog ca o
evadare în exprimare.

Se opereazã cu idei-imagini fixate dupã
tehnica stop-cadru cu o vehemenþã motivatã,
onorându-i imboldul de cinstire a unei opere
“relativ puþin cunoscutã, chiar de specialiºti”
(Dicþionarul scriitorilor din Caraº-Severin), cu
bucuria înþelegerii unui spaþiu moral ºi
spiritual, cu pro???? intelectual.

Elucidarea multor taine culturale aflate încã
sub pecetea întunericului e provocarea pe care
o lasã aceastã carte care oferã “certitudini
pentru rosturi (...) mai vechi ºi mai noi în
spiritualitatea româneascã” (Costin Feneºan
pentru cei care vor sã se ridice la asemãnarea
cu cel care” a dãruit românilor de pretutindeni
idei ºi soluþii mer??? valabile, în schimbul,
poate, al marilor sentimente de demnitate
naþionalã” (Doina Bogdan-Dascãlu, Cri???
Dascãlu).

Contribuþia Banatului la patrimonial naþional
rãmâne încã o problemã dureroasã. E nevoie de
gesturi hotãrâte, de atitudini radicale. În acest
proces, demersul lui Nicolae Danciu Petni-
ceanu incitã luciditatea cercetãtorilor ºi
confirmã integral schimbarea de  sensibilitate în
depãºirea stãrii  de neºtiinþã ºi de vinovãþie care
o condamna polemic Costin Feneºan.

Prof. C. TEODORESCU, 
Kitchener, Canada
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Dr. ing. SORIN
FRUNZÃVERDE – 

Cetãþean de Onoare 
al Oraºului Bocºa

Pentru o zi, Bocºa a devenit
cel mai important oraº din judeþ

CETÃÞENI DE ONOARE!CETÃÞENI DE ONOARE!
Primarul Iancu Panduru, Consiliul Local ºi

redacþia Gazetei „Vestea” se bucurã realmente ºi-
l felicitã pe domnul doctor Sorin Frunzãverde
(odinioarã ministrul bãnãþenilor la Bucureºti, al
doilea dupã avocatul Petre Nemoianu) pentru
aceastã înaltã ºi preþioasã distincþie („Gazeta de
Bocºa”, nr. 3 – 4 din 2009.)

Dupã aceste sentimente ºi cuvinte de bun
augur, avem o remarcã: imputãm celor care au
formulat textul de mai sus cã nu au fost atenþi la
acordul gramatical. Este greºit spus: „Cetãþean
de onoare al Oraºului Bocºa”. Corect este:
Cetãþean  de  onoare  a  oraºului  Bocºa.

Nu cãutãm cu vârful acului o asemenea
eroare gramaticalã. Am  amintit-oo  pentru  cã  ea
este  frecventã  în  presa  scrisã  din  Banat.

Mai redãm câteva exemple:
- „...reprezentanþii urbei noastre i-au conferit

(lui Iosif Erwin Tigla) titlul de onoare al muni-
cipiului Reºiþa” (vezi aceeaºi gazetã nr. 3 – 2008,
articol semnat de publicistul Titus Criºciu);

- „Consiliul comunal Rãcãjdia i-a rãsplãtit
întreaga activitate (prof. Gh. Luca) acordându-i
titlu de cetãþean de onoare al comunei noastre”
Semnat: Petru P. Curtea.

Menþiuni: aceeaºi greºealã gramaticalã am
lecturat-o de mai multe ori în cotidiene repere,
precum „Renaºterea bãnãþeanã” ºi în recentele
defuncte reºiþene: „24 Ore” ºi „Sud-Vestul”,
enunþuri semnate de condeie prestigioase.

Vã rugãm luaþi-aminte!
LAE CARABINÃ



O pãrere aparte despre Coriolan Buracu se poate
confirma dintr-o corespondenþã bogatã dintre Fundaþia
„Bibicescu” din Turnu Severin ºi persoane marcante ale
minoritãþii române din mai multe þãri limitrofe cu
România. Este vorba de activitate bogatã a Fundaþiei ºi a
domnului Buracu întru menþinerea identitãþii naþionale a
românilor din diasporã, pe care soarta i-a lãsat în þãri
strãine ºi nu în þara mamã, ºi-a dat seama de pericolul
denaþionalizãrii românilor din afara României, ºi în acest
sens au recurs la ajutoare de caracter cultural românesc.

Despre activitatea domnului Buracu, personal am
fãcut cunoºtinþã din scrierile în deosebi a preotului din
Sãrcia, satul meu natal, Gherasim Andru pe care l-am
cunoscut personal ºi care a avut o influenþã covârºitoare
asupra mea ºi a altor tineri locuitori în Sãrcia. Din
biblioteca bogatã a regretatului preot Gherasim Andru,
am fãcut cunoºtinþã cu literatura ºi cultura românã.
Dânsul era un preot intelectual mai puþin atractiv
credincioºilor din sat dar un bun pedagog pentru puþinii
elevi, care urmau sã meargã la liceul român din Vârºeþ.
A venit la Sãrcia încã înainte de Primul rãzboi mondial.
Gãsim în volumul „Românii din afara României” a
profesorului Nicoale Chipurici documente ºi câteva scri-
sori a lui Gherasim Andru trimise Fundaþiei „I. G.
Bibicescu” Turnu Severin unde îºi desfãºura activitatea
dl. Buracu.

Prima scrisoare, însã, care dateazã din 15 august
1925 este trimisã Asociaþiei „Astra” din Sibiu în care
preotul solicitã ajutoare: cãrþi ºi reviste pentru parohiile
din Torac, Sãrcia ºi Iancaid. Îºi exprimã îngrijorarea
pentru soarta românilor rãmaºi singuri fãrã conducãtori
care ar anima viaþa culturalã ºi pãstra indetitatea
românilor. La 11 ianuarie 1928 preotul Gherasim Andru
se adreseazã direct domnului Buracu ºi cuprinde: „Iubite
domnule Buracu. Nu ºtiu îþi mai aminteºti de
subsemnatul. Dumneata erai „teolog” la Caransebeº, eu
la Arad. Am fost coleg de liceu ºi bun prieten cu Ion
Gheþia. Dumneata veniseºi la Arad, unde ne-am
cunoscut ºi am discutat cu tot focul tinereþelor ºi
însufleþirea idealismului. Mai târziu mi se pare, ne-am
întâlnit într-o cãlãtorie. Apoi, þi-am pierdut urma. Mai pe
urmã preotul Gherasim anunþã cã de la protopopul
Oprea, ºi alte persoane auzise de donaþiile preþioase de
cãrþi... Asta l-a îndemnat sã se adreseze domnului
Buracu ºi cere cãrþi pentru parohiile din Torac, Ecica,
Sãrcia, Iancaid ºi Rusko selo. Scrisoarea adresatã
domnului Buracu, este un apel pentru ajutoare. Preotul
Gherasim, minoritar ºi pe când era în Ardeal, a observat
tragicul cu care se confruntã românii, acuma nu cu
regimul austro-ungar pe care dânsul l-a cunoscut bine,
dar cu un regim rigid naþionalist sârbesc un stat care
prezintã un pericol mai mare pentru români decât
naþionalismul maghiar pe vremuri, pentru cã dacã în

Ardeal, Banat etc., se afla nomadã compactã de români,
în fosta Jugoslavie era un numãr minor de români care
nu aveau puterea necesarã sã se opunã ºi revendice
drepturi naþionale. Amintim ºi o scrisoare datatã în 23
aprilie 1928 prin care preotul Gherasim se adreseazã,
probabil domnului Buracu cu: „Cucernice pãrinte” prin
care confirmã primirea a 368 de cãrþi solicitate care
trebuiau sã fie distribuite preoþilor Valeriu Magdu din
Ecica (mare personalitate culturalã din Ecica - pe vremuri
deþinut în penitenciarele austroungare pentru activitatea
sa pentru revendicarea drepturilor românilor din Ardeal,
Banat, etc.), Ioan Pintea, preot din Mali Torak (Toracul
Mic) Nicolae Raichici din Iancaid, Gheorghe Teorean din
Veliki Torak (Toracul mare) ºi Efta Barbu, epitrop din
Rusko selo. Amintim cã în localitatea Rusko selo exista
o bisericã ºi câteva familii de origine românã, dar acuma
a rãmas doar biserica ºi un locuitor român.

Dar poate o mai interesantã scrisoare a lui Gherasim
Andru este aceia care dateazã din anul 1929, în esenþã un
chestionar cerându-se date despre Biblioteca din Sãrcia
de cãtre Biblioteca „I. G. Bibicescu” în care sunt date
precum cã biblioteca din Sãrcia a fost înfiinþatã în 1921,
cã la 1 ianuarie 1928 a avut 371 de cãrþi iar în finea
anului, chiar 709 cãrþi (broºate 560 ºi rupte 59) cã existã
circa 400 de cititori (un numãr foarte mare având în
vedere cã doar jumãtate din sat era populat de români -
1400 de locuitori - în zilele noastre, doar vreo 700) restul
erau nemþi. Se mai anunþã cã sosesc reviste ºi ziare
româneºti ca: „Nãdejdea” din Vârºeþ, 20 de abonamente,
„Lumina satelor” din Sibiu patru exemplare,
„Libertatea”” din Orãºtie în 2 exemplare, „Lumea ºi þara”
Cluj, 1 exemplar, „Patria” Cluj, 1 exemplar „Curentul”
Bucureºti 2 exemplare „Universul” Bucureºti, 1 exemplar
„Dreptatea” 1 exemplar. Cã existã o fanfarã ºi un cor, cã
se pregãtesc serbãri culturale (patru la numãr în 1928)
un teatru de amatori la care participã elevii din comunã
care studiazã în România. Preotul se plânge cã nu existã
un cãmin cultural. Se solicitã ajutoare materiale, dar nu
ºtim dacã ajutoarele au fost trimise. Existã ºi alte scrisori
trimise lui C. Buracu ca urmare a rãspunsurilor trimise la
scrisorile, se pare circulare a lui C. Buracu trimise
preoþilor, învãþãtorilor ºi alte persoane importante
româneºti de aicea ºi în felul acesta se poate constata în
ce mãsurã populaþia românã a fost ajutatã în relaþii
culturale cu þara mamã. Reprezentatã prin C. Buracu ºi
alte instituþii... Da, Coriolan Buracu era persoana prin
intermediul cãruia Fundaþia „I. G. Bibicescu” a trimis
preþioase ajutoare în cãrþi, ºi în felul acesta a menþinut o
legãturã strânsã pentru menþinerea identitãþii naþionale, a
românilor din diasporã.

Trebuie remarcat faptul cã imediat dupã Primul
rãzboi, o mulþime de învãþãtori români au pãrãsit
Jugoslavia ºi abia mult mai târziu s-a ajuns la încheierea

unei convenþii dintre regalele României ºi Iugoslaviei
privitor învãþãmântul în limbile materne. Pânã la
încheierea convenþiei, foarte târziu de altfel, elevii
frecventau cursurile în limba sârbã þinute de învãþãtori
sârbi. ªi cã identitatea româneascã era, afectatã. Ce
însemnau cãrþile în limba românã, se poate înþelege.

Nu se cunoaºte destinul acestor biblioteci Se ºtie
însã cã imediat dupã rãzboi autoritãþile comuniste au
ordonat distrugerea lor. Preotul Gherasim Andru, se pare
a salvat ceva din cãrþi, avea ºi o bibliotecã personalã cu
un fond bogat de cãrþi. Deºi ruptura definitivã dintre
România ºi Jugoaslavia a intervenit dupã acceptarea
faimoasei Rezoluþii a Informbiroului, nu se cunosc cazuri
cã din România au fost trimise cãrþi ºi ajutoare. Autorului
acestui articol i-a cãzut în mânã, de la un activist de
partid o singurã carte intitulatã „Ion Mihalache ºi
compania”. Era un pamflet comunist îndreptat împotriva
oamenilor politici ca Ion Mihalache ºi Iuliu Maniu care
mai târziu au terminat în puºcãriile comuniste.
Necunoscând îndeajuns viaþa ºi istoria politicã din
România, fiind la vârsta de treisprezece, patrusprezece
ani, tonul ºi stilul în care a fost scrisã mi-a displãcut ºi
acest pamflet era prima mea decepþie care provine din
þara mamã, prima despãrþire sufleteascã de ea ºi mai
târziu mi-am dat seama ce însemna pentru noi românii
de aicea un Coriolan Buracu care, din pãcate în zilele
noastre, nimeni nu i-a luat locul ºi rolul.

LIVIUS LÃPÃDAT
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Crescuse copãcel, copãcel, cã ajunsese cu
capul la dunga mesei. Învãþase sã vorbeascã
limba lui Mihai Eminescu, sã pronunþe cuvântul
sacru „Mama”, dar nu ajunse sã pronunþe celãlalt
cuvânt sfânt, „Tatã”, aºa cum pronunþau copiii cu
care se juca.

- Mamã!
- Da, Cristian!
- Eu n-am tatã? întrebã fiul.
- Ai, Cristiane. Fiecare copil are mamã ºi tatã,

vorbi convingãtor mama.
- Unde-i tata meu? grãi Cristian ºi fãcu ochii

mari.
- E plecat cu vaporul, rãspunse mama.
- Unde-i plecat cu vaporul?! De ce nu vine

acasã? insistã copilul cu întrebãrile ºi iarãºi
mãrise ochii.

- E plecat „Sus”, poate la Viena, poate la
Regensburg...

- Nu ºtii sigur, mama?
- Nu, copilul meu, zise mama cu rouã în ochi.
- Unde-i Viena? Unde-i Regensburgul? bisã

întrebãrile Cristian, ca mai înainte.
- Viena e un oraº mare ºi frumos în Austria,

Regensburgul e un oraº port la Dunãre, în
Germania. Ai înþeles, copile?

- Îhî... Dar tata când vine acasã, mama?
întrebã micuþul ºi îºi lipi cãpºorul de pieptul
mamei. Mama îl mângâie pe creºtet ºi privi unde-
va departe prin geam ºi rupse un oftat adânc.

- Sã sperãm, Cristiane, cã tata va veni acasã la
primãvarã, când se vor topi zãpezile ºi se vor urni
din loc gheþarii pe Dunãre. Sã sperãm...

Soarele se înãlþase pe bolta cereascã, strãlu-
cea ºi împroºca raze calde, blânde, peste tot încât
zãpezile se topiserã, vãzând cu ochii, iar gheþarii,
unii mici, alþii mari, treceau pe Dunãre, cãlãtoreau
în aval, ca niºte corãbii, privite în zarea depãrtãrii.

- Mamã!
- Da, Cristiane!
- S-au topit zãpezile, s-au dus gheþarii, ºi tata

nu vine acasã, spuse Cristian cu lacrimi în ochi,
înghiþind în sec de câteva ori.

- Sigur, Cristiane, nu are cu ce veni, nu are
vapor, cãuta mama sã fie convingãtoare, îm-
brãþiºându-ºi lung odorul.

- ªi când va avea vapor, mamã?
- Poate, la varã..., poate la toamnã, înainte de

cãderea zãpezii, mai spuse mama ºi oftã ºi, printre
oftaturi, privise undeva departe prin geam.

- Aºtept, mamã, aºtept sã-l vãd pe tata, aºtept,
se repetã copilul, îmbrãþiºând mijlocul mamei.

Mama îl mângâie, cum îl mângâiase ºi altãdatã în
creºtet, jucându-se gânditoare cu firele de pãr.

Au trecut câteva primãveri, una mai caldã decât
alta, cu trandafiri înfloriþi ºi cu castani îmbobociþi
pe Aleea Dunãrii. Au venit vapoare româneºti ºi
vapoare strãine, dar nici urmã de vaporean, unul
care sã-ºi caute fiul în oraºul de la Dunãre.

Cristian începuse ºcoala, aºa cum o începu-
serã ºi tovarãºii sãi de joacã. Aceºtia veniserã la
deschiderea anului ºcolar însoþiþi de pãrinþii lor,
de-o parte mama, de cealaltã parte tatãl, ei la
mijloc cu ghiozdanul în spate. Cristian venise la
ºcoalã însoþit doar de mama sa. Fusese tare mâh-
nit, fusese tare cãtrãnit, cum nu fusese vreodatã.
Abia aºtepta sã revinã acasã Revenise. Se retrase
în camera lui ºi fãcuse un vaporaº dintr-o coalã
de hârtie, unul care semãna cu vapoarele adãstate
în rada portului.

A coborât cu vaporaºul pe malul Dunãrii. A pri-
vit cu mâna streaºinã la ochi în susul Dunãrii. La
orizont nu se zãrea catarg de vapor! A aºezat uºurel
vaporaºul sãu pe oglinda apei, s-a aplecat asupra
lui ºi i-a suflet vânt din spate. Vaporaºul de hârtie
începu sã pluteascã în amonte ºi sã stârneascã
valuri mãrunþele, ce pãreau lacrimi de orfan.

N.D.P., Orºova, toamna, 1964

Vaporaºul de hârtie
Copiilor orfani de pretutindeni

În “Vestea” numãrul 9 (septembrie
2009) s-au strecurat greºeli grave.
Cerem scuze cititorilor. Aºadar:

În articolul “Din istoria presei” vã
rugãm sã reþineþi corect:

- primul ziar românesc a apãrut la
Viena, anul 1794 (coloana 1, pagina
2);

- ziarul “Vestul” apare la Timiºoa-
ra, redactor responsabil Sever Bocu;

- revista “Vrerea” - apare la Timi-
ºoara, redactor responsabil Ion Stoia-
Udrea (coloana 3, pagina 3)

ERATÃ



-  De  unde  eºti  nea  Ilie  ºi  unde  ai  rãsãrit  pe
lume?

- Sunt contingentul 1956 ºi am venit pe
lume în satul „Vlad Þepeº”, judeþul Ialomiþa,
acum judeþul Cãlãraºi, din pãrinþi þãrani din
tatã în fiu, cu o fãclie de pãmânt, care cu greu
ºi cu chin hrãnea o familie numeroasã.

-  De  ce  „Vlad  Þepeº”?
- Aºa m-am pomenit pe lume, în zona

Ialomiþei erau sat cu nume de domnitori
români: „ªtefan Vodã”, „Mircea Vodã”, „Bãl-
cescu”, „Kogãlniceanu”, nume de domnitori
ºi de mari români. S-au dat asemenea nume
de cãtre comuniºti, pentru cã înainte, pe
vremea moºierilor, erau nume urâte ca
Socariciu ºi Cocariciu.

-  Au  fost  moºieri  în  Ialomiþa,  în  Cãlãraºi?
- Au fost, dar-ar boala în neamul lor.

Moºierii aveau pãmânt de la cinci sute de
hectare în sus, iar þãranii mai nimic, erau la
mâna lor, obligaþi sã munceascã pe moºia
lor... Se pare cã iarãºi au apãrut ciocoii...

-  Au  apãrut,  dar  intereseazã  cititorii  cum  a
reuºit  în  viaþã  un  copil  de  þãran,  unul  ca  dum-
neata,  dintr-oo  familie  sãracã,  cu  mai  mulþi
copii?

- O spun pe-a dreaptã...
-  Spune-oo...
- Dupã clasele primare încheiate în „Vlad

Þepeº”, pur ºi simplu am fugit de acasã la
Bucureºti. Auzisem de-o ºcoalã profesionalã,
de la un prieten mai mare, am intrat în 1950
la ªcoala Profesionalã Construcþii, eram
douã mii cinci sute de copii, din care o mie
cinci sute interni ºi o mie externi. În ºcoalã
am primit de toate cele, de la cremã de ghete
pânã la pastã de dinþi, haine, spãlãturã, dor-
mitoarele erau în cele ºase pavilioane.
Meserii se învãþau de la zidar, fierar-betonist,
zugrav, dulgheri, tâmplari, pânã la optician,
mecanicã finã etc. Aveam profesori oameni în
etate cu multã carte, unii dintre ei predau ºi la
Universitate ºi la Politehnicã. Fãceam
practicã la Casa Scânteii...

-  Ce  a  urmat  dupã  isprãvirea  ªcolii
Profesionale?

- A urmat repartiþia la T.R.C.L.B. (Trustul
de Construcþii Bucureºti), care avea întreprin-
deri în toatã þara. Eu primisem repartiþie pen-
tru Suceava, dar, în cele din urmã, mi s-a
schimbat repartiþia pentru Medgidia, unde am
lucrat ca zidar la I.A.S. De aici am ajuns la o
întreprindere din Constanþa, unde am muncit
ºase ani. Au fost cei mai frumoºi ani din viaþa
mea. Câºtigam frumos, fãceam zi de zi ºi
lucrãri particulare, dupã program, apoi, vara,
ieºeam la plajã, aveam ºi bani, aveam ºi
haine, eram tânãr, roiau pe lângã mine fetele
pe plajã, poate cã ºi asta e cauza cã nu m-am

cãsãtorit pânã la patruzeci de ani!... Di-
rectorul General al Întreprinderilor de

construcþii de construcþii de pe litoral era
cumnatul lui Gheorghiu-Dej, ºeful statului
român, pâine de om ºi cu trecere în orice pro-
blemã, se zbãtea pentru binele muncitorilor,
leafã, casã, trai uºor. (Era bãrbatul fostei soþii
a lui Dej – n.r.).

-  Ce  a  urmat  dupã  Litoral,  când  ai  venit  în
Banat?

- A urmat I.A.S. Ciulniþa, mã apropiasem
de casã, dorul de pãrinþi, de sat mã atrãsese.
Aici l-am cunoscut pe Mircea Constantines-
cu, tehnician, om uns cu toate unsorile, fã-
cuse ºi puºcãrie pentru afaceri pe un ºantier,
dar isteþ, foc de deºtept ºi cu relaþii în toatã
þara, în materie de construcþii, era brigadier-
ºef, avea în brigada sa 60 de muncitori de
diferite meserii. El m-a adus la Orºova, sã
construim oraºul nou. Am lucrat la Orºova,
am clãdit cele douã biserici ortodoxe, spitalul
ºi Casa de Culturã, eram de acum angajaþii
„Monumentelor Istorice” din Bucureºti, la
Orºova diriginte de ºantier era unul Vulpeº,
mâna dreaptã a preotului Biciuºcã. Vulpeº
era frate de cruce cu Moise Constantinescu,
ei fãceau, ei dezlegau ºi câºtigau mult. Moise
Constantinescu se cunoºtea cu inginerul
Clandi (Ioan Klandi, tehnician – n.r.) de la
ªantierul 104 Construcþii Bãile Herculane. De
la Orºova, la cererea domnului Clandi ne-am

mutat la Herculane. Asta-i...
-  Ce  lucrãri  mai  importante  aþi  realizat  cu

ªantierul  104  la  Herculane?
- Multe, dar reþin cele mai importante:

Hotelurile  „Minerva”, „Afrodita”, „Ugeserul
Mic”, „Hercules”, apoi renovare la Pavilionul
Decebal, ºi alte renovãri. Lucrãrile particulare
au mers mânã în mânã cu lucrãrile de pe
ºantier, dupã orele de program. Inginerul
Clandi era un om ºi jumãtate, mare specialist
ºi legat sufleteºte de oameni. Mult bine a
fãcut multor necãjiþi...

-  La  Herculane  þi-aai  fãcut  familie?
- Da, aici, cam bãtrâior, la doi poli vârsta,

am cunoscut-o pe Floarea Preda, casnicã,
tatãl ei era primar la Gornenþ, în Oltenia,
fusese mai înainte muncitor la Fabrica de
Þigãri din Bucureºti, scos din producþie prin
1951 – 1952 ºi instalat primar la Gorneþ.
Apoi, adus la Herculane, ca om al partidului,
a locuit cu familia în Vila „La trei contese”,
vilã care va fi dobânditã mai târziu de tatãl
profesorului Panduru...

-  ªi  de  la  Herculane,  la  Mehadia?
- Da, la Mehadia, mi-a plãcut sã trãiesc la

sat, e mai multã liniºte... Am lichidat casa de
la Herculane ºi am cumpãrat casã în
Mehadia. Sunt mulþumit... Am nevastã ºi trei
copii, douã fete sunt aranjate, mai e bãiatul...
E cuminte ºi munceºte. Îi place munca.

-  Ce  pasiuni  ai  avut  în  viaþã  în  afarã  de
zidãrie?

- Poezia... Poezia popularã... Vã zic una?
-  Zi-oo, îndemn eu ºi pornesc minica-

setofonul.
„Dragoº Vodã ºi a lui ceatã
Toþi voinici cu fruntea latã;
Dragoº, frãþioare,
Lasã ochii tãi sã zboare,
Peste culme ºi câmpii
Pãscute de herghelii,
Cât pãmântu-i vedea
E cuprins ca zestrea ta.
Dragoº, frãþioare,
Lasã ochii tãi sã zboare...
- Place?
-  Place,  unde  ai  învãþat-oo?
- E lungã, are 24 de strofe. O ºtiam la

ªcoala profesionalã, o mai ºtiu pe ici, colea...
ªtiu cã e vorba de Dragoº Vodã care a
întemeiat Moldova lui ªtefan cel Mare. În
ºcoalã am învãþat sã fim români, sã ºtim cã
avem un trecut de aur, de vitejie... Azi e
altceva...

-  Mâine  ce  va  fi,  nea  Ilie?
- ªtiu eu?! Prea bine nu va fi, atâta vreme

cât istoria românilor e forfecatã...
A consemnat pentru dvs.

NICOLAE DANCIU PETNICEANU
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Un zidar care a pus cãrãmidã pe cãrãmidã la casa Scânteii,Un zidar care a pus cãrãmidã pe cãrãmidã la casa Scânteii,
dar ºi la nãlþarea Afroditei, Minervei în Bãile Herculanedar ºi la nãlþarea Afroditei, Minervei în Bãile Herculane

Interlocutorul meu: Ilie Oprea, zidar, pensionar din Mehadia (Caraº-Severin)

Ilie Oprea, zidar, pensionar
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Deraieri  în  lanþ  pe  calea  feratã!Deraieri  în  lanþ  pe  calea  feratã!
Nu mai ai curaj sã urci în tren! Nu ºtii dacã

ajungi cu bine la destinaþie! În ultima vreme au
fost mai multe accidente ºi incidente pe Calea
Feratã în Ardeal, în Muntenia ºi Oltenia, mai
nou în Moldova.

Ar putea fi prevenite aceste accidente?
Desigur, ne spun câþiva pensionari, foºti ani
mulþi slujbaºi în Calea Feratã:

- VASILE  CRUDU (octogenar), mecanic de
locomotivã: „Pe vremea mea, cu 20 – 30 de
ani în urmã, linia feratã era curatã oglindã ºi
din orã în orã controlatã. Acum e plinã de
bãlãrii încât nu se poate observa siguranþa
terasamentului, a liniei, a fiecãrui ºurub ºi

bolþ! Vinovaþii sunt în posturi de
responsabilitate”.

- MITRU  CHIOSA (aproape octogenar),
fost ceferist: „Deraieri ºi accidente în Calea
feratã nu s-au întâmplat pe vremea lui Ceau-
ºescu. Odinioarã, în Calea feratã, era a doua
armatã a Þãrii! Acum s-a isprãvit! Au lichidat
ºi aceastã lume care nu se juca cu siguranþa
liniei ferate, cu transportul pe Calea Feratã”.

În tinereþe, am colaborat cu aceastã
„armatã” a Þãrii, cu organele de siguranþã a
liniei ferate între Orºova ºi Poartã. Revizorii de
linie erau zi ºi noapte pe linia feratã, controlau
fiecare balon, fiecare traversã, fiecare ºinã de

cale feratã. În aceastã zonã au existat oameni
de veghe de excepþie: cantonier Mihai
Belchite, picher ºi revizor de linie Ion
Hrelescu, ºef de Garã Gruia Lãpãdat, I.D.M.
Lungu Nicolae, Pilu Banaduc, Dumitru
Lãzãrescu, Chimigeru Victor, ºef de garã, am
amintit doar câteva nume, cu toþii au trecut la
cele veºnice.

Conducerea actualã din C.F.R. a desfiinþat
posturi de întreþinere ºi control al liniei ferate
în detrimentul siguranþei transportului feroviar
de cãlãtori ºi marfã! Acest articol este un
semnal pentru a se reveni la normalitate.
Altfel, e un risc sã urci în tren! (L.C.)

CCEEFFEERRIIªªTTII     DDEE    EELLIITTÃÃ    DDEE    LLAA    MMEEHHAADDIIAA

Picherul Ion Hrelescu ºi soþia sa, Ana Hrelescu I.D.M. Gore Hrelescu I.D.M. Gore Hrelescu

Trei lorzi în calea feratã: Nicu Botoacã, Gore
Hrelescu ºi Sandi Radu-Boºcotã, Mehadia,

24.08.1960

Podul C.F.R. Mehadia ºi înv. Bãcilã
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Ne trebuie þãrani

Dinspre câmpia þãrii se-aude o chemare, 
Chiar când arãm hârtia ºi-o semãnãm 

cu soare, 
Ca meseria gliei la daci ºi la romani, 
ªi astãzi, dupã veacuri, ne trebuie þãrani.

La þarã vã lipseºte câte ceva ºi vouã, 
Dar împãrþim frãþeºte câte-un necaz 

sau douã, 
Când nu-s cireºe-n piaþã nici pepeni 

dolofani, 
Ca miezul fructei coapte ne trebuie þãrani.

Civilizaþi cum suntem, mecanizãm þãrâna, 
Dar piersica ºi mãrul tot le culegi cu mâna, 
Culegi cu mâna struguri la Iaºi sau 

Drãgãºani, 
ªi pentru mâini de-acestea ne trebuie þãrani.

Visãm belºug ºi totuºi belºugul nu 
ne-mpunge, 

Pãmânt avem cât este, atâta ne ajunge. 
Cu o recoltã noua sã fim contemporani, 
Industriei de spice îi trebuie þãrani.

De ce când arde vara cu spicul la un loc 
De ce când naºte glia ºi prunele se coc 
Feciorii de la sate vin la oraº vatmani 
Când nouã-h jarul holdei ne trebuie þãrani?

Îmbãtrânesc pãrinþii, de sat copiii scapã, 
Ce singurã rãmâne la þara doamna sapã, 
Ea care ne-a dat pâine de mii ºi mii de ani, 
ªi-acum ne spune totuºi cã-i trebuie þãrani.

DAMIAN URECHE

Poem
În fiecare zi 
ne întoarcem
c-un mugur de gând
înspre copilãrie,
ca sã aflãm
cât timp
mai rostim versurile
acestui poem – nepereche – 
numit viaþã.

IOSIF BÃCILÃ

Cenaclul „Eftimie Murgu” Bozovici

Copacul

Eram copac înfipt în cer, 
mã ocoleau drumeþii cumsecade, 
aveam sub coajã gust de ger, 
nu seve sã trimitã-n ramuri roade.

Rupeau din mine goalele priviri, 
eu aºteptam sã-nceapã a luminã... 
În cerul semãnat cu trandafiri,
eram copacul care va sã vinã.

Cu ochi aprinºi în fiecare ram, 
crezând în adevãr ºi în cuvânt, 
copac înfipt în cer eram
ºi aveam lacrimi de pãmânt.

ION GHERA

Fascinaþie ploii

Aievea-n suflet ploi cu soare
se-ncheagã din luminãþie;
vrãjit de-un semn de armonie,
se pierd luminii calde-n zare.

Mai tânãr vis cum nu se ºtie 
în dorul lor suav rãsare;
euritmii strãlucitoare
privirea veºnic le-nvie.

Iubire pururi, ploi cu soare, 
în suflet ºi-n priveliºti, rare
fiind acelaºi sens originar
spre-adâncul setei în naturã,
însã care-n mine, prin ce har,
alegeþi sufletul de zgurã!

C-TIN TEODORESCU

Flori de toamnã – daliile
Deºi vara ºi-a ieºit din drepturi ºi aerul

mai rece ºi ploile mãrunte ne înconjoarã
uneori, nu înseamnã cã nu putem sã ne
bucurãm în continuare de frumuseþea
florilor multicolore de grãdinã.

Daliile ºi crizantemele fac parte din
categorie plantelor ce înfloresc pânã
toamna târziu.

Dalia este o plantã originarã din Maxic,
larg rãspânditã în toatã Europa. La noi
poartã ºi denumirea de gherghinã.

Este o plantã cu flori mari ºi rotunde, cu
o varietate largã de culori de la alb, galben,
roºu, mov ºi chiar grena. Începe sã
înfloreascã vara ºi þine pânã toamna târziu,
când dã prima brumã.

Dalia iubeºte apa, de aceea trebuie
udatã seara ºi dimineaþa, fiind o plantã
masivã.

În luna noiembrie, dupã ce planta s-a
uscat la suprafaþã, se taie lujerii la 20 cm de
la pãmânt ºi se scot tuberculii, care se
pãstreazã în pivniþe, pentru ca la primãvarã,
în luna aprilie sau mai sã se planteze în
pãmânt la o adâncime de 6 cm.

NINA DÃESCU

Ceapa – simbol al universului
Pânã ºi banala ceapã a fost motiv de

veneraþie pentru unele popoare. De exemplu,
vechii egipteni vedeau în bulbul cu miros
înþepãtor un simbol al universului.

Aºa cum o foaie de ceapã o înveleºte pe
alta, aºa ºi tãrâmul de jos sau iadul este învelit
de pãmânt, iar aceasta este paradis. Datoritã
structurii sale compuse din straturi circulare
succesive, ceapa este ºi era consideratã ºi un
simbol al vieþii eterne, fapt pentru care era
aºezatã frecvent în mormintele faraonilor. În
viaþa de zi cu zi, egiptenii foloseau ceapa în
ofrandele aduse zeilor, se decorau cu ea
diverse preparate culinare la marile festinuri ºi
era atârnatã în camere pentru a preveni bolile.
Dintre toate legumele imortalizate de artiºtii
egipteni, cu ajutorul metalelor preþioase, doar
ceapa era fãcutã din aur. În ritualurile de
îmbãlsãmare, bulbii cepei erau aºezaþi pe ochi
ºi urechi, iar florile de ceapã au fost gãsite pe
pieptul ºi de-a lungul picioarelor mumiilor.
Unii egiptologi susþin cã ceapa era folositã la
îmbãlsãmare, deoarece se credea cã mirosul
puternic ºi puterile ei magice i-ar ajuta pe cei
morþi sã respire din nou.

Se spune cã vechii egipteni obiºnuiau sã
jure pe ceapã aºa cum oamenii din ziua de azi
jurã cu mâna pe Biblie...

NINA DÃESCU

NOUTÃÞI PRIVIND
CANCERUL DE COL UTERIN

Cancerul de col uterin poate fi detectat
printr-o metodã nouã de investigaþie - titrarea
papiloma virus, responsabil de apariþia bolii.
Analiza trebuie fãcutã atunci când rezultatul
testului Papanicolau este pozitiv. Douã labora-
toare private din Timiºoara efectueazã acest test
contra cost. “Metoda indicã, la fel ca ºi testul
Papanicolau, grupul populaþional de femei care
prezintã risc crescut de îmbolnãvire. Pentru sta-
bilirea unui diagnostic corect, este bine sã fie
efectuate ambele analize”, ne-a declarat Marius
Craina, medic la Clinica de Obstetricã-Gineco-
logie “Bega” din cadrul Spitalului Judeþean Ti-
miºoara. Testul depisteazã infecþia ºi determinã
tipul virusului papilomatozei umane pentru a se
ºti dacã acesta este unul dintre cele rãspunzã-
toare de producerea cancerului de col uterin. La
fel ca ºi testul Papanicolau, noua metodã de in-
vestigaþie se face prin analiza unei probe de se-
creþii. Ambele tesle depisteazã stadiile precance-
roase. Un rezultat pozitiv nu înseamnã neapãrat
cã boala s-a instalai. Modificãrile patologice ale
testului Papanicolau ºi, ulterior, ale titrãrii pa-
piloma virus, implicã investigaþii mai avansate:
colposcopie, test Schiller, care au rolul de a
depista leziunile precanecroase. În unele cazuri,
este indicatã efectuarea unei biopsii. “În diag-
nosticul cancerului de col uterin sunt foarte im-
portante examenele profilactice periodice care
se efectueazã la vârste tinere ºi la maturitate, o
datã la un an ºi jumãtate sau doi. Aceasta în-
seamnã realizarea examenelor citologice (testul
Papanicolau ºi analiza bacteriologicã a secreþiei
vaginale), dar ºi examenul clinic vaginal (tuºeul
vaginal ºi examinarea cu valve), precum si
examinarea glandei mamare.
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EE    BBIINNEE    SSÃÃ    ªªTTIIMM
Au început lucrãrile pentru alimentarea cu apãAu început lucrãrile pentru alimentarea cu apã

Primarul Iancu Panduru ºi doi specialiºti de la firma S.A.
Staincos S.R.L. Bãile Herculane prezenþi la lucrãrile de

captare a apei pentru Plugova ºi Globu-Rãu

Un cabinet de literaturã la un liceu din Banatul Montan. 
Pe când ºi la Mehadia?

Biserica românilor din Vârºeþ
(Voivodina)

Primarul Iancu Panduru între specialiºti pentru captarea apei

Ultimul apel! E vorba de monografia

revistei „Eminescu” (stufoasã, sute de

ilustrate, eseuri cu semnãturi consacrate

etc.). Cartea se aflã sub tipar la Editura

„Gordian” din Timiºoara, ne propunem a fi

un cadou în pragul sãrbãtorilor de iarnã

2009/2010, alãturi  de  un  calendar,  o  carte

poºtalã,  cu  versuri  ºi  chipul  Domnului

Eminescu,  cu  revista  „Eminescu”,  numãr

festiv  –  Eminescu  160.  (1850  –  2010).

Cartea cu anexele înseamnã o sutã lei

noi, ori, în lipsa banilor, ne mulþumim cu co-

manda dvs. pentru a se putea comanda

numãrul de exemplare la „Gordianu” Timi-

ºoara. Banii se pot trimite pe adresa re-

dacþiei de la „Vestea”. Mulþumim pentru

sprijin ºi înþelegere, pentru dragostea ce o

purtaþi POETULUI NAÞIONAL. (NDP)

„A SOSIT DOMNUL EMINESCU!”„A SOSIT DOMNUL EMINESCU!”
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Se-ntorc caii
În blânda toamnã
Se-aud caii
Cu tropotul adânc, sonor
ªi nechezând,
Ca o chemare,
Se pierd
În trompele de praf,
Fantome ademenitoare,
Inscripþii pe un epitaf.
Se-ntorc iar caii din uitare
Prelung,
În ropot ca un vis,

Cu coamele purtate-n aer
ªi-un nechezat ca din abis.
Aleargã caii albi – fantasme,
În trap frenetic ºi nebun
Cu bucuria prinsã-n coame
Din veacuri
Într-alt veac de fum.

MARIANA SPERLEA

Societatea Literar-Artisticã „Sorin Titel” din Banat
Sediul: Mehadia, str. Pãdurii 389
Tel. 0255 523 204
Nr. 301 din 01.09.2009

Cãtre
S.C. Gemon Mehadia

Fabrica de pâine Gherghina

La nivelul Judeþului Caraº-Severin s-a

lansat iniþiativa „Salvaþi copiii”, acþiune

transmisã prin eter de Radio Reºiþa (marþi, 29

septembrie 2009). Facem apel umanitar la

Dumneavoastrã de-a vã implica în aceastã

acþiune de interes major.

Pe raza localitãþii  Mehadia

supravieþuieºte de la o zi la alta, un numãr de

30 (treizeci) familii, fãrã un loc de muncã cert,

cu circa 2 (douãzeci) de copii, ºcolari ºi

preºcolari.

Vã rugãm sã analizaþi posibilitatea

economicã de care dispuneþi, ca sã vã

implicaþi în aceastã acþiune în perioada de

iarnã 2009 / 2010, înþelegând sã distribuiþi

gratuit zi de zi un numãr de 20 (douãzeci)

pâini pentru aceºti copii.

Din informaþii ºtim cã asemenea pâine vã

prisoseºte ºi, învechitã, o distribuiþi la un preþ

derizoriu, pentru porci, pãsãri ºi alte animale

de curte. ªi asta se întâmplã în vreme ce alþii

nu au o bucatã de pâine pe masã, pentru

copii!

Dispuneþi în consecinþã.

Cu respectul cuvenit,

Preºedinte
N.D. PETNICEANU

Societatea Literar-Artisticã „Sorin Titel” din Banat
Sediul: comuna Mehadia, str. Pãdurii 389 (Caraº-Severin)
Tel. 0255 523 204
Nr. 301 din 01.09.2009

Cãtre S.C. Agrobanat S.R.L.
Caransebeº

- Domnului doctor Cârpan junior -
Am deosebita onoare sã vã salut pe aceastã

cale ºi sã vã doresc sãnãtate ºi împlinirea
doleanþelor dumneavoastrã, doleanþe ale Firmei
Agrobanat ºi ale fondatorului ei, inginer Tinu
Cârpan, un nme de referinþã în prosperarea eco-
nomicã ºi spiritualã a Banatului.

Domnule Doctor Cârpanu, apelez la senti-
mentele Dvs. profund umanitare, când e vorba de
oameni ºi existenþa lor, medicul e sensibil la
aceste stãri ºi sentimente, trãim vremuri ane-
voios de grele din punct de vedere economic, cu
precãdere în satele de la munte, prioritar în
localitãþile defavorizate, prin suprimarea unor
întreprinderi, unde oamenii în chip tradiþional îºi
câºtigau existenþa lor ºi a familiilor lor. O ase-
menea aºezare umanã este ºi comuna Mehadia,
unde trãiesc la limitã un numãr de circa 30
(treizeci familii), trãiesc din puþinul ajutor social,
ºi din realizarea unui minim câºtig graþie unor
lucrãri sezoniere, ocazionale etc.

Pe þarã s-a luat mãsura creãrii unei „Bãnci
Alimentare” (prin Crucea Roºie Românã), ajutor
economic pentru asemenea familii. În context cu
aceastã iniþiativã vin în faþa dvs. cu rugãmintea ca
începând din luna decembrie 2009 ºi pânã în
luna aprilie 2010 inclusiv sã oferiþi gratuit, la
Centrul Agrobanat Mehadia, zilnic, un numãr de
30 (treizeci) pâini. O pâine de familie, va însemna
mult pentru astâmpãrarea foamei copiilor celor
nãpãstuiþi de soartã.

Trãind speranþa cã aveþi un model uman în
persoana ing. Tinu Cârpanu, care a hrãnit
voluntar ºi gratuit gloata din Piaþa Operei din
Timiºoara în Decembrie 1989, sper ca fiul sãu,
medicul Cârpanu-junior sã nu fie mai prejos de
tatãl sãu.

Cu respectul cuvenit, 
N. DANCIU PETNICEANU

Laitin Felicia Adriana, nãscutã la
28.IX.1958, la Lugoj, Judeþul Timiº,
într-o familie de muncitori, Bagiu
Viorel ºi Ileana, institutor la Liceul
„Hercules”, Bãile Herculane.

Am urmat cursurile ªcolii Gene-
rale nr. 6 din Lugoj, iar în 1978 am
absolvit Liceul Pedagogic din Timi-
ºoara, secþia învãþãtori.

Între anii 2006/2009 am absolvit
cursurile Universitãþii Ecologice,
Bucureºti, facultatea de Psihologie.

Ani de neuitat...
Nu sunt de pe aceste meleaguri,

dar cu trecerea anilor, peste treizeci
la numãr, am reuºit sã le îndrãgesc,
sã îi înþeleg pe oamenii locului ºi sã-
i accept aºa cum sunt.

Trecerea de la pustã la munte a
fost destul de… durã aº putea
spune.

Sã tot fie…  prin 1977, când o
mãtuºã din Orºova, sorã de-a
mamei, m-a invitat în vacanþa de
varã pe malul Dunãrii sã petrec
câteva zile în familia dumneaei.

Mirificã Dunãrea, cu ºopotul ei,
dar gândul mã trãgea spre un alt loc
încãrcat de istorie unde, nu cu mult
timp în urmã cunoscusem începutul
destinului meu, Mehadia de astãzi!

ªi cum… vorba aceea: „Ce þi-e
scris, în frunte þi-e pus”, atunci când
mãtuºa a considerat cã m-am
relaxat suficient pe malul Dunãrii,
m-a expediat acasã la pãrinþi, la
Lugoj, cu acceleratul de Bucureºti.

Însã soarta a fãcut în aºa fel încât
acceleratul sã aibã restricþii înainte
de Mehadia ºi sã-ºi încetineascã
viteza la semnal.

Fãrã sã stau pe gânduri, cu
mintea nu prea coaptã a unei tinere
de optsprezece ani, am coborât din
mers sã-mi întâlnesc destinul: un
tânãr cu privirea luminoasã ºi
sufletul mare.

Am uitat sã vã spun cã ºi aici în
Mehadia, mama, acum cãlãtoare
printre stele ºi aºezatã de mult de-a
dreapta Tatãlui, are o sorã, familia
mamei numãrând ºase fraþi cu totul.

…Dar, sã revenim la acceleratul
care nu mi-a ghicit intenþia ºi m-a
fãcut sã mã dezechilibrez ºi sã
cunosc fizic duritatea pãmântului
acestor meleaguri. Aº putea spune
cã de atunci mi-a intrat în sânge ºi la
propriu ºi la figurat respectul pentru
ceea ce avea sã fie pe mai departe.

Cu genunchii zdreliþi ºi plini de
ºiroaie ce nu se vedeau de sub ro-
chia roºie, suficient de lungã dupã
moda timpului, cu ochii plini de
lacrimi de fericire, dar ºi de durere
am plecat braþ la braþ cu destinul
meu spre casa mãtuºii, o învãþãtoa-
re bine cunoscutã în acele timpuri.

Povestea continuã...
LAITIN FELICIA ADRIANA

Vã prezentãm pe doamna învãþãtoare Adriana Felicia Laitin
(REDACÞIA)



Într-un magazin
O pereche vârstnicã face cumpãrãturi. La

un moment dat cei doi, soþ ºi soþie, se pierd
unul de altul, în aglomeraþie. Doamna se
adreseazã vânzãtoarei:

- Mi-am pierdut soþul! Unde trebuie sã
mã adresez?

- Raionul cu articole de doliu este la etajul

trei. Prima scarã la dreapta, pe scara rulantã.

În acelaºi magazin
Un bãrbat tânãr, cu barbiºon ºi mustãþi,

se adreseazã grav vânzãtoarei, o tipã la prima
tinereþe, brunã, suplã ºi cu ionatanele coapte
în sân:

- Domniºoara!
- Da, mã rog! Aveþi chiloþi?
- Am...
- Vã rog sã-i daþi jos!
- Nu vã e ruºine, domnule?
- Vã rog, scuzaþi, m-aþi înþeles greºit. Vã

rog sã-i daþi jos de pe raft.

Sfatul unei gospodine
- Ionele! Stai aºa ºi nu faci nimic! Trebuie

udatã grãdina.
- Mario! Tu nu vezi cã plouã?!
- ªi ce, nu poþi sã iei umbrela?

Pedagogie
- Ionele! Profesorul spune cã l-ai supãrat

astãzi. Se poate sã faci una ca asta?!
- Dar, tatã, astãzi nici nu am fost la

ºcoalã.

Oleacã de matematicã
Tatãl verificã lecþia fiului
- Ionel, cât fac 9+9?
- 19!
- Pe vremea mea 9+9 fãceau 18, zice tatãl.
- Ei, tatã, de pe vremea ta ºi pânã astãzi

multe s-au schimbat.

În vizitã la Grãdina zoologicã
Ionel s-a dus la grãdina zoologicã însoþit

de mãtuºa sa. În faþa cuºtii cu maimuþe, Ionel
exclamã:

- O, mãtuºico, uite, ce bine îþi seamãnã!
- Ionel, ai spus o prostie!
- De ce?! Maimuþa nu înþelege

La ºcoalã
Mama: ce-ai mai fãcut, Ionele, la ºcoalã?
Ionel: Azi am fãcut o faptã bunã.
Mama: Bravo, Ionele! Ce anume ai fãcut?
Ionel: un coleg a pus o piunezã pe

scaunul profesorului. Când profesorul voia
sã se aºeze, eu am tras scaunul

Un primar grijuliu 
cu salariaþii sãi

Ionel, salariat la primãrie. Intrã în birou
la primar.

- Bunã dimineaþa, dom primar.
- Bunã, Ionel! Am o veste tristã pentru

dumneata, face primarul.
- Ce este, dom primar?
- Þi-a murit soacra. Condoleanþe. Eºti

liber.
- Mulþumesc de condoleanþe, domnule

primar. Dar, vã rog, prima datã la muncã ºi
apoi la petrecere. 

(REDACÞIA)
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Persoanele care au relaþii
intime de patru ori pe sãptã-
mânã îºi “ºterg” zece ani de pe
chip. Regula nu se aplicã ºi celor
care fac sex de ocazie. Femeile ºi
bãrbaþii care au contacte sexuale
de cel puþin patru ori pe
sãptãmânã aratã cu zece ani mai

tineri decât în realitate, potrivit
unui studiu realizat de oameni
de ºtiinþã din Scoþia. Explicaþia
cercetãtorilor este simplã. În
timpul contactului sexual, în
corp se elibereazã estrogeni - un
hormon care înfrumuseþeazã
pielea ºi înroºeºte buzele. (M.F.)

PPaarrddoonn!!     FFããrrãã    gglluummãã.. .. ..

Ascultaþi Radio Reºiþa, 
prietenul nostru!

Sexul, cel mai bun tratament
împotriva îmbãtrânirii

GLUME SÃRATE ªI NU PREA... ULTIMA PALMÃ DE PÃMÂNT
În 25 octombrie 1944 a fost eli-

beratã ultima palmã de pãmânt de
armata românã, pãmânt sfârtecat din
trupul României prin Dictatul de la
Viena, 30 august 1940.

Omagiu armatei române. Întreb-
are: azi, mai avem armatã românã?
(N.D.P.)

Petnicul a sosit la Mehadia!Petnicul a sosit la Mehadia!
Reputata firmã S.C. Laur Etco Nico Prod din Petnic a deschis magazin

de carne ºi mezelerie în centrul Mehadiei (vizavi de Primãrie)).
Firma deþine abator, unicul în zonã, în satul Petcnid, la 12 kilometri

depãrtare, unde se sacrificã animale (porci, vite mari, viþei etc.) ºi a doua
zi galantarele magazinului sunt pline cu marfã de clasa întâia, proaspãtã ºi
la preþuri accesibile. Aici gãsiþi cotlet, ceafã, costiþã, pulpã, carne mãcina-
tã, slãninã superioarã, organe (inimã, ficat, rinichi etc.) ºi o gamã întreagã
de mezeluri de casã, dupã reþete proprii, ecologice, ca la „mama acasã”!

Poftiþi! Încercaþi! ªi noi am încercat ºi am fost mulþumiþi (cei din redacþia
„Vestea”)


