
Gazeta „Vestea” n-a vãzut
lumina tiparului în ianuarie –
martie 2011 din mai multe
motive, prioritar a fost lipsa
unui fond financiar. Ctitorii au
cãutat gazeta, n-au gãsit-o,
cum o gãseau pe masa prima-
rului, ºi o obþineau gratuit,
deºi „Vestea”, redactarea,
editarea ºi tipãrirea ei a
costat o anume sumã de bani.

În fine, Executivul ºi Consi-
liul Local, prin strãdanii ºi sa-
crificii, au gãsit banii necesari
ºi ºi-au propus ca de acum
înainte „Vestea” (serie nouã)
sã aparã trimestrial, costul ti-
parniþei fiind ceva mai redus.
Cerem scuzele de rigoare
onor cetãþenilor, „Vestea”
(serie nouã) va putea fi obþi-
nutã doar contra-costa, de la
punctele de difuzare de pe

raza comunei Mehadia (Ca-
raº-Severin).

Revista „Vestea” va fi în ge-
neral o revistã de culturã, in-
formare, atitudine ºi educaþie

civicã, aceasta la sugestia citi-
torilor noºtri fideli.

Prin editarea „Vestei” într-o

hainã nouã rãspundem la ce-
rerea multor cititori din þarã ºi
strãinãtate, când spun strãinã-
tate, în primul rând mã refer
la ilustrele nume de cãrturari:
dr. Alexandru Nemoianu, din
America, ºi la profesorul
Constantin-Dinu Teodorescu
din Canada, fost dascãl de
românã la Liceul „Hercules”
din Bãile Herculane. Ambii
cãrturari au fost ºi sunt
colaboratorii „Vestei”.

Aºteptãm pe mai departe
sugestiile dvs. în legãturã cu
„Vestea”. Direcþia va fi la
dispoziþia cititorului. Aºa sã
ne ajute Dumnezeu.

DIR. IANCU PANDURU,
PRIMARUL COMUNEI MEHADIA
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Este vorba de domnul
NISTOR IONUÞ LALESCU,
nume din Marele neam al Laleº-
tilor, care au dat nume de refe-
rinþã în spaþiul social ºi cultural
românesc, oprindu-mã la doi:
prof. universitar TRAIAN LA-
LESCU, matematician de renu-
me mondial, pãrintele Politehni-
cii din Timiºoara, ºi la regretatul
medic LALESCU, înrudit cu o
altã mare familie, familia NE-
MOIENILOR, care au dat preoþi,
doctori ºi profesori în Banat, în
Bucureºti, dar ºi în America.

ªi prietenul meu, mai tânãr,
Nistoricã Ionuþ Lalescu nu-ºi
dezminte rãdãcina arborelui ge-
nealogic, vrea sã fie la înãlþime,
mai ales atunci când e vorba de
binele public, de traiul consãte-
nilor sãi. An de an prin modesta
sa firmã de familie, se îngrijeºte
din vreme ºi la preþuri modeste
aduce pãsãret domestic ºi de
când aduce pui fel de fel, popu-
laþia o duce mai bine, þiganii din
Mehadia, ca sã dau un exemplu
fericit, îºi au puii ºi gãinile lor ºi
nu mai dispare o pasãre! E ceva
ºi asta mulþumitã domnului
„doctor” Nistoricã. Lumea îi zice
aºa pentru cã amicul meu ºtie ce
ºtie orice doctor veterinar, el tra-
teazã ºi vindecã de orice boalã
animale mari ºi mici, în plus
aduce ºi cele necesare hranei ºi
tratamentului.

Domnul Lalescu Nistoricã este
consilier comunal ºi colaboreazã
excelent cu domnul primar
Iancu Panduru. Am reþinut cele
spuse despre capul comunei
noastre: „Domnul primar este un
tip formidabil, ºtie de toate. Ca
sã fii primar trebuie sã ºtii econo-
mie, contabilitate, construcþii,
învãþãmânt, culturã, ºi Iancu
nostru le ºtie pe toate. În plus,
are darul de la Dumnezeu de-a
ºtii sã munceascã cu omul, a fi
primar este o meserie, care tre-
buie învãþatã. ªi eu dacã mai stau

încã patru ani consilier, voi cãuta
sã-i fur meseria de primar”.

- Ce visezi, Nistoricã? l-am în-
trebat. 

- Visez sã ajung viceprimar ºi

apoi primar, unul ca domnul
Panduru.

- Succes!
- Mulþam. Sã vã audã Dumne-

zeu. (N.D.P.)

Cel ce gândeºte singur gândeºte dinCel ce gândeºte singur gândeºte din
mers ºi viseazã cu ochii deschiºi!mers ºi viseazã cu ochii deschiºi!

Familia domnului Ionuþ Nistor Lalescu. Pe 9 mai, micuþa Ana-Maria va împlini 5 ani. 
La mulþi ani, Ana-Maria! (Redacþia)


