
Crez… Credinþã în Dumnezeu,

credinþã în bunãtatea Cerului ºi a

pãmântului, credinþã în oameni, în

sãteni ºi în consãteni. Credinþã în

tine, credinþã în ei, credinþã în

mine, alesul obºtei, cã mã

dãruiesc lor, oamenilor, bucuriilor

ºi necazurilor lor pentru ca ziua

de mâine sã le fie seninã, mai

seninã ca ziua de ieri. Acesta este

scopul vieþii mele – binele ºi

fericirea oamenilor.

Aceste atribute þin de educaþie,

de crez, de cei ºapte ani de acasã,

cum se zice în popor. Am fost

crescut de pãrinþi în dragoste ºi

fricã de Dumnezeu, aºa am fost

povãþuit de dascãlul ºi preotul

satului în care am vãzut lumina

zilei ºi am mângâiat cu privirea

întâiul petic de cer românesc.

Am crezut ºi cred în tot ceea ce

fac, pentru cã îmi propun sã fac

bine pentru oameni, pentru cã am

o anumitã responsabilitate, pentru

cã oamenii îmi sunt dragi. Sunt

fericit doar atunci când ei sunt

mulþumiþi. Mã bucur dacã ºtiu cã

n-a trecut ziua de lucru ºi am fãcut

cuiva un pustiu de bine. De

necazuri, de supãrãri, de „nu am”,

de „nu ºtiu”, „ce mã fac” nu

ducem lipsã. Adesea am bãgat

mâna în buzunar ºi am ajutat un

suferind pentru medicamente,

pentru o bucatã de pâine, chiar ºi

neagrã, dacã nu am putut sã-i dau

de albã!

Am avut ºi eu o supãrare! Faptul

cã „Vestea” nu a mai putut apare o

vreme. M-am zbãtut eu, s-au zbãtut

ºi colegii din Consiliul Local ºi am

gãsit o formulã. Am crezut în capa-

citatea redactorului-ºef „Vestea”

ºi „Vestea” a reapãrut. În ziua rea-

pariþiei ei, în Mehadia ºi în satele

arondate, în sufletul cititorilor s-a

nãscut o sãrbãtoare. Am primit ºi

telefoane din depãrtare, Bucu-

reºti, Timiºoara, Reºiþa etc. cu feli-

citãri. Bucuria am împãrþit-o cu ei,

cu cititorii.

Aºadar, Credo… Crez… Cre-

dinþã în Dumnezeu ºi în oameni.
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� La data de 10 iunie a.c. scriitorul N. D.

Petniceanu a fost oaspetele elevilor ºi al cadrelor

didactice de la ªcoala din Petnic, satul sãu natal.

Cu aceastã ocazie scriitorul a oferit cadou celor

28 de ºcolari ultima sa carte editatã “Un

cãþelandru  muºcând  dintr-uun  nor” (povestiri

pentru copii). Despre acest eveniment vom reveni

în extenso, în “Vestea” nr. 3 (Redacþia)

�� În zilele de 18 - 19 iunie a.c. La Reºiþa, în

splendidul amfiteatru de la Universitatea “Eftimie

Murgu” a avut loc întâlnirea celor cinci generaþii

de absolvenþi de la ªcoala Medie Tehnicã

Siderurgicã (promoþiile 1951 - 1952 - 1953 - 1954

ºi 1955). S-au þinut discursuri, s-au oferit diplome

ºi insigne, s-au fãcut fotografii. Acþiunea s-a

bucurat de sprijinul Studioului de Radio Reºiþa,

personal de mediatizarea domnului director

DORU DINU GLÃVAN. Vom reveni în extenso în

“Vestea” nr. 3. (N.D.P.)

Autor: prof. PANDURU PAVEL:
„Învãþãtorul Vasile Popovici” (om ºi dascãl
model), Editura Timpul (Tim) Reºiºa 2010,
133 pagini, consilier editorial Gh. Jurma,
prefaþã de  prof. Gheorghe Þunea, postfaþã
Cezarina Adamescu. Cartea, cu ilustrate,
reprezintã un omagiu adus învãþãtorului
Vasile Popovici, din Pãtaº (Valea Almãjului –
Caraº-Severin).

Prof. Pavel Panduru, directorul Liceului
Tehnologic din Prigor (Caraº-Severin), nu
este la prima sa ispravã literarã, a mai scris 2
– 3 cãrþi despre oamenii ºi meleagurile
almãjene, cu patetism, ardere ºi talent literar.

Cãrþile lui Pavel Panduru sunt mostre de
dragoste faþã de miracolele din Valea
Almãjului.

Autor: GABRIELA ªERBAN: „Mihail
Gaºpar ºi Nicolae Iorga în fondurile
Bibliotecii „Tata Oancea” din Bocºa”. Volum
apãrut la Tim Reºiþa, 2011, 75 pagini, cu o

sumedenie de ilustrate. Este o carte de istorie
ºi culturã, cum arar lecturãm, aducem
mulþumiri doamnei Gabriela ªerban,
directoarea bibliotecii sub egida cãreia a
vãzut lumina tiparului acest op.

Citim de pe coperta 4: „Volumul se
opreºte asupra lui Mihail Gaºpar ºi Nicolae
Iorga, douã personalitãþi omagiate în 2011:
preotul ºi scriitorul Mihail Gaºpar din Bocºa
– 130 ani de la naºtere ºi savantul Nicolae
Iorga – 140 de ani de la naºtere”.

Autor: CONSTANTIN SPERLEA (Pensio-
nar, fost tehnician la Aeroportul Timiºoara):
„Tiriplic, Fiul Mãrii”, Editura Gordian,
Timiºoara, 2011, carte pentru copii, 28
pagini, cu o graficã de excepþie, semnatã de
Timea Don.

Aducem felicitãri autorului pentru o
asemenea preocupare frumoasã ºi civicã. 

Autor: IOSIF BÃCILÃ, “Dor nemãrturisit”,
Editura Excelsior Art, Timiºoara, 2010.

Autor: CRISTIAN-PAUL MOZORU, Vara-
dia. Monografie culturalã, Editura „Brumar”,
Timiºoara, 2010.

Autor: DAN FLORIÞA-SERACN,
“Croaziera”, Editura „Anthropos”, 2009.

Autor: COSTEL SIMEDREA, “Alba-
Neagra”, Editura „Eubeea”, Timiºoara, 2010.

Autor: MARIANA SPERLEA, “Diafanii Dia-
mantine”, Editura „Gordian”, Timiºoara, 2010

Societatea Cultural-Patrioticã Avram
Iancu din România, “Eternizaþi în monu-
mente”, Editura „Altip”, Alba Iulia, 2008

“Floare de latinitate”, Anul VII, nr. 2 – 3
(27 – 28), 2010. Revistã de culturã ºi spi-
ritualitate româneascã editatã de Consiliul
Minoritãþii Naþionale Române din Serbia –
Novisad.

“Lumina Linã”, Revistã de spiritualitate ºi
culturã româneascã, Anul VX, Nr. 4, Octom-
brie – noiembrie 2010, New York.
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Fântânã în Caraº
Maestrul Luca Novac îºi duce iapa

la adãpat!


