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Biblioteca din Nord 

EDITORIAL 

 

 

Douăzeci de ani de existenţă a unei reviste înseamnă, în primul rând, o viaţă de muncă 

fără preget,  talent,  inventivitate,  pasiune creatoare,  dar şi dăruire generoasă cuvântului,  

culturii şi limbii române. 

Aniversarea de acum a revistei " Biblioteca din Nord" îmi stârneşte multe nostalgii şi 

satisfacţii spirituale.  O spun în calitate de jurnalist şi de cititor fidel al revistei care poartă 

numele unei cărţi de poezie semnate de cel ce s-a născut aici, poetul şi prietenul meu, Aurel 

Dumitraşcu.  

În viaţa unei reviste,  aceşti 20 de ani pot însemna doar un început dar, la fel de bine, o 

vârstă a maturităţii. 

Doresc revistei " Biblioteca din Nord" ca această aniversare să fie doar o primă etapă 

creatoare din viaţa ei. 

Îi doresc o viaţă cât mai lungă,  cu împliniri spirituale cât mai vizibile în spaţiul cultural 

al revistelor şcolare româneşti! 

                                                        Nicolae Sava – poet și jurnalist 

 

Revista liceului 

O revistă. Pentru cei mai mulți sunt doar câteva pagini ce cuprind diverse teme prezentate 

amănunțit,  dar pentru alți oameni, jurnaliștii și redactorii din spatele revistei, reprezintă un 

morman de muncă, iar satisfacția produsului final este pe măsură. 

O revistă școlară este însă cu totul altceva. Oamenii din spatele ei nu urmăresc să câștige 

bani, ei urmăresc să educe alte persoane prin munca lor, un lucru nobil după părerea mea. Un alt 

lucru unic în legătură cu revistele școlare este că reunește mai multe generații, elevii, cei care au 

toată viața înainte și care sunt tineri, energici și spontani, profesorii, pe de altă parte, care au 

experiența și puterea necesară de a coordona elevii, iar nu în ultimul rând, acei oameni 

respectabili, foști elevi sau profesori ai școlii.  



       2 

Biblioteca din Nord 

Cea mai frumoasă parte a unei reviste școlare  este că în momentul în care combini cele 3 

generații, este cert că va ieși ceva frumos din redacție. Acest schimb de experientă va ajuta elevii 

în viață, făcându-i să perceapă situațiile nefavorabile mai bine și să aibă înțelepciunea necesară 

să le rezolve. Fostele cadre didactice vor prelua câte puțin din energia și spontaneitatea 

generațiilor tinere, ajutându-i 

să depășească senectutea, iar 

profesorii generației noastre 

vor prelua câte puțin de la 

fiecare. 

Este sănatos să îi dai 

unui om (în special unui tânăr) 

să lucreze, întrucât acesta se 

va dezvolta mai bine. Nu 

numai asta, dar lucrul cu 

condeiul îi va întări caracterul 

diplomatic, perseverența dar 

nu în ultimul rând, stima de 

sine, lucruri esențiale în zilele 

noastre. 

Ideea realizării unei 

reviste a școlii a aparținut  

doamnei profesoare Maria 

Lungu, care povestește că 

atunci când a ocupat funcția 

de director al liceului, văzând 

că toate școlile aveau o revistă proprie s-a decis să înființeze una și la școala noastră.  A căutat 

sponsori , iar cu ajutorul unui grup mic de profesori,  a reușit să înființeze revista Liceului 

“Mihail Sadoveanu”, care are o tradiție  veche de 20 de ani. Cu timpul, contribuția elevilor a 

crescut , acum elevii realizând majoritatea articolelor. Mă bucur că am ocazia să lucrez pentru 

revista școlii! 

Chirilă Andrei, clasa a XI-a A 
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Ce a însemnat pentru mine jurnalismul 

În urmă cu un an am acceptat provocarea de a mă înscrie la clubul de jurnalism. Sincer, 

mare lucru nu știam. De existența revistei aflasem, dar nu că la baza ei ar fi stat niște tineri 

jurnaliști care scriu articole pentru a o menține în viață. Nu știam ce înseamnă jurnalismul sau 

cum ar trebui să mă adaptez la scrisul unor articole. Dar am încercat. Îmi amintesc și acum 

despre primul articol pe care l-am scris. Era despre Halloween.  Articol care de fapt nu a fost un 

articol, ci o încercare a mea de a fi. Am mers înainte și acum, îmi văd numele în revistă cu un 

articol propriu. 

Poate unii nu știu despre existența revistei. Dar, când știi că ai depus un efort și pe 

paginile revistei îți vezi numele, nu e altceva decât mulțumire de sine. 

Acea oră pe săptămână petrecută alături de doamna Iolanda, la Clubul de jurnalism, m-a 

făcut să-mi descopăr unele forțe pe care nu bănuiam că le am. N-a fost un efort extraordinar. Am 

făcut-o din și cu plăcere. Și n-am regretat nimic. Ceea ce regret e că n-am aflat mai demult de 

existența clubului. Pentru că, fără să vrei, faci cunoștință cu lucruri benefice pe care singur n-ai 

putea să le obții. O oră pe săptămână, dar oră care m-a învățat care este truda unui articol, ce 

înseamnă să redactezi o revistă și care 

sunt meritele pe care le capeți.  

Am fost un pic uimită când am 

luat locul I pe județ, la Concursul de 

reviste școlare organizat de Casa 

Corpului Didactic, pentru că nu mă 

așteptam ca din simpli doritori de a scrie, 

să ajungem să fim lăudați.  

Ce doresc în continuare? Să aflu 

că peste ani, revista încă mai trăiește și 

este încă apreciată. Și să aibă numere la 

fel ca până acum și jurnaliști pe măsură. Și de ce nu, poate o facem mai cunoscută, măcar dacă 

nu scriem, să știm de existența ei.  Că există o revistă a școlii care scrie despre noi ca oameni 

veseli și doritori de veselie. 

Cîrjă Iustina, clasa a XII-a C 
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                                                                         RESTITUIRI  
 

Mă simt fericit şi onorat să fiu invitat la această lansare de carte a Domnului Profesor 

Gheorghe Ţigău . Scurtul meu discurs se doreşte a fi un Laudatio pentru Domnul Profesor. Venit 

la liceul nostru ca tânăr absolvent al Facultăţii de Filologie din Bucureşti , nu s-a considerat 

niciodată un exilat în aceşti munţi. S-a lăsat ademenit de acest loc şi de oamenii săi . Pentru el 

satele acestea de la capătul lumii au devenit o geografie afectivă. Domnul Profesor şi-a găsit aici 

o şcoală care i se potrivea şi care îl exprima. A trăit aici poate cea mai frumoasă dintre iluzii. 

Destinul însă l-a silit să plece, să părăsească oamenii şi meleagurile acestea . ,,Părăsesc acest sat 

fără să-mi fi făcut datoria faţă de el, fără să las urme trainice, şi-mi pare foarte rău”, mărturisea 

cu amărăciune Domnul Profesor. Eu cred însă că a nutrit mereu speranţa că va fi rechemat, că se 

va întoarce, că va fi înfiat de oamenii muntelui. Cred că pentru el părăsirea acestor locuri a 

însemnat a doua dezrădăcinare după părăsirea locurilor natale. Asemenea unui copac 

dezrădăcinat,  omul plecat nu-şi mai regăseşte locul. Despărţirea de locurile dragi sensibilizează 

şi fragilizează 

fiinţa. A iubit 

atât de mult 

aceste locuri, 

încât nu 

consimte să 

dispară sau să 

moară nimic din 

ele. Numai cei 

ce s-au născut şi 

au copilărit pe o 

uliţă în munţi îl 

pot înţelege. 

Există amintiri ce numai într-un sat pot supravieţui, ce numai într-un sat se pot păstra. Profesorul 

vrea ca aceste lucruri să rămână mereu aşa cum le-a ştiut. Dorul de oamenii pe care i-a cunoscut 

şi depărtarea îl fac probabil să idealizeze acest sat şi această școală. N-a reuşit niciodată să scoată 

din suflet amintirea lor. Ajunge rar aici şi  stă puţin,  poate uneori este dezamăgit de realităţi, dar 
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n-a încetat să iubească acest loc. Satul şi şcoala visate neîncetat  de domnul profesor au trecut în 

mit iar miturile nu îmbătrânesc niciodată.  Miturile se situează în afara istoriei . Mi-l amintesc 

fără efort pe Domnul Profesor Ţigău, de la prima oră de limba şi literatura română. În clasă a 

intrat un bărbat tânăr şi frumos, sobru, îmbrăcat îngrijit după ultima modă, avea o ţinută 

impecabilă. Expunerea primei lecţii ne-a dezvăluit un om inteligent şi cultivat. Ne-a spus că 

literatura este cel mai scurt drum de la scriitor la cititor. Ne îndemna să citim şi să recitim, să 

revenim pe text, spunându-ne că în lectură dacă revii nu înseamnă că faci cale întoarsă. Ne 

spunea că lectura este însingurare şi cartea este cel mai devotat prieten al omului. Ne învăţa să 

muncim când cei din jur refuză să muncească şi să ne smerim prin adevăr. Să nu ne bucurăm de 

succesele facile. Ne spunea că dacă nu există desăvârşire, există sigur drumul spre ea; că într-o 

lectură important nu este ce găseşti, ci ceea ce cauţi.  Pentru el lectura şi scrisul erau preocupări 

esenţiale. Lectura trebuia să fie în viziunea Domnului Profesor, o călătorie perpetuă, un efort 

continuu pentru însuşirea frumosului. Ne vorbea cu însufleţire despre spaţiul fără hotar al 

ficţiunii literare.  Lumea la care a visat mereu Profesorul Ţigău a fost una livrescă, o lume în care 

nimic nu se întâmplă în afara cărţilor , unde nimic nu poate fi explicat şi înţeles decât prin pagina 

de carte.  Scrisul şi cititul pentru el sunt necesităţi fizice asemenea apei si hranei.  Pentru el 

cărţile sunt cele mai preţioase bunuri ale lumii. Pagina de carte şi foaia albă ce se cere a fi scrisă 

dau sens vieţii lui. A trudit mereu, niciodată n-a drămuit efortul, niciodată nu şi-a considerat 

forţele insuficiente. Cărţile i-au oferit Domnului Profesor, mult mai multe satisfacţii şi mai 

puţine dezamăgiri decât oamenii. Personalitatea scriitorului George Ţigău este un amestec de 

perseverenţă, forţă şi fragilitate. Am uneori privilejul să-l întâlnesc întâmplător  sau să fiu chemat 

de domnia sa pentru o discuţie. Sunt clipe de o mare bucurie intelectuală. Deplânge raritatea 

oamenilor cuviincioşi şi corecţi. E dezgustat de vulgaritate şi meschinărie. Detestă improvizaţia, 

impostura şi indiferenţa. Este atent mereu la locuri şi la oameni, atent la suferinţa celor nefericiţi. 

Este mereu exigent cu sine şi cu cei din jur. Nu poate privi fără să observe. Uneori îl irită un gest, 

o vorbă , un amănunt. Impresionante sunt nevoia lui de analiză continuă şi spiritul lui de 

observaţie necruţător. Îl provoc întrebându-l dacă este împotriva modernităţii. Nu ,nu este 

împotriva modernităţii, ci împotriva exceselor modernităţii. Omul modern spune domnia sa, îşi 

găseşte din ce în ce mai puţin timp pentru lecturile fundamentale, preferă ca ele să-i fie povestite 

pe scurt, pe NET. Bombardat de torentul de cunoştinţe noi, omul modern este înclinat să 

confunde cultura cu volumul de cunoştinţe. Adesea el nu mai are destulă vreme nici destulă 
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răbdare să înţeleagă şi se mulţumeşte să fie la curent cu lucrurile noi aflate din cărţi, de la radio 

sau de la televiziune. Uneori în momente de amărăciune i se pare că a poetizat dragostea pentru 

şcoală şi pentru oameni. I se pare atunci că prietenia este o iluzie.  Îşi reproşează că era prea 

tânăr când ne-a predat în liceu şi n-a reuşit să ne pregătească pentru imprevizibilul vieţii, că nu s-

a ridicat la înălţimea misiunii pe care o avea de îndeplinit. Uneori îşi doreşte să fie indiferent, să 

privească fără să vadă,  să asculte fără să audă. Are revelaţia târzie că nimic din ceea ce a visat în 

absolut nu se înfăptuieşte aşa cum a dorit. A vedea, a simţi, a înţelege, reprezintă mai curând un 

prilej de suferinţă, spune domnia sa. Reproşează lumii că amestecă răul cu binele şi urâtul cu 

frumosul.  Îşi reproşează lui că vede toate astea. Mereu în luptă cu ignoranţa din jur, caută să se 

împace cu el însuşi prin lecturi. Nu mai vrea să accepte nimic de la nimeni, nu acceptă nimic ca 

să-şi păstreze libertatea de a gândi şi acţiona.  Nu 

vrea să-şi angajeze libertatea primind. Preferă să 

dea. Cartea pe care ne-o oferă astăzi e un asemenea 

dar. Cu această carte Domnul Profesor Ţigău se 

întoarce acasă, se întoarce în această şcoală să-şi 

regăsească anii tineri aureolaţi de lumea magică a 

unor clipe fericite. Iluziile trăite aici au fost mai 

importante decât realitatea. A făcut mereu naveta 

imaginară între oraş şi satul acesta care a fost pentru 

el primul loc de muncă.Cartea domnului profesor 

este un recurs la memorie, o înşiruire de biografii 

asediate de uitare pe care autorul le cercetează, le 

descompune şi le recompune cu răbdare şi nobleţe. 

Întâlnirea cu Profesorul  nostru este un examen de 

importanţă. Profesorul ne-a chemat pe noi, foştii 

elevi, acum cu tâmple cărunte, la o mărire de notă. 

Această lansare este un eveniment memorabil pentru liceul nostru, pentru comuna noastră.  

Pentru noi, domnul Gheorghe Ţigău nu mai este profesor, este o legendă vie pe aceste locuri. 

Aşadar să-l primim cu aplauze pe Profesorul nostru! 

Cu admiraţie şi recunoştinţă , 

Dr.Ing.Mihai Niculiţă 
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ZILELE LICEULUI 

 

Cu ocazia zilelor liceului, o parte dintre boboci, dar și dintre “veterani” și-au arătat 

talentul, unii cântând, alții amuzându-ne cu niște mici piese de teatru. Sala amfiteatrului a fost 

plină până la refuz, toți fiind curioși să vadă ce talente se arată în liceul nostru . Este bine să 

organizăm asemenea evenimente din când în când, întrucât ne ajută  să vedem școala nu numai 

ca o instituție a învățământului, ci mai degrabă ca pe un loc unde tinerii își descoperă, observă, 

cultivă și cer îndrumare pentru a-și găsi calea în viață.  

Un alt lucru bun la acest fel de activități este că atât elevii cât și profesorii se mai pot 

relaxa un pic, făcând față mai bine  perioadelor cu multe teste, ce vor urma.  

Activitățile de acest fel țin și de tradiție, fiind 

invocate timpurile monarhiei, când însuși regele 

venise în vizită la școală, corul  școlii  delectându-l 

cu o minunată serbare. 

 Micile talente locale, la astfel de ocazii, se 

pot găsi, formând prietenii, făcând schimb de 

experiență, prin urmare beneficiind atât ei cât și 

școala.  

Banii pot cumpăra multe lucruri, dar aceștia 

nu pot cumpăra sănătatea  și nici calitățile unei 

persoane.  Unde banii au eșuat, acolo talentul, 

cultura, inteligența și perseverența au reușit. 

 

Chirilă Andrei, clasa a XI-a A 

 

Prezentare de carte 

La una dintre activitățile  desfășurate cu ocazia Zilelor Liceului, doamna bibliotecară  

Iolanda Lupescu ne-a vorbit  despre patronul spiritual al liceului din Borca, Mihail Sadoveanu. 
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Ne-a povestit despre viața și faptele lui Sadoveanu,  a omului Sadoveanu . Aparent o fire 

mai închisă, el s-a inspirat din viața țăranilor,  niște oameni simpli la suprafață, dar misterioși pe 

dinăuntru . Din primul mariaj acesta a avut foarte mulți copii , motiv pentru care, în opinia mea , 

s-a menținut relativ  distant față de aceștia . A făcut parte din Partidul Comunist , semnând 

acordul actului de colectivizare, ruinând astfel pe majoritatea țăranilor. 

De asemenea, la această activitate au fost menționați și  scriitori care s-au opus regimului 

comunist, 

devenind în 

ultimă instanță 

martiri. O parte 

dintre ei au 

părăsit țara , 

alții au înființat 

un radio pentru 

a “propăvădui”  

principiile  

libertății . Unul 

dintre acești 

martiri a fost și 

Nicolae Labiș.  

Diferența dintre 

acesta și ceilalți opozanți ai comunismului a fost că poetul a îmbrățișat de la o vârstă fragedă 

ideile comunismului , dar în cele din urmă și-a dat seama că acestea sunt criminale, 

abandonându-le. 

Revolta lui Labiș  nu a durat mult,  întrucât imediat după predarea carnetului de partid,  

acestuia i s-a pus la cale un asasinat . Când poetul urma să se urce în tramvai, un securist  l-a 

împins de pe scări, scriitorul căzând sub tramvai, suferind grave răni la coloană. După câteva zile 

petrecute în spital, moare. 

România a reușit să scape de sub dominația comunistă , tineretul având posibilitatea 

acum de a se afirma liber și de a schimba țara în bine. 

Chirilă Andrei, clasa a XI-a A 
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25 octombrie - ZIUA ARMATEI ROMÂNE 

 

De ce este 25 octombrie Ziua Armatei Române? 

 
Sovietizarea României şi instaurarea regimului comunist au fost consecinţa a două 

evenimente petrecute spre sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial. Pe de o parte, „Acordul 

de procentaj”, din octombrie 1944, iar pe altă parte avansarea Armatei Roşii spre centrul 

continentului, sprijinind, prin forţa armelor sale, impunerea unor regimuri deplin controlate 

şi obediente faţă de Moscova. La 2 aprilie 1944, V.M. Molotov, comisarul sovietic al Afacerilor 

Externe, declară că guvernul său „nu urmăreşte achiziţionarea vreunei părţi a teritoriului 

României sau schimbarea orânduirii de stat existente”. Dar declaraţia lui Molotov – ca şi 

„autodizolvarea” Kominternului, în 1943 – erau modalităţi eficiente de a demonstra aliaţilor 

că URSS este un partener credibil, care a renunţat la mesianismul comunist şi care nu 

urmăreşte impunerea, în ţările eliberate, a unor regimuri comuniste. În realitate însă, 

intenţiile lui Stalin au fost dezvăluite în aprilie 1945 unei delegaţii iugoslave, căreia dictatorul 

sovietic îi spunea că „în războiul acesta nu este la fel ca în cel trecut. Cel care ocupă un 

teritoriu îşi impune şi sistemul său social. Fiecare îşi impune sistemul său acolo unde ajunge 

armata sa” (Milovan Djilas, „Întâlniri cu Stalin”). 

 

Un armistițiu invocat, dar inexistent! 
În Proclamaţia difuzată la radio, în seara zilei de 23 august 1944, regele Mihai I anunţa 

ieşirea României „din alianţa cu puterile Axei şi imediata încetare a războiului cu Naţiunile Unite 

(…). Din acest moment încetează lupta şi orice act de ostilitate împotriva armatei sovietice, 

precum şi starea de război cu Marea Britanie şi Statele Unite. Primiţi pe soldaţii acestor armate 

cu încredere”. Armata Roşie intra însă într-o ţară pe care o considera inamică. Poziţia Înaltului 

Comandament sovietic faţă de armata română este ilustrată de un document din 2 septembrie 

1944, prin care generalul A.I. Antonov, locţiitorul şefului Marelui Stat Major sovietic, făcea 

cunoscut mareşalului R.I. Malinovski ordinul lui Stalin de a se reaminti reprezentanţilor 

guvernului român că „armistiţiul cu România nu a fost încă semnat”. 

El le cerea trupelor Frontului 2 Ucrainean „să continue îndeplinirea misiunilor date prin 

directivele Cartierului General”. Astfel, Armata Roşie a ocupat, până la jumătatea lunii 

septembrie 1944, cea mai mare parte a teritoriului naţional, Capitala şi principalele puncte 

strategice, instalându-şi comandanţii militari în oraşele mai importante din Moldova, Muntenia şi 

Dobrogea. Potrivit datelor furnizate de Comisia Română pentru Aplicarea Armistiţiului, numărul 

militarilor români capturați de sovietici, după 23 august 1944, s-ar ridica la 150.000, în timp ce 

comandamentele sovietice au recunoscut că, în această situaţie, s-ar fi aflat doar 26.000-40.000 

de militari români. 

 

Armata română prinsă între doi inamici: trupele germane şi cele sovietice 
Evenimentele de la 23 august 1944 nu numai că au luat prin surprindere cancelariile 

occidentale (Winston Churchill, de pildă, s-a grăbit să negocieze direct, cu partenerul său 

sovietic, Iosif Stalin, la Moscova, interesele Imperiului britanic, puse în pericol de larga 

deschidere a porţii Balcanilor Armatei Roşii prin actul politico-militar de la Bucureşti), dar au 

plasat armata română într-o gravă confuzie. 
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Monarhul le spune militarilor, prin intermediul Proclamaţiei către Țară, că România „a 

acceptat armistiţiul oferit de Uniunea Sovietică, Marea Britanie şi Statele Unite ale Americii”, 

cerându-le să înceteze lupta şi „orice act de ostilitate împotriva armatei sovietice”. Mai mult, 

declaraţia noului guvern român preciza că, „în domeniul politicii externe, prima măsură luată de 

guvern a fost acceptarea armistiţiului cu Naţiunile Unite”. Care, de fapt, nu exista! Acesta avea 

să fie încheiat, în noaptea de 12/13 septembrie 1944, la Moscova. Însă nu numai că Proclamaţia 

regală cerea militarilor români să înceteze lupta împotriva trupelor sovietice, dar Directiva 

Operativă a Marelui Stat Major, semnată de generalul Gheorghe Mihail, în seara zilei de 23 

august 1944, părea scrisă de un om politic, nu de un militar, conţinând cereri de neaplicat! 

„Scopul politic” impus era acela ca armata română să înceteze lupta alături de trupele germane 

pentru „a obţine pacea de la Naţiunile Unite şi de a reîncepe lupta alături de forţele armate ale 

acestor puteri pentru eliberarea Ardealului de Nord”. 

Cu alte cuvinte, generalul Mihail le cerea militarilor români să lupte cu germanii, 

aşteptând o ipotetică „obţinere a păcii” cu Naţiunile Unite şi, eventual, după încheierea ei, 

alăturarea la efortul de război al acestora pentru recuperarea părţii de nord a Transilvaniei. Ori, 

pe teren, armata română se vedea prinsă, în realitate, între doi inamici: trupele germane şi cele 

sovietice. Despre cele din urmă, Directiva Operativă nici măcar nu amintea. Se ştie, orice 

armistiţiu politic trebuie să aibă şi o componentă tehnic-militară, prin care părţile implicate decid 

când şi cum pun capăt luptei dintre ele. Însă la 23 august 1944, militarii români aflaţi pe front, 

mai ales în Moldova şi Dobrogea, s-au trezit făcând gesturi de curtoazie foştilor inamici, care i-

au arestat pe loc, le-au confiscat armamentul şi i-au deportat în Siberia. Flota maritimă şi fluvială 

(aceasta din urmă a fost arestată, prin vicleşug, de contraamiralul sovietic Gorşkov, la Ismail, cu 

întreg comandamentul forţelor fluviale!) a fost capturată de sovietici: 106 vase de război (dintre 

care 15 vase de luptă şi 91 de vase auxiliare), precum şi flota comercială. Prin capturarea navelor 

româneşti de la Marea Neagră şi Dunăre, marina regală s-a aflat în imposibilitatea de a 

întreprinde acţiuni ofensive în colaborare cu forţele navale sovietice. 

 

Armistițiul de la Moscova, o capcană 
În noaptea de 12/13 septembrie 1944, la Moscova s-a semnat după îndelungi tergiversări, 

armistiţiul între guvernul român şi guvernele Naţiunilor Unite prin reprezentanţii lor. Convenţia 

de Armistiţiu prevedea recunoaşterea anexiunilor sovietice din iunie 1940, menţinea  în fapt 

ocupaţia militară şi impunea plata unei despăgubiri de război în valoare de 300 de milioane de 

dolari, plătibili în curs de şase ani. România, care urma să obţină Transilvania sau „cea mai mare 

parte a ei” (o ambiguitate bine utilizată, mai apoi, de Stalin), era obligată să pună la dispoziţie 12 

divizii de infanterie, cu mijloace suplimentare, în vederea continuării luptei împotriva Germaniei 

şi a Ungariei. Prin articolul 18 se instituia o Comisie Aliată de Control, care se afla sub control 

sovietic, reprezentanţilor anglo-americani fiindu-le rezervate locuri de figuranţi. 

S-a creat, astfel, o discordanţă între statutul politico-juridic internaţional de jure şi cel de facto al 

României. Potrivit Convenţiei de Armistiţiu, aceasta continua să fie un stat independent şi 

suveran, cu restricţiile prevăzute de unele articole, dar  în fapt, România avea statutul de ţară 

ocupată, cu principalele atribute de suveranitate şi independenţă uzurpate de autorităţile sovietice 

de ocupaţie. Calculul făcut la Bucureşti, potrivit căruia prezenţa comunistului Lucreţiu 

Pătrăşcanu în fruntea delegaţiei române care a negociat armistiţiul la Moscova va determina 

condiţii mai bune pentru România, s-a dovedit a fi unul greşit. Sir Archibald Clark Kerr, 

reprezentantul Marii Britanii în capitala URSS, scrie că Pătrăşcanu „venise aici convins că, în 

calitate de comunist, va găsi de îndată cheia spre inimile ruşilor şi va dezăvorî uşa pentru un 
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armistiţiu mai blând (…). Aceasta este o greşeală în care cad mulţi oameni  şi Pătrăşcanu nu 

poate fi blamat pentru că nu a fost nimeni în România care să-i spună că speranţele sale în 

această privinţă erau vane”. 

După actul de la 23 august 1944, când România s-a alăturat Naţiunilor Unite, armata 

română a contribuit într-o mare măsură la efortul de război împotriva Germaniei fasciste şi 

Ungariei horthyste. Acţiunile armatei române eliminaseră prezenţa militară germană de pe 

teritoriul controlat de guvernul român, fiind ucişi 5.048 militari inamici, alţi 56.455 fiind 

capturaţi. Fusese executată, de asemenea, acoperirea strategică a frontierei şi a liniei de 

demarcaţie vremelnică româno-ungară din Crişana şi Podişul Transilvaniei, impusă prin 

Dictatul de la Viena din 30 august 1940. La adăpostul acoperirii strategice româneşti, armatele 

sovietice au străbătut într-un timp scurt, fără a întâmpina vreo rezistenţă, aproximativ 1.000 de 

kilometri şi au trecut fără luptă prin trecătorile Carpaţilor Meridionali şi Occidentali (în Banat). 

Potrivit articolului 1 al Convenţiei de Armistiţiu, România trebuia să participe la efortul de 

război al Aliaţilor cu peste 12 divizii de infanterie, dar forţele puse la dispoziţie au depăşit în 

permanenţă cuantumul stabilit, în pofida dificultăţilor, la cel mai înalt nivel, în colaborarea 

militară româno-sovietică. 

După eliminarea prezenţei militare germane de pe teritoriul aflat sub controlul guvernului 

român, Armatele 1 şi 4 române au fost angajate la nord de Carpaţii Meridionali şi la vest de 

Carpaţii Occidentali, pe un front foarte larg, pătrunzând în dispozitivul de luptă germano-ungar 

aproape 350 de kilometri. Fixarea şi urmărirea inamicului în interiorul arcului carpatic pe direcţia 

Braşov- Cluj, care i-a înlesnit ofensiva armatelor sovietice în Carpaţii Orientali, spre Târgu 

Mureş, Dej şi Satu Mare. 

Ofensiva propriu-zisă pentru eliberarea părţii de nord-vest a României a fost declanşată la 

9 octombrie 1944, acţiunile militare încadrându-se în Operaţia ofensivă „Debreţin”, concepută şi 

executată de Înaltul Comandament sovietic, care a vizat şi eliberarea părţii estice a Ungariei 

(până la Tisa). 

Acţiunile ofensive s-au desfăşurat în trei faze: prima, între 9 şi 13 octombrie 1944, timp 

în care trupele române au rupt apărarea inamicului pe linia de contact, au ieşit în Valea 

Someşului Mic şi, după ce l-au forţat din mişcare, au cucerit înălţimile de la vest de acest râu. 

Continuând ofensiva, marile unităţi române au participat efectiv, în cooperare cu Corpul 104 

Armata sovietică, la eliberarea oraşului Cluj. 

A doua fază, între 14-20 octombrie, s-a concretizat prin zdrobirea rezistenţelor inamicului 

din Munţii Meseş şi Făget. A treia fază, între 21-25 octombrie, a urmărit zdrobirea forţelor 

inamice din zonele oraşelor Carei şi Satu Mare şi s-a finalizat prin îndeplinirea obiectivului 

stabilit al efortului ofensiv – depăşirea, la 25 octombrie 1944, a frontierei româno-ungare. 

Pentru cea de a treia fază, comandantul Armatei 4, generalul Gheorghe Avramescu, a 

decis să-şi îndrepte cu prioritate efortul pentru eliberarea oraşului Carei şi, cu o parte din forţe, 

eliberarea localităţii Satu Mare. Misiunea forţelor române era destul de dificilă, ca urmare a 

faptului că inamicul dispunea de poziţii amenajate din timp, osatura acestora fiind constituită din 

punctele de sprijin şi nodurile de apărare organizate în special pe localităţi. 

Pentru eliberarea oraşului Carei s-a decis executarea unei ample manevre dublu 

învăluitoare cu forţele a patru divizii ale Corpului 6 Armată care aveau misiunea de a nimici 

trupele duşmane din zona oraşului. În acest timp, Corpul 2 Armată, aflat în dreapta, cu forţele 

Diviziei 11 Infanterie, trebuia să acţioneze pe la sud împotriva rezistenţei inamicului din Satu 

Mare. Atacul a început în seara zilei de 24 octombrie şi, în aceeaşi seară, militarii Diviziei 9 

Infanterie au pătruns în Carei unde au angajat lupte de stradă. În zorii zilei de 25 octombrie 1944, 
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după lupte grele, ultima localitate românească mai importantă de la frontiera de vest a ţării a fost 

eliberată. 

Victoria a fost obţinută prin lupta a 525.702 de militari români, angajaţi de la 23 august 

1944 în operaţii militare împotriva trupelor germane şi ungare, din care au fost pierduţi peste 

58.330 (morţi, răniţi şi dispăruţi). Pierderile provocate inamicului s-au ridicat la peste 72.000 de 

militari. 

 

Avatarurile unei sărbători militare 
După încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial, Ziua Armatei Române a fost 

stabilită pentru 2 octombrie şi, din 1959, s-a impus 25 octombrie – ziua în care, se spunea, se 

desăvârşise eliberarea teritoriului naţional, vremelnic ocupat ca urmare a Dictatului de la 

Viena din august 1940. 

Prin Decretul 125 din 20 iulie 1951, 2 octombrie devine Ziua Armatei Române (o zi 

anume pentru întreaga armată nu mai existase până atunci!), întrucât, în 1943, Stalin aprobase 

constituirea, pe teritoriul URSS, a Diviziei de voluntari „Tudor Vladimirescu”, socotită, în primii 

ani ai regimului comunist, prin vocea ministrului Forțelor Armate, generalul Emil Bodnăraș, 

nucleul şi modelul de constituire al aşa-zisei „armate populare”. După retragerea trupelor 

sovietice din România, în vara anului 1958, prin Decretul 381 din 1 octombrie 1959, Ziua 

Forţelor Armate (o traducere întocmai din limba rusă!) s-a stabilit a fi 25 octombrie. Decretul nu 

făcea vreo referire la motivele care determinaseră renunțarea la vechea zi a armatei, dar 

semnificaţia gestului era subînţeleasă. Sovieticii nu puteau pretinde că nu se sărbătorea în 

continuare frăția de arme româno-sovietică din anii 1944-1945, dar eliberarea „ultimei brazde de 

pământ” era acum o acțiune militară eminamente românească, plasată propagandistic în prim-

plan pentru a marca necesara distanțare de Moscova și încurajarea recuperării tradițiilor militare 

românești. De altfel, în 1958, prin ordinul ministrului Leontin Sălăjan, s-a revenit la tradiţiile 

antebelice ale unităţilor şi marilor unităţi, cărora li s-a permis să-şi comemoreze momentele 

principale reprezentative pentru trecutul de luptă al fiecăreia, cu excepția Campaniei din Est, 

firește. 

Descătușarea din decembrie 1989 a oferit posibilitatea reluării discuțiilor privind 

semnificația Zilei Armatei României, în contextul abordării critice în istoriografia românească a 

procesului de sovietizare a țării, sub impactul ocupației militare sovietice, în general, și de 

transformare a armatei române în „armată populară”, după chipul și asemănarea celei sovietice, 

în particular. Discuțiile, în centrul cărora s-au aflat mai multe propuneri pentru schimbarea 

acestei zile (una din sugestiile care s-au bucurat de o largă susținere fiind ziua victoriei de la 

Mărășești, la 6 august 1917), plecau de la o realitate istorică ignorată până atunci din motive 

lesne de înțeles. Cum se putea vorbi de eliberarea „ultimei palme” de pământ românesc, la 25 
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octombrie 1944, în condițiile în care teritoriul pentru care luptaseră ostașii români trecuse, 

arbitrar, sub administraţie militară sovietică (până la 9 martie 1945), iar Basarabia, nordul 

Bucovinei și Ținutul Herța, teritoriile pentru care România intrase în Al Doilea Război Mondial, 

se aflau în continuare sub ocupaţie sovietică? 

Deși armata română contribuise, alături de Armata Roşie, la eliberarea nord-vestului 

Transilvaniei, sovieticii au impus evacuarea autorităţilor româneşti reinstalate în patru judeţe din 

fostul teritoriu ocupat de Ungaria. Articolul 19 al Convenţiei de Armistiţiu, semnată la Moscova, 

la 12/13 octombrie 1944, stipula că „Transilvania (sau cea mai mare parte a ei)” urma să fie 

restituită României, formularea ambiguă încurajând guvernul maghiar să spere că va obţine 

concesii teritoriale din partea României. Ştim astăzi, graţie publicării jurnalului liderului 

comunist bulgar Gheorghi Dimitrov, cum Stalin le-ar fi spus Anei Pauker şi lui Gheorghiu-Dej, 

în ianuarie 1945, să lanseze ideea că un guvern de orientare comunistă va putea contribui la 

obţinerea nord-vestului Transilvaniei. La numai două zile de la instalarea prin forţă a guvernului 

Petru Groza, la 8 martie 1945, prim-ministrul român adresează o telegramă lui Stalin prin care îi 

transmitea dorinţa poporului român de a reintegra Transilvania României. A doua zi, printr-o altă 

telegramă, ca şi cum abia aştepta solicitarea premierului român, Stalin răspunde că este de acord 

cu cererea guvernului de la Bucureşti. La 13 martie 1945, o şedinţă solemnă a Executivului, 

ţinută, în mod simbolic, la Cluj, saluta gestul generos al URSS, determinat de faptul că, la 

Bucureşti, se afla un guvern care se bucura de încrederea liderului de la Kremlin. Reinstalarea 

administraţiei româneşti în nord-vestul Transilvaniei, o problemă pe care guvernele anterioare în 

zadar încercaseră să o rezolve, fusese obţinută de guvernul Petru Groza în mai puţin de o 

săptămână de la impunerea sa! 

 

Regele Mihai și rușii 
Invitat pentru a doua oară la serbările organizate la Moscova pentru a marca victoria 

URSS împotriva nazismului, fostul rege Mihai I, singurul şef de stat din acea vreme care se mai 

află în viaţă, decorat de Stalin cu Ordinul „Victoria” pentru contribuţia sa la scurtarea celei de-a 

doua conflagraţii mondiale, a acceptat să participe, în mai 2010, la ceremoniile dedicate acestui 

eveniment. 

Fostul monarh explica, într-un interviu oferit jurnaliștilor români aflați în capitala Rusiei, 

că prezenţa sa la Moscova era datorată mai degrabă statutului său de „cap al oştirii”, la 23 august 

1944, când a decis întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste. El sublinia că ruşii ar putea 

fi îndreptăţiţi la o atitudine „dură” pentru că „am făcut război împotriva lor” (!), reluând vechea 

dezbatere din epocă – reactivată, după decembrie 1989, în istoriografia românească, în noi 

circumstanţe – privind continuarea războiului antisovietic dincolo de Nistru, întrebându-se „ce 

căutam noi la Stalingrad”[1]. 

Fie că vorbim de URSS, fie de Rusia de astăzi, războiul Germaniei naziste împotriva 

Uniunii Sovietice a fost întotdeauna utilizat în scop propagandistic şi valorizat ideologic, fiind 

numit şi astăzi de istoricii ruşi „Marele Război pentru Apărarea Patriei”, transformat în epopee a 

neamurilor trăitoare în „patria proletariatului”. În timp ce la Moscova se vorbeşte de atacul 

Germaniei naziste împotriva URSS, la 22 iunie 1941, moment care declanşează aşa-numitul 

„Mare Război pentru Apărarea Patriei”, pentru noi, aceeaşi zi are o semnificaţie istorică diferită: 

intrarea României în Al Doilea Război Mondial, alături de Germania nazistă, pentru eliberarea 

Basarabiei, nordului Bucovinei şi ţinutului Herţa, teritorii ocupate prin forţă de Uniunea 

Sovietică, în iunie 1940, ca urmare a punerii în aplicare a protocolului adiţional secret al Pactului 

Ribbentrop-Molotov. Istoricii sovietici şi ruşi uită, atunci când vorbesc cu evlavie de „Marele 
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Război pentru Apărarea Patriei”, că inamicii principali de la 22 iunie 1941 sunt foştii aliaţi din 

august 1939, care, în baza Pactului amintit, îşi împărţiseră „frăţeşte”, cu pofte teritoriale 

neostoite, cam tot ceea ce se putea în Europa răsăriteană. Celebra înţelegere dintre Hitler şi Stalin 

funcţionase, fără disensiuni majore, aproape doi ani. 

Regele Mihai, atunci când consideră că ruşii ar putea fi îndreptăţiţi să aibă o „atitudine 

dură” pentru că „am făcut război împotriva lor”, probabil că păstrează mai degrabă amintirea 

neplăcută a subordonării sale complete faţă de deciziile luate de generalul Ion Antonescu, care 

nu l-a consultat (suveranul român a aflat de la radio că România a intrat în război!). Dar ignoră 

că România a fost angajată de Conducătorul Statului în conflictul împotriva Uniunii Sovietice, la 

22 iunie 1941, într-un entuziasm general! El păstrează convingerea, falsă de altminteri, dar 

răspândită încă, potrivit căreia se impune o estompare a oricărei asocieri cu regimul nazist, chiar 

dacă obiectivele României, la 22 iunie 1941, erau cu totul altele. Acesta este și motivul, în opinia 

mea, pentru care mai toate evenimentele Campaniei din Est (intrarea României în Al Doilea 

Război Mondial, bătăliile de la Odessa și Stalingrad, luptele din Crimeea) abia au fost amintite în 

spațiul public la împlinirea a 70 de ani de la derularea lor (2011-2013). 

Dintr-o dată însă, în toamna anului 2014 (după o „elegantă” cvasiignorare a actului de la 

23 august 1944!), spațiul public a fost invadat de comemorări bine mediatizate în care luptele din 

timpul Campaniei din Vest apar, întocmai ca înainte de 1989, învăluite în aura legendelor eroice, 

menținând arbitar aceeași distincție impusă de regimul comunist între eroii români din Est și cei 

din Vest. 

Semnificativ, poate, este și faptul că Monumentul Eroilor din fața fostei Școli Superioare 

de Război, astăzi Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, ridicat în 1957, continuă, la 25 

de ani de la Revoluția din Decembrie 1989, să fie locul în care se depun coroane de flori cu 

diferite prilejuri comemorative. Inscripția de pe soclu rămâne una elogioasă exclusiv pentru cei 

căzuți în luptele armatei române împotriva Germaniei naziste, în anii 1944-1945. 

 

Mitul „frăției de arme” româno-sovietice 
Conservat, din motive ideologice, în întreaga istoriografie militară dinainte de 1989, 

mitul„frăției de arme” româno-sovietice are fisuri majore. În fapt, la nivelul comandamentelor, 

relațiile au fost mai degrabă tensionate, ca urmare a felului în care sovieticii și-au exercitat actul 

de comandă. Adesea, misiunile de luptă au fost stabilite fără consultarea comandanților români și 

fără a ține seama de situația operativă sau de capacitatea 

combativă a marilor unități, ceea ce însemna utilizarea trupelor 

românești în zone cu risc major de pierderi masive în oameni și 

material de luptă. Nu de puține ori, comandanții corpurilor de 

armată sau diviziilor sovietice și-au subordonat diviziile române 

găsite în zonele în care acționau, fără nicio explicație sau acceptul 

Marelui Stat Major român, intercalând marile unități române 

printre corpurile de armată sovietice. La 8 octombrie 1944, de 

pildă, generalul Nicolae Macici, comandantul Armatei 1 Române, 

avea forțele subordonate către trei comandamente sovietice, 

limitându-i-se drastic orice posibilitate de a-și exercita actul de 

comandă. 

         

 Colonel ( rezervă ), Petru Nastasă 
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PLEDOARIE PENTRU LECTURĂ 

 

   S-au împlinit 100 de ani de la naşterea lui Vintilă Horia (18 decembrie,1915, Segarcea), 

diplomat , scriitor , profesor universitar .  În1944 era ataşat de presă la Ambasada României la 

Viena când , în urma întoarcerii armelor de către români , nemţii l-au luat prizonier . Eliberat de 

englezi în 1945 , Vintilă Horia a hotărât să nu se mai repatrieze , întrucât Romania se afla atunci 

sub ocupatie sovietică , iar el era anticomunist convins . A trăit, succesiv, în Italia, Argentina, 

Spania, Franța, din nou în Spania (1964 - până la 4 aprilie 1992, 

când a murit şi a fost înmormântat la Madrid) . În 1960 , 

romanul său  Dumnezeu s-a născut în exil , scris în franceză , a 

obţinut, în competiţie cu alte trei sute de romane, faimosul 

premiu Goncourt. 

 România l-a renegat pe Vintilă Horia, compromiţând 

succesul său cu un dosar fabricat  urgent de Securitate.  A fost 

acuzat pe nedrept de fascism, nazism, legionarism şi 

antisemitism. 

 Campania de presă declanşată împotriva lui nu a reuşit 

să anuleze premiul, care, de altfel, nu i s-a mai decernat. 

Romanul Dumnezeu s-a născut în exil este un amplu poem în proză, elegiac şi deloc superficial. 

Personajul principal este poetul antic Ovidiu. Deşi a făcut investigaţii serioase despre epoca lui 

Augustus, cartea este concepută ca un jurnal al poetului exilat la Tomis. 

 Lumea dacilor, idealizată şi descoperită cu încântare de poetul Ovidiu, pare că a 

declanşat furia devastatoare a calomniatorilor. 

Ovidiu a trăit drama exilului, dar ajutorul său  a venit  nesperat de la preoţii geţilor, care-l 

fac înainte de moarte să creadă şi să spere în Dumnezeu şi în mântuire. 

 Iată un fragment din carte:  

”Acel vis pe care l-am avut în barca lui Mucaporus, acel vis cu peştele care mă îndruma spre 

umbra luminoasă, mă urmăreşte adesea noaptea, înainte de a adormi. N-am putut niciodată să-l 

descifrez. Acea siluetă e poate cea a lui Dumnezeu , care e lumină şi ia forma unei umbre, adică 

a unui trup omenesc, ca să poată fi văzut de oameni. Dar peştele?... De ce un peşte? Care e 

sensul acestui simbol? Cred că visele noastre nu ne aparţin decât în parte, că ele au fost limpezi 
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şi de înţeles pentru fiinţe care ne-au precedat şi că altor fiinţe, care ne vor urma, n-are să le fie 

greu să înţeleagă visele noastre de acum. De pildă acel peşte îndrumător.” 

 

Ungureanu Denisa, Furtună Denisa, Gheorghiu Gabriela, Crețu Alexandra, clasa a XI-a C 

 

 

Puțină gramatică 

 

Dacă am face un clasament al greşelilor de scriere,  în frunte ar sta conjugarea  verbului 

"a fi ". Încurcată şi de neînţeles pentru unii este scrierea cu un "i" sau cu doi de "i". Ce bine ar fi 

dacă temele s-ar face pe Facebook ! Acolo fiecare scrie cum vrea , fără reguli plictisitoare de 

gramatică . 

 

Se scrie cu doi de "i" numai la :  

- imperativ afirmativ : fii demn ! 

- conjunctiv prezent, forma afirmativă şi negativă : Vreau să fii atentă la ... Vreau să nu fii 

îngăduitor cu ... 

- viitorul format de la conjunctiv : o să fii ... nu o să fii 

 

Se scrie cu un singur "i" numai la : 

- Infinitiv : a fi 

- condiţional prezent : aş fi , ar fi 

- condiţional perfect : aş fi fost 

- conjunctiv perfect : să fi ştiut 

- viitor : voi fi , vei fi 

- verb + FI : pot fi , poţi fi , să poată fi , vei putea fi 

- imperativ negativ : nu fi negativist ! 

 

                         Bibliotecar Iolanda Lupescu 
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RELIGIE 

ISLAMUL VIOLENT 
  

În lume trăiesc aproximativ 1,6 miliarde de musulmani, dintre care 3% sunt jihadiști, 

adică fanatici care caută să impună, prin violență, religia, cultura și legile musulmane în țările în 

care trăiesc, fie ele musulmane ori nu. 3% înseamnă 48 de milioane de fanatici, în marea lor 

majoritate tineri fără căpătâi, zeloți, lipsiți de scrupule. Îndoctrinați în religia lui Mohamed, 

pentru ei viața e o pistă de lansare în lumea de dincolo, o lume care, zic ei, îi va răsplăti pentru 

faptele lor violente îndreptate împotriva semenilor lor aici pe pamânt. Numărul jihadiștilor va fi 

în creștere, se pare, deoarece demografii speculează că în anul 2070 islamul va fi cea mai 

numeroasă religie a lumii, reprezentând 38% din populația planetei, iar creștinii 37%. 

 Evenimentele din 13 noiembrie de la Paris aparțin unei liste extrem de lungi, atât din 

punct de vedere istoric cât și numeric, de atrocități comise de fanaticii musulmani vreme de 

secole. Ziua de Vineri 13 noiembrie a șocat din nou conștiința umanitații. Pentru a nu știm câta 

oara. Cu câteva ore înainte de masacrul celor aproape 130 de parizieni, aceiași teroriști 

îndoctrinați în învățaturile lui Mohamed au ucis 43 de ființe inocente în Beirut, probabil toate 

musulmane. Incidentele teroriste islamiste sunt tot mai frecvente și mai șocante. Franța a început 

2015 cu atacul islamist terorist asupra lui Charles Hebdo, și pare să-l încheie cu unul și mai 

violent. Care sunt explicațiile acestui islam violent, plin de ură la adresa semenilor care nu le 

împărtășesc religia? 

  

Ayaan Hirsi Ali 

  Ayaan Hirsi Ali este o scriitoare care locuiește în Statele Unite. Născută în Somalia și 

crescută în cultura musulmana, Ali a devenit o fanatică islamistă, până când s-a stabilit în Statele 

Unite unde s-a educat și a văzut cum arată o societate religioasă care coexistă în pace cu cea 

seculară. în ani recenți a publicat Heretic: Why Islam Needs a Reformation Now("Eretic: de ce 

islamul are nevoie de o reformare urgentă") în care atacă cu virulență religia pe care a abandonat-

o.Detalii:http://www.salon.com/2015/06/07/no_one_exposes_western_liberals_faulty_thinking_

on_islam_better_than_self_professed_%E2%80%9Cheretic%E2%80%9D_ayaan_hirsi_ali/ ] Ali 

încearcă să atenționeze Occidentul asupra pericolelor islamiste. Opinia ei este că "islamul nu este 

o religie a păcii". Este o religie violentă care se hrănește din violență, zice ea. Amenințată în 

permanență de islamiști cu moarte, Ali continuă să facă turnee în Europa și prin universitățile 

americane propovăduind adevărurile despre violența religiei mahomedane. Islamul, zice ea, are 

nevoie de o reformă, o reformare a minții, de acceptare a diversității în gândire și diversitatea de 

idei. Până a ajunge acolo, însă, mai e multă vreme, și mai e mult de lucru, fie că e vorba de țările 

musulmane tradiționale, fie de musulmanii care trăiesc în Occident. Datele statistice, studiile și 

sondajele de opinie vorbesc de la sine. 

 

Date statistice și sondaje de opinie 

În 2015 a fost publicat un studiu foarte detaliat în Marea Britanie privind valorile și 

gândirea musulmanilor care trăiesc în Occident. 

[Detalii: http://islamsurveyed.blogspot.com/2015/06/survey-of-surveys-concerning-islam.html]  

27% din musulmanii britanici simpatizează cu ucigașii lui Charles Hebdo, 11% dintre ei 

agreeaza cu atacurile împotriva revistelor care publicau  imagini ale lui Mohamed, și 20% 

http://www.salon.com/2015/06/07/no_one_exposes_western_liberals_faulty_thinking_on_islam_better_than_self_professed_%E2%80%9Cheretic%E2%80%9D_ayaan_hirsi_ali/
http://www.salon.com/2015/06/07/no_one_exposes_western_liberals_faulty_thinking_on_islam_better_than_self_professed_%E2%80%9Cheretic%E2%80%9D_ayaan_hirsi_ali/
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=41162129&msgid=1842284&act=D7HF&c=585695&destination=http%3A%2F%2Fislamsurveyed.blogspot.com%2F2015%2F06%2Fsurvey-of-surveys-concerning-islam.html
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simpatizează cu musulmanii britanici care părăsesc Marea Britanie să se înroleze în Califatul 

Islamic. Și mai Îngrijorător, 29% dintre ei preferă să trăiască sub legea Saria decid legile 

britanice, 17% dintre ei cred că e potrivit ca familiile ale căror copii se convertesc la creștinism 

sa fie excluși din familie, și, șocant, 31% socotesc că e potrivit ca musulmanii care se convertesc 

la creștinism să fie pedepsiți cu moartea. 20% dintre ei cred că valorile britanice sunt 

incompatibile cu islamul. 

  În Germania, 22% dintre musulmani sunt împotriva integrarii în cultura germană, iar în 

Franța peste jumatate dintre musulmani cer ca musulmanii sa se căsătorească doar cu persoane 

din religia lor. Tot în Germania, 65% dintre imigranții musulmanii turci și marocani cred că 

regulile religiei lor sunt mai importante decât legile școlare ale Germaniei. În plus, conform unui 

sondaj de opinie făcut de Ministerul Afacerilor Interne German din martie 2012, 22% dintre 

musulmanii Germaniei se pronunțau împotriva integrării în societatea germană. 

  În Canada, 47% dintre musulmani solicită aplicarea legilor musulmane în tribunalele 

canadiene când disputele sunt exclusiv între musulmani. În Australia, majoritatea musulmanilor 

se identifică cu religia lor mai mult decât se identifică ca fiind australieni. 

  Majoritatea musulmanilor deasemenea par a nu trăi în realitate: 64% dintre ei neagă că 

musulmanii au lansat atacurile din septembrie 11, 2001 din Statele Unite. În afara Occidentului, 

între 10 si 30% dintre musulmani sunt de acord cu atacurile teroriste împotriva dușmanilor 

religiei lor. La fel, în afara Occidentului, 58% dintre musulmani agreeaza biciuirea ori amputarea 

mâinilor hoților, 60% cu uciderea cu pietre pentru adulter, si 53% sunt de acord cu pedeapsa cu 

moartea pentru apostazie. 43% dintre musulmani agreeaza  segregarea sexelor la locul de munca, 

un procent care urcă vertiginos în Pakistan unde procentul celor care gândesc așa este de 80%. 

  

Islamismul si secularismul - e coexistență posibilă? 

  Având în vedere divergențele serioase între islamism și secularism, o perspectivă tot mai 

persistentă în publicațiile de specialitate este dacă islamul și secularismul pot coexista. Mai 

devreme anul acesta John Owen a publicat o carte interesantă, intitulată From Calvin to the 

Caliphate - What Europe's Wars of Religion Tell Us About the Modern Middle East, în care 

încearcă să explice convulsiile islamului începutului Mileniului III. [O recenzie a cărții, publicată 

in Foreign Affairs, poate fi citită aici: https://www.foreignaffairs.com/articles/western-

europe/2015-04-20/calvin-caliphate] Owen face o paralelă interesantă între conflictele islamice 

care domină scena politică a Orientului Mijlociu de azi și războaiele între protestanți și catolici în 

Europa Veacului XVII. Reforma Secolului XVI a dat naștere războaielor religioase între 

principatele și țările catolice și protestante. Epoca aceasta tulbure din istoria Europei s-a încheiat 

în 1648 cu Pacea de la Westfalia. Owen explică, de fapt, că vedem ceva similar în Orientul 

Mijlociu  azi unde sectele și grupările islamice se războiesc. Dar, adaugă, el, spre deosebire de 

războaiele religioase din Europa, cele între musulmani nu par a fi pe terminate. Dimpotrivă. Pe 

lângă asta, musulmanii se războiesc de multe secole. Pacea între musulmani, adaugă el, a fost 

garantată doar în sânul marilor imperii care au ținut sub autoritatea lor diversele secte 

musulmane, cum ar fi Imperiul Otoman, cel Britanic, ori Rusia Țaristă. Ce face islamul 

contemporan și mai diferit, însă, este conflictul între islam și secularism. 

  În 2009 Ali A. Allawi a publicat The Crisis of Islamic Civilization ("Criza civilizatiei 

musulmane"). [Recenzie:ttp://www.atimes.com/atimes/Middle_East/KE05Ak02.html] Fost 

minstru în guvernele iraquiene post Saddam Hussein, Allawi e profesor de științe politice în 

Statele Unite. Teza fundamentala a cărții lui este ca islamul e incompatibil cu secularismul, mai 

ales cu secularismul occidental. Dupa retragerea otomanilor, britanicilor și francezilor din 

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=41162129&msgid=1842284&act=D7HF&c=585695&destination=https%3A%2F%2Fwww.foreignaffairs.com%2Farticles%2Fwestern-europe%2F2015-04-20%2Fcalvin-caliphate
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=41162129&msgid=1842284&act=D7HF&c=585695&destination=https%3A%2F%2Fwww.foreignaffairs.com%2Farticles%2Fwestern-europe%2F2015-04-20%2Fcalvin-caliphate
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=41162129&msgid=1842284&act=D7HF&c=585695&destination=http%3A%2F%2Fwww.atimes.com%2Fatimes%2FMiddle_East%2FKE05Ak02.html
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coloniile lor din Orientul Mijlociu, populația baștinasă a fost lasată în voia ei să-și afle și să-și 

construiască propria forma de guvernământ. Au încercat și secularismul occidental, dar a fost 

respins peste tot. Unica expectie pare a fi Iordania. Dupa câteva decenii de secularism, iranienii 

au optat, in 1979, pentru un stat islamist. La fel Egiptul care în anii 50 a avut un guvern secular. 

În opinia lui Allawi, "primăvara" araba a ultimilor ani nu e un preludiu spre secularizare, 

modernizare ori democrație, ci un capitol în declinul civilizației islamice în întreaga lume. 

Frustrații acestui declin sunt jihadiștii care își exprimă frustrările îndreptându-și furia spre sursele 

secularismului - Occidentul și manifestările occidentale seculariste în țările lor. Islamul va putea 

supraviețui ca civilizație, zice Allawi, doar dacă sfera politică și privată a musulmanilor este 

contopită într-una singura, definită și dominată pâna în cele mai mici detalii de religia muslmană. 

Modernismul este o etapă în evoluția societății care, zice el, va înghiți islamul. Modernismul 

global, valorile lui, atât sociale, morale, economice, cât și politice, nu sunt definite de islam ci de 

forțe seculare care sunt în conflict cu el. Spre deosebire de creștinism, adaugă Allawi, islamul 

respinge co-existența ori separarea religiei de stat. Cele doua se cer a fi una. Religia musulmană 

cere sa fie recunoscută ca fiind supremă și îndreptarul vieții tuturor. În islam compromisul între 

culturi, religii, ori civilizații este imposibil și neîngăduit. 

  În final, adaugă Allawi, islamul nu poate fi reformat. Aici, occidentul a facut o mare gafă. 

Țările occidentale au gândit că instituirea de structuri democratice în Iraq, de exemplu, după 

asasinarea lui Saddam Hussein, ar fi putut catapulta Iraqul și alte țări musulmane în modernism. 

S-au înselat. În gândirea musulmană individul nu există. Dacă structurile occidentale sunt 

fondate pentru a proteja individul și demnitatea lui, în islam noțiunea de individ ori drepturi 

individuale nu există. În islam politica e teologie și teologia e politica. Nu există separare între 

cele două sfere. Noțiunea individului ca posesor al unei voințe libere, a liberului arbitru, 

existența în creștinism, nu există în islam. În acest sens, islamul este totalitar. Statul este 

încarnarea voinței lui Allah peste individ și colectivitate. Cum se va încheia conflictul dintre 

islam si secularism? E greu de prezis, dar Allawi înclină să creadă că, spre deosebire de 

creștinism, în islam, secularismul are o provocare cu mult mai mare, poate chiar insurmontabilă. 

  

 

Suicidul Occidentului 

  Cu toate că slovele deja sunt scrise pe pereții lui, Occidentul refuză să ia în serios 

provocarea islamistă. Continuă să ignore că islamul este o religie a violenței. Se înșală crezând, 

naiv adăugăm noi, în multiculturalism. Islamiștii nu cred în integrare nici în multiculturalism. 

Loialitatea lor nu este de partea statului laic francez, nu îi impresionează laicismul iluminiștilor 

francezi, și nu sunt în primul rând cetățeni ai țărilor în care locuiesc. Loialitatea lor este față de 

califatul lor nevăzut al minții, ideea care îi face să tragă nădajde și îi unește. Tânjesc să aibe 

mini-califatele lor în metropolele europene în care sunt mulți, în care să trăiască după legile lor 

musulmane. Corectitudinea politică îi împiedică pe occidentali să ridice baricade de protecție 

împotriva islamismului. Oricât de atroce ar fi incidentele islamiste, occidentalii par a nu lua 

aminte și continuă să primească cu brațele deschise pe închinătorii lui Mohamed fără 

discernământ și fără a considera consecințele. Ne spun că "majoritatea" musulmanilor sunt 

moderați și toleranți. Nu tocmai, după datele statistice date mai sus. Moderați mulți dintre ei ori 

fi, dar dacă 3% dintre ei sunt teroriști, terorismul islamist va rămâne o problemă majoră pentru 

occidentali. Americanii, de exemplu, au luat cunoștință luni, cu oroare, în urma datelor statistice 

făcute public de Departamentul de Stat, că din 2011 când a izbucnit războiul civil în Siria, în țara 

lor au fost primiți 2.184 de refugiați sirieni dintre care doar 53 de creștini. Conform 
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recensămintelor demografice siriene, 10% din populația Siriei sunt creștini. Nici un grup religios 

ori social din Siria nu e mai persecutat și cu un merit mai mare de a fi acceptați în Occident ca 

refugiați decât creștinii sirieni. Politica americană și, mai ales, cea europeană,  nu poate fi numită 

nimic altceva decâd suicid. Iar România, ale cărei clase politice pregătește construcția celei mai 

mari moschei din Europa la București, nu poate fi numită decât la fel de obtuză și în întregime 

lipsită de viziune. 

 

Asociația Părinți pentru Ora de Religie (APOR România) 

 

De Halloween cu tristețe 

 

După anii '90, noi românii uităm că suntem români. Ne lăsăm influenţaţi de tot ce vine 

din afară , de sărbătorile altora, mai mult sau mai puţin ortodoxe. Ne place tot ce-i zgomotos și 

colorat . Suntem dezinformaţi, dar nu contează atâta timp cât petrecem împreună cu prietenii,  

aşa cum fac toţi tinerii din lumea asta. Câţi dintre noi ştiu că Hallowenul este sărbătoarea zeului 

morţii la celţi?  Că anul acesta sărbătoarea împlinea 666 ani de la prima celebrare? (cifră fatidică) 

În acest an, într-un club din Bucureşti, întâmplarea a făcut ca  vineri, 30 noiembrie, chiar 

de Hallowen, formaţia Goodbye to Gravity să-şi 

lanseze albumul rock. Ei cântau "The Day We 

Die," (Ziua în care vom muri). Dacă ne-am 

gândi la o premoniţie, am spune că invocarea a 

avut răspuns. Clădirea a luat foc, au murit tineri 

intoxicaţi cu fum, iar groaza a pus stăpânire pe 

cei care au asistat la dezastru.Versurile 

cântecului sunt un îndemn la lupta pentru 

libertate; " Nu suntem numere, suntem liberi, suntem atât de vii! Iar ziua în care vom ceda este 

ziua în care vom muri!" După această zi, au început protestele  stradale în ţară. S-a dat vina pe 

guvern, pe biserică, pe puterea politică coruptă.  Fără să fim fundamentalişti, noi zicem că fiecare 

dintre noi ar trebui să fim atenţi la opţiunile şi preocupările noastre. Nu acuzăm pe nimeni. Dar 

oare nu a venit momentul întoarcerii la ale noastre?  Salvatorii din club şi-au spălat toate 

păcatele. Erau sau nu creştini, nu mai contează. Credem că în acea zi am primit un semn şi că ar 

trebui să-l luăm în serios, ca să nu mai facem greşeli.  

Ungureanu Denisa, Furtună Denisa, Gheorghiu Gabriela, Crețu Alexandra, clasa a XI-a C 
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7 noiembrie – ZIUA INTERNAȚIONALĂ  

A VICTIMELOR COMUNISMULUI 

Cu toate că a vizat naşterea unui om nou, comunismul a dezumanizat şi a deznaţionalizat. 

S-au falsificat valorile, istoria şi însăşi existenţa. Cea mai spectaculoasă  realizare a sistemului 

comunist a fost represiunea, care a căpătat la un moment dat dimensiuni înspăimântătoare, dar cu 

care s-a menţinut ca regim politic peste cinci decenii. 

S-a produs în acest timp o urâţire a interiorităţii naţionale, de care nici astăzi nu putem 

scăpa. Din martie 1945 a început distrugerea clasei politice interbelice, a elitei intelectuale, a 

fruntaşilor satelor, a unei părţi a preoţilor ortodocşi şi greco-catolici şi a tuturor celor care se 

opuneau aşa zisei democraţii populare. 

Experimentul temniţelor comuniste, munca  forţată în lagăre şi colonii, tortura, filajul, 

delaţiunea, abuzurile, încălcarea gravă a drepturilor omului, iată la ce au fost expuse victimele 

comunismului, doar pentru faptul că aveau conştiinţă, caracter şi că nu s-au lepădat de Hristos..  

Pentru a ascunde şi a şterge urmele Genocidului roşu, începând din 1969 miliţia şi justiţia 

comunistă a sortat şi distrus arhivele proprii, a falsificat date şi documente importante.  

Mărturisitorii temniţelor comuniste ne pot fi călăuzitori spre esenţe, acum când trăim în 

cea mai grea Românie din ultimii 20 de ani, când 

consumismul, hedonismul , senzualul tind să fie mai 

distructive pentru spirit decât au fost teroarea şi crima. 

Modele şi repere morale sunt martirii. Cunoaşterea 

suferinţei lor nu trebuie să rămână doar la nivel raţional. 

Nu avem voie să-i uităm pe: Mircea Vulcănescu, Preot 

Dumitru  Stăniloae, Preot Boris Răduleanu, Preot Arsenie 

Papacioc, Benedict de la Cernica, Virgil Maxim, Preot Gheorghe Calciu-Dumitreasa, Monahul 

Atanasie, Valeriu Gafencu, Preot Iustin Pârvu, Ioan Ianolide Radu Gyr, Preot Dimitrie Bejan, 

Aniţa Nadler- Cudlea, Grigore Caraza, Petre Ţuţea, Nicolae Steinhardt, Paul Goma, Ion Ioanid şi 

mulţi alţii, ştiuţi şi neştiuţi, cărora le vom păstra mereu o pioasă amintire. 

Nu avem voie să uităm nici de închisorile din Suceava, Piteşti, Gherla,Târgu 

Ocna,Târgşor, Braşov, Ocnele Mari, Peninsula, Sighet, Râmnicu Sărat, Galaţi, Aiud, Craiova, 
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Braşov, Oradea, Piteşti, doar câteva din locurile în care martirii au fost supuşi reeducării. Au 

înfruntat mizeriile morale şi fizice cu umilinţă, dragoste , demnitate şi jertfă. Aşa cum spunea 

Petre Ţuţea, nu şi-au făcut neamul de râs. 

Bibliotecar, Iolanda Lupescu 

 

Mircea Vulcănescu 

Născut la 3 martie 1904, a aparținut elitei românești din perioada 1924-

1954. Un iscusit scriitor și un filosof  de excepție, dar nu în ultimul rând o fire 

persuasivă, a lăsat țării lui (era și un patriot înrăit ) o moștenire culturală dar și 

filosofică, numeroasele lui opere dezbătând cele mai diverse teme, de la idea 

existențialismului, la gândul pentru unificarea poporului dar nu în ultimul rând, 

puterea lui Dumnezeu.A început să aibă o activitate vie în ceea ce privește cercurile cultural-

religioase din Paris, conferențiind de nenumărate ori în cadrul lor. Mai târziu, a început să 

colaboreze cu ziarul Cuvântul, al Mișcării Legionare, împărtășind idealurile lor național-

religioase. Începând cu anul 1935, acesta a devenit o persoană din ce în ce mai influentă din 

punct de vedere politic. Numit în iunie 1935 director general al Vămilor, acesta a fost demis 2 

ani mai târziu pentru că a vrut să facă dreptate, scoțând la iveală contrabanda fostului ministru al 

Transporturilor. Cu toate acestea, în 1940 este numit director al Datoriei Publice din Ministerul 

Finanțelor, călătorind mult prin țări străine. A ajuns Subsecretar de Stat la Ministerul de Finanțe 

al guvernului Antonescu în perioada 1941-1944. Reușește  să negocieze cu Germania nazistă, în 

acea perioadă, 8 vagoane de aur și echiparea cu armament modern a Armatei a IV – a. 

După lovitura de stat din 23 august 1944, Mircea Vulcănescu este arestat sub acuzația că a comis 

crime de război sub guvernul Antonescu, primind 8 ani de închisoare. Procesul a mai durat 2 ani, 

până în 1948, dar la final s-a păstrat sentința de 8 ani. 

Și-a ispăsit pedeapsa la Aiud, dar pentru că a ridicat moralul deținuților cu discursurile 

sale încurajatoare, acesta a fost dus la secția I. Acolo, împreună cu alți 12 deținuți, au fost 

dezbrăcați și lăsați în frig, pe ciment. Un tânăr, epuizat din cauza condițiilor aspre, ar fi căzut, iar 

Vulcănescu s-ar fi așezat pe ciment ca o saltea pentru cel epuizat, salvându-i viața și spunându-i : 

“Sunt un bătrân, cum aș putea lăsa un tânăr ca tine să moară? “. Filosoful a murit pe 28 

octombrie 1952, din cauza unei boli de plămâni.  Acesta a lăsat un îndemn: “Să nu ne 

răzbunați!”.                 Chirilă Andrei, clasa a XI-a A 
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Iustin Pârvu 

 

Arhimandritul Iustin Pârvu, a fost comemorat la Căminul Cultural din Borca, de către o 

parte dintre profesorii  și elevii școlii, cu invitați speciali trei dintre “ucenicii” acestuia. 

Născut pe data de 10 februarie 1919, acesta a simțit 

chemarea credinței la o vârstă fragedă, mai târziu îmbrățișând 

călugăria. După sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial s-a 

instaurat regimul comunist,   care a   încercat să distrugă 

Biserica,  iar  unii preoți  se opuneau acestor idei. Astfel, Iustin 

Pârvu ajunge la închisoare după o perioadă scurtă de timp de la 

îmbrățișarea preoției.  Stă la închisoare 12 ani, dar a avut și 72 

luni de muncă silnică, toate aceste suferințe “finalizându-i” 

studiile,  astfel ajungând la o stare transcendentă a sufletului, 

dobândind har de la Dumnezeu. 

În 1990 înființează Mănăstirea Petru-Vodă, stabilindu-se 

definitiv acolo. În anii ce urmează, începe să își 

facă o reputație incredibilă de duhovnic, oameni din 

toată țara venind să îi ceară sfatul. Se spune că el 

putea să îți citească gândurile ca să vadă motivul 

pentru care ai venit să-l vezi, dar și că putea vedea 

viitorul.  Se spune că a fost consultat și în probleme 

politice.  

Influența lui asupra oamenilor era atât de 

mare, încât putea să-i determine pe aceștia să facă lucruri de  anvergură.  Bazându-se pe faptul că 

România era (și este) în cădere, putea să instige populația la o nouă revoluție.  Dar totuși nu a 

făcut asta. Probabil că așa a considerat că e mai bine, nu pot să analizez întreaga imagine a 

acestui proiect, din punctul său de vedere .  

Înainte de a muri, pe data de  16 iunie, acesta a făcut o profeție “12 luni de libertate și 

vine urgia”.  Oamenii, cunoscându-i  viziunea, așteaptă această urgie, care se presupune că ar fi 

un război cauzat de Rusia. 

Chirilă Andrei, clasa a XI-a A 
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ESEU 

Singuratatea pe Facebook 

 

După cum spun unii tineri, Facebook-ul este mediul propice pentru a dezvolta prietenii. 

Ei se simt în siguranţă, pentru că nu stau faţă în faţă . Capătă curajul de a spune lucrurilor pe 

nume. Uneori este jenant să recunoască faţă de cei apropiaţi că au fost răniţi, neglijaţi, uitaţi, că 

suferă, că nu pot comunica. 

Pe o reţea de socializare cum este Facebook-ul, prietenii sunt ţinuţi la distanţă, nu se pot 

observa gesturile  lor, nici  trecerile de la o stare la alta. Este o prietenie la "rece", în care 

sentimentele sunt exprimate sumar şi abreviat. Pe un perete poţi vedea înşiruiri de poze  cu 

animăluţe de companie, cu flori, peisaje, membri ai familiei, ultimele noutăti în modă. Dar nu 

există  poze cu trăiri sufleteşti.  

Comunicarea profundă lipseşte 

cu desăvârşire. Emoţiile nu se văd. 

Cum  să recunoaştem că din sutele de 

prieteni pe care-i avem, noi suntem 

singuri. Că atunci când avem nevoie de 

ajutor,  primim distribuirile strigătului 

nostru. Primim şi încurajări, dar nu 

ajutor concret.  

Am remarcat cu surprindere că 

nu există confidenţialitate pe Facebook. Micile noastre secrete sunt date cu cinism în vileag.Toţi 

ne spun că ne iubesc, dar dacă ne întâlnim pe stradă se fac că nu ne văd.  Mulţi nu sunt cine spun 

că sunt. Poartă o mască pentru a impresiona. Prietenii adevăraţi sunt puţini. Avem în comun 

aspiraţii, respectăm împreună principii , nu ne facem declaraţii zgomotoase, deşi suntem solidari. 

Ei, cei puţini, ne sunt alături şi pe Facebook . Şi am putea să ne limităm la prietenia lor, dacă nu 

ar fi dorinţa noastră de popularitate, specifică adolescenţilor.  

Trierea prietenilor se va face mult mai târziu . Prietenii de suflet vor rămâne pe veci ai 

noştri, cu sau fără cont pe Facebook. 

Oana Ioniţă, Iustina Cârjă, Lucian Fărcăşanu- clasa a XII-a C 
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EVENIMENT 

Aurel Dumitrașcu - 60 

 

La 21 noiembrie 2015, Aurel Dumitraşcu  (născut în Sabasa, Borca) ar fi împlinit 60 de 

ani. Talent dublat de o intransigenţă incomodă pentru mulţi, Aurel Dumitraşcu insufla în zona 

existenţei umane în care a strălucit, o stare  de curăţenie, de candoare. Elitist  şi livresc, dar şi 

moral şi vertical în convingerile sale, nu a pactizat, colaborat, simpatizat cu nimeni care  era 

altfel. Ce mare nevoie am avea acum de un asemenea om, puternic şi drept!  

 În cei 35 de ani de viaţă a scris enorm de mult, dovadă fiind şi volumele postume. Încă 

nu a terminat ce avea de spus. A avut un adevărat cult pentru prietenie.  

La Biblioteca judeţeană " G.T. Kirileanu" , la liceul " Mihail Sadoveanu" Borca, dar şi la 

Şcoala Sabasa, care poartă numele poetului, au fost organizate simpozioane la care au participat 

prieteni, cadre didactice şi elevi. Evocările au fost emoţionante. Poetul a murit într-o duminică, la 

Spitalul Fundeni din Bucureşti. 

În anul 1987, când a apărut volumul de poezie 

"Biblioteca din Nord", Aurel Dumitraşcu  scria: 

" Voi muri într-o duminică dimineaţa. Când vei intra tu în 

bibliotecă n-ai să mai vezi privighetori moţăind 

şoricelul  cel roşu n-o să-ţi mai treacă prin faţă. 

un firicel de sânge (atât) a ieşit dintr-o carte. El va 

vorbi." 

Cu prilejul evocării poetului, la Biblioteca 

Judeţeană a fost decernat premiul de poezie "Aurel 

Dumitraşcu" poetei Ana Donţu, din Republica Moldova. 

Tot cu acest prilej au apărut câteva antologii de poezie din 

creaţia lui Aurel Dumitraşcu, dar şi volumele " Scrisori 

către T." şi "Scrisori către Lucian Vasiliu şi Gelu Dorian". 

Aurel Dumitraşcu este un poet imposibil de uitat. 

Bibliotecar, Iolanda Lupescu 
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NOI DESPRE NOI 

 

 La Cercul de matematică, elevii profesorului Florin Popescu au rezolvat 100 de cuburi 

Rubik şi au deconspirat metoda folosită de către o echipă care a câştigat marea finală 

”Românii au talent” în 2015. Elevii şi profesorul lor au fost apreciaţi de inspectorii  şi 

profesorii de specialitate prezenţi la Borca 

 Se apropie de final Campionatul şcolar la fotbal. S-au alcătuit două grupe a câte cinci 

echipe fiecare. În prima grupă,  favorită este clasa a 11-a E, iar în a doua grupă clasa a 

12-a C. Iniţiativa campionatului aparţine profesorului Florin Samoilă, care este şi arbitru.  

 Echipa de handbal a liceului s-a întors victorioasă de la Bălan, judeţul Harghita. Fetele 

antrenate de profesorul Ionuţ Ursu au mai adunat un premiu I în palmaresul lor. Le urăm 

succes la faza judeţeană  a Campionatului  de handbal din lunile ianuarie-februarie. 

 

 La Balul Bobocilor desfăşurat în acest an în sala de sport programul a fost destul de 

"subţire" faţă de anii precedenţi. Cele şapte probe la care au fost supuşi concurenţii au 

fost de prezentare, de talente, de dans în cizme uriaşe, de ghicire a unor ”preparate”  cu 

ochii închiși.  Miss Boboc este Luciana Cobuz de la a 9-a C,  iar Mister Boboc este Tudor 

Ungureanu de la a 9-a D. 

 "Chestiunea arzătoare" care ne macină pe toţi este că....VIN TEZELE!!!!! 

 Şi apoi ....VINE VACANŢA DE IARNĂ!!!!!! 

 Staţi, că n-am terminat....VINE MOŞ CRĂCIUN!!!!! 

Membrii  Clubului de  Jurnalism 
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