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În perioada 7 - 10 iulie 2005 a avut loc la hotelul „Dacia” din Bãile
Herculane o întâlnire a minoritãþilor din Banatul Montan. Organizatorii întâlnirii
au fost: Instituþia Prefectului Judeþului Caraº-Severin, Departamentul pentru
Relaþii Interetnice din Secretariatului General al Guvernului României ºi
reprezentantul teritorial al acestuia din Drobeta Turnu-Severin.

Au fost invitate sã participe toate minoritãþile care locuiesc în Banatul
Montan. Din pãcate nu au rãspuns toate la aceastã invitaþie. Au fost reprezentaþi
germanii, maghiarii, cehii, ucrainienii, croaþii, sârbii ºi rromii.

Din rândul personalitãþilor, care au onorat manifestarea cu prezenþa
lor, amintim pe: Péter Albert Seres, subprefectul de Caraº-Severin, cei doi
vicepreºedinþi ai Consiliului Judeþean (Horia Irimia ºi Tilicã Pârvulescu),
consilierul judeþean Iosif Barna din partea Consiliului Judeþean Caraº-Severin,
reprezentanþii primãriilor din Reºiþa,
Caransebeº, Anina - Steierdorf (pri-
marul Gheorghe Neicu), Bãile Hercu-
lane (primarul Ion Oprescu) ºi
reprezentanþii Departamentului pentru

Seminar al minoritãþilor din Banatul

Montan la Bãile Herculane
Erwin Josef ÞiglaErwin Josef ÞiglaErwin Josef ÞiglaErwin Josef ÞiglaErwin Josef Þigla

Reºiþa

Prezidiul Seminarului: ºef de serviciuPrezidiul Seminarului: ºef de serviciuPrezidiul Seminarului: ºef de serviciuPrezidiul Seminarului: ºef de serviciuPrezidiul Seminarului: ºef de serviciu
Carmen Stamate, subprefectCarmen Stamate, subprefectCarmen Stamate, subprefectCarmen Stamate, subprefectCarmen Stamate, subprefect

Péter Albert Seres, vicepreºedintelePéter Albert Seres, vicepreºedintelePéter Albert Seres, vicepreºedintelePéter Albert Seres, vicepreºedintelePéter Albert Seres, vicepreºedintele
Consiliului Judeþean Caraº-Severin,Consiliului Judeþean Caraº-Severin,Consiliului Judeþean Caraº-Severin,Consiliului Judeþean Caraº-Severin,Consiliului Judeþean Caraº-Severin,
Tilicã Pârvulescu ºi primarul oraºuluiTilicã Pârvulescu ºi primarul oraºuluiTilicã Pârvulescu ºi primarul oraºuluiTilicã Pârvulescu ºi primarul oraºuluiTilicã Pârvulescu ºi primarul oraºului

Bãile Herculane, Ion OprescuBãile Herculane, Ion OprescuBãile Herculane, Ion OprescuBãile Herculane, Ion OprescuBãile Herculane, Ion Oprescu
Secretarul de Stat Attila Markó,Secretarul de Stat Attila Markó,Secretarul de Stat Attila Markó,Secretarul de Stat Attila Markó,Secretarul de Stat Attila Markó,
ºeful Departamentului pentruºeful Departamentului pentruºeful Departamentului pentruºeful Departamentului pentruºeful Departamentului pentru

Relaþii Interetnice din BucureºtiRelaþii Interetnice din BucureºtiRelaþii Interetnice din BucureºtiRelaþii Interetnice din BucureºtiRelaþii Interetnice din Bucureºti
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Dintre participanþi: reprezentantulDintre participanþi: reprezentantulDintre participanþi: reprezentantulDintre participanþi: reprezentantulDintre participanþi: reprezentantul
germanilorgermanilorgermanilorgermanilorgermanilor, Erwin Josef Þigla,, Erwin Josef Þigla,, Erwin Josef Þigla,, Erwin Josef Þigla,, Erwin Josef Þigla,

primarul Aninei, Gheroghe Neicu ºiprimarul Aninei, Gheroghe Neicu ºiprimarul Aninei, Gheroghe Neicu ºiprimarul Aninei, Gheroghe Neicu ºiprimarul Aninei, Gheroghe Neicu ºi
reprezentanta ucrainenilorreprezentanta ucrainenilorreprezentanta ucrainenilorreprezentanta ucrainenilorreprezentanta ucrainenilor,,,,,

Olga MãceanOlga MãceanOlga MãceanOlga MãceanOlga Mãcean

Reprezentantele Uniunii Democrate aReprezentantele Uniunii Democrate aReprezentantele Uniunii Democrate aReprezentantele Uniunii Democrate aReprezentantele Uniunii Democrate a
Maghiarilor din România,Maghiarilor din România,Maghiarilor din România,Maghiarilor din România,Maghiarilor din România,

filiala Caraº-Severin:filiala Caraº-Severin:filiala Caraº-Severin:filiala Caraº-Severin:filiala Caraº-Severin:
Vilma Virág ºi Melania CostanVilma Virág ºi Melania CostanVilma Virág ºi Melania CostanVilma Virág ºi Melania CostanVilma Virág ºi Melania Costan

Relaþii Interetnice din Bucureºti (Attila Markó, secretar de stat, Carmen Stamate,
ºef serviciu, Vasile Rãescu, reprezentantul Biroului teritorial din Drobeta Turnu-
Severin, Marius Jitea ºi Curt-Mola Aidun, experþi). Au participat ºi doi deputaþi:
Mihai Radan (din partea Uniunii Croaþilor) ºi Slavomir Gvozdenovici (din partea
Uniunii Sârbilor).

În organizarea acestei întâlniri a fost implicat ºi preºedintele Forumului
Democratic al Germanilor din municipiul Orºova, cel care a pregãtit acolo
sâmbãtã seara pentru participanþi un program cultural german cu copiii ºi tinerii
Forumului German din localitate. Pentru aceasta, i se cuvin laudele noastre!

Reprezentanta ucrainenilorReprezentanta ucrainenilorReprezentanta ucrainenilorReprezentanta ucrainenilorReprezentanta ucrainenilor,,,,,
Olga MãceanOlga MãceanOlga MãceanOlga MãceanOlga Mãcean

Deputatul Uniunii Croaþilor dinDeputatul Uniunii Croaþilor dinDeputatul Uniunii Croaþilor dinDeputatul Uniunii Croaþilor dinDeputatul Uniunii Croaþilor din
România, Mihai RadanRomânia, Mihai RadanRomânia, Mihai RadanRomânia, Mihai RadanRomânia, Mihai Radan
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Ce a adus aceastã întâlnire?
Mai întâi discutarea proiectului Legii
de protecþie a minoritãþilor naþionale
din România, care se dezbate în
aceastã perioadã în parlament. Apoi
o mai bunã cunoaºtere a minoritãþilor
participante între ele, schimburi de
informaþii ºi nu în ultimul rând intenþia
de a organiza în viitorul apropiat o
nouã întâlnire cu toate minoritãþile din
Banatul Montan.

Reprezentanþii etniei cehe din zonaReprezentanþii etniei cehe din zonaReprezentanþii etniei cehe din zonaReprezentanþii etniei cehe din zonaReprezentanþii etniei cehe din zona
Moldova Nouã - Gârnic:Moldova Nouã - Gârnic:Moldova Nouã - Gârnic:Moldova Nouã - Gârnic:Moldova Nouã - Gârnic:

Francisc Draxler ºi Josif MasekFrancisc Draxler ºi Josif MasekFrancisc Draxler ºi Josif MasekFrancisc Draxler ºi Josif MasekFrancisc Draxler ºi Josif Masek

Nyolc-kilenc évvel ezelõtt a Resicabányai Öregek Kórháza egyik
orvosa értesített: van egy betege, akit meg kellene látogatnom. Református.
Szeret olvasni, vigyek be neki valami olvasnivalókat. Arra is figyelmeztetett,
hogy a vele való találkozás feltehetõen sokkolni fog, mert makkegészséges
„betege” mindegyik végtagja részben vagy egészében csonkult egy vasúti
baleset következtében…

Megérkezve az Öregek Kórházába az orvos fölvezetett az elsõ
emeletre, ahol beléptünk egy kétágyas szobába.

Ott megismerkedtem Kanyó Vilmossal, akinek a neve szinte már
fogalom a kórházban, és csak úgy emlegetik: KANYÓ… Nem azért fogalom,
mert párját ritkítóan csonka, hanem mert olyan méltósággal tudja viselni
keresztjét, hogy azt kifejezni alig lehet.

Egy jókötésû férfi ült az egyik ágyon. Bár be volt takarva, könnyen
megállapítottam: mindkét lába hiányzik. Bal karja egyáltalán nincs, a váll alatt
van egy rövid csonk. Jobb kezérõl „csak” a kézfej és az ujjak hiányzanak. Egy
bõröv van singcsontjára erõsítve. A bõrövön egy kis zsebszerû rés, ebben egy
kanál. Így kanalazgatta a kompótot, amit épp fogyasztott.

Miután köszöntem és bemutatkoztam, elmosolyodott és hellyel
kínált…

Megtudtam, hogy a Bibliát naponta olvassa. Olvasta ép ember korában

Nem az én nyNem az én nyNem az én nyNem az én nyNem az én nyomoromoromoromoromorúságom aúságom aúságom aúságom aúságom a

legnagylegnagylegnagylegnagylegnagyobb!obb!obb!obb!obb!
Botond MakayBotond MakayBotond MakayBotond MakayBotond Makay

Resicabánya
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is. Nem haragszik se Istenre, se emberre, de magára, se másra, amiért
magatehetetlen nyomorékká vált. Kifejtette, hogy valamilyen célja még van az
Úristennek vele, ha éltetni kívánja.

Aztán teltek a hónapok és évek… Be- beviszek, be-beküldök néhány
könyvet, újságot, folyóiratot KANYÓNAK, akinek más dolga sincs, csak az
olvasás.

Olvas. De hogyan?! Jobb keze csonkjával rögzíti a könyvet, vagy
lapot. Amikor fordítani kell, nyelvével fordít, lapoz…

Azt is megtudtam, hogy KANYÓ a nagy nevettetõ az öregek
kórházában… Az A épülettömbben lakik, a viszonylag egészségesek között.

- A B pavilon már az utolsó állomás: ott már az elgyengültek, a
magatehetetlenek fekszenek… Õk már panaszkodni sem tudnak… És az itt
még panaszkodni tudókat Kanyó vagy megnevetteti, vagy megfeddi. Ha a
betegtárs nem érti a viccet, megfeddi a síránkozása miatt: „Miért sír, mivégre
panaszkodik?! Hiszen egyedül jár-kel (ha mankóval is), etetni sem kell,
pelenkázni sem… kimenõje van a városba. Akkor meg mit akar?! Nem fél az
Istentõl?! Mit vár még hetven-, nyolcvan-, kilencven esztendõsön…!”

Elmondta, kezdetben megfordult a fejében, hogy jó volna, ha
öngyilkos tudna lenni, de számára ez fizikai képtelenség. De már nem is
tenné meg, mert, lám, itt is talált magának feladatot.

- És ha ez a jobb karom sem maradt vola meg? És ha a nyelvem is
lebénult volna?!… Csak a józan eszem maradt volna meg?!… Akkor is el
kellene viselnem a csapást… Be kellene küldje, tiszteletes úr, a város nagy
urait, akik a nagy adók miatt sírnak, hogy lássák: ilyenek is vannak.

Azóta bármikor eszembe jut KANYÓ, vagy belátogatok hozzá,
eszembe jut Bódás János verses riportja a dunaalmási református
gyermekgyógyintézetrõl:

  „E házról írni gyenge és „E házról írni gyenge és „E házról írni gyenge és „E házról írni gyenge és „E házról írni gyenge és
kevés a szó, a toll.kevés a szó, a toll.kevés a szó, a toll.kevés a szó, a toll.kevés a szó, a toll.

Itt vívódik s ölelkezikItt vívódik s ölelkezikItt vívódik s ölelkezikItt vívódik s ölelkezikItt vívódik s ölelkezik
a menny és a pokol.”a menny és a pokol.”a menny és a pokol.”a menny és a pokol.”a menny és a pokol.”

… és a vers címével együtt, Itt mérd le emberségedet… - azt is hozzá tehetjük:
itt mérd le hitedet, fájdalmadat… úgy egészében önmagadat… És látod: a
panaszkodással semmire megy az ember… De ha hited van és reménységed,
akaratod és jószándékod, a magad kis vagy nagy bajában is tudsz másnak jó
szolgálatot tenni… Nevetéssel, nevettetéssel. Vagy vigasztaló szavakkal. Tán
épp feddéssel…

Eszembe jut egy lekipásztor testvérem édesapja, akinek fél karját
levágták (vagy elvesztette?)… Nagyváradon fél kézzel írógépeket javított…
És nem panaszkodott. Megmutatta, hogy meg lehet találni a megoldást a
megoldhatatlannak tûnõben, csak akarni kell. És hinni, hogy Isten is megsegít…
És hinni, hogy magadon is tudsz segíteni.
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Când Horst Karl Vaczi, preºedintele Forumului Democrat al Germanilor
din Orºova, mi-a spus cã intenþioneazã sã organizeze în 28 iulie 2005 un
festival multietnic la Orºova, am fost încântat de idee, ºtiind cã în acest spaþiu,
pe malul Dunãrii, multe se întrepãtrund ºi se regãsesc, îndeosebi cele
multietnice ºi multiconfesionale.

Dacã existã în prezent diferite programe de accesare ale Uniunii
Europene pentru spaþii de interferenþã multietnicã, iar organizatorii sunt chemaþi
sã se implice în gãsirea acestor spaþii, iatã cã la Orºova nu este necesarã o
cãutare îndelungatã. Aceste interferenþe sunt aici acasã! Un exemplu conclu-
dent: acest festival de dãruire!

Festivalul multietnic, ediþia I, a primit numele lui Otto Alscher, renumit
scriitor, reporter ºi eseist german, care a trãit pe aceste meleaguri orºovene ºi
a contribuit ca numele oraºului sã fie cunoscut pe multe meleaguri europene.

Poate s-ar intreba unii, de ce Otto Alscher? Fiindcã aceastã
personalitate a prezentat de-a lungul vieþii sale o deschidere enormã spre
etnia rromã, dar ºi spre ceilalþi trãitori de pe aceste meleaguri.

Festivalul a debutat cu o Sfântã Liturghie la Biserica romano-catolicã
din municipiul de pe malul Dunãrii. Pãrintele Mihai Sima a vorbit dupã Liturghie
celor prezenþi despre istoricul Orºovei ºi despre cel al bisericii, explicând ºi
pictura interioarã.

O zi a minoritãþilor la Orºova
Erwin Josef ÞiglaErwin Josef ÞiglaErwin Josef ÞiglaErwin Josef ÞiglaErwin Josef Þigla

Reºiþa

Începe parada în acordurile fanfareiÎncepe parada în acordurile fanfareiÎncepe parada în acordurile fanfareiÎncepe parada în acordurile fanfareiÎncepe parada în acordurile fanfarei
din Anina - Steierdorfdin Anina - Steierdorfdin Anina - Steierdorfdin Anina - Steierdorfdin Anina - Steierdorf

Sfânta Liturghie în BisericaSfânta Liturghie în BisericaSfânta Liturghie în BisericaSfânta Liturghie în BisericaSfânta Liturghie în Biserica
romano-catolicã din Orºovaromano-catolicã din Orºovaromano-catolicã din Orºovaromano-catolicã din Orºovaromano-catolicã din Orºova
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În continuare s-a format parada portului popular la care au participat
toate formaþiile prezente. Pe strãzile Orºovei a apãrut o patã de luminã ºi
muzicã care a încântat pe toþi cei aflaþi la acea orã pe marginea traseului.

Dupã-amiazã, pe aleea din faþa Primãriei, flancatã de steagurile tuturor
þãrilor membre ale Uniunii Europene, Horst Karl Vaczi, în calitatea sa de
organizator principal, a inaugurat festivalul, dupã care prof. Constantin Juan -
Petroi, cel care s-a ocupat ani de zile de repunerea în valoare a personalitãþii
lui Otto Alscher în Orºova ºi nu numai, a vorbit despre importanþa acesteia în
acest spaþiu multietnic ºi în context european.

Programul artististic care a urmat a fost susþinut de formaþiile culturale
venite de mai departe sau de mai aproape sã-ºi etaleze cunoºtiinþele artistice.

Tinerii germani din Anina - SteierdorfTinerii germani din Anina - SteierdorfTinerii germani din Anina - SteierdorfTinerii germani din Anina - SteierdorfTinerii germani din Anina - Steierdorf
participã la paradãparticipã la paradãparticipã la paradãparticipã la paradãparticipã la paradã

ªi membrii formaþiei de dansuriªi membrii formaþiei de dansuriªi membrii formaþiei de dansuriªi membrii formaþiei de dansuriªi membrii formaþiei de dansuri
populare germane „Enzian“ dinpopulare germane „Enzian“ dinpopulare germane „Enzian“ dinpopulare germane „Enzian“ dinpopulare germane „Enzian“ din

Reºiþa se bucurã de paradãReºiþa se bucurã de paradãReºiþa se bucurã de paradãReºiþa se bucurã de paradãReºiþa se bucurã de paradã

Gazdele: copiii ºi tinerii ForumuluiGazdele: copiii ºi tinerii ForumuluiGazdele: copiii ºi tinerii ForumuluiGazdele: copiii ºi tinerii ForumuluiGazdele: copiii ºi tinerii Forumului
Democrat al Germanilor din OrºovaDemocrat al Germanilor din OrºovaDemocrat al Germanilor din OrºovaDemocrat al Germanilor din OrºovaDemocrat al Germanilor din Orºova

Din judeþul Caraº-Severin au sosit laDin judeþul Caraº-Severin au sosit laDin judeþul Caraº-Severin au sosit laDin judeþul Caraº-Severin au sosit laDin judeþul Caraº-Severin au sosit la
Orºova ºi tinerii germani din BocºaOrºova ºi tinerii germani din BocºaOrºova ºi tinerii germani din BocºaOrºova ºi tinerii germani din BocºaOrºova ºi tinerii germani din Bocºa
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Astfel s-au perindat de-a lungul celor 3 ore urmãtoarele formaþii: fanfara din
Steierdorf - Anina, formaþiile germane din Bocºa, Orºova, Reºiþa, Satu Mare ºi
Steierdorf - Anina, cele sârbeºti din ªviniþa, cele cehe din Eibenthal ºi formaþiile
corale române de femei ºi bãrbaþi din Eºelniþa.

La sfârºit au fost oferite diplome tuturor formaþiilor participante, în
semn de preþuire pentru cele prezentate.

Personal apreciez aceastã iniþiativã ºi reuºiþa ei, sperând ca la ediþiile
viitoare, Primãria ºi Consiliul Local al Municipiului Orºova, dar ºi comunitatea
localã în ansamblul ei sã se identifice mai mult cu o astfel de organizare,
beneficã în imagine ºi trãire în comun pentru toþi, indiferent de unde venim ºi
încotro o luãm!

Etnia sârbã a fost reprezentatã deEtnia sârbã a fost reprezentatã deEtnia sârbã a fost reprezentatã deEtnia sârbã a fost reprezentatã deEtnia sârbã a fost reprezentatã de
tinerii din ªviniþatinerii din ªviniþatinerii din ªviniþatinerii din ªviniþatinerii din ªviniþa

Grupul coral român de femei dinGrupul coral român de femei dinGrupul coral român de femei dinGrupul coral român de femei dinGrupul coral român de femei din
EºelniþaEºelniþaEºelniþaEºelniþaEºelniþa

Reprezentanþii etniei cehe: formaþiaReprezentanþii etniei cehe: formaþiaReprezentanþii etniei cehe: formaþiaReprezentanþii etniei cehe: formaþiaReprezentanþii etniei cehe: formaþia
de dansuri populare cehe dinde dansuri populare cehe dinde dansuri populare cehe dinde dansuri populare cehe dinde dansuri populare cehe din

EibenthalEibenthalEibenthalEibenthalEibenthal

Din depãrtare, de la Satu Mare, auDin depãrtare, de la Satu Mare, auDin depãrtare, de la Satu Mare, auDin depãrtare, de la Satu Mare, auDin depãrtare, de la Satu Mare, au
venit la manifestare reprezentanþiivenit la manifestare reprezentanþiivenit la manifestare reprezentanþiivenit la manifestare reprezentanþiivenit la manifestare reprezentanþii

Forumului GermanForumului GermanForumului GermanForumului GermanForumului German
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Felicitãri ºi la revedere la ediþia a II-a a Festivalului Interetnic „Otto
Alscher” de la Orºova, 2006!

Corul bãrbãtesc din EºelniþaCorul bãrbãtesc din EºelniþaCorul bãrbãtesc din EºelniþaCorul bãrbãtesc din EºelniþaCorul bãrbãtesc din Eºelniþa Din nou gazdele: cei din OrºovaDin nou gazdele: cei din OrºovaDin nou gazdele: cei din OrºovaDin nou gazdele: cei din OrºovaDin nou gazdele: cei din Orºova

Mein Frühling
Nikolaus Rudolf PillyNikolaus Rudolf PillyNikolaus Rudolf PillyNikolaus Rudolf PillyNikolaus Rudolf Pilly

Kalan

Der Frühling kommt mit seiner Pracht,
über der öden Heide,

vom Winterschlaf der Wald erwacht,
der Wind summt seine Weise.

Im Windhauch wogt das Blumenmeer
und wiegen sich die Bäume

und von dem lauten Vogelheer,
erhalln die Waldessäume.

Die Schmetterlinge fliegen sacht,
auf frische Blumen nieder,

die Grille ist vom Schlaf erwacht
und zirpft nun ihre Lieder.

Von Stein zu Stein schlängelt die Quell´
so munter und voll Leben

und über´m Himmel blau und hell,
so zierlich´Wölkchen schweben.



împreunã, miteinanderîmpreunã, miteinanderîmpreunã, miteinanderîmpreunã, miteinanderîmpreunã, miteinander, együttesen, együttesen, együttesen, együttesen, együttesen
nrnrnrnrnr. 19 - iulie 2005. 19 - iulie 2005. 19 - iulie 2005. 19 - iulie 2005. 19 - iulie 2005

pagina  10pagina  10pagina  10pagina  10pagina  10

Im Herzen nur eine Blume,
den Frühling mir brächte ein,

doch die blüht in weiter Ferne,
d´rum kann betrübt ich nur sein.

(Orschowa, 20.06.1948)Orschowa, 20.06.1948)Orschowa, 20.06.1948)Orschowa, 20.06.1948)Orschowa, 20.06.1948)

Pe la începutul secolului XX, din Ucraina Subcarpaticã ºi Galiþia au
venit familii de ucraineni care au întemeiat localitãþi în Banatul Montan. Au
venit din þinuturi colinare ºi s-au stabilit în zone cu acelaºi fel de relief, fiindu-
le mai uºoarã acomodarea. Primele localitãþi întemeiate în Banat au fost:
Copãcele, Zorile, Criciova, Pãdureni ºi Cornuþel-Banat.

Ucrainenii au trãit pe aceste meleaguri întemeind biserici (cu
precãdere ortodoxe), ºcoli ºi grãdiniþe. ªi în prezent în aceste localitãþi
funcþioneazã grãdiniþe cu predare în limba ucraineanã, iar în ºcoli limba
ucraineanã se învaþã ca obiect de studiu (limba maternã).

Tradiþia s-a pãstrat ºi în privinþa bisericii. În prezent existã biserici
ucrainene ortodoxe de rit vechi în fiecare localitate cu populaþie compactã, cât
ºi în municipiile Reºiþa ºi Caransebeº.

În jurul Cãminelor Culturale s-a dezvoltat ºi cultura ucraineanã. În
prezent activeazã corul „Zelena Liºcena” din Copãcele care are 50 de ani de
activitate ºi a efectuat multe turnee în þarã ºi strãinãtate. ªi în localitãþile Cornuþel
ºi Caransebeº activeazã grupurile vocale „Barvinoc” respectiv „Cervona
Calena”.

Comunitatea ucraineanã a dat ºi oameni de aleasã culturã, poeþi ca:
Ivan ªmuleac, Ivan Covaci, Iurii Pauliº, membrii ai Uniunii Scriitorilor din
România, ale cãror volume de versuri se gãsesc în toate Bibliotecile din
localitãþile noastre, plus multe volume ale autorilor ucraineni din România ºi
Ucraina.

Ucrainenii sunt oameni harnici, oameni paºnici ºi primitori, totdeauna
bucuroºi de oaspeþi (bun prilej pentru petrecere).

Ucrainenii din Banatul Montan
                                                                                  Olga MãceanOlga MãceanOlga MãceanOlga MãceanOlga Mãcean
                                                                                         Copãcele
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Kissé késõn kapcsolom be a tévét. Az egyik mûsor a Duna
Televízióban éppen a végét járja. Azzal fejezõdik be, hogy egy székely bácsi
azt kérdezi, hogy miféle köszönés a „Hello!”. A riporter visszakérdez: „Hát
maga hogy köszön?” Mire a bácsi: „Isten áldja, vagy: Jónapot!”

Mélységes mély elégtételt érzek. És örülök. Elégtételt érzek, mert
egy iskolázatlannak is mondható atyafi tanítja szép magyar beszédre a riportert
és a nézõt egyaránt. És örvendek, mert végre alkalmi okom van arra, hogy
szóvá tegyem: mi magyarok és úgynevezett tanult székelyek, szeretünk idegen
tollakkal ékeskedni. Verébtollal, varjútollal... Pedig nekünk sokkal színesebb
tollaink vannak: nemcsak fecske- és gólyatollaink, hanem cinke-, vörösbegy-
sárgarigó- és egyéb színes tollak.

Akkor, amikor több évtizede a csáó, szia és más idegenbõl jött
köszönõ-szavaink ránk ragadtak, már akkor szerettem volna a témáról írni.
Talán írtam is. Ki tudja már.

Most azonban mindenképp tiltakozom az idegen-majmolás ellen.
Lázadozok, mert felettébb gazdag szókincsünkben és kifejezés-szótárunkban
számos köszönésünk is van. És itt nemcsak a „szürke” jóreggeltre, jónapotra,
jóestétre, jóéjszakátra gondolok, hanem arra is, amit az említett székely atyafi
is mondott. Meg arra, hogy ott van az „Isten vele(d)”, az „Isten hozott”, „szeretettel
köszöntelek”, „viszontlátásra”, „viszlát”, „egészséget”... És még ott van a
„szervusz”, „szerbusz” latin eredetû, de már õsmagyarnak tekinthetõ köszönés.
És még biztosan van más is. Meg aztán most nem köszönési leltárt készítek...
Nem tudom, hogy miért kell egy olyan gazdag szókincsû népnek hellózni,
amikor a „helló” népének oly végtelen kicsi a szókincse (legalább is így tanultam
magyarórán félszázada), hogy a magyarban leggazdagabb szókincsû Arany
János mûveit nem lehet angolra tökéletesen átültetni?!

Próbáljunk meg tudatosan küzdeni az ellen a szellemi tunyaság és
lustaság ellen, amely köznapi anyanyelvünket már-már a piaci nyelv színvonala
alá süllyeszti.

Jó volna ha megpróbálnánk nem szégyellni azt, hogy mi - uram bocsá´
-  még magyarul is tudunk. Legalább egymást köszönteni.

És végül: bármennyiszer is hallom a „hello”-t, nekem mindíg a
telefonos hallózás jut eszembe.

Hello!
Botond MakayBotond MakayBotond MakayBotond MakayBotond Makay

Resicabánya
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În Caraºova, ca ºi în celelalte ºase localitãþi din bazinul caraºovenesc,
trãieºte de aproape ºase secole comunitatea croatã. De trecutul ei mai recent
se leagã ºi înfiinþarea primei biblioteci comunale în cea mai mare dintre
localitãþile din bazin - Caraºova.

Biblioteca a fost înfiinþatã la începutul anului 1950, anul în care a luat
fiinþã ºi Cãminul Cultural al Caraºovei ca ºi instituþie de profil cultural cu mul-
tiple valenþe culturale ºi de promovare a tradiþiilor. Printre aceste valenþe se
numãra ºi punerea bazei unei biblioteci care sã satisfacã culturalizarea ºi
informarea populaþiei din aceastã zonã montanã a Banatului.

La început locul de funcþionare a fost în cadrul cãminului cultural, iar
persoana numitã în acele timpuri director al acestei instituþii culturale a avut ºi
misiunea de bibliotecar. Primul director ºi bibliotecar la Caraºova a fost Petru
Neagul de la nr. 101, un ins printre puþinii care au absolvit ºapte clase,
autodidact prin lecturã ºi perspicacitatea intelectualã nativã, care a dat ºi
numele „LUMINA” cãminului cultural ºi bibliotecii.

Dupã anul 1960 sediul bibliotecii a fost mutat în clãdirea Poliþiei, iar
în anul 1970, dupã finisarea clãdirii noului cãmin cultural, a fost instalatã
biblioteca în spaþiul special prevãzut în proiect.

Dupã acest an, funcþionarea bibliotecii a beneficiat de un cadru spaþial
corespunzãtor, fapt care a fãcut ºi face ca eficienþa ei culturalã ºi de informare
sã creascã.

Dacã la începutul funcþionãrii acestei instituþii culturale personalul
de deservire a fost personalul didactic pe bazã de voluntariat, apoi cu
indemnizaþii, începând cu anul 1960 s-a creat norma întreagã, având ca
bibliotecar pe d-na Mãria Cerveneac, ca în anul 1972 sã fie trecutã din nou pe
taxã forfetarã. Anul 1990 a fost prilejul normalizãrii deservirii Bibliotecii
Comunale din Caraºova de cãtre bibliotecarul cu norma întreagã, funcþie
obþinutã prin concurs, pe care o exercitã de atunci ºi pânã în prezent d-na
Elena Sârbu.

De la un fond modest de carte, biblioteca dispune astãzi de un numãr
de 7.000 de volume în limba românã, croatã ºi sârbocroatã, fond datorat
dotãrilor prin finanþare de la buget ºi donaþiilor din Republica Croaþia.

De la începutul acestei forme de culturalizare, frecventarea de cãtre
cititori a fost destul de timidã, dar în scurt timp numãrul cititorilor permanenþi a

Trecutul ºi prezentul Bibliotecii

comunale din Caraºova
Elena SîrbuElena SîrbuElena SîrbuElena SîrbuElena Sîrbu

Caraºova
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crescut, biblioteca devenind un punct de atracþie ºi curiozitate. La ora actualã
biblioteca are anual cca 400 de cititori permanenþi, adãugând anual cca 60-
70 de cititori noi prin cuprinderea elevilor din clasele mici ºi ai celor din ciclul
gimnazial nou veniþi în localitate.

Importanþa valenþelor informative ºi formative ale bibliotecii a crescut
în ultimii 15 ani ºi datoritã faptului cã în rafturile ei ºi elevii claselor de liceu din
Caraºova gãsesc operele create de marile talente naþionale ºi universale
privind natura ºi factura umanã, ca o expresie a valorilor universale
inestimabile.

Der Mond
Nikolaus Rudolf PillyNikolaus Rudolf PillyNikolaus Rudolf PillyNikolaus Rudolf PillyNikolaus Rudolf Pilly

Kalan

Der Himmel steht in nächtlich´ Pracht,
viel´ tausend Sterne leuchten,
der silberhelle Mond steigt sacht,
zu seinen stillen Weiten.

Durchs off´ne Fenster dringt sein Licht,
zu dir ins Kämmerlein,
wo du schliefst zart und jungfräulich,
im weißen Bette ein.

Dein seiden Haar quoll voll und blond,
auf die so weißen Schultern,
verliebt betrachtet dich der Mond,
wie süß verträumt tust schlummern.

Und zärtlich fährt sein silbern Licht,
über dem nackten Arme,
liebkost dein rosiges Gesicht,
verklärt vom Liebestraume.

So lieblich sah noch nie der Mond,
ein Mädchen jemals schlafen,
wie möcht´ er, ach, wenn er das könnt,
vom Fenster niemals weichen.

Der Himmel steht in nächtlich Pracht,
viel´ tausend Sterne leuchten,
der traurig´ Mond steigt weiter sacht,
zu seinen stillen Weiten.

(Reschitza, September 1948)(Reschitza, September 1948)(Reschitza, September 1948)(Reschitza, September 1948)(Reschitza, September 1948)
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Június 27-én a Hegyvidáki Bánság Megyei Múzeumában Robert
Stolz világhírû osztrák zeneszerzõ és karmester halálának harmincadik
évfordulója napján (született 1880-ban) csaknem hetven kiállítási tárgyból
nyílt emlékkiállítás.

A kiállítás megnyitóján Erwin Josef Þigla a Romániai Német
Demokrata Fórum megyei elnöke elmondotta, hogy a kiállítás a stájerországi
Waltraud Klasnic miniszerelnök asszonynak, illetve az utolsó bécsi
keringõkirály unokájának a Grazban élõ Hans Stolznak köszönhetõ.

A kiállítás megnyitóját néhány szóval megtisztelte Dorinel Hotnogu
alpolgármester, illetve a múzeum igazgatója dr. Dumitru Þeicu és Makay Botond
református lelkipásztor.

Mivel igen jólszervezettek a németek által rendezett rendezvények,
nem találunk magyarázatot arra, hogy a város németajkú - mintegy öten tagú -
közönségén kívûl miért nem képviseltették magukat a város és a megye nagyjai,
a pártok képviselõi, a különbözõ egyházi és világi szervezetek vezetõi? Az
RMDSZ sem volt jelen sem városi, sem pedig megyei, illetve sem elnöki, sem
pedig mûvelõdési alelnöki szinten.

A pontosan 17 órakor kezdõdõ kiállítási megnyitót a Banater Bergland
Trio készítette elõ egy szép Stolz-keringõvel, majd a megnyitó közben és után
több keringõt, illetve operettrészletet játszott mintegy a zenei aláfestéssel téve

Robert Stolz emlékkiállítás nyílt
Botond MakayBotond MakayBotond MakayBotond MakayBotond Makay

Resicabánya

Robert Stolz asztali mellszobra isRobert Stolz asztali mellszobra isRobert Stolz asztali mellszobra isRobert Stolz asztali mellszobra isRobert Stolz asztali mellszobra is
emlékeztet a világhírû mûvészreemlékeztet a világhírû mûvészreemlékeztet a világhírû mûvészreemlékeztet a világhírû mûvészreemlékeztet a világhírû mûvészre

A Banater Bergland TA Banater Bergland TA Banater Bergland TA Banater Bergland TA Banater Bergland Trio dallamaitrio dallamaitrio dallamaitrio dallamaitrio dallamait
E.J. Þigla, Dorinel Hotnogu és drE.J. Þigla, Dorinel Hotnogu és drE.J. Þigla, Dorinel Hotnogu és drE.J. Þigla, Dorinel Hotnogu és drE.J. Þigla, Dorinel Hotnogu és dr.....

Dumitru Þeicu is hallgatjaDumitru Þeicu is hallgatjaDumitru Þeicu is hallgatjaDumitru Þeicu is hallgatjaDumitru Þeicu is hallgatja
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elevenebbé a „beszédes” plakátokat, fényképeket, elsõnapi-bélyegzõs
borítékokat, albumokat.

A megnyitó során az is elhangzott, hogy a fülbemászó dallamokat
szerzõ zeneszerzõ mûveit a Bánsági Hegyvidék németlakta városaiban és
falvaiban - de nemcsak ott - ismerték és ismerik már évtizedek óta, sõt a
resicabányai színpadokon operettjeit is nagy sikerrel játszották.

Fac parte din delegaþia Partidului Social Democrat care se aflã acum
aici ºi în aceastã calitate mulþumesc organizatorilor pentru invitaþie ºi pentru
participarea la dezbateri.

Sunt onorat de posibilitatea de a-mi expune câteva gânduri ºi
sentimente legate de cel care a fost Georg Hromadka, un social-democrat cu
valoare de unicat, o stea luminoasã pe cerul social-democraþiei reºiþene,
bãnãþene ºi naþionale, acum la comemorarea a 20 de ani de la trecerea sa în
nefiinþã.

Noi, social-democraþii de azi, stimãm, respectãm ºi onorãm activitatea
diversificatã ºi personalitatea lui Georg Hromadka ºi pentru a-l pãstra în
conºtiinþa celor de acum ºi a celor de mâine am desfãºurat de-a lungul anilor
o serie de acþiuni ºi activitãþi cu efect pe termen lung. Am scris în presa localã,
regionalã ºi de partid, am organizat conferinþe de presã ºi simpozioane cu o
largã participare ºi mediatizare, am colaborat efectiv cu Televiziunea Românã,
pentru realizarea unui film documentar legat de viaþa ºi activitatea sa, am
amplasat pe faþada Casei de Culturã a Sindicatelor din Reºiþa o placã de
bronz cu chipul ºi numele sãu, am obþinut pentru el titlul de cetãþean de onoare
- post mortem - al Municipiului Reºiþa. Toate acestea le-am fãcut cu dragã
inimã pentru social-democratul Georg Hromadka. E mult? E puþin? Viitorul va
hotãrî.

Suntem deschiºi cu privire la participarea Partidului Social Democrat
la orice acþiune legatã de onorarea activitãþilor ºi suferinþelor omagiatului,

Omagiu lui Georg Hromadka*
                                                        Igor Adalbert MarkowskiIgor Adalbert MarkowskiIgor Adalbert MarkowskiIgor Adalbert MarkowskiIgor Adalbert Markowski

                                                                                    Reºiþa

* Acest material a fost prezentat cu prilejul unei manifestãri comemorative* Acest material a fost prezentat cu prilejul unei manifestãri comemorative* Acest material a fost prezentat cu prilejul unei manifestãri comemorative* Acest material a fost prezentat cu prilejul unei manifestãri comemorative* Acest material a fost prezentat cu prilejul unei manifestãri comemorative
dedicate împlinirii a 20 de ani de la moartea lui Georg Hromadka, personalitatededicate împlinirii a 20 de ani de la moartea lui Georg Hromadka, personalitatededicate împlinirii a 20 de ani de la moartea lui Georg Hromadka, personalitatededicate împlinirii a 20 de ani de la moartea lui Georg Hromadka, personalitatededicate împlinirii a 20 de ani de la moartea lui Georg Hromadka, personalitate
apreciatã în rândul etniei germane din România. Manifestarea a fost organizatãapreciatã în rândul etniei germane din România. Manifestarea a fost organizatãapreciatã în rândul etniei germane din România. Manifestarea a fost organizatãapreciatã în rândul etniei germane din România. Manifestarea a fost organizatãapreciatã în rândul etniei germane din România. Manifestarea a fost organizatã
de cãtre Forumul Democratic al Germanilor din judeþul Caraº-Severin în data dede cãtre Forumul Democratic al Germanilor din judeþul Caraº-Severin în data dede cãtre Forumul Democratic al Germanilor din judeþul Caraº-Severin în data dede cãtre Forumul Democratic al Germanilor din judeþul Caraº-Severin în data dede cãtre Forumul Democratic al Germanilor din judeþul Caraº-Severin în data de
18 aprilie 2005, la Centrul German de Tineret, Documentare ºi Culturã „Alexander18 aprilie 2005, la Centrul German de Tineret, Documentare ºi Culturã „Alexander18 aprilie 2005, la Centrul German de Tineret, Documentare ºi Culturã „Alexander18 aprilie 2005, la Centrul German de Tineret, Documentare ºi Culturã „Alexander18 aprilie 2005, la Centrul German de Tineret, Documentare ºi Culturã „Alexander
Tietz“ din Reºiþa (Erwin Josef Þigla).Tietz“ din Reºiþa (Erwin Josef Þigla).Tietz“ din Reºiþa (Erwin Josef Þigla).Tietz“ din Reºiþa (Erwin Josef Þigla).Tietz“ din Reºiþa (Erwin Josef Þigla).
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dovadã fiind prezenþa noastrã aici,
împreunã cu dumneavoastrã.

Georg Hromadka a fost un
om cinstit. Îmi susþin aceastã afirmaþie
relatându-vã o scurtã istorioarã. Cu
mai mulþi ani în urmã, unul din
veteranii partidului nostru mi-a
povestit cã atunci când se pregãtea
sã intre în politicã, l-a întrebat pe
fratele sãu mai mare, în ce partid sã
se înscrie. ªi fratele sãu - care era pe
atunci ºeful Poliþiei din Reºiþa - i-a
rãspuns: „Sã te înscrii la Partidul
Social Democrat, cã acolo sunt numai
oameni cinstiþi“. ªi într-adevãr aceastã
calitate a fost una din faþetele
blazonului partidului, în prima
jumãtate a secolului XX, aceea de a
avea în componenþa sa numai
oameni cinstiþi. Georg Hromadka a
dovedit aceastã calitate de
nenumãrate ori. A fost cinstit cu sine însuºi atunci când a refuzat eliberarea sa
din închisoare cu preþul înrolãrii sale în trupele germane SS, a fost cinstit
atunci când a revenit la social-democraþie dupã un derapaj spre extrema
stângã a eºichierului politic din România, a fost cinstit când s-a recunoscut
german, dar nu ºi naþionalist.

De asemenea, a fost cinstit cu cei din jurul sãu, cu muncitorii ºi salariaþii
din Reºiþa ºi centrele industriale ale judeþului, atunci când a devenit liderul ºi
speranþa acestora, cei pe care nu i-a dezamãgit nici odatã, a fost cinstit faþã de
partid luptând pânã la sacrificiu pentru independenþa acestuia ºi apãrarea
principiilor de bazã ale social-democraþiei: „Demnitate, Libertate, Justiþie
socialã, Egalitate în drepturi, Solidaritate, Bunãstrare, ªanse egale pentru
toþi“.

Georg Hromadka a fost un autodidact talentat ºi polivalent. Aºa cum
spune chiar el, ca autodidact ºi-a însuºit din cãrþile scrise în limba germanã o
privire umanistã asupra lumii, ca ºi cunoºtiinþele necesare muncii de ziarist ºi
luptei ca militant social-democrat. Talentul l-a primit de la Pronia Cereascã, iar
polivalenþa ºi-a manifestat-o cu brio, activând cu succes în mai multe domenii
ca sportiv, activist în munca de la om la om cu tineretul, lider sindical, secretar
al organizaþiei de partid, istoric, redactor ºi jurnalist. Scrierile sale apãrute în
mai multe publicaþii de limbã germanã din þarã ºi strãinãtate au cuprins multe
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din problemele vieþii muncitoreºti ºi au militat constant pentru rezolvarea
favorabilã a acestora. În cartea sa privind aspecte din istoria Banatului Montan
publicã o imensitate de date ºi evenimente culese cu hãrnicia unei furnici ºi
migala unui artizan, cu vigoarea unui partizan local ºi viziunea unui social-
democrat de neclintit. Dupã eliberarea sa din ultima ºi cea mai grea detenþie,
când i s-a propus angajarea la unul din ziarele centrale cu preþul de a nu mai
face politicã, a acceptat ºi a continuat sã scrie, dar numai în domeniul cultural
ºi turistic, lãsând în urma sa o operã voluminoasã, atrãgãtoare, frumoasã ºi de
mare valoare.

Georg Hromadka a fost un lider, pãrinþii sãi - ºi ei social-democraþi,
l-au educat din copilãrie în spiritul filozofiei ºi moralei socialismului ºtiinþific.
Din momentul înscrierii în partid, la vârsta de 18 ani, a fost mereu în primele
rânduri ale miºcãrii muncitoreºti, efectuând o neobositã activitate de
propagandã ºi organizare la Reºiþa, în oraºele muncitoreºti ale Banatului ºi în
satele cu populaþie germanã.

A devenit curând un lider al tineretului, ocupându-se cu educarea
tinerilor în spiritul social-democraþiei, pentru a deveni la rândul lor lideri de
sindicat ºi de partid. Trecerea anilor a dus la intãrirea crezului sãu politic ºi l-a
transformat într-un eminent activist sindical ºi în unul din cei mai de seamã
conducãtori ai partidului din aceastã zonã, pânã la fuziunea care a dus la
desfiinþarea acestuia.

A fost o figurã luminoasã, strãlucitoare ºi antrenantã a social-
democraþiei reºiþene ºi bãnãþene. În orice acþiune sindicalã sau de partid a
fost mereu în frunte, la înãlþarea ºi administrarea obiectivului Casa Munci-
toreascã a fost unul din vârfuri, a participat activ în avanscena acþiunilor
revendicative la adresa patronatului Uzinei, cu privire la durata zilei de muncã
de 8 ore, la nivelul salariilor ºi al concediilor ºi la alte drepturi ale salariaþilor.
A fost un altruist desãvârºit, s-a dãruit mai binelui pentru cei mulþi, nu ºi-a creat
avantaje de pe urma acþiunilor sale. A fost împotriva rãzboiului ºi al ororilor
rãzboiului: moarte, distrugeri, pogromuri, mizerie, foamete, haos, disperare.
S-a opus sabotajului prin distrugerea maºinilor unelte ºi a utilajelor ºi s-a
luptat din rãsputeri pentru integritatea ºi identitatea Partidului Social Democrat.
A fost un om cu un caracter integru, cu verticalitate, cu un dezvoltat simþ al
dreptãþii, un om cãruia îi plãcea adevãrul, un om care spunea adevãrul chiar
ºi în situaþii critice pentru el. Din pãcate eu nu l-am cunoscut decât din vedere.
Dar aºa l-au cunoscut miile de reºiþeni ºi bãnãþeni, aºa l-au cunoscut ºi pãrinþii
mei, tatãl meu, membru de partid, iar mama mea simpatizantã, aºa se vorbea
la noi acasã despre el.

Georg Hromadka a fost un martir. A crezut neabãtut în justeþea activitãþii
sale politice, bazatã pe justeþea principiilor social-democraþiei. Nu a dorit
sãrãcirea bogaþilor, dar a trãit ºi luptat pentru îmbunãtãþirea vieþii salariaþilor.
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Nu a urât dreapta, dar a þinut cu stânga ºi s-a zbãtut pentru ea. A fost un om
inteligent ºi cult, care ºtia cã dreapta ºi stânga nu pot exista una fãrã cealaltã
ºi care s-a strãduit sã contribuie pe cãi legale la crearea unui oarecare echilibru
între acestea, pentru ca ºi cei mulþi, de stânga, sã poatã trãi în mod demn din
punct de vedere material. El nu a fost singur, ci a fãcut parte dintr-o grupare de
elitã a vârfurilor, care la rândul lor au fost înconjuraþi de mii ºi mii de oameni
cinstiþi, împreunã cu care a ridicat Reºiþa la rangul de cetate a social-
democraþiei româneºti.

Dar pentru aceasta a plãtit scump, a suferit mult, a vãzut timp
îndelungat lumina zilei doar printre gratii. El, care nu a fãcut rãu nimãnui. El,
care s-a zbãtut militând doar pentru transformãri sociale legale, pentru o viaþã
mai bunã ºi mai demnã a salariaþilor, pentru o convieþuire paºnicã ºi în bunã
înþelegere a populaþiei multietnice, a cunoscut de trei ori ororile închisorilor.
De douã ori în anii dictatorilor de dreapta, sub legionari ºi apoi sub Antonescu,
iar a treia oarã, paradoxal, în perioada guvernanþilor de stânga. În total, peste
12 ani de închisoare numai pentru cã a fost social-democrat. Ani grei de
închisoare meniþi sã-l distrugã fizic, sã-i nimiceascã crezul politic, sã-i
terfeleascã cinstea ºi demnitatea. De necrezut, dar adevãrat. Real ºi trist.
Nedrept ºi nedemn. A supravieþuit detenþiei. A fost eliberat ºi a lucrat la
Bucureºti. S-a pensionat ºi a revenit la Reºiþa. A plecat ºi a murit în Germania,
departe de Banatul Montan ºi de România, þara natalã, de care a rãmas ataºat
sufleteºte.

Am la mine un document original, pe care se poate descifra semnãtura
autenticã a lui Georg Hromadka. Þin foarte mult la acest document ºi privesc
adeseori minute în ºir acea semnãturã, care a fost a unui om onest, loial,
cinstit, modest, curajos, demn, inteligent, cult, ferm, intransigent ºi de neînfrânt,
în faþa cãruia mã aplec plin de respect.

Ca origine etnicã Georg Hromadka aparþine germanilor, ca om politic
ne aparþine nouã social-democraþilor, ca activitate diversificatã aparþine
reºiþenilor, bãnãþenilor ºi tuturor cetãþenilor patriei, pe care a iubit-o ºi a zugrãvit-
o aºa de frumos în scrierile sale.

Un vechi proverb spune cã dacã nu ai un bãtrân, sã-þi cumperi unul.
Iar eu spun cã noi, cei care îl avem pe Georg Hromadka, sã ne bucurãm de el.
Sã-l iubim, sã-l cinstim, sã-l preþuim, sã-l onorãm, sã-l respectãm. Sã fim alãturi
de sufletul sãu la tot binele pe care l-a fãcut, sã fim indulgenþi cu greºelile pe
care, ca orice muritor, le-a fãcut în viaþã, sã simþim în cugetul nostru mãcar o
parte din durerea ºi chinurile sale de martir social-democrat.

În amintirea lui, sã ne ridicãm ºi sã pãstrãm un moment de reculegere!
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Es kommt der Frühling
Nikolaus Rudolf Pilly*Nikolaus Rudolf Pilly*Nikolaus Rudolf Pilly*Nikolaus Rudolf Pilly*Nikolaus Rudolf Pilly*

Kalan

Es kommt der Frühling jetzt ins Land,
mit grünem Kleid und Blütenpracht,

mit frischem Fleiß werkt Menschens Hand,
neu strahlt des Lebens Macht.

Wo Liebe schlummert, wacht sie wieder auf
und wandelt weiter ihren so alten Lauf.
Zur duftend Blüte wird die Knospe zart,

Lenz verzaubert die Natur auf göttlich Art.

Die Sonne schaut vom Himmelszelt,
mit warmen Blick neu Leben schenkt,

und dankend singt die Vogelwelt,
dem der das Weltall lenkt.

Beschau die Wunder, die der Frühling bringt,
mit Aug´ und Seele, dann siehst du viel mehr,
mit Andacht lausche, wenn die Amsel singt.

Lieb das Leben, denn so hatt´s kein Wiederkehr!
30.03.199530.03.199530.03.199530.03.199530.03.1995

Partidul Social Democrat din România a luat fiinþã în anul 1893. Ca
orice partid sau naþiune are nu numai istorie ci ºi preistorie.

Utopiºtii care visau o viaþã mai bunã pentru omenire, începând cu
Platon ºi pânã la Campanela, au lãsat în operele lor câteva principii pe care
social-democraþia din toate þãrile lumii le-au îmbrãþiºat. Astfel, utopistul Thomas
Morus (ajuns cancelar al Angliei) a precizat: „Justiþia îmi este aºa de scumpã

Spicuiri din tradiþia Partidului

Social Democrat de la Reºiþa
TTTTTraian Cercega*raian Cercega*raian Cercega*raian Cercega*raian Cercega*

Reºiþa
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cã, dacã tatãl meu ar pleda contra diavolului ºi nu ar avea dreptate, l-aº
condamna fãrã sã ezit”.

Dacã cercetãm trecutul PSD din Reºiþa, constatãm cã acest partid a
fost pentru respectarea legilor, dar ºi pentru schimbarea lor, când acestea au
fost în detrimentul societãþii sau au lovit în interesele muncitorilor, ale salariaþilor
în general ºi ale þãrii în special. Într-un istoric fãcut de cronicarul Nicolae
Deleanu, la congresul PSD din 1947, s-a precizat cã, înaintea ºi dupã greva
generalã din România din octombrie 1920, sciziunea partidului pãrea inevi-
tabilã. În conducerea partidului s-au cristalizat trei curente; unul revoluþionar
(cel majoritar), care a fost pentru afilierea necondiþionatã la Internaþionala a
III-a (de la Moscova); alt grup, pentru afilierea la Moscova, dar condiþionat; iar
cel de-al treilea grup - Social Democrat - compus din: ªerban Voinea, Ion
Flueraº, Eftimie Gherman, Constantin Titel Petrescu ºi alþii.

În ianuarie 1921 începe sciziunea. Social Democraþii pãrãsesc
vechiul partid pentru a se constitui partid aparte. În luna mai 1921, ramura
majoritarã a þinut congresul general, care a votat afilierea la Moscova (adicã
la Internaþionala III-a). Imediat dupã exprimarea votului, întregul congres a
fost arestat. Cu aceasta sciziunea era un fapt împlinit.

În ce priveºte Reºiþa, în 1903 - 1905 se înfiinþeazã PSD Reºiþa, care
a luptat pentru interesul populaþiei locale, pentru muncitori ºi intelectuali, pentru
toate pãturile sociale, indiferent de naþionalitate, credinþã sau convingeri. PSD
din Reºiþa a manifestat întotdeauna pentru: pâine, pace ºi libertate, adicã
pentru un standard de viaþã cât mai ridicat, material, cultural ºi civilizaþie. Tot
ce a întreprins PSD între cele douã rãzboaie mondiale a fost numai pe cãi
legale. A apãrat drepturile constituþionale ale cetãþenilor, a luptat pentru
respectarea legislaþiei muncii, a legilor cu privire la protecþia cetãþenilor, pentru
a nu fi îngrãdite sau cãlcate de unele instituþii de stat, de unele persoane,
precum ºi pentru respectarea contractelor colective de muncã dintre salariaþi
ºi patronat.

Un exemplu în acest sens este rezoluþia adunãrii sindicatelor
muncitoreºti ºi ale PSD, þinutã la 13 noiembrie 1932, în sala Cãminului
muncitoresc din localitate, trimisã primului ministru, în care se spunea: „Mai
multe sute de tineri din Reºiþa sunt nevoiþi a renunþa la posturile avute în
fabricile UDR-ului, când sunt chemaþi în armatã, iar dupã satisfacerea stagiului
militar le este imposibil sã-ºi recapete posturile avute, dar li se refuzã chiar
primirea la alt loc de muncã. ......... Vã rugãm sã binevoiþi a lua mãsuri prin
autoritãþile în drept ca aceºti tineri, ce ºi-au fãcut datoria faþã de þarã, sã fie
reprimiþi la lucru....”

Imediat dupã 23 august 1944, în primul nostru contract colectiv, fãcut
de UDR-SA, la articolul 3, se precizeazã: „Muncitorii reîntorºi de la armatã, vor
fi primiþi la lucru, cu toate drepturile câºtigate ºi prevãzute în contractul colectiv”.
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Conducerea PSD ºi a Tineretului Socialist din Reºiþa a fãcut o
permanentã educaþie politicã, ideologicã, cetãþeneascã, cultural-ºtiinþificã
membrilor de partid ºi tineret. Cu emoþie îmi aduc aminte de un cântec pe care
l-am cântat în cadrul UTS, care avea un refren: „Ca ºi tinerii din Franþa, pâine,
pace, libertate vrem sã avem”, sau cântecul: „13 Decembrie”, care avea
cuvintele: „Muncitorii paºnici au cerut pâine ºi pãmânt ºi li s-au dat gloanþe ºi
mormânt....”

În ceea ce mã priveºte, ºi alþii ca mine, am avut multe de învãþat în
cadrul acestei organizaþii. Din sutele de tineri (între 14 - 20 ani) nici unul nu
consuma alcool ºi nu era fumãtor, fãrã sã ne fi interzis acest lucru cineva.

Au fost tinerii ºi membrii de partid, aºa-ziºii: „revoluþionari”, care au
fãcut reproºuri conducerii PSD, cã nu este suficient de radicalã cu autoritãþile
locale sau cu societatea UDR. Toþi aceºtia (în acele timpuri) au fost consideraþi
provocatori ºi ca urmare au fost excluºi din partid, organizaþia de tineret sau
sindicat. Asemenea cazuri n-au fost tolerate, pentru a se evita crearea de
motive pentru ca sã se închidã de cãtre autoritãþi sediile organizaþiilor ºi sã se
interzicã activitatea acestora. Un exemplu de disciplinã al membrilor PSD ºi
de sindicat îl prezenta ziarul „Deºteptarea” din 26 iunie 1932, în articolul „Cu
cine sã votãm”, care de fapt era singurul gând, ce-l preocupa pe cetãþean, „...
Social-democraþii (preciza ziarul) sunt mai încrezuþi, având membrii mai
disciplinaþi ºi organizaþi pe baze profesionale, fãrã deosebire de naþionalitate”.
În 1932, iulie 17, reºiþenii au votat pentru camerã. Dintr-un numãr de 4.301
votanþi 764 au votat cu lista Nr. 1 (cu guvernul), 2.765 au votat cu Partidul
Social-Democrat, 223 au votat cu maghiarii iar restul cu alte liste. Deci, se
poate afirma cã 65% din totalul voturilor pentru Camerã au fost câºtigate de
cãtre PSD.

Pentru Senat au votat cu liberalii 227, cu naþional-þãrãniºtii 543, iar
cu Social-Democraþi 1.452, ceeace reprezintã peste 68% din voturile exprimate.

PSD a dus o permanentã luptã împotriva fascismului provocator de
rãzboi. Astfel, în ziua de 17 septembrie 1933 a vut loc o adunare a PSD la
Cãminul Muncitoresc unde au luat cuvântul Ferdinand Gavron, Iosif Musteþiu,
Francisc Ezovici ºi Iosif Meier din Timiºoara, fost deputat al PSD-ului, care a
precizat: „Atât fasciºtii cât ºi hitleriºtii dezvoltã o propagandã pentru nimicirea
PSD-ului, în acest sens hitleriºtii acþionând cel mai vehement, recurgând la
orice mijloace, dând instrucþiuni studenþilor care studiau în Germania, ca în
timpul vacanþei de varã sã caute sã propage ideile hitleriste în þara lor de
baºtinã, adicã ºi la noi în România”.

Între cele douã rãzboaie mondiale, PSD ºi sindicatul muncitorilor au
colaborat la toate acþiunile de interes general, fiind prezent prin delegaþii sãi
în Consiliul comunal, la Prevederile Sociale ºi în alte comitete, unde s-au luat
hotãrâri referitor la condiþiile de trai ºi de culturã ale cetãþenilor din localitate ºi
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din împrejurimi. Dupã cum se ºtie, Regele Carol al II-lea în 1938 a desfiinþat
toate partidele politice (cel comunist a fost desfiinþat în anul 1924).

Între anii 1938-1940, o singurã razã de luminã legalã a mai rãmas
ziarul central „Lumea Nouã”, la care a colaborat Ion Pas, ªtefan Voitec,
Constantin Titel Petrescu ºi alþii. Din 1938 ºi pânã la 23 august 1944, PSD a
trecut în ilegalitate, dar nu de gen comunist. Legãturile cu Comitetul Central al
PSD au fost þinute secrete de regretatul Iosif Musteþiu prin persoane din
economie ºi artã, care veneau la Reºiþa cu diferite probleme de serviciu oficiale,
din Bucureºti.

Fascizarea þãrii ºi apropierea celui de-al II-lea rãzboi mondial a
contribuit la tatonarea PCR Banat pentru a recruta membrii de partid ºi
simpatizanþi cu scopul de a se face sabotaj la Reºiþa. Astfel s-a luat legãtura
cu o bunã parte din foºtii membrii ai UTS ºi ai PSD. Dar cea mai mare parte
dintre reºiþeni nu au fost de acord cu asemenea metode. Ei au fost de acord
însã cu propaganda împotriva celor care sprijinã rãzboiul, dar nu cu distrugerea
maºinilor, atelierelor, a locurilor de muncã ale oamenilor. Am cunoscut starea
de spirit a muncitorilor, a locuitorilor din Reºiþa ºi nimeni nu s-ar fi bucurat de
asemenea acte de sabotaj. În ajunul începerii rãzboiului au fost iniþiate câteva
celule de UTC ºi PCR, însã fãrã acte de sabotaje.

Starea de spirit a populaþiei din anul 1940 de exemplu este cum nu
se poate mai bine relatatã de Comisariatul de poliþie din Reºiþa într-o adresã
cãtre Parchetul Tribunalului Caraº din Oraviþa în care se spunea:

a) Populaþia româneascã, din cauza crizei generale, care ºi-a întins
aripile ºi în sectorul nostru, formatã în majoritate din muncitori, resimte efectele
crizei ºi îndurã mari lipsuri ºi privaþiuni de tot felul. Nemulþumirile masei
româneºti se manifestã însã numai în sânul ei, mocnind înfundat, în neputinþa
de a acþiona în vreun fel.

b) În primul rând populaþia româneascã nu vede cu ochi buni
organizarea intensivã a germanilor, strângerea de ajutoare, libertatea
adunãrilor ºi diferite manifestãri de paradã ºi mai ales este infignatã de
arborarea drapelului german, de colectele de bani ce se fac, precum ºi de
recensãmântul fãcut de cei de la „Volksgemeinschaft” populaþiei germane de
aici.

c) Lipsa de alimente, scumpirea pâinii ºi a altor alimente de primã
necesitate, populaþia românã le pune pe seama aprovizionãrii Germaniei de
cãtre statul român, mai ales cã se ºopteºte cã soldaþii germani veniþi în România
ar fi plãtiþi de statul român cu sume importante de bani, cã fiecare militar ar
avea dreptul sã trimitã sãptãmânal un pachet cu alimente în Germania, de
cca. 5 kg. fapt ce face sã se resimtã lipsa alimentelor pe piaþã.

d) Aceste lucruri se vorbesc numai de la om la om ºi chiar unii
minoritari germani sunt nemulþumiþi de venirea armatei germane în România,
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pe seama cãreia pun actuala scumpire. Aceºtia însã nu sunt înscriºi în
„Volksgemeinschaft”. (Unul dintre aceºtia a fost ºi reºiþeanul Heinrich
Ferenschütz, ºef de echipã la Fabrica de poduri UDR ºi membru PSD, care
spunea: „... mãi Cercega, îmi este ruºine de ceea ce fac nemþii mei, vreau
sã-mi schimb numele”. „Nu, asta sã nu o faceþi”, am rãspuns eu, va veni
vremea când o sã putem spune cã nu toþi nemþii au fost hitleriºti...)”

e) O altã nemulþumire care stãruie la populaþia românã este datoratã
faptului cã grupul etnic german local îºi þine adunãrile oricând, ori de câte ori
vrea, fãrã sã mai aibã nevoie de autorizaþie specialã, pe cât timp asociaþiunile
româneºti, fie cu caracter cultural, fie cu caracter economic sau sportiv, nu-ºi
pot þine adunãrile lor decât în baza unor autorizaþii cerute în prealabil. Faþã de
atitudinea Grupului etnic german local ºi mai ales faþã de pretenþiile autonomiste
ale acestora, manifestate adesea, mulþi dintre români îºi înghit amãrãciunea,
neºtiind ce sã mai creadã, fiindu-le fricã sã nu se adevereascã împlinirea
idealului germanilor autonomiºti ºi astfel elementul românesc abia scãpat din
rãzboi sã reintre iar sub jug.

În continuare, raportul cu privire la ordinea publicã spune: „În
dimineaþa zilei de 24 noiembrie a.c. sau gãsit lozinci comuniste pe pereþii ºi
pe porþile uzinelor: „Muncitori uniþi-vã ºi luptaþi contra guvernului scumpetei”,
„Jos Antonescu”, „Vrem mãrire de salarii”, „Trãiascã Stalin”, iar sub fiecare
lozincã s-a desenat secera ºi ciocanul. În legãturã cu aceasta, cercetãrile sunt
în curs ºi rezultatul îl vom raporta la timp”. Semneazã comisarii de poliþie din
Reºiþa.

Hitler a promis poporului german ºi aliaþilor lui un rãzboi fulger, victorie
deplinã ºi bogatã. Cum aceasta nu se întrezãrea, simpatizanþii rãzboiului
fulger nu mai înþelegeau sã-l susþinã pe Hitler. Germanii din localitate nu mai
contribuiau la colectele care se fãceau de cãtre Grupul etnic german. Refuzul
germanilor de a mai sprijinii armata germanã a fost pus pe seama propagandei
ce se fãcea de cãtre comuniºtii din Reºiþa.

Pentru conducerea hitleristã localã, comuniºti erau toþi acei care nu
au fost hitleriºti, legionari sau fasciºti. Aºa se explicã faptul cã în luna decembrie
1942, la intervenþia ambasadorului von Kilinger de la Bucureºti, se deplaseazã
o echipã de aºa-ziºi „specialiºti”, care sã descopere comuniºtii din Reºiþa,
fiind arestate 32 de persoane, în mare parte foºti membrii ai Uniunii Tineretului
Socialist, de sub conducerea Partidului Social Democrat. Cercetãrile au fost
barbare ºi de neimaginat, le cunosc, ºtiu cum au obþinut unele declaraþii în
vederea procesului care a avut loc la Curtea Marþialã Timiºoara, în aprilie
1943.

La proces am avut mai mulþi martori din acei ce ne cunoºteau din
ºcoala de ucenici, din fabricã, sport, din organizaþiile muncitoreºti, etc. Unul
din martori a fost primarul Reºiþei (fost director la ªcoala industrialã UDR) ºi
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altul prim-inspectorul UDR-ului, Axente Mureºan care, privindu-ne pe cei din
boxã, a declarat: „Aceºtia au fost cei mai buni elevi ai mei. Ei nu pot fi duºmanii
þãrii noastre”. Ca urmare, majoritatea dintre noi au fost achitaþi din lipsã de
dovezi.

Dupã 23 august 1944, unii din membrii PSD-ului ºi UTS-ului din
trecut au devenit membrii ai PCR-ului (deci o situaþie nou creatã). Sunt douã
partide muncitoreºti ºi un sindicat, condus de ambele partide: „Frontul Unic
Muncitoresc”. Deasemenea ºi-au reluat activitatea ºi partidele istorice, precum
ºi altele nou înfiinþate. Alegerile electorale au fost fixate pentru luna noiembrie
1946. În vederea acestor alegeri, PCR a propus ca împreunã cu PSD-ul sã
formeze un bloc, la care sã participe ºi alte formaþiuni, respectiv: Frontul
Plugarilor, PNÞ al lui Alexandrescu, PNL a lui Tãtãrãscu ºi Partidul Þãrãnesc
al Dr. Lupu. Aceste partide au purtat denumirea de BPD (Blocul partidelor
democratice).

Comitetul Central al PSD-ului, pentru a cunoaºte pãrerea membrilor
de partid, a convocat un congres la Bucureºti în martie 1946. La fel a procedat
ºi organizaþia PSD de la Reºiþa, unde în mod democratic s-a cerut pãrerea
membrilor de partid, care în unanimitate au hotãrât sã mergem singuri în
alegeri.

La congresul pe þarã al PSD-ului de la Bucureºti, majoritatea a hotãrât
sã mergem în bloc. Delegaþii din judeþul Caraº, respectiv Reºiþa s-au supus
hotãrârii votului majoritãþii, cu excepþia preºedintelui PSD - Constantin Titel
Petrescu, care a precizat cã va forma PSD - Independent, cu care va merge în
alegeri.

La scurt timp dupã alegeri, o delegaþie de la Reºiþa din care a fãcut
parte ºi Eftimie Gherman (colaborator apropiat a lui Titel Petrescu) a încercat
sã-l convingã pe Titel Petrescu sã nu scindeze partidul. El însã a rãmas nestrã-
mutat în hotãrârea sa, iar PSD-ul din România este din nou scindat. Se pune
întrebarea „Cine a fost vinovat? Cine a greºit?” Sã vedem ce a urmat. Alegerile
electorale au avut loc în 19 noiembrie 1946. Potrivit rezultatelor alegerilor,
repartizarea mandatelor, dupã cum a informat „Agerpres”, au fost urmãtoarele:

1. Partidul Naþional Þãrãnesc (grup Alexandrescu)   21 deputaþi
2. Partidul Naþional Liberal (grup Tãtãrãscu)   66 deputaþi
3. Frontul plugarilor (Groza)   71 deputaþi
4. Partidul Social Democrat (Rãdãceanu - Voitec)   78 deputaþi
5. Partidul Comunist Român   68 deputaþi
Blocul Partidelor Democrate Total: 304 deputaþi
1. Partidul Naþional Þãrãnesc (Maniu)   32 deputaþi
2. Partidul Naþional Liberal (Brãtianu)     2 deputaþi
3. Partidul Þãrãnesc Democratic (Dr. Lupu)     2 deputaþi
Partidele din opoziþie Total:   36 deputaþi
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Pe lângã aceste mandate se mai declarã aleºi încã 7 personalitãþi,
dupã cum urmeazã: Mihail Sadoveanu (scriitor), Geroge Enescu (compozitor),
Gene-ral Rãscanu, General Dãmãceanu, Gala Galaction (scriitor), Maria Roseti
ºi Traian Sãvulescu, deci un total de 347 deputaþi. Dupã cum se obsearvã,
PSD-Independent a lui Titel Petrescu nu a avut nici un deputat.

Redãm mai jos rezultatul alegerilor de la Reºiþa, dupã ziarul „Caraºu
Liber” din 1 decembrie 1946: din 14.854 alegãtori înscriºi, au votat 11.905
dupã cum urmeazã:
- Blocul Partidelor Democratice 6.278 ce reprezintã 52,5%
- Partidul Naþional Þãrãnesc (Maniu) 2.545 ce reprezintã 22,0%
- Partidul Naþional Liberal (Brãtianu) 288 ce reprezintã 2,5%
- Partidul Social Democrat - Independent (Titel Petrescu)

2.275 ce reprezintã 19,0%
(130 voturi anulate)

Precizez cu toatã convingerea cã voturile la Reºiþa nu au fost falsificate,
furate, mãsluite etc., ele au fost reale. Dacã situaþia politicã internã ºi externã
ar fi fost alta (normalã) ºi PSD s-ar fi prezentat în alegeri unit ºi nu scindat, s-ar
fi obþinut cel puþin 55-60% din voturi. Fac cunoscut cã din cei 78 deputaþi PSD
din Blocul Partidelor Democratice, doi deputaþi: ªerban Voinea din Comitetul
Central ºi Ionescu Vasile, prefectul judeþului Caraº, au fost aleºi în judeþul
Caraº.

Menþionez cã, Comitetul judeþean PSD iniþial a propus drept candidat
pe Eftimie Gherman, dar Comitetul Central al Partidului nu a fost de acord ºi
m-au propus pe mine (Traian Cercega), propunere pe care am refuzat-o. În
urma refuzului, Comitetul Central PSD a propus pe prefectul judeþului (un
bucureºtean). În octombrie 1947, a avut loc congresul PSD (Rãdãceanu -
Voitec). De la Reºiþa au fost delegaþi: Iosif Musteþiu, Georg Hromadka ºi
subsemnatul (Traian Cercega), care am fost ales ºi în Comitetul Central al
PSD. Congresul a dat mandat Comitetului Central al PSD sã ducã tratative cu
PCR, pentru unificarea celor douã partide muncitoreºti. Ambele Comitete
Centrale sau întâlnit în aceeaºi lunã ºi au votat platforma de unificare. În
februarie 1948 a avut loc congresul de unificare, între timp la Reºiþa a avut loc
constituirea comitetului de partid al UDR al Partidului Unic Muncitoresc (PUM),
compus din 25 muncitori, 5 funcþionari ºi 3 intelectuali. Eu (Traian Cercega)
am refuzat candidatura. Dintre membrii aleºi din partea PSD au fost: Georg
Hromadka, Carol Lindner, Livia Rãdulescu, Tudor Boru, Anton Jäger, Cornel
Stoianovici, Teodor Iorga ºi alþii. La congresul de unificare am luat parte în
calitate de membru al Comitetului Central al PSD-ului. Au mai participat Georg
Hromatka, Livia Rãdulescu ºi alþii. A doua zi dupã congres a fost arestat
Lucreþiu Pãtrãºcanu, conducãtor de seamã al PCR-ului.

În mai 1948, de la Reºiþa au fost arestaþi: Petru Bîrnãu (fost preºedinte
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al Uniunii Metalo-Chimice din România ºi membru marcant al PSD din
România), Iosif Musteþiu (fost preºedinte al Comitetului judeþean al PSD,
preºedinte al sindicatului metalurgist din Reºiþa), Ilie Fãrcãºescu (conducãtor
al organizaþiei social-economice a muncitorilor români din timpul rãzboiului ºi
membru în Comitetul Central al PSD-ului.

În august 1948 au fost arestaþi Gheorghe Jula (conducãtor sindical la
fabrica de locomotive UDR ºi membru al PSD), Georg Hromadka (secretar al
comitetului judeþean ºi local PSD). Primul grup cât ºi cel de-al doilea au fost
duºi la Ministerul de Interne, apoi la închisoarea Jilava, în celule secrete,
unde erau create condiþii de exterminare. În aceste condiþii au trãit toþi reºiþenii,
în cei peste doi ani, dupã care subsemnatul (Traian Cercega) am fost trimis la
Canalul Dunãrea - Marea Neagrã, revenind acasã în ianuarie 1953, adicã
dupã 4,5 ani, iar restul social-democraþilor au fost eliberaþi în primãvara anului
1956, deci dupã 8 ani. Acest lucru s-a întâmplat numai dupã intervenþia
Partidului Laburist Englez (partid social-democrat).

În decembrie 1955, Titel Petrescu, fost preºedinte al PSD, dã o
scrisoare deschisã la ziarul „Scânteia”, în care face apel la cetãþenii români
plecaþi în strãinãtate, sã revinã în patrie. Cred cã aceastã scrisoare i-a fost
impusã. Nu cred cã Titel Petrescu sã fi conceput fraze din care sã reiasã cã: „el
ºi cei care l-au urmat în împrejurãrile anilor de dupã 23 august 1944 au greºit
cã s-au orientat spre alianþa cu Partidul Naþional-Þãrãnesc”. Titel Petrescu
mai scria: „...când un om politic vrea sã fie cinstit faþã de el însuºi, trebuie sã fie
cinstit ºi faþã de poporul sãu ºi sã adopte o poziþie realistã ºi folositoare acestui
popor”. Din scrisoarea amintitã am tras concluzia cã el, Titel Petrescu,
recunoºtea cã dupã 23 august 1944 a greºit, când s-a apropiat de PNÞ (ceeace
reºiþenii nu au ºtiut).

Dupã revoluþia din decembrie 1989, PSD prin dl. Sergiu Cunescu
face aceeaºi greºealã, el se îndepãrteazã tot mai mult de linia tradiþionalã a
partidelor social-democrate din apusul Europei. Fac precizarea cã dl. Sergiu
Cunescu este primul preºedinte al PSD din România dupã revoluþia din
decembrie 1989. Acesta este ºi motivul cã la alegerile electorale din 1990,
PSD a obþinut un procentaj atât de slab în voturi. Partidele NÞcd ºi PNL au fost
ºi sunt foarte active în interesul pãturilor sociale pe care le reprezintã. Îmi pun
întrebarea, de ce dl Cunescu nu este tot aºa de activ pentru interesul
muncitorilor?

Partidul Social Democrat, de la înfiinþarea lui, a fost ºi este un partid
al muncitorilor, la care au aderat o mare masã de intelectuali ºi din toate
categoriile sociale. La ora actualã, cetãþenii þãrii noastre sub 50-60 ani nu
cunosc ºi nu ºtiu ce este social-democraþia, ºi ce vrea ea. La Reºiþa, numai
oamenii de vârsta a III-a ºi a IV-a mai ºtiu ce a fost ºi ce a fãcut organizaþia
localã PSD împreunã cu sindicatele pentru populaþia reºiþeanã ºi împrejurimi.
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Faptul cã în organizaþia PSD de azi se bate pasul pe loc, adicã nu
creºte numãrul de membri, se datoreºte unor partide care se declarã cã au la
bazã principii social-democratice.

Reºiþa, mai 1991**Reºiþa, mai 1991**Reºiþa, mai 1991**Reºiþa, mai 1991**Reºiþa, mai 1991**
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