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Restituiri. Jertfa de sânge a românilor

Eroi ai neamului din satele din sudul Bihorului
Eroii și veteranii din
Poiana de Vașcău

În Primul Război Mondial bătrânii
satului îşi amintesc că din Poiana
de Vaşcău au murit pe front 22 de
săteni. În Al Doilea Război Mondial
din Poiana de Vaşcău au murit pe
front 17 săteni.
Continuarea listei publicate ieri. Veterani din Al Doilea Război Mondial din
Poiana de Vașcău au fost:
34. Stan Ioan (a Zânii, 1907-1965),
nr. 50, bunicul dinspre mamă al lui
Lupşa Liviu
35. Stan Gheorghe (1914-2001), nr.
51, tatăl Elenei Stan de la nr. 17, prizonier la ruşi
36. Micula Vasile (1890-1956), nr.
53 (veteran şi din Primul Război Mondial)
37. Micula Simion (1920-1990), nr.
53, tatăl lui Ţepeş, rănit pe front
38. Negru Filimon (Moane Danii),
nr. 54
39. Stan Ioan (1904-1991), nr. 56,
tatăl lui Stan Şofroniu
40. Costea Nicolae, nr. 57, ginerele
lui Muşet Nicolae
41. Lucaciu Gheorghe (a Ţancului),
nr. 59
42. Lucaciu Nicolae (a lui Precup,
1914-1989), nr. 60, bunicul Eleonorei
Mărincean
43. Lucaciu Pavel (1922-2004), nr.
61, bunicul lui Lucaciu Alexandru
44. Plisco Nicolae (a Toalii, 18981990), nr. 62, bunicul învăţătorului
Plisco Nicolae
45. Stan Nichifor (Chife Luchii Viluţii, 1902-1965), nr. 63, tatăl lui Stan
Teoﬁl
46. Tulvan Lazăr (a Hapii, 19201994), nr. 66, tatăl lui Tulvan Petru
47. Negru Ioan (Traian, 1922-1997),
nr. 69, tatăl lui Negru Ioan
48. Lucaciu Gheorghe (Panduru, 1914-1999), nr. 70, tatăl Paulinei
Tomşe, prizonier la ruşi
49. Micula Vasile (a lui Todor, 19211998), nr. 71, segent major, tatăl lui
Lelu Micula
50. Negru Ioan (1908-1980), nr. 74,
tatăl lui Cartuş
51. Tomşe Vasile, nr. 75, tatăl Violinei Bălăcel de la nr. 180
52. Micula Filimon (Ghiţa Ştefanu
Naşului), nr. 76, unchi al lui Oprea
Gheorghe (nr. 76)

53. Oprea Ioan (1902-1970), nr. 86,
tatăl Elenei Bălăcel de la nr. 87, care a
stat 6 ani pe front
54. Negru Gheorghe (1921-1997),
nr. 89, tatăl Raﬁlei Negru
55. Tulvan Ilie-Petru (1921-1998),
nr. 92, tatăl lui Sabin Tulvan
56. Tulvan Ilie, nr. 92, unchi al lui
Sabin Tulvan
57. Oprea Spiridon (1920-1998), nr.
96, tatăl lui Oprea Ioan
58. Tulvan Petru (1920-1974), nr.
98, tatăl lui Bălăcel Filimon
59. Bălăcel Ioan (1910-1953), nr. 99100, tatăl Elisabetei Bălăcel
60. Plisco Gheorghe (1891-1965),
nr. 102, bunicul lui Plisco Valeriu de
la nr. 176
61. Plisco Gheorghe (Roman), nr.
102, fratele lui Plisco Gheorghe
62. Plisco Nicolae (1924-1991), nr.
103, socrul Lenuţei Plisco, rănit pe
front
63. Moţ Ioan (1924-1991), nr. 104,
tatăl Elenei Moţ
64. Micula Gheorghe (a lui Dămuţ,
1923-1983), nr. 108, tatăl lui Micula
Adam
65. Micula Gheorghe, nr. 109,
unchi al lui Micula Mircea
66. Micula Gheorghe (1900-1975),
nr. 110, tatăl lui Micula Gh. Ioan
67. Tulvan Petru, nr. 112
68. Onica Gheorghe (a Iulchii Mariţii, 1921-2006), nr. 113, tatăl Floarei
Simina, decorat
69. Oprea Crăciun (a lui Antonoaie, 1923-2007), nr. 115, tatăl lui Oprea
Vasile
70. Oprea Ioan-Filimon (a lui Antonoaie), nr. 116, tatăl lui Oprea Florian-Horea (veteran şi din Primul Război Mondial)
71. Micula Gheorghe (1921-1982),
nr. 120, tatăl lui Micula Gheorghe jr.
72. Micula Ioan (a lui Solomon, nr.
120, bunicul lui Micula Gheorghe jr.
73. Negru Ioan (1922-1996), nr.
120, tatăl Cătălinei Micula
74. Micula Ioan (1911-1981), bunicul lui Micula Remus de la nr. 123
75. Negru Dumitru-Vasile (a lui
Anton), nr. 124, bunicul lui Negru Dorel-Vasile
76. Negru Ioan, nr. 125, tatăl lui
Negru Alexandru
77. Oprea Gheorghe (a lui Ilioaie),
nr. 126
78. Micula Ioan jr. (Oniţa, 19191991), nr. 129, tatăl lui Micula Gavril
78. Micula Ioan (a lui Samoilă,

1894-1978), nr. 129, bunicul lui Micula
Gavril (veteran şi din Primul Război
Mondial)
80. Micula Gheorghe (1887-1970),
nr. 130/A (veteran şi din Primul Război
Mondial)
81. Micula Filimon (Ghiuriţa,
1919-2005), nr. 131, tatăl lui Micula
Gheorghe
82. Lucaciu Ioan (Oane Florii), nr.
134, tatăl lui Lucaciu Stelian
83. Stan Ioan (1914-1985), nr. 135,
tatăl lui Stan Vasile
84. Micula Ioan (Oane lui Pavel,
1911-1981), nr. 136, tatăl lui Micula
Aurel de la nr. 128
85. Plisco Gheorghe (a Sivii, 19051971), nr. 137, fost la Nalcic, pe Don
86. Lucaciu Ioan (a Florii, 19071985), nr. 138, tatăl lui Lucaciu Gheorghe
87. Lucaciu Gheorghe (1922-1989),
nr. 139, tatăl lui Lucaciu Aurel
88. Micula Gheorghe (a Glighii),
de la vechea casă cu nr. 141
89. Micula Gheorghe (a lui Mihai),
de la vechea casă cu nr. 141
90. Micula Petru (1912-1982), nr.
142
91. Micula Matei, nr. 143, bunicul
Anei Kast
92. Micula Ioan (1912-1989), nr.
143, tatăl Anei Kast
93. Micula Petru (a lui Pătruţ, 19101949), nr. 144, tatăl Raﬁlei Matei de la
nr. 91
94. Bălăcel Ioan (a Culiţii, 19081983), nr. 146, tatăl lui Bălăcel Gavril
95. Micula Petru, nr. 147, bunicul
lui Micula Vasile
96. Micula Ioan (a lui Todor, 19201991), nr. 147, rămas cu schije în picior
97. Micula Traian (1888-1960), nr.
149, tatăl lui Micula T. Ioan de la nr.
165
98. Bălăcel Nicolae (Culiţa), nr. 151,
bunicul lui Bălăcel Ioan, mutilat
99. Micula Iosif (1910-1984), de la
vechea casă cu nr. 152, acum demolată
100. Plisco Gheorghe (1912-1979),
nr. 153, tatăl Anei Plisco
101. Stan Vasile (a Barnii, 19141996), nr. 154, tatăl lui Stan Roman,
prizonier
102. Groza Roman, nr. 156
103. Oprea Gheorghe (a Donului),
nr. 157, tatăl lui Oprea Vasile
104. Oprea Vasile (1920-2003), nr.
157, tatăl Anei Bortiş
105. Oprea Ilie (a lui Ilioaie), nr.
159

106. Plisco I. Gheorghe (a lui Pătru,
1915-2004), nr. 161, tatăl Elenei Mance
107. Bogdan Andronic (19201984), nr. 162, tatăl lui Andronic jr., 7
ani prizonier la ruşi
108. Micula Gheorghe (a Damii),
de la vechea casă cu nr. 163, acum demolată
109. Micula Traian (a lui Dănilă,
1914-1980), nr. 165
110. Micula Iacob (1916-1974), nr.
165
111. Micula Petru (a lui Dăvic,
1912-1989), nr. 167, bunicul lui Micula
Radu
112. Tulvan Gheorghe (1918-1985),
nr. 170, tatăl lui Tulvan Petru
113. Micula Petru (Ionu Burii,
1893-1965), nr. 170, tatăl Irinei Moţ de
la nr. 210
114. Plisco Gheorghe (a Bumbii,
1912-1987), nr. 171, tatăl lui Plisco
Ioan
115. Plisco Ioan, nr. 172, tatăl lui
Plisco Gheorghe
116. Plisco Vasile (1908-1978), nr.
173, tatăl Lucreţiei Plisco
117. Plisco Gheorghe (a Oniţii), nr.
174, bunicul lui Plisco Vestiu-Ioan
118. Plisco Gheorghe (a Fiţii, (18911965), nr. 176, bunicul lui Plisco Valeriu
119. Plisco Gheorghe-Roman (a Fiţii, 1923-1951), nr. 176, tatăl lui Plisco
Valeriu
120. Tulvan Alexandru (19201994), nr. 181, tatăl Anicăi Plisco
121. Plisco Traian (a Haiului, 19222008), nr. 181, socrul Anicăi Plisco
122. Plisco Gheorghe, nr. 183, tatăl
lui Plisco Aurel
123. Micula Nicolae, nr. 184
124. Bălăcel Ioan (1910-1974), nr.
185, bunicul lui Bălăcel Ioan-Nelu
125. Filimon Marian, nr. 187, tatăl
Minodorei Neag
126. Condre Petru (al lui Ionaş), nr.
188, caliﬁcat şofer în Rusia (primul şofer din sat)
127. Opre Ioan (1921-1993), nr. 190,
tatăl lui Opre Andronic
128. Lupşe Gheorghe (1920-1996),
nr. 194, tatăl lui Lupşe Andronic
129. Lupşe Lazăr (a Moanii), nr.
195
130. Tulvan Ilie-Petru (a lui Iliuţă,
1921-1998), nr. 199, bunicul lui Tulvan
Adrian-Dorin
131. Plisco Vasile, nr. 201, bunicul
dinspre mamă al lui Bortiş Gheorghe
132. Plisco Nicolae (a Luchii), nr.

201, fratele lui Plisco Vasile
133. Bursaşiu Horia, nr. 202, tatăl
Mariei Bursaşiu
134. Plisco Nicolae (a Bumbii), nr.
203
135. Opre Vasile (a Lilii, 19201997), nr. 204, tatăl lui Oprea Gheorghe
136. Tulvan Ilie (Murgu, 19111978), nr. 205, tatăl lui Tulvan Andronic
137. Opre Vasile (a lui Moise, 19202003), nr. 207, tatăl lui Oprea Gheorghe
138. Micula Petru (Ionu Burii,
1893-1965), nr. 210, tatăl Irinei Moţ
Iată că în Al Doilea Război Mondial
din Poiana de Vașcău au fost pe front
155 de săteni.
 Prof. Constantin BUTIȘCĂ

Micula Ioan, nr. 109

Micula Gheorghe, nr. 108

Amintiri de la ziarul Crişana

Meciul (auto)pedepsei. „Turnul de veghe”

Îmi amintesc și de-o… autopedeapsă pe
care și-a aplicat-o micălăcanul bihorenizat:
La un meci de fotbal, cum se făceau între
,,presari”, dl. antrenor Vasile (Sere, de la
secția Sport a ,,Crișanei”, desigur) l-a introdus la… înaintare și pe gabaritosul Matea,
probabil ca să-i sperie pe ciocoﬂeții adverși.
Doar că impetuosul coechipier a tras o alergătură pe extremă, mă rog, incursiune, dar
s-a împiedicat într-un smoc de iarbă și-a
căzut de s-a auzit ecoul până-n fața Palatului Copiilor din apropiere, după cum aﬁrma
profa de i nformatică (adică nevastă-mea),
aﬂată într-o pauză de țigară (acum s-a lăsat,
of course). Ei bine, bietul Dănuț n-a mai făcut șmecherește din ochi după aceea, pentru
că s-a ales cu niște răni prin dezlipiri de carne pe brațe, omoplați și șolduri, de-ți venea
să-i plângi de milă și… prietenesc reproș.
Cât despre poetul, publicistul și proful (a excelat în toate trei, atunci) din Remeți - Bihor
M. Blaga, voi vorbi pe larg, pe lung și-n…
cant, mai la vale.
…Acum, vizualizând retrospectiv gestica
și opintelile ,,detectivistice” ale tandemului
ce bruscase ușa biroului Corecturii, de acum
aproape 25 de ani, îmi pare că timpul acela
s-a folosit de noi ca de niște ,,ustensile” din
carne și oase - plus nervi, desigur, și, nu-i
așa, sensibilități ultragiate ori exacerbate

- cu care să-și ornamenteze, el, TIMPUL,
trecerea mult prea grăbită și implacabilă, a
cărei răbdare o punem, adesea, la grea încercare (…)
Dar să revin puțin la regretatul ,,Stelică”
Vasilescu, plecat Dincolo în 2005, autorul
unor cărțulii ,,ușurele” despre teatru, Plevna
și Eminescu (la Viena), dar care a publicat,
totuși, și ,,opul” intitulat ,,Oameni din Bihor”, pe coperta căruia, ce-i drept, se disting (era să scriu ,,sﬁdează ochiul onestului
privitor”) și fețele (re)numiților N. Brânda,
M. Blaga și A. Sfârlea, mdeh, nu puțini au
strâmbat din nas la un așa… afront imagistic, de parcă n-am ﬁ fost taman din Bihor
tustrei. Redactorul - șef adj. al revistei ,,Familia”, eseistul Radu Enescu, l-a supraintitulat pe mărșăluitorul pe la varii festivaluri
teatrale din țară și-apoi zămislitor de cronichete școlărești în revistă, Stelian Vasilescu,
,,aiatolahul”, mai ales pentru că dispunea de
o barbă cvasi impunătoare, imaginea faciesului inducând o atare asemănare arabică.
Într-o vreme, în proximitatea rotunjirii
mileniului doi, venerabilul domn Stelică a
fost acceptat, temporar, în redacția Crișanei,
participând și la așa-zisele ,,Audiențe ale
Crișanei” în tot județul, țin minte că își făcea
injecțiile cu insulină în timp ce mașina gonea spre comuna în care urma să ,,comitem”

audiențele. Scria, în general, despre aspectele istoricității locurilor, cu interferențe culturale, când era cazul, dar mai avea și obiceiul să-și etaleze unele cărțulii ale dumisale
pe birourile primarilor, care, evident, achitau sumele de rigoare, pentru că, nu-i așa, nu
se cuvenea să refuze asemenea ,,pleașcă” de
la dl. ziarist.
Cred că asta l-a indispus, de nu chiar enervat, pe redactorul-șef Petre Șandor, care i-a
atras atenția… librarului ad-hoc Vasilescu
să nu-și mai vâre ,,productele” literare pe
la primării, în timpul ,,audiențelor”. Fapt
care l-a ofuscat rău pe colegul meu de birou, numindu-l pe numărul doi al ziarului
,,mârlan și nemanierat”, care ,,nu știe să respecte Cultura și oamenii de cultură”. Lăsați,
Maestre, nu-l luați în seamă, o ﬁ invidios pe
dvs., dar și eu sunt de vină, în mod indirect,
probabil, pentru că le-am oferit cartea mea
,,Strigătul de siliciu” gratis, când mergeam
pe teren, cu echipa ,,Audiențelor!”... Se uita
la mine supărat, bodogănind mici înjurături
și clătinând din cap: ,,Păi, Sandule, munca
unui autor de cărți nu trebuie apreciată și
respectată?!” Așa-i, sigur că da, dar vedeți,
cei care nu scriu cărți, nu cunosc… psihologia și proﬁlul moral al autorilor - îi spuneam
eu, în timp ce el tocmai trântea de zor un
sertar… ,,Vai, vai și-amar, e plină lumea asta

de mârlani”... Sunt și ei, nu-i așa, oameni din
Bihor. ,,Nu mă fă să zic ceva, că tocmai îmi
stă pe limbă!...”
După plecarea de la ziar, consecutivă zaverei cu redactorul-șef, Vasilescu a scos
propriul ziar - după experiența cu ,,Bihorul”,
publicația Prefecturii - pe care l-a numit
,,Vest”, unde mai publicam și eu, am avut
chiar o rubrică, intitulată ,,Turnul de veghe”,
unde făceam, cu precădere, comentarii politice.
Era vivace, insistent și persuasiv și nici
pomeneală să-și merite porecla de ,,Senilică”, cu care-l gratulase Balfacan, alias Matea Dan. Apoi i s-a acutizat diabetul și s-a
internat în spital, unde am văzut, când l-am
vizitat, că lucra la volumul II al cărții sale de
căpătâi, ,,Oameni din Bihor”.
A insistat mult să-l deﬁnitivez eu și să-l
public apoi, eventual ca și co-autor - își
presimțea sfârșitul - dar nu am fost de acord,
mi se părea inadecvată și de-a dreptul hilară propunerea. Cert este că a trecut la cele
veșnice cătrănit și cu inima grea, după ce
avusese și un ,,răzbel” publicistic cu fostul
său coleg Radu Enescu, redactorul-șef adjunct de la revista de cultură ,,Familia”, cel
care îl… nemurise ca ,,aiatolah”…
 Alexandru SFÂRLEA

