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Mărturii 

 
 

Prieten discret … 
 

 Venisem la Baia Mare spre a-mi căuta un loc de 
muncă pe măsura pregătirii mele. Fostul coleg de facul-
tate, Mircea Petrehuş, Dumnezeu să-l odihnească, m-a 
prezentat redactorului-şef de la ziarul judeţean cu re-
comandarea de a fi angajat aici ca redactor. Era un post 
liber, la vremea aceea. Pentru a-mi demonstra „capaci-
tatea prefesională” am intrat toţi trei în biblioteca 
redacţiei şi am frunzărit colecţia de la „Năzuinţa” 
Zalău. Din fericire, aveam cu ce mă mândri, astfel 
încât, după un telefon de aprobare dat la judeţ, am 
primit hârtia de transfer. 
 Aşa l-am cunoscut pe Vasile Gaftone. El era re-
dactorul-şef care m-a apreciat atât de rapid, judecând 
mai ales varietatea abordărilor şi stilul incisiv al artico-
lelor. Din păcate pentru mine, n-am dat curs acestui 
transfer, am preferat să lucrez ca bibliotecar de liceu şi 
am pierdut şansa ca Vasile să-mi fie „şef”. În schimb 
am colaborat în decursul anilor cu articole diverse, iar 
într-o perioadă am fost „desemnat” şi „membru în colegi-
ul de redacţie”. Funcţie ce mi-a permis să observ de câtă 
măiestrie gazetărească era capabil cel pus de partid să 
conducă ziarul judeţean şi de „soartă” să facă o şcoală 
de presă adevărată în capitala Maramureşului. Căci 
orice s-ar spune despre acea perioadă, aici în această 
redacţie s-au ascuţit condeie, s-au lustruit celelalte 
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unelte ale scrisului, s-au deschis porţi noi de comunica-
re, s-au cizelat metafore, s-au făcut lucruri demne de o 
istorie şi vremuri mult mai bune. Ziarişti ce-şi urmă-
reau menirea săvârşind adevărate acte de curaj. Conde-
ieri cu anvergură şi deschidere pentru lucruri puse la 
index prin alte părţi ale ţării! Iar Vasile Gaftone era cel 
care juca rolul de „mediator”, priceput şi în calmarea 
furtunilor din ceştile cu cafea şi în îmblânzirea neuroni-
lor ţinuţi prea mult în priza realităţii. 
 După mai bine de un deceniu roata lucrurilor s-
a schimbat cardinal. Eu eram directorul Bibliotecii Ju-
deţene, iar Vasile cel ce-mi cerea să-l angajez. Voia un 
loc retras, departe de ochii lumii. Era firesc ceea ce cău-
ta. Revoluţia îl prinsese pe postul de secretar cu propa-
ganda al Comitetului Judeţean de Partid, iar vremile 
ştergeau rapid şi ideologii şi instituţii. Deşi Vasile n-a 
fost niciodată prins în mrejele „dobitociei politice”, chiar 
şi faptul că a „activat” ca „activist” îl jena. Voia să se re-
fugieze în lumea cărţilor care i-a fost atât de dragă. 
Cărţi pe care le-a citit cu nesaţ o întreagă viaţă. Cărţi pe 
care le-a scris cu plăcere şi meticulozitate de câte ori s-a 
putut elibera din câmpul „sarcinilor” primite. 
 L-am repartizat la Serviciul bibliografic şi cred 
că prin aceasta i-am făcut cel mai mare bine. Zamfir 
Dragomir şi Laura Temian, care lucrau în acest sector, 
l-au primit cu drag şi l-au învăţat întreg alfabetul cerce-
tării de acest tip. Astfel că, azi putem spune că Vasile 
Gaftone este unul dintre cei mai buni biografi, biblio-
logi şi documentarişti pe care-i avem în acest colţ re-
numit al României. La Baia Mare, la biblioteca noastră 
se desfăşoară cea mai prestigioasă muncă de cercetare 
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şi valorificare a bibliografiilor. Iar documentarul de fa-
ţă, deşi făcut de noi, a fost scris în paralel chiar de către 
autorul moral. Vasile Gaftone şi-a pregătit singur toate 
evidenţele din fişele de specialitate, cu migală şi profe-
sionalism. Era şi firesc, căci între timp îşi exersase pute-
rile cu multe alte tipuri de cercetări: monografii de lo-
calităţi, evoluţii istorice tematice, studii de demografie 
şi etnografie, legislaţie administrativă şi altele. 
 La ceas de sărbătoare, pe lângă cele descrise mai 
sus, voi mai spune că am găsit în Omul Vasile Gaftone, 
în cei aproape 35 de ani de când îl cunosc, cetăţeanul 
serios şi onest, modest şi generos pe care îmi place să-l 
întâlnesc oricând, oricât de grăbit aş fi. Nu ştie să sufo-
ce cu problemele lui pe nimeni. Nu-i place să se plicti-
sească sau să plictisească pe alţii. Are un neastâmpăr 
de mare utilitate publică, „sevindu-te” cu articole pe ca-
re atunci când le citeşti simţi că trebuiau să apară. Are 
curaj, onoare, demnitate şi forţă de exprimare. Şi are, în 
plus, măsură în toate! 
 La mulţi ani, Vasile Gaftone, prieten discret, al 
meu şi al nostru! 
 

 Dr. Teodor ARDELEAN  
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Monitorul neoficial dar aproape exhaustiv al judeţu-
lui Maramureş 

 
 În „peregrinările” mele de peste treizeci de ani 
prin administraţia publică a judeţului (comuna Satu-
lung, municipiul Baia Mare, Consiliul judeţean 
Maramureş) am fost de multe ori în preajma scriitoru-
lui, ziaristului şi juristului Vasile Gaftone (ordinea 
ocupaţiilor este aleatorie). 
 Deşi a ocupat funcţii importante înainte de 1989 
(redactor şef al ziarului judeţean, vicepreşedinte al 
Consiliului popular judeţean ), iar după 1989 funcţia de 
şef serviciu juridic contencios din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului judeţean Maramureş, Vasile 
Gaftone a rămas acelaşi om muncitor, atent la nevoile 
celorlalţi, mereu preocupat de corectitudine şi rânduia-
la lucrului bine făcut. 
 Am lucrat o perioadă în birouri alăturate în Pa-
latul administrativ şi pentru mine cel puţin Vasile 
Gaftone şi biroul său au constituit un permanent 
„punct de documentare”. Au rămas celebre colecţiile 
lui de ziare, ordonate cronologic. Cei din Consiliul ju-
deţean ştiau că aici se pot găsi informaţii (comunicate, 
convocări, proiecte de acte normative supuse atenţiei 
publice etc.), iar profesional nici nu se putea mai nime-
rit ca el să se ocupe de colecţiile de monitoare oficiale şi 
să fie principalul responsabil al Monitorului oficial al 
judeţului. Şi aici activitatea lui de ziarist şi-a spus cu-
vântul. 
 Puţin ştiu că Vasile Gaftone a fost cel care a co-
ordonat întocmirea Statutului judeţului Maramureş, iar 
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documentarea pentru acest statut, adoptat prin hotărâ-
re de autoritatea deliberativă, îi aparţine aproape în to-
talitate. 
 Nu doresc să vorbesc doar de această parte a ac-
tivităţii lui. Vasile Gaftone a fost, este şi va rămâne un 
ziarist. Are ştiinţa detectării şi surprinderii esenţialului. 
Urmăresc (şi nu numai eu) micile însemnări dintr-o 
pagină a unui ziar judeţean semnate „gava”, mă pot 
documenta juridic din articolele pe teme legislative pe 
care le publică săptămânal, dar nici despre aceasta nu 
doresc să vorbesc prea mult. 
 Mi-a rămas în minte o proză scurtă a lui Vasile 
Gaftone intitulată, dacă nu mă înşel, „Rezerva”, proză pu-
blicată în 1988 sau chiar în 1989, în revista „Tribuna” de la 
Cluj. La întrebarea mea, de acum câţiva ani, de ce nu mai 
scrie proză, mi-a răspuns ironic că ierarhiile în proza ro-
mânească sunt făcute şi el nu le mai poate schimba. 
 Nu ştiu de ce cred că totuşi el scrie şi proză, dar 
nu vrea să publice. Este şi aceasta o opţiune. 
 Ne întâlnim mai rar, câteodată dimineaţa, eu 
mergând la serviciu, el la piaţă sau la plimbarea mati-
nală. 
 Spunem că Vasile Gaftone s-a ocupat de editarea 
Monitorului oficial al judeţului. Dar cărţile sale: „Tran-
ziţia postcomunistă în Maramureş. O cronică a anilor 
1990-2004”, Baia Mare, 2005; „Reforma administraţiei 
publice postcomuniste în Maramureş”, Baia Mare, 
2007; „Partide şi politicieni din Maramureş, de la parti-
dul unic la multipartidism”, Baia Mare, 2009; „Românii 
şi etniile din Maramureş. O istorie sentimentală a 
multietnicismului”, Baia Mare, 2010 constituie Monito-
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rul neoficial, dar aproape exhausiv al judeţului Mara-
mureş pentru care trebuie să-i mulţumim. 
 Dumnezeu să-i dea putere şi sănătate să consti-
tuie acest proiect. 
 La mulţi ani, Vasile Gaftone! 

Ioan DRAGOŞ 
Director executiv 

Direcţia juridică şi administraţie publică 
Consiliul judeţean Maramureş 

 
Ziaristul înnăscut 

 
 Există oameni care marchează destine. Aşa i-a 
croit Dumnezeu pe acest pământ. Unul dintre ei este 
ziaristul şi juristul Vasile Gaftone. A fost ani la rând 
redactorul meu şef, adică în jur de 10 ani până a fost 
trimis într-o funcţie mai înaltă. A fost omul care m-a 
angajat în redacţie, întâi corector, iar apoi, după nici 
doi ani, fotoreporter. Meserii grele amândouă, care ce-
reau mult sacrificiu, mult teren, zile întregi în afara fa-
miliei. Era în urmă cu 34 de ani. Băteam la porţile re-
dacţiei, cu 7 ani de învăţământ în spate, într-o zi toridă 
de vară, venind de la Cluj. Am trecut aşa, să văd dacă 
ar fi cumva posibil să mă apropiu de această meserie, 
la care visam de la terminarea liceului. Ziarul devenise 
cotidian, după o perioadă de trei ani de săptămânal şi 
strangularea formatului la dimensiunile unui tabloid.  

L-am văzut prima dată pe domnul Vasile 
Gaftone în biroul său de redactor şef. Îl ştiam după 
nume şi scris. Citisem Frumoasa Spria, în foileton. Îl 
citisem ca un corespondent la un ziar central. Mă aştep-
tam să afişeze o morgă de conducător. Dar, surpriză: 
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am văzut un om normal, un om al dialogului, cu care 
am stat un pic de vorbă, nu mai mult decât mi se părea 
mie că este firesc ca să mă dumiresc de unele lucruri pe 
care vroiam să le aflu. Lucruri ce trebuiau să-mi fie 
spuse, că le simţeam eu. De la început mi s-a părut un 
om de o sinceritate debordantă, ceea ce, la drept vor-
bind, a fost o surpriză. Felul dumnealui de a se purta 
m-a determinat să devin ziarist. Credeam că aşa se 
poartă toţi ziariştii. Pot zice, cu mâna pe inimă, că am 
ajuns ziarist acestui om: Vasile Gaftone, care şi-a pus 
încrederea în mine. Şi-i mulţumesc azi, că până acum 
nu am făcut-o, deşi trebuiau demult spuse aceste cu-
vinte. 

Da, sunt lucruri care în viaţa aceasta nu trebuie 
explicate, ci simţite. Şi se simt ele. În mintea mea era că 
cei cu funcţii importante trebuiau să fie persoane mai 
încâlcite în felul lor de manifestare şi chiar de existenţă. 
Dar Vasile Gaftone nu era aşa. Şi am zis atunci, în sinea 
mea, că aşa trebuie să fie ziaristul: un om direct (să 
spună ce crede); sincer (am avut de tras din cauza sin-
cerităţii mele, dar este în viaţă calea cea mai sigură şi 
de necompromis); un om al dialogului (cel care clarifi-
că lucrurile); un om care să se facă înţeles atât prin 
vorbe, cât şi prin scris. Din această cauză şi acuma mă 
aplec cu teamă şi respect în faţa cuvintelor, aşa cum 
făcea fostul meu redactor şef, pentru a găsi semantica 
cea mai corectă şi completă. 
 Nu mă aşteptam ca Vasile Gaftone să fie o per-
sonalitate, din multe puncte de vedere, debordantă. A 
fost prima mea impresie despre un ziarist, o impresie 
care mi-a dat încredere într-o meserie despre care ştiam 
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doar că aş vrea să o practic. Atunci am învăţat că lucru-
rile în lumea aceasta sunt simple şi aşa am abordat 
primele mele articole, cu simplitate, în mână cu prima 
delegaţie de deplasare în teren, cu care am ieşit din bi-
roul redactorului şef. Acea delegaţie mi s-a părut o 
prea mare încredere în mine, într-o persoană pe care o 
vezi pentru prima dată. O delegaţie pe o lună de zile, 
că aşa se dădeau atunci. Îmi începeam munca de ziarist 
de teren la Băiuţ, unde mi-a sugerat să mă duc, că era o 
zonă mai puţin bătută. Dar despre ce să scriu nu mi-a 
zis. A dorit să vadă cum miros subiectele şi cum mă 
descurc. După cele trei articole scrise după o documen-
tare de o zi, într-o localitatea în care nu mai fusesem, se 
pare că am procedat bine. 
 Am mai învăţat ceva la de Vasile Gaftone: mun-
ca susţinută (venea primul în redacţie, înainte de ora 7 
şi pleca de multe ori după programul de lucru); infor-
marea continuă (te surprindea cum era la zi cu toate 
ştirile); detaşarea de subiecte (scrisul neimplicat, care 
îşi dă credibilitate; acum în presă se scrie altfel); coor-
donarea muncii de la distanţă (deşi nu era în redacţie, 
avea întreg ziarul în cap, ştia locul fiecărui articol şi 
spunea secretarului de redacţie sau corecturii ce să 
scoată şi ce să intre în loc, dicta cum să completeze cu-
tare pasaj), documentarea profundă (era foarte atent la 
toate detaliile). 
 Ce-mi place la Vasile Gaftone este gândirea co-
rectă şi profundă pe care o are. Nu bâjbâia, nu se bâl-
bâia în decizii. Şi aşa a rămas, o minte de supervizor. Şi 
încă ceva important am învăţat: pe unde treci să laşi 
loc de bună ziua, să te porţi cu bun simţ, fără exage-
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rări. Nu chiar toţi l-au înţeles, însă, aceştia, puţini şi 
mici la suflet, mai degrabă s-au făcut că nu îl înţeleg. 
Aşa cum unii nu recunosc că au învăţat multe de la el. 
Este de formaţie juridică şi acest fapt l-a determinat să 
fie şi corect, şi cinstit, „sine ira et studio”. Este omul 
despre care se vorbeşte permanent la superlativ. Stau 
mărturie cei din Consiliul Judeţean, cu care ţine legătu-
ra şi acum, cu care colaborează la scoaterea cărţilor 
despre administraţie sau cei de la Biblioteca Judeţeană 
„Petre Dulfu” din Baia Mare, unde merge ca acasă. Şi 
foştii săi colegi mai în vârstă pot sta mărturie. Nu ori-
cine poate să se poarte aşa. Pentru aceasta trebuie să fii 
OM, iar Vasile Gaftone a rămas un ziarist profund toa-
tă viaţa şi un OM adevărat despre care s-ar putea scrie 
o carte de bune maniere (bune practici, cum se zice 
acum) şi una de deontologie a profesiei de ziarist şi de 
jurist în administraţie.  

La cei 75 de ani, La mulţi ani Domnia Voastră, 
Vasile Gaftone! Şi la şi mai mulţi! Aşa de vreo 8-9 
duzini! 

Andrei FĂRCAŞ 
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O prietenie onorabilă 
 
 Ne-am cunoscut prin anii ’60 într-o perioadă 
cînd se edifica marele Combinat de prelucrare a lemnu-
lui (CPL) la Sighet. Vasile Gaftone venea des pe şantier, 
se documenta în fabricile intrate în funcţiune, publica 
reportaje, ştiri, interviuri despre eforturile  investiţion-
ale, înzestrate cu utilaje performante, despre calificarea 
noilor angajaţi, export etc. A publicat astfel de articole 
atît în perioada cît a lucrat la ziarul „Pentru Socialism”, 
cît şi la „Scînteia”. 
 Numele său dobîndise prestigiu în colectivul de 
conducere, în rîndul specialiştilor, al multor angajaţi 
din combinat. Articolele sale erau bine documentate, 
verificate din surse sigure, iar modul de abordare, sti-
lul limpede, limbajul ales nu dădeau loc de critici. 
 Atît ca ziarist, dar şi ca secretar judeţean de par-
tid şi vicepreşedinte al Consiliului popular judeţean, el 
se purta firesc, ca om şi nu ca activist scorţos, plin de 
sine, trufaş, cum mai procedau unii veniţi în „îndru-
mare şi control”. În combinat a participat la adunări ale 
oamenilor muncii, la şedinţe de analiză ale conducerii 
administrative sau politice şi, în funcţia avută, la „con-
cluzii” ne lăsa pe noi, cei din conducere, să formulăm 
observaţiile cuvenite, fără şă-şi atribuie aere de atot-
cunoscător, să ne dea ca alţii, „indicaţii preţioase”. 
 Legăturile noastre de prietenie sinceră au prins 
repede „rădăcini” trainice. Nu e de mirare că, atunci 
cînd era redactor şef, mă solicita, în calitatea mea de 
inginer şef sau director general al CPL, să primesc 
delegaţii de ziarişti, cu care redacţia avea legături de 



Vasile Gaftone - 75 

 15

înfrăţire, cum au fost cele din regiunea Ivano-
Frankovsk (Ucraina), din Cottbus şi Potsdam (RDG). În 
primăvara lui 1974, o delegaţie din URSS, în care se 
aflau secretarul general al Uniunii Ziariştilor şi redac-
torul şef al săptămînalului „Nedelea” din Moscova, re-
dactorii şefi de la ziarele regionale din Leningrad şi 
Irkutsk, s-au interesat de exportul pe care îl făceam în 
ţara lor, care era principalul beneficiar al mobilei noas-
tre, de calitatea produselor, scriind despre CPL. 
 Un amplu reportaj despre CPL şi oamenii lui a 
apărut în cartea lui Vasile Gaftone – Dăruire (1972), iar 
în cartea sa din 2010 – Românii şi etniile din Mara-
mureş, care s-a vîndut la Sighet şi în Maramureşul is-
toric ca „pîinea caldă”, a relevat convingător colabo-
rarea fructoasă, de-a lungul anilor, dintre specialiştii şi 
angajaţii români – peste 20000, care au muncit între 
1963-1990 în combinat – cu cei ai etniilor conlocuitoare. 
La fel, într-o recenzie la o„istorie” a mea despre CPL, 
Vasile Gaftone numea combinatul „Citadela lui Iancu!” 
 Mărturisesc deschis că pe mine mă onorează 
prietenia trainică şi sinceră cu Omul de mare suflet, 
ziaristul, juristul şi fostul secretar şi vicepreşedinte al 
judeţului Maramureş pe probleme de ideologie, cultură 
şi învăţămînt. „Generaţia combinatului”, ca şi mulţi 
sigheteni îşi amintesc cu plăcere de el, apreciindu-i 
omenia, talentul gazetăresc, care nu şi-a pierdut 
vigoarea şi rigoarea nici la această venerabilă vîrstă de 
75 de ani, precum şi virtuţile sale de publicist, autor de 
cărţi memorabile despre istoria recentă a Maramure-
şului. 
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 La mulţi ani fericiţi, cu sănătate, bucurii în fami-
lie, noi izbînzi în scrisu-ţi atît de aşteptat de cititorii tăi, 
dragă prietene de peste 30 de ani! 
 

Gheorghe IANCU, 
Sighetu Marmaţiei 

 
„Mitraliorul” de… cuvinte cu rost 

 
 În urmă cu multe decenii, paşii m-au purtat prin 
Centru vechi al oraşului Baia Mare. Mi-a atras atenţia, 
la parterul unei clădiri (există şi astăzi), ţîcînitul ca de 
„mitralieră” a unei maşini de scris. Nu era un birou de 
copiat acte. Era biroul corespondentului ziarului 
„Scînteia” pentru Maramureş. Printr-o perdea mare, 
cam îngălbenită, i-am distins fizionomia feţei. 
 Bărbatul „mitralia” cu viteză literele de pe 
tastatura maşinii de scris. Nu mi-am putut imagina că 
nu peste multă vreme „puşcaşul mitralior” al literelor o 
să fie redactorul şef al meu, la ziarul „Pentru socia-
lism”. 
 La venirea domniei sale în funcţia de „şef”, în 
1973, l-am perceput ca un om sobru, dar prietenos, 
exigent, dar şi îngăduitor în unele situaţii dificile. Era 
în permanenţă preocupat să dea o altă imagine 
ziarului, în conţinut, dar şi în grafică. Avea o putere de 
muncă extraordinară. După ce ziarul a ajuns în format 
de tabloid, putea să-l scrie de unul singur.  
 Pe măsură ce anii au trecut, am devenit buni 
prieteni, cum, de altfel, aceeaşi relaţie de amiciţie a 
avut-o şi cu ceilalţi colegi. În permanenţă, s-a străduit 
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să creeze o atmosferă plăcută, de creaţie, de armonie în 
colectivul redacţional. Şi nu puţine au fost eveni-
mentele în care întreaga redacţie participa la aniver-
sarea vîrstelor rotunde pe care le împlineau colegii. În 
acea vreme, fiind preşedinte de sindicat, aveam misi-
unea să organizez desfăşurarea în cele mai bune condi-
ţii a acestor sărbătoriri. Îi plăcea ca totul să fie impeca-
bil, întrunirile să se deruleze ca într-o „familie” adevă-
rată, cu veselie, cu haz savuros, cu surprize. 
 Distinsului meu coleg de gazetărie, Vasile 
Gaftone, îi plăceau glumele şi farsele pe care le făcea 
unor colegi. N-au fost puţine. Le savura cu plăcere. 
 În acest context, deşi era redactor şef, i-am pre-
gătit şi dînsului una. Eram responsabil de număr la 
ziar. Împreună cu colegul Alec Portase, ne-am înţeles 
să-i facem şi lui o farsă. Vasile Gaftone se afla în ti-
pografie, la paginaţie, pentru a face unele modificări în 
structura ziarului. Am trimis femeia de serviciu să vină 
„de urgenţă” în redacţie., fiindcă a fost căutat telefonic 
de primul secretar al Comitetului judeţean de partid. 
După cîteva momente, şeful nostru sărea cîte două-trei 
trepte pentru a ajunge în birou, să ia legătura cu supe-
riorul. L-am întîmpinat în capul scărilor. Era vizibil 
agitat. Ştiam că primul secretar venea cu tot felul de 
dispoziţii, în ultimul moment, ce să apară a doua zi în 
ziar. Noi nu ne-am dat seama de dimensiunea şi 
imensitatea „jocului” nostru. Cu greu l-am lămurit că noi 
am ticluit acest moment. În final, am concluzionat, cu o 
vorbă a colegului Gheorghe Peter: „Dacă te-ai supărat, 
ţi-a trece”. Sînt convins ca a înţeles gluma noastră. 
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Desigur, ar fi enorm de multe momente de evocat, în 
anii petrecuţi în compania OMULUI Vasile Gaftone. 
 Chiar dacă n-am destăinuit niciodată, dragă Va-
sile, rămîi pentru mine un adevărat părinte. De ce? 
Soarta vieţii a făcut ca în ziua în care m-am născut, a 
murit şi tatăl meu. De cînd te-am cunoscut, te-am con-
siderat ca un tată spiritual. Îţi mulţumesc. 
 Sînt deosebit de onorat ca, la această aniversare, 
să pot pune în floarea literei de tipar cîteva cuvinte 
despre tine. Ele nu acoperă ceea ce însemni pentru 
mine. 
 Consideră aceste rînduri, ca scrisoare începută şi 
neterminată. Din aceste motive nici n-am timbrat-o. 
 

Mihai MUREŞAN 
 
 

Omului care m-a încurajat să scriu 
 
Când împlinisem eu 2 anişori, 
intrase-n Viaţa Liberă la Sighet, 
junul Vasile, un sălvean, 
venit pe CFR dinspre Vişeu. 
Era o cale nouă, revoluţionar avânt, 
Vasile Glanetaşu trăia doar din cuvânt. 
A fost şi contra dar şi „Pentru socialismul” zămislit în 
Baie, 
unde s-a dus apoi cu clopul său de paie. 
Două decenii a trudit la ziar, 
Vasile Sălvan, un jurist cu har. 
Până-ntr-o zi, când alt Vasile ce se credea isteţ, 
Micul dictator pe nume Bărbuleţ, 
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i-a dat o bicicletă să facă tur-retur 
ca activist pe la Copalnic Mănăştur. 
Durere pe Gaftone, mai mare n-am văzut. 
Mi se plângea adesea că tare l-a durut 
să se despartă fără un temei 
de confraţii săi şi de condei. 
Ca saltul înainte să fie şi mai mare 
acelaşi Bărbuleţ i-a pus pe coadă sare 
numindu-l ideolog  şi culturnic pe judeţ… 
 
 
Epilog: 
A început cu Viaţa Liberă pe Iza 
Şi a dus în Baie Graiul sighetean 
Mereu purtând în suflet miza, 
Că nu e glanetaş, ci e sălvean! 
La şapte decenii şi jumătate, 
Vasile tot integru rămâne-n Maramu’ 
Dar nu vreau să mai scriu chestii fumate, 
Ci să ciocnesc o Cupă, hăpt amu! 
La mulţi ani, domnule VASILE GAFTONE! 
 

Florentin NĂSUI 
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Cuvintele dintîi 
 
 Leru-i, ler/ Şi flori de măr… Acestea ţi-au fost 
primele auzite la venirea ta pe lume. Fericitule Vasile, 
OMULE BUN, au trecut de-atunci, iată, trei sferturi de 
veac, iar de cînd ne ştim, mai bine de-o jumătate. Dru-
murile vieţii ne-au fost paralele cel mai adesea, dar  
apropierea lor, mereu a fost un bun prilej de bucurie 
sinceră pentru noi. Se spune că prieteniile ce se leagă în 
vremuri de restrişte sînt cele mai trainice. Vechea noas-
tră prietenie confirmă acest adevăr. Mulţi ani la rînd 
ne-am văzut doar din cînd în cînd, dar de fiecare dată 
cu bucuria descoperirii prietenului de bizuială şi a 
OMULUI BUN. 
 Tot gîndindu-mă la darul de suflet pe care să ţi-l 
ofer de ziua ta, am căutat pînă am găsit în arhiva per-
sonală propria-ţi povestioară, inspirată dintr-un caz 
real, de tot rîsul lumii… teatrului (şi nu numai!), despre 
care cred că trebuie să apară şi în acest volum (vezi 
capitolul proză-publicistică) dedicate ţie, ca semn al 
preţuirii semenilor tăi, acum la frumoasa ta aniversare. 
Printre aceştia şi cel care cu un pahar de vin alduit ridi-
cat pînă la frunte, cu… Leru-i, ler/ Şi flori de măr în 
gînd îţi urează: Întru Mulţi şi foarte fericiţi Ani, să ai 
parte de binemeritatul VIVAT CRESCAT FLOREAT! 
 Din partea prietenului care trage tare să te 
ajungă din urmă, peste nici două luni, 
 

Paul ANTONIU - actor 
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Iarba verde a profesiei 
 
 Scriu despre un om căruia îi datorez, în mare 
măsură, venirea mea în presă. Poartă numele de Vasile 
Gaftone, care a învăţat profesia de jurnalist de la apa de 
izvor, din ogor, din marile amănunte ale lumii, din 
politică, dintr-o livadă cu meri, din scrîşnetul vremii, 
din iubirea de oameni, din istorie. A găsit multe împre-
jurări în care cuvîntul a fost pus să lustruiască sufletul. 
S-a ivit în profesie într-un timp cînd din Crivin şi de la 
Poarta Roşie trenurile coborau vagoane de buşteni spre 
Sighetu Marmaţiei. Şi apoi pădurea noastră trecea spre 
Răsărit cu alt ecartament. A scris, în cunoştiinţă de 
cauză istorică despre asta, dar şi despre multe altele. 
 Acolo, în oraşul dintre ape, a primit botezul pro-
fesiei de ziarist. Apoi lumea s-a perindat. Dar Vasile 
Gaftone a fost tot timpul în priză directă cu realitatea. 
Aşa cum a fost ea. Vorba lui Sextil Puşcariu: a fost călare 
pe două veacuri, martor la două regimuri. Dar ziaristul 
din el nu s-a stins. Nu uit că mi-a întins încrederea 
atunci cînd eram dascăl de ţară, la Breb. Apoi lucrător 
la Muzeul Maramureşului din Sighetu Marmaţiei. A 
intuit în mine că pot face altceva. Şi cred că nu i-am în-
şelat aşteptările. Nu voi uita că după moartea lui Ni-
chita Stănescu am iniţiat timid un serial despre prezen-
ţele marelui poet în Maramureş. Cu un astfel de scrii-
tură, Vasile Gaftone, ca redactor şef, a fost omul de 
presă care m-a stimulat. Mi-a lăsat libertatea de a fi eu. 
Atunci vorbea scriitorul din el, altruismul, încrederea şi 
nădejdea. A fost şi este un cititor de literatură bună, 
ceea ce găsim în scrisul lui pînă în ziua de astăzi. Ca-
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pabil de sinteze serioase, cu opinii proprii, Vasile 
Gaftone ne-a dăruit în ultima vreme monografii de o 
bună orînduire sociologică. 
 Fin documentarist, cu o scriitură nervoasă, dar 
extrem de umană, Vasile Gaftone este un ziarist care 
nu s-a ofilit. Iarba verde a profesiei ne stă mărturie. 
Pînă în ziua de azi scrie, descoperind teme de mare ac-
tualitate. Nu totdeauna, poate, am fost de acord cu 
opiniile Dumisale. Dar mi-a plăcut şi îmi place că are 
un neastîmpăr care îi dă tinereţe. La 75 de ani, o 
Doamne cum trece vremea!, îi simt ca pe vremuri o en-
ergie profesională de invidiat. Un model de tenacitate, 
absorbit de această uluitoare meserie, care se vede nu 
te doboară, ci te ţine în viaţă. 
 La mulţi ani! 

Gheorghe PÂRJA 
 
 

Părintelui meu gazetăresc 
 
 Am adunat şi eu ani buni pe răbojul condeiului, 
dar începuturile rămîn cele mai pregnante. Şi ele se 
leagă mai ales de Vasile Gaftone, mentorul meu în ale 
scrisului. Nu-i place să-i zici maestre precum altora, 
nu-i plac laudele, nici n-are rost să te apropii de el cu 
tămîieri. Un om care ştie să măsoare cuvintele şi care se 
pricepe bine la tipologia umană. 
 Ucenicisem ceva într-ale scrisului pe la „În 
prag”, revista Liceului Pedagogic de Învăţători Sighetu 
Marmaţiei şi la „Colocvii studenţeşti”, publicaţie a 
Institutului Pedagogic de 3 ani Oradea, cînd am fost 
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repartizat la Şcoala generală nr. 1 Borşa. Cei de la 
„Viaţa studenţească” şi „Amfiteatru” ne-au spus celor 
din subredacţii să ne exersăm pasiunea şi pe la ziarele 
judeţene unde vom ajunge. Şi după vreo trei materiale 
trimise şi apărute în „Pentru socialism”, mă trezesc cu 
un telefon tocmai de la Vasile Gaftone, redactorul şef al 
ziarului: 
 - „Scrie Peter din zonă, scrie orice, nu numai culturale, 
că nu se ştie ce va urma”, îmi zice Gaftone. După vreo 
trei luni a urmat un alt telefon, tot de la Gaftone: 
 - „Uite, ne-am gîndit să te aducem la ziar. Vreo cîteva 
luni la corectură, să te obişnuieşti cu munca la un coti-
dian şi apoi în redacţie. Azi e vineri, gîndeşte-te bine şi 
luni îmi dai un răspuns”. 
– Bine, dar e o problemă, zic. Trebuie să fac stagiatura 3 
ani, cum zice legea, altfel plătesc. 
– „Nu-ţi face nicio problemă. Partidul e-n toate…” 
 Era prin 1976. Şi m-am gîndit. Prost. M-am cam 
speriat de saltul care urma, cu cine m-am consultat m-a 
sfătuit şi mai prost. Începuse să-mi placă boema din 
Borşa (vezi gruparea Vasile Dragomir, Mircea Petean, 
Aurel Pantea, Ion Burnar, George Bocşa, Ion Zubaşcu, 
Ştefan Hruşcă şi cu voia dumneavoastră…). Şi n-am 
venit la Baia Mare. 
 Vasile Gaftone nu s-a supărat, m-a îmboldit să 
scriu în continuare că nu se ştie ce va urma, dar va fi 
oricum mult mai greu. Şi am scris. La puţină vreme, 
redactorul şef apare la Borşa. Să-şi lanseze cartea 
„Frumoasa Spria”. Recunosc, a fost ideea mea. Soseşte 
cu regretatul Mihai Cupcea, pe atunci şef pe la Centrul 
judeţean de librării, mă ia de la şcoală şi mergem la 
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Primărie. Primarul, secretarii politici ai oraşului nu mai 
ştiau cum să se comporte, ce să-i zică ca să-i facă pe 
plac: afinată, platouri, cafea ness. El mai mult conversa 
cu mine. 
 „Servus Peter, zi-mi Vasile, cum te simţi pe aici, 
prin Borşa?” Oficialităţilor le zice: „Să aveţi grijă de 
Ghiţă, că-i băiat bun şi cu condeiul lui poate să vă ajute 
în muncă.” Apoi lăudarea cărţii, lume multă, librărese 
drăguţe, cu minichef la separeu, la „Iezerul”. Noi, gaz-
dele, mai rămânem la un deţ. Primarul mă întreabă 
unde stau. În chirie, că încă nu-s dascăl, îi zic. Măi Ha-
zotă, se adresează vicepreşedintelui Consiliului popu-
lar, să-i dăm un apartament cu 3 camere lui Peter, că îi 
trebuie condiţii de scris. Şi poate s-o şi însura pe la noi. 
N-ai văzut ce pile are pe la Baia Mare? Servus Ghiţă, 
servus Vasile… 
 Trec anii. Eu scriu, scriu la ziar în continuare. 
Veneam des pe la redacţie, deja eram ales în Consiliul 
de conducere al ziarului. Eram prieten aproape cu toţi 
redactorii. Veneam ca acasă. La o „zamă” pe la „Pietro-
sul” sau „Cocoşul de Aur”, cîte unul din ei îmi spune: 

– Măi Gheo, că tare mult mai ţine Gaftone la 
tine. În câte-o şedinţă redacţională ni te dă exemplu de-
spre cum se scrie despre livrările la fondul de stat la 
Moisei, despre perioada de stabulaţie pe la CAP Săli-
ştea de Sus sau un reportaj despre butinarii din Munţii 
Maramureşului. Cine era ca mine? Mai dădeam o 
tură… Din banii câştigaţi de la ziar, evident. (E drept că 
eram plătit binişor). 
 Şi anii treceau, treceau. Mă „înglodasem” în 
Borşa de vreo zece ani şi-mi era destul. Îi spun lui 
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Vasile că tare aş mai veni la redacţie. Era deja şef şi mai 
mare, al treilea om al judeţului. Răspundea de presă, 
cultură, învăţămînt, toate domenii sensibile, cu 
„intelectuali năbădăioşi”. 

– „Greu, foarte greu, măi Ghiţă. Sunt doar 14 
posturi de redactor la „Pentru socialism”. N-ai venit 
cînd se putea mai uşor. Acuma (prin 1985) trebuie 
musai origine sănătoasă, muncitorească. Dar, o să 
încercăm”. 

Şi încercarea din acel an a eşuat. Doar cu activi-
tate publicistică bogată, recomandări favorabile, dar 
originea… Mai plastic spus, operaţia a reuşit, pacientul 
e mort. Cadrele nu promovau institutori în redacţii. 
Dar Gaftone nu s-a lăsat. A „meşterit” ceva cu cineva 
ce trebuia pe la dosarul meu de cadre şi, la cheful de 
Ziua Presei din 15 august 1987, îmi zice: „Peter, greu, 
dar s-a rezolvat. Pregăteşte-te că de la 1 septembrie, vii 
la ziar. Ce bucurie pentru mine, pe malul lacului Bodi! 
Mult mai tîrziu am aflat „geniala mişcare”. Din 
institutor am fost făcut… instalator. O greşeală de 
dactilografiere, acolo… 
 Şi aşa am ajuns eu ziarist cu patalama la mînă. 
Puneam punct prăfuitelor mele toamne de dascăl la 
Borşa. Am ajuns în redacţia în care lucrez şi acum. 
 Normal, drumurile noastre s-au intersectat 
frecvent după aceea. Ne întîlnim, conversăm, rîdem, îi 
mai cer părerea cîteodată. Da, da, părerea lui contează 
pentru mine şi acum. Ţin minte că, în 1991, cînd m-am 
apucat să redactez lucrarea de licenţă la Facultatea de 
jurnalism a Universităţii Bucureşti, la el m-am dus 
prima dată să-i cer sfatul. Era o temă pretenţioasă, o 
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tratare exhausivă a publicaţiilor postdecembriste din 
Maramureş, în perioada 23.12.1989-1.07.1991, iar 
situaţia politică din judeţ şi ţară era delicată. Şi-a avut 
dreptate în ceea ce mi-a spus. 
 De la o vreme încoace ne întîlnim aproape zilnic. 
Căci Vasile Gaftone vine zilnic pe la Grai, scrie mai 
mult ca un redactor. Mereu cu un zîmbet pe buze, cu o 
glumă pregătită, cu un răspuns cu tîlc. Şi ca să vezi 
cum se-nvîrte roata. (Nu o spun deloc în sens peio-
rativ). După ce a făcut atîtea pentru mine (dezinteresat 
total!!!) şi nu le-am spus pe toate, acum eu îl am co-
laborator de nădejde, de vreo zece ani, la pagina Justi-
ţia. 
 Era să uit că, la transferul din Borşa în Baia 
Mare, „domnul” secretar judeţean de partid, în pofida 
unor „contre” de la Gospodăria de partid a judeţului, 
care rîvnea aceeaşi locuinţă, s-a opus vehement, eu 
primind repartiţie pe apartamentul în care trăiesc şi 
astăzi. Cum se pot uita astfel de gesturi, care nu erau 
pile, ci adevărata grijă pentru tinerele cadre de ziarişti. 
 Am scris aceste rînduri într-un stil mai ga-
zetăresc, căci între gazetari sîntem. Activitatea lui şi 
mai ales cea editorială este mult mai amplă. O vor sub-
linia alţii prin rîndurile lor. M-am oprit la frînturi de 
viaţă cu DOMNUL Gaftone, căruia îi doresc la această 
frumoasă vîrstă şi aniversare, toate cele bune şi în pri-
mul rînd PUTERE în condei. 

La Mulţi Ani, părinte gazetăresc! 
Gheorghe PETER 
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Bucuria de a-l cunoaşte pe Vasile Gaftone 
 
 De timpuriu mi-a plăcut istoria neamului, ştiin-
ţele umaniste, dorind să pătrund în tainele omului, a 
colectivităţilor umane în evoluţia naţiunilor. 
 Dar prea devreme m-am confruntat cu minciu-
na, cu falsul care deveniseră „adevăruri” în istoria 
României scrisă de un medic străin de neam şi de ţară, 
Roller pe nume, făcut şi „academician”. Simţeam, la 
lectură, că istoria adevărată a românilor se falsifica 
după cum bătea vîntul vremurilor şi a puterii politice. 
 Deşi de formaţie tehnică, am rămas robul lec-
turilor, a setei de cunoaştere, hobby-uri în timpul liber. 
Anii au trecut cu multe şi nelămurite întrebări, cu 
multe zguduiri, care îmi erodau nădejdile de limpezire. 
 Şi a venit ziua pe care nu o aşteptam după atîta 
vreme de plutire în ceaţă. Prin mijlocirea ziarului 
„Graiul Maramureşului” am dat de un nume: VASILE 
GAFTONE! Un nume care s-a lipit de sufletul meu, prin 
varietatea problemelor abordate într-o manieră publi-
cistică atrăgătoare pentru cititor, cu un bogat conţinut 
şi lexic adecvat, prin rigoarea şi necesitatea de a face 
cunoscute cititorilor chestiuni esenţiale, controversate 
din istoria românilor. Cîţiva ani la rînd i-am urmărit 
semnătura şi mai cu seamă multele articole despre 
străluciţii domnitori ai neamului, despre eroismul ar-
matei române în războaiele mondiale, despre trădări şi 
drame şi multe alte subiecte care, o spun sincer, mi-au 
mers la inima mea de român, care, atunci cînd văd 
Drapelul tricolor, ori se cîntă imnul naţional „De-
şteaptă-te, române!” simt cum mă înfior şi îmi curg la-
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crimi din ochi. Cred, pătrunzînd cu sufletul şi cugetul 
în miezul scrierilor d-lui Gaftone pe teme istorice – şi 
nu numai istorice, ci şi politice, sociale, culturale – că 
simte aceeaşi vibraţie patriotică precum mine şi poate 
sutele săi de cititori, care îl urmăresc şi-i aşteaptă arti-
colele în ziar. I-am spus-o şi cînd ne întîlneam pe 
stradă, ori la Biblioteca judeţeană, prin telefon acasă, să 
stăruie în scrierea unor astfel de subiecte, că o face cu 
profunzime, ca un adevărat patriot, ca un priceput 
„profesor de istorie”, deşi ştiu că domnia sa este ziarist 
şi jurist cu licenţă. 
 Acum, la decembrie aniversar, nu pot decît să-i 
mulţumesc din inimă că, de la „întîlnirea” în ziar cu 
domnia sa, de cîţiva ani buni, mi-a descătuşat sufletul, 
a limpezit din neliniştile mele în cunoaşterea adevăru-
rilor din „Cartea adevărată” de Istorie a Românilor. 
 Ce aş putea să-i doresc, ca cititor, decît rodnici şi 
mulţi ani de bogată creaţie ziaristică! 

Augustin POD 
 
 

Cu drag, 
profesorului meu de ziaristică 

 
 Privindu-mi cam romantic biografia, pot spune 
că jurnalistica pe care am profesat-o timp de 35 de ani, 
are legătură cu două personaje care poartă acelaşi pre-
nume: Vasile. Prin anii ’70, eram proiecţionist la Cine-
matograful „Dacia” din Baia Mare, ucenic într-ale me-
seriei din lumea fascinantă a filmului. Seara, după ul-
timul spectacol, dar numai atunci cînd ne permiteau 
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gologanii din buzunar, împreună cu colegul de cabină, 
obişnuiam să mergem la doi mici şi-o bere. „Butoiaşul 
cu bere” era localul preferat din drumul spre casă. Şi la 
masa noastră a prins a veni un băieţel frumuşel (să fi 
avut şase ani), care începea a doini cu o voce care-ţi 
muia sufletul, chiar şi de la-i fi avut împietrit. L-am în-
drăgit pe Vasilică. Şi mi-am propus să fac mai mult 
pentru el, decît să-i dau cîţiva leuţi de-un covrig. Am 
aşternut pe hîrtie, în cuvinte puţine, viaţa fără orizont a 
lui Vasilică şi am trimis textul la ziarul judeţean, cu 
gîndul că „se vor lua măsuri”. Eu, cel care de-acum 
desluşeam tainele mecanicii fine la aparatul de proiec-
ţie, n-avem în cap niciun sfert de neuron care să mă fi 
făcut să visez la meseria de ziarist. Consideram, în 
general, că scrisul este doar pentru cei cărora Dumne-
zeu le-a dat har. 
 Dar te uită că-mi citesc numele în ziar, la „poşta 
redacţiei”. Eram invitat la redacţie. M-a primit redacto-
rul şef, un bărbat plăcut la vedere şi la vorbă. Am citit 
imediat mirarea în ochii lui albaştri. Apoi chiar s-a 
mirat şi-n cuvinte: „Cum, dar eşti un copil, te-am cre-
zut în vîrstă?!” Da, textul meu despre Vasilică îl impre-
sionase pe redactorul şef Vasile Gaftone, iar acum era 
şi mai impresionat văzîndu-mă în carne şi oase de „co-
pil”. Mi-a propus imediat să mai scriu. Şi am mai trimis 
texte la ziar. Ce să vă spun? Cînd mi-am văzut primul 
text publicat în ziar credeam că am făcut ceva atît de 
important de parcă aş fi dus Gutîiul pe umeri. (Şi azi 
mi se mai întîmplă, cînd îmi văd vreun reportaj reuşit, 
să am ceva din aceea puternică trăire). 
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 Da, Vasile Gaftone a fost întîiul meu profesor 
într-ale ziaristicii. Văzîndu-l cum arde pentru subiectul 
mare de presă, bine documentat şi impecabil scris,  
m-am aprins şi eu cîte puţin, parcă furîndu-i meseria 
de ziarist. Să nu sune a laudă ce am să scriu aici, pentru 
că, dealtfel, ce scriu este ştiut: în două rînduri am fost 
declarat numărul unu pe ţară pentru reportajele publi-
cate în „Graiul Maramureşului”. Am vrut prin aceasta 
să-i aduc recunoştiinţă întîiului meu dascăl în meseria 
de ziarist, acum, cînd împlineşte vîrsta de 75 de ani. 

Alec PORTASE 
 
 

Puterea cuvântului care te învaţă 
 
 La împlinirea unei frumoase vârste a colegului 
model de gazetar VASILE GAFTONE, mă năpădesc 
amintirile celor peste 50 de ani de când cariera aceasta 
publicistică ne-a împovărat pe amândoi cu răspunderi 
şi pasiuni pe care le-am făcut cunoscute în paginile 
ziarelor „Pentru socialism”, „Scânteia” şi „Graiul 
Maramureşului”. Este singurul coleg din generaţia de 
început a cotidianului regional care contribuie şi în 
prezent în mod exemplar la menţinerea interesului citi-
torilor faţă de paginile ziarului, faţă de litera legii. 
 În fiecare pagină semnată de Vasile Gaftone 
putem vedea cât de mult depindem de starea cuvântu-
lui care ne-a crescut, cât de important este să stârneşti 
puterea luminii din cuvânt. În ceea ce avem mai dura-
bil, cu toţii suntem construiţi prin cuvânt: cuvântul de 
acasă, cuvântul din şcoală, cuvântul din biserică şi cu-
vântul din inimă, cel cu care te naşti. 
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 Şi astăzi, prin rândurile publicate de „Graiul” şi 
semnate de Gaftone, înţelepţii lumii înseninează gân-
durile cititorului şi-l îndeamnă la raţiune deplină într-o 
viaţă încărcată de imprevizibil. 
 Ne-am cunoscut într-o perioadă în care ga-
zetăria constituia o povară de neimaginat, când manu-
scrisele parcurgeau un drum lung, anevoios, suportând 
în redacţie – prin cele 6 puncte de control – intervenţii 
care amânau ori excludeau apariţia în pagina tipărită. 
Îndeplinindu-şi în mod exemplar funcţiile deţinute în 
redacţie, Vasile Gaftone a încurajat însuşirea de către 
colegi a deprinderii de a cultiva cuvântul care te 
îndeamnă a trăi frumos. 
 La această frumoasă aniversare îţi transmit, 
dragă Vasile, gândul bun, prietenesc şi urările mele de 
sănătate, viaţă lungă şi noroc, iar dorinţa şi puterea de 
a mângâia cu scrisul tău universul luminos al cuvântu-
lui să te însoţească mereu. 

Cu drag, 
Gheorghe SUSA 
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A.  REPERE BIOGRAFICE 

 
Juristul şi ziaristul Vasile Gaftone s-a născut la 10 

decembrie 1936 în comuna Salva, judeţul Bistriţa-Năsăud. 
 
Familia: 
 Părinţii – Gavrilă şi Virginia – ţărani, decedaţi. A fost 
al 5-lea copil, ultimul la părinţi, hărăzit de ei să rămână 
„stâlp la bătrâneţe”. În 1948, fratele Ştefan, întors din arma-
tă, i-a „silit” pe părinţi să-l lase să înveţe carte, „să ajungă 
domn”, pentru că aşa cer „vremurile noi”. 
 Căsătorit: soţia Rodovica (n. 1936), absolventă a 
Şcolii pedagogice din Năsăud (1956), a fost, din 1961, învă-
ţătoare la numeroase şcoli din municipiul Baia Mare. Fiica – 
Simina-Dora – licenţiată în mecanică fină (1986) şi psiholo-
gie (2005) la universităţi din Timişoara. Ocupaţia: manager 
la o firmă privată. 
Studii:  
 1942-1944 : (în limba maghiară sub ocupaţie) şi până 
în 1947 la Şcoala primară din Salva; 
 1947-1950 : clasele V-VII la Liceul „George Coş-
buc” Năsăud; 
 1951-1955 : Şcoala Medie Tehnică Silvică Năsăud;  
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 1955 – Diploma de maturitate a Şcolii Medii mixtă 
din Vişeu de Sus;  

 
 1955 (sept.) – 1957 (oct.) – militar în termen (Arma-
ta fiind o „şcoală” a formării caracterelor, a deprinderilor de 
ordine, disciplină şi demnitate, unde am învăţat şi ziaristică); 
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 1959-1961 : cursuri de ziaristică la Şcoala Superioară 
de Partid „Ştefan Gheorghiu” Bucureşti;  

 
 1964-1968 : Facultatea de Drept a Universităţii 
„Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca – licenţiat în ştiinţe juridice;  
 



Vasile Gaftone - 75 

 35

 1978-1980 : cursul postuniversitar al Facultăţii de 
Ziaristică Bucureşti, absolvit cu nota 10 pentru lucrarea de 
licenţă Suplimentul social-cultural şi artistic al ziarului jude-
ţean. Actualitate şi necesitate, bazată şi pe experienţa redac-
ţiei din Baia Mare în editarea suplimentului Maramureş şi a 
altor 15 redacţii judeţene care editau astfel de suplimente 
publicistice.  

 
Activitate profesională: 
 1956-1957 – redactor, în timpul serviciului militar, la 
săptămânalul Înainte (cu tradiţie militară, fost al Diviziei 
„Tudor Vladimirescu” pe frontul din est) al Regiunii a II-a 
Militară Bucureşti; 
 1957 (11 nov.) – 1959 (15 sept.) – redactor, şeful ru-
bricii economice, la săptămânalul Viaţa liberă al autorităţi-
lor raionale de partid şi de stat Sighet; 
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 1961-1970 – redactor, şef de secţie, secretar de redac-
ţie la ziarul Pentru socialism al autorităţilor regionale, iar 
din 1968, judeţene de partid şi de stat Baia Mare – 
Maramureş; 
 1970 (1 febr.) – 1973 (1 febr.) – corespondent speci-
al al ziarului Scînteia, organul de presă al CC al PCR, pentru 
judeţul Maramureş; 
 1973 (1 febr.) – 1986 (mai) – redactor şef al ziarului 
Pentru socialism;  
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 1986-1989 – secretar al Comitatului judeţean de par-
tid cu probleme ideologice, de cultură şi învăţământ, precum 
şi vicepreşedinte al Consiliului Popular Judeţean Maramureş 
pentru probleme de cultură şi învăţământ; 
 1990 (ian.) – 1992 (aug.) – bibliotecar principal la 
Biblioteca Judeţeană Maramureş; 
 1992-1999 – consilier juridic, şeful Serviciului juri-
dic al Consiliului Judeţean Maramureş; 
 1990 - după aproape 43 ani de activitate, pensionat. 
 
Alte ocupaţii jurnalistice: 
 1990-1994 – corespondent pentru ziarele Adevărul 
(dir. D. Tinu), Dimineaţa (dir. acad. Al. Piru) şi revista To-
tuşi iubirea (dir. Adrian Păunescu); 
 1992-2000 – corespondent special al Agenţiei Româ-
ne de Presă ROMPRES (director general Neagu Udroiu,  
prieten al Maramureşului) pentru judeţul Maramureş, prin 
cumul de funcţii.  
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În acest răstimp a transmis ROMPRES-ului circa 6500 
de reportaje, interviuri, informaţii diverse din viaţa economi-
că, social-politică şi spirituală a Maramureşului, adunate în 7 
volume legate (manuscris), utile pentru o viitoare Cronică a 
Maramureşului din „epoca postdecembristă”. 

 

Activitate publicistică: 
 A publicat peste 300 de schiţe, povestiri, nuvele, în 
ziarul Pentru socialism, suplimentul Maramureş şi în re-
vistele Ateneu din Bacău, Luceafărul din Bucureşti şi Tri-
buna din Cluj, precum şi în culegerile editate de Casa Crea-
ţiei Populare din Baia Mare: Pagini maramureşene, De ve-
ghe în septentrion, Azururi, Caietele Măiastra, Nord etc.  
 Publică sub semnătură personală sau cu pseudonimele: 
V. Grigoraş, V.F. Tonega, Vasile Sălvan, V. Graţian, Vasile 
Glanetaşu, Felix Ceremuş, Silviu Drăguşin, Vlad Nicoară. 
 

 
Slujitor al cuvântului la: 
 Viaţa liberă (1957); 
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 Pentru socialism (1961); 

 
 Scânteia (1970); 

 
 Maramureş; 
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 Adevărul (1990); 

 
 Dimineaţa (1990); 

  
 

 Graiul Maramureşulu; 
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 Totuşi iubirea; 

 
 (H)ora locală; 

 
 Răcnetul Crăpaţilor 
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Afiliere politică şi profesională: 
 Membru al organizaţiei de pionieri (1949-1950), al 
Uniunii Tineretului Muncitoresc Român (1951-1957) şi al 
Partidului Muncitoresc Român (1957-1989), devenit după 
1965 PCR;  

 
 Membru al Uniunii Ziariştilor din R.S. România, din 
1981 şi preşedinte al Filialei Maramureş;  
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 Membru al Uniunii Ziariştilor Profesionşti din Ro-
mânia, din mai 1992, atestat prin Cartea Internaţională de 
Ziarist (22 mai 1992).  
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Premii, distincţii, diplome: 
 
 1953 – Premiul I la Concursul „Prietenii cărţii” al 
elevilor din liceele raionului Năsăud pentru „merite literare” 
în prezentarea romanului Dulăii (1952) de Zaharia Stancu, 
glosând pe fascinantul motto al cărţii: „Mie-mi place valea 
verde/ Unde-şi pierde/ Omul, negrele simţiri/ Unde uiţi de 
infamia/ Şi sclavia/ Auritelor zidiri!” 
 1970 – Premiul III al revistei Ateneu (Bacău), pentru 
proza Cine trece muntele : nuvelă; 
 2008, dec. – Diploma de excelenţă acordată de Con-
siliul local şi Primăria Cicârlău, precum şi de Cenaclul lite-
rar„Vasile Lucaciu” pentru sprijinul, cât s-a putut acorda, 
acestei prestigioase manifestări de suflet;  
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 2010, nov. – Diploma de excelenţă acordată de Soci-
etatea culturală Pro Maramureş „Dragoş Vodă” din Cluj-
Napoca (preşedinte Vasile Iuga de Sălişte) la împlinirea a  
15 ani de activitate pentru „excepţionala contribuţie ştiinţifi-
că adusă la promovarea şi îmbogăţirea patrimoniului cultural 
maramureşean”.  
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Repere ziaristice 
 Nu pot uita primul fior liric-prozaic pe care l-am simţit în 
toamna anului 1949, cînd diriginta clasei a VI-a de la Liceul „George 
Coşbuc” din Năsăud, la început de an şcolar, ne-a dat să facem o 
compunere „liberă”. Ca mulţi alţi elevi din Salva, făceam zilnic naveta 
pe jos, fie toamnă, iarnă sau primăvară, pînă la liceu, circa 16 km dus-
întors. Întorcîndu-mă spre casă, era sfîrşit de septembrie, am privit 
Coasta Someşului, împovărată de culorile toamnei. 

Codrul de fagi şi mesteceni era „muşcat” de primele brume. 
Inspirat de acest peisaj fascinant am scris compunerea „Bineţe de 
toamnă”. Între altele relatam că pădurea, deşi întristată, cu frunzele 
aurite, care zburătăceau în aerul pur şi rece, era bucuroasă să dea bi-
neţe sutelor de ţărani care mergeau din satele grănicereşti la tîrgul 
săptămînal din Năsăud, cu gîndul de a face negoţ bun. 

 Compunerea mea a fost notată de dirigintă, care era profesor 
de română, cu „foarte bine” şi lăudată pentru „frumuseţea descrierii” 
codrului în anotimpul toamnei. Cred că acesta a fost unul din momen-
tele care mi-au deschis „ferestrele” spre scris, fără să conştientizez 
atunci, dar de profundă simţire şi inspiraţie lirică, care mi-a rămas 
încrustat cu trăinicie în memorie. 

 În 1950 s-a produs radioficarea satului natal, Salva. La 6 
dimineaţa megafoanele de pe stîlpii plantaţi pe uliţe salutau cu „Bună 
dimineaţa! Aici staţia de radioficare Năsăud!” Şi ţăranii, plecînd la 
treburile lor, minunîndu-se, dădeau şi ei bineţe transmiţătorului! Ob-
servînd această vibraţie la oamenii satului, am scris primul reportăjel 
despre eveniment, care mi-a fost publicat în mai 1950, în ziarul regi-
unii Cluj - „Făclia”. Bucuria a fost imensă, iar sătenii îmi ziceau 
„scriitoru’ nost!” 
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 La Şcoala medie tehnică silvică Năsăud, în anii 1952-1955, 
prof. de română Ioan Rusu, care a ajuns directorul Arhivelor năsău-
dene şi bistriţene, mi-a dat sarcina „utemistă” de a răspunde de biblio-
teca şcolii. Înregistram cititorii, cărţile citite, data înapoierii lor. Aşa 
am „cutreierat”, în orele libere, prin lumea multora din cele circa 800 
de cărţi. Era literatură beletristică, mai ales sovietică, dar şi româ-
nească „nouă”. Aşa am citit fragmente din romanele lu Zaharia Stan-
cu – Desculţ şi Dulăii, Drum fără pulbere de Petru Dumitriu şi Isto-
ria literaturi sovietice în 6 volume. Am rămas impresionat de poemul 
„Ţiganii” de Puşkin, din care am memorat zicerile lui Aleco: „Ce-aş 
regreta de-ai şti tu chipui/ De-ai fi în stare să-ţi închipui/ Urgia cru-
dului oraş./ Acolo, oamenii grămadă nu simt mireasma din livadă/ 
Nici boarea codrului,/ Trufaşi, alungă visul şi iubirea/ Negoţ cu liber-
tatea fac!” Şi acuma îmi amintesc cu bucurie de acea „sarcină” 
utemistă! Premiul I obţinut la concursul „Prietenii cărţii” al liceenilor 
din raionul Năsăud m-au făcut cunoscut şi faima mea de „scriitor” 
atinsese „culmile” notorietăţii… raionale! 

 Un pas decisiv în „drumul” meu spre ziaristică a fost în pri-
măvara anului 1957, cînd îmi făceam serviciul militar la o unitate de 
artilerie din Oltenia. 

 Se marcau 50 de ani de la marea răscoală ţărănească din 
1907. Fiind la o aplicaţie în poligonul de la Deveselu, întorcîndu-mă 
pe jos, circa 20 km, pentru o misiune la unitate, am poposit într-un 
sat cu oameni care participaseră la răscoală. Şi le-am consemnat 
amintirile într-un reportaj - „Martie sîngeros”, care mi-a fost publicat 
de săptămînalul „Înainte” de la Bucureşti, organul de presă al Regi-
unii a II-a Militare. Eram cunoscut din „scrieri” de secretarul de la 
redacţie, Spirea Ionescu, care mi-a publicat toate ştirile şi însemnările 
trimise ziarului. 

 Mare mi-a fost surpriza cînd, în iunie 1957, am primit ordin 
să mă prezint la redacţie. De bucurie, am uitat să-mi restitui la maga-
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zie efectele (mantaua, sculele de şters automatul etc.). Din iunie pînă 
în 20 octombrie 1957 am lucrat în redacţie. Am participat la mari 
aplicaţii militare cu Trupele Tratatului de la Varşovia (la Iaşi, în 
Dobrogea, Argeş). Am tipărit foi volante, mi-am fructificat tot ce am 
avut bun pentru a mă remarca în presa militară. De altfel, la lăsarea 
la vatră, redacţia mi-a propus să rămîn, ca angajat civil, la ziar. Nu-
mi plăcea Bucureştiul, era prea „mare” pentru mine, învăţat să merg 
pe jos la treburile zilnice. 

 Redacţia „Înainte” mi-a dat însă o recomandare pentru 
ziarele raionale din Dej, Bistriţa, Sălaj şi Sighet. Avînd tren direct 
Salva-Sighet, am preferat acest oraş de graniţă. 

 La Sighet am ajuns în 11 noiembrie 1957. Era o dimineaţă 
de toamnă ceţoasă. Am stat vreo trei ore în sala de aşteptare a staţiei 
CFR; nu cunoşteam pe nimeni, iar la raionul de partid, unde trebuia 
să ajung, era prea devreme. Aveam 30 de lei (10% din salariu mediu pe 
economie). Am mîncat unt cu gem de caise la cofetăria „Tisa” din cen-
tru; am băut un ceai fierbinte; totul 1,50 lei. Era o vreme cînd lumea 
trăia binişor. 

 La sediul PMR Sighet, portarul Draşcoba, un ucrainean 
ţigănos, aspru, m-a pus la punct, să aştept cu răbdare pînă vine tova-
răşul prim. Dar, mai devreme, a apărut Vasile Oanţă, redactorul de la 
„Agricultură”. Privindu-mă cu ochii lui albaştri, mi-a zîmbit cuceritor, 
luîndu-mă sub aripa sa ocrotitoare, pînă la venirea tovarăşului prim. 

 Adjunctul redacţiei „Viaţa liberă” era Constantin Calo-
gherato, un basarabean-grec, rămas la Sighet după refugiul din 1940. 
El era puţin mai scorţos. La prima vedere, aşa gîndeam eu. El era, în 
fapt, un minunat coleg de redacţie. Cu el şi cu Oanţă mi-am şlefuit 
începuturile carierei ziaristice. Erau nişte tineri deschişi la suflet, să-
rind în ajutor cînd mă poticneam. Cu ei, în atmosfera de restricţii 
ideologice de atunci, mi-am petrecut primul Crăciun în Sighet, 
colindîndu-l acasă pe redactorul Mihai Godja, ilegalist, care răspun-
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dea de „viaţa de partid” şi apoi pe secretarul de redacţie Eugen Sza-
kacs. Deloc reţinuţi, am fost serviţi cu „străbunele” sarmale, cu afi-
nată, vin roşu, colindînd „Măruţ, mărgăritar” şi „Ziurel de ziuă”. 
Dezmeticindu-ne dimineaţa, aşteptam să fim chemaţi la tov. prim 
Ioan Moiş, ori la secretarul organizatoric: Cum ne-am permis să 
colindăm de Crăciun? Am trecut cu bine sărbătoarea. Şi tot cu bine şi 
„luna de încercare”. Tov. Ioan Moiş, şi el ilegalist, implicat în eveni-
mentele din ianuarie-aprilie 1945 cu Ivan Odoviciuk şi „unirea 
Maramureşului” la Ucraina subcarpatică, pe care a respins-o cu fer-
mitate, ca un adevărat patriot, m-a chemat la el cu adjunctul redacţiei 
(nu aveam şef) şi mi-a confirmat, înainte de Anul Nou 1958, că voi 
rămîne ca redactor cu „industria” la „Viaţa liberă”. 

 Fascinat de lectura scrierilor lui Zaharia Stancu -  Iarbă, de 
masivul roman Rădăcinele sînt amare, ca şi de Cronica de familie şi de 
Cîmpie ale lui Petru Dumitriu, am scris prima povestire – Senin de 
august, o dramă de război, publicată de Iosif Capocean, şeful secţiei 
cultură-literatură a ziarului regional „Pentru socialism”. Numele meu 
dobîndea o „nouă faimă” printre jurnaliştii şi „prozatorii” din regi-
unea Baia Mare. 

 Pe acest temei jurnalistic am fost trimis în septembrie 1958 
la Cursurile de ziaristică ale Şcolii superioare de partid „Ştefan 
Gheorghiu”, finalizate în 1961, cu o notă maximă. Mă afirmasem şi 
aici printre gazetarii pricepuţi, în formare ideologică şi profesională. 
Se editau lunar 4 numere din ziarul de probă al Cursului - „Victoria”. 
Exista o orgolioasă emulaţie între cele 4 grupe de cursanţi. Nu puţini 
erau fără vocaţie, dar trimişi aici fiindcă aveau „dosar muncitoresc”. 
La finele cursului, am fost trimis de către Comisia de repartizare de la 
CC al PMR, în redacţia revistei „Flacăra”. Pentru a „întări” – mi-a 
spus-o direct, în biroul său – Paul Niculescu Mizil, secretarul CC cu 
ideologia, elementul românesc din redacţia care era „ocupată” de evrei. 
După primirea rece, chiar de Pol arctic, a redactorului adjunct Dona, 
am revenit la tov. Mizil şi i-am spus hotărît că nu rămîn la „Flacăra”. 
Eu fusesem „curtat”, în preajma repartizării, de către secretarul cu 
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propaganda de la regiunea Baia Mare, Paul Löv, tot evreu, pro-
miţîndu-mi-se casă, serviciu pentru soţie în învăţămînt etc. Deci, eram 
motivat să mă întorc în Maramureş. Auzind despre refuz, redactorul 
şef adjunct Valer Pop de la „Scînteia”, a intervenit la Mizil, să fiu 
trimis la organul CC al PMR, unde-mi făcusem practica de două luni. 
Criticul de artă Andrei Băleanu, şi el evreu, dar unul dintre cei 
înţelepţi, cunoscîndu-mi vocaţia, probată în lunile de practică, a in-
tervenit să fiu angajat în secţia lui de cultură, literatură, artă. Eram 
însă hotărît să refuz orice rămînere în Bucureşti. Valer Pop, care era 
la Turda, la întrevedere şi la discuţia „tovărăşească” mi-a dat o replică 
deschis-ardelenească: „Măi băiatule, eşti un măgar! Numai un catîr se 
poate împotrivi la o astfel de ofertă!” Am făcut şi eu pe „niznaiul” 
salutîndu-l respectuos şi am plecat din palatul Scînteii fără să mă uit 
în urmă. Dar între ianuarie 1970 şi ianuarie 1973 – după ce am fost 
avansat la „Pentru socialism” de la redactor şef de secţie şi secretar de 
redacţie, am primit „sarcina” de a fi corespondentul „Scînteii” pentru 
judeţul Maramureş. 

 O întîmplare care mi-a marcat destinul profesional s-a petre-
cut în martie 1965. Murise Gh. Gheorghiu Dej. Funeralii naţionale. O 
atmosferă de tristeţe şi regret, pentru mulţi sinceră – o simţisem şi eu 
– fără să vărs lacrimi. Fiindcă „sub Dej” se trăia bine cu adevărat. 

 Eram secretar de redacţie. Lucram 24 de ore din 24. 
Dormeam la redacţie. Venise indicaţia de a nu se publica nicio ştire 
despre adunări şi manifestări de orice fel. Din nefericire, în acele zile 
premergătoare, se desfăşurau sesiuni ale consiliilor populare pentru 
alegerea comitetelor executive. Doi colegi – unul de la ziarul român şi 
celălalt de la cel maghiar – au introdus în mapa cu articole, luînd 
datele de la Cadre (secrete pînă la şedinţă), ştiri despre astfel de alegeri 
la Baia Sprie şi Cavnic, care nu se ţinuseră. Dimineaţa, pe la ora 4, 
cînd închideam ediţia, din pagina a 3-a lipsea o informaţie de vreo 30 
de rînduri. Redactorul şef Vasile Costin – tîmplar de meserie, care, îmi 
pare rău că o spun, era semianalfabet, dar cu dosar bun,– a luat 
manuscrisul şi mi-a ordonat să-l public în spaţiul gol. S-au sesizat 
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iute cei de la Comitetul regional de partid. Am fost trezit din somn, 
acasă, să mă prezint la tovarăşul Gh. Rusu, fost procuror şef la 
raionul Lăpuş, un zbir de o răutate fără margini. Aşa îşi dovedea 
credinţa de comunist. El era adjunctul Colegiului judeţean (tribunalul 
indisciplinaţilor din partid). Am fost acuzat că anume am introdus 
informaţia ca să-l compromit pe redactorul Cornel Ardelean, şi el fost 
boxer, fără virtuţi profesionale, dar cu origine muncitorească. Colegiul 
a propus excluderea din redacţie şi vot de blam cu avertisment pe linie 
de partid (ultima sancţiune statutară). Am ieşit zdrobit de la această 
anchetă „poliţienească”. Pe coridor m-am întîlnit însă cu secretarul cu 
propaganda, Nicolae Roman, trimis şi el disciplinar, să se „reeduce” în 
Maramureş. Şi el comisese oareşice abateri ca secretar al CC al UTM. 
M-a luat cu o blîndeţe care m-a uimit. Şi lui îi mersese buhul că e un 
tovarăş dur, ferm etc. M-a aşezat pe un scaun în biroul său. „Ascultă-
mă”, mi-a zis, privindu-mă în ochi şi silindu-mă să-l privesc şi eu 
deschis, în faţă. „Tocmai vin de la şedinţa Secretariatului. S-a discu-
tat şi cazul tău. Bagă de seamă, ăştia de la Colegiu vor să te dea 
afară. Eu ştiu cît valorezi ca redactor. M-am opus. A fost furtună în 
şedinţă. Nu m-am dat bătut. Şi am propus să fii doar sancţionat cu 
vot de blam şi avertisment şi să-ţi asumi în faţa Secretariatului vino-
văţia. Nu-l putem sancţiona pe Costin (redactorul şef). E membru al 
Biroului regional. Asumă-ţi această răspundere, şi-ţi garantez – uită-
te în ochii mei – că în septembrie o să te trimit în delegaţie, în schimb 
de experienţă, la ziarul din regiunea Ivano-Frankovsk, ca recompensă 
că înţelegi împrejurările politice”. 

 Şi Nicolae Roman s-a ţinut de cuvînt. Am fost trimis 2 
săptămîni la „colegii” de la „Prikarpatska pravda”, unde am fost 
tratat ca un oaspete de seamă. 

 Dar votul de blam cu avertisment mi-a slujit bine cînd, 
solicitat de primii secretari să ocup diferite funcţii în aparatul de 
partid – mai cu seamă de şef al Secţiei de propagandă, cultură şi 
învăţămînt – am reuşit să-i conving că „nu cade bine” să fie promovat 
un sancţionat cu ultima pedeapsă din statutul partidului. Am scăpat 
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de astfel de însărcinări pînă cînd a fost trimis în Maramureş fostul 
prim de la Sibiu, Vasile Bărbuleţ. Acesta m-a scos cu sila din redacţie, 
deşi i-am solicitat înţelegere ca să rămîn simplu redactor din cea de 
„şef”. Nu peste multă vreme am fost numit secretar judeţean şi ales 
vicepreşedinte la Consiliul popular judeţean. Ca şi Nicolae Roman, 
convingîndu-se că n-am făcut umbră pămîntului în Maramureş, şi-a 
onorat promisiunea. 

 Am trecut prin viaţă, prin profesie şi ocupaţii, cu fruntea 
senină, oricînd putînd să mă uit în ochii semenilor. Dacă bine n-am 
putut face, rău în niciun caz n-am făcut. Aşa m-au învăţat părinţii să 
mă port cu semenii. 

 Din acest motiv, după 1989, prof. Teodor Ardelean,care 
făcea parte din Consiliul judeţean al FSN, care mă cunoştea de la 
„Pentru socialism”, fiind în consiliul de conducere al redacţiei, mi-a 
sărit în ajutor, încadrîndu-mă ca bibliotecar principal la Biblioteca 
judeţeană, în înţelegere cu directorul Valentin Băinţan, iar din august 
1992 să ocup, prin concurs, funcţia de consilier juridic şi şeful ser-
viciului juridic la Consiliul judeţean, rămas vacant. 

 Mai mult, foştii colegi de ziaristică de la „Scînteia”, de-
venită „Adevărul” după 1990 şi de la „Dimineaţa”, ca şi în 1992 
Neagu Udroiu, directorul general al Agenţiei Naţionale de Presă 
ROMPRES, m-au solicitat să devin colaborator, iar la ROMPRES, 
angajat prin cumul, creîndu-mi-se acea stare sufletească dătătoare de 
vigoare, prospeţime şi satisfacţie, pentru că m-am putut exprima în 
societate nu numai ca jurist, ci şi ca ziarist în presa centrală şi cea a 
Maramureşului, pînă la această vîrstă a plinătăţii vieţii. 

 Doar opt ani am slujit ca jurist – consilier şi şef al serviciu-
lui juridic la Consiuliu judeţean Maramureş, în mijlocul unor min-
unaţi colegi din Direcţia juridică, de administraţie şi relaţii publice. 
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 Aş fi putut face o frumoasă carieră şi în acest domeniu, în 
magistratură sau avocatură. Prezent la destule procese, mi-am dat 
seama că nu intră în firea mea nici „judecata”, nici „apărarea”. Nu 
intru în intimităţile acestor profesii onorabile şi respectabile atîta 
timp cît fiecare parte – judecător, împricinat şi apărător – caută cu 
rigoare şi cinste dreptatea şi vor s-o cîştige în spiritul legii. Dar am 
asistat la multe cauze, în care s-au pronunţat sentinţe – unele defini-
tive şi irevocabile, ori la „apărări” făcute din interese meschine, „recip-
roc avantajoase băneşti”, în care dreptatea a ieşit, cum se zice, „cu 
capul spart” din sala de judecată. 

 Şi atunci m-am hotărît să mă judec întîi pe mine, păcatele 
mele, să le cercetez, anchetez, să le apăr sau să pronunţ sentinţe 
subiective, desigur, şi acestea, dar cît mai aproape de dreptate şi 
adevăr. 

 Nu numai în virtutea legilor – atît de numeroase din 1990 
încoace, maculate de interese şi corupţie la vedere, populiste cît în-
cape, modificate şi răscompletate din aceleaşi motive, mercantile şi 
imorale, pe care nici cel mai deştept magistrat sau avocat le-ar putea 
ţine minte – dar şi al normelor morale, etice, religioase nu m-am aven-
turat să-i judec pe alţii cu sentinţe definitive. 

 La Judecata de Apoi, fiecare va da socoteală despre sine şi 
faptele sale. Nădejdea mea este ca şi la acea judecată să se poată îm-
părţi cu adevărat dreptatea. 

 Cu gîndul de a nu cădea în mrejele unei mărturisiri deşarte, 
pot spune cu mîna pe inimă că m-am străduit să trăiesc cumpătat, în 
faptă şi în duh, în ogorul realismului vieţii, cu durerile, tristeţile, 
iluziile şi dezamăgirile abătute în cale, dar şi cu bucuriile, cu în-
frîngerile şi biruinţele ei, ferindu-mă să fac umbră pămîntului. 
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 În celebrele sale cugetări despre oameni, acad. Grigore Moisil 
– cu rădăcini părinteşti în stirpea academicienilor năsăudeni, tatăl 
său Constantin fiind şi el membru de onoare al Academiei, iar bunicul 
Grigore fusese fondator al Liceului grăniceresc de băieţi la Năsăud în 
1863, vicar al Năsăudului, de viţă nobilă din Berbeştii Maramureşu-
lui – conchidea: „Nu vă bucuraţi că aţi intrat în istorie! Înseamnă că 
aţi fost eliminaţi din actualitate!” Şi nu pot să nu consemnez aici şi 
cugetarea unui filozof britanic: „Bătrîneţea este verdictul vieţii!” 

 Gîndindu-mă just la viitor, nu pot să nu cuget profund la 
rostirea dulce-amară a lui Edward Murphy: „Bucură-te, ce e mai rău 
încă n-a venit!” 
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Cameleonul. [povestire]. Pentru socialism, 21, nr. 5379, 15 mai 
1971, p. 3. 
 
Timpul tăcerii. [povestire]. Maramureş, mai 1971, p. 18. 
 
Ziua aceea în biografii. Maramureş, aug. 1971, p. 2. 
 
Azon a hajnalon. Bányavidéki Fáklya, 14, nr. 3331, 3 oct. 
1971, p. 6, 7. 
 
Înainte de revelion. [povestire]. Maramureş, dec. 1971, p. 21. 
 
 1972 
 
Vernisaj : [povestire]. Pentru socialism, 22, nr. 5635, 11 mart. 
1972, p. 3. 
 
Bradul : [povestire]. Pentru socialism, 22, nr. 5772, 19 aug. 
1972, p. 3. 
 
Legenda : [povestire]. Pentru socialism, 22, nr. 5825, 21 oct. 
1972, p. 3. 
 

Puterea : [povestire]. Maramureş, dec. 1972, p. 20. 
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 1973 
 
Scaunul : [povestire]. Maramureş, dec. 1973, p. 9. 
 
 1974 
 
Cina cea abstractă : [satiră]. Maramureş, dec. 1974, p. 10. 
 
 1975 
 
Scrisoarea : [povestire]. Maramureş, dec. 1975, p. 9. 
 

 1976 
 
Dealul Soarelui : [povestire]. Maramureş, apr. 1976, p. 13. 
 
Casa. Omenie : [proze]. Maramureş, dec. 1976, p. 12. 
 
 1977 
 
Bucurie : [povestire]. Maramureş, apr. 1977, p. 11. 
 
Monumentul : [povestire]. Maramureş, aug. 1977, p. 17. 
 
Ningea cu soare. Cu alţi ochi : [schiţe]. Maramureş, dec. 
1977, p. 18. 
 
 1978 
 
Colegii. Maramureş, apr. 1978, p. 21. 
 
Infidelul nostru notoriu. Maramureş, dec. 1978, p. 11. 
 
 1979 
 



Vasile Gaftone - 75 

 76

Mina. Fotoliu. Vară. [Proze]. Maramureş, mai 1979, p. 10. 
 
Celebrul Bîz. Maramureş, aug. 1979, p. 14. 
 
Strugurii care nu se uită. Maramureş, dec. 1979, p. 16. 
 
 1980 
 
Încredere. Dragoste. Cîntecul : [povestiri]. Maramureş, oct. 
1980, p. 14. 
 
Unchiul Sam. Pentru socialism, 31, nr. 7831, 31 dec. 1980, 
p. 2. 
 1981 
 
Aşteptîndu-l pe Moliére. Cu capul în nori : [schiţe satirice]. 
Maramureş, mai 1981, p. 14. 
 
Pe o bancă, în parc : schiţă. Pentru socialism, 32, nr. 7994, 
12 iun. 1981, p. 3. 
 
Timp liber : schiţă. Pentru socialism, 32, nr. 8000, 19 iul. 
1981, p. 3. 
 
Ochiul şi urechea : schiţă. Pentru socialism, 32, nr. 8006, 26 
iul. 1981, p. 3. 
 
În podgorie : schiţă. Pentru socialism, 32, nr. 8012, 2 aug. 
1981, p. 3. 
 
Calea stelară. Motiv de divorţ : [schiţe închipuite]. 
Maramureş, dec. 1981, p. 14. 
 
 1982 



Vasile Gaftone - 75 

 77

 
Vedeta : [povestire]. Maramureş, mai 1982, p. 13. 
 
Moş Gerilă la Cartofleanca. [Schiţă satirică].  Maramureş, 
dec. 1982, p. 16. 
 
 1983 
 
Visul lui Mitică : [satiră]. Pentru socialism, 34, nr. 8492,  
20 febr. 1983, p. 3. 
 
Nota de plată : [satiră]. Maramureş, mai 1983, p. 14. 
 
 1986 
 
Drumul spre rezervă. Tribuna, 30, nr. 31, 31 iul. 1986, p. 8. 
 
 1990 
 
Preziceri : [schiţă umoristică]. Gura lumii : revistă satirico-
umoristică (Baia Mare), nr. 7, dec. 1990, p. 1-2. 
 
 1991 
 
Nimic despre Himalaya : [schiţă umoristică]. Gura lumii : re-
vistă satirico-umoristică (Baia Mare), nr. 8, febr. 1991, p. 1-6. 
 
Articole: 
 
 1958 
 
Popas la Strîmtura. Pentru socialism, 9, nr. 1260, 26 ian. 
1958, p 1. 
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Sub poalele Gutinului : însemnări din Budeşti. Pentru 
socialism, 9, nr. 1541, 25 dec. 1958, p. 3. 
 
 1959 
 
Printre tinerii dintr-o comună de munte. [Berbeşti]. Pentru 
socialism, 10, nr. 1568, 27 ian. 1959, p. 3. 
 
 1960 
 
Cel care-şi cunoaşte misiunea : despre Paul Domboş de la 
sectorul 2 Făina. Pentru socialism, 11, nr. 2007, 29 iun. 
1960, p. 1. 
 
Despre repertoriul teatrului de amatori. Pentru socialism, 
11, nr. 2014, 7 iul. 1960, p. 2. 
 
Oameni în pădure. [Reportaj]. Pentru socialism, 11, nr. 2019,  
13 iul. 1960, p. 2. 
 
Incandescenţă: file de reporter. Pentru socialism, 11, nr. 2024, 
19 iul. 1960, p. 2. 
 
Brigada celor 16 : de la uzina „1 Mai” Baia Mare. Pentru 
socialism, 11, nr. 2025, 20 iul. 1960, p. 1. 
 
Maramureşenii la muzeu : la Muzeul Etnografic din 
Sighet. Pentru socialism, 11, nr. 2064, 4 sept. 1960, p. 3. 
 
 1961 
 
Cîntec nou pe valea Marei. Pentru socialism, 12, nr. 2308, 
17 iun. 1961, p. 2. 
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Şase ore la Glod. Pentru socialism, 12, nr. 2384, 15 sept. 
1961, p. 2. 
 
I. Slavici în Maramureş. Pentru socialism, 12, nr. 2397,  
30 sept. 1961, p. 2. 
 
Dezvelirea bustului lui Eminescu. Pentru socialism, 12,  
nr. 2398, 1 oct. 1961, p. 1. 
 
Deschiderea primului an de învăţămînt superior la Baia 
Mare. Pentru socialism, 12, nr. 2399, 3 oct. 1961, p. 1. 
 

La şcoala serală „Kolcsey Ferenc” Satu Mare. Pentru so-
cialism, 12, nr. 2401, 5 oct. 1961, p. 2. 
 
Difuzarea cărţii la sate. Pentru socialism, 12, nr. 2418,  
25 oct. 1961, p. 2. 
 
Ierni maramureşene. Pentru socialism, 12, nr. 2452, 3 dec. 
1961, p. 1, 3. 
 
Ofensiva sănătăţii. Pentru socialism, 12, nr. 2460, 13 dec. 
1961, p. 1, 3. 
 
 1962 
 
Fericire : însemnări [din Mădăras]. Pentru socialism, 12,  
nr. 2514, 15 febr. 1962, p. 2. 
 
Contribuţia comisiei permanente la rezolvarea treburilor 
gospodăreşti : din activitatea sfaturilor populare. Pentru 
socialism, 13, nr. 2560, 10 apr. 1962, p. 2. 
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Cărţi şi cititori. Însemnări. Pentru socialism, 13, nr. 2629, 
29 iun. 1962, p. 3. 
 
Dincolo de rîu. Pentru socialism, 13, nr. 2648, 21 iul. 1962, 
p. 2. 
 
În pas cu viaţa. Pentru socialism, 13, nr. 2770, 12 dec. 1962, 
p. 1. 
 
 1963 
 
După o fază de concurs. Pentru socialism, 14, nr. 2878,  
18 apr. 1963, p. 1. 
 

 1964 
 
Cei ce îndrăgesc cîntecul şi jocul. Pentru socialism, 14,  
nr. 3216, 23 mai 1964, p. 3. 
 
 1966 
 
Popas în satul Poetului. Centenarul George Coşbuc. Pentru 
socialism, 16, nr. 3932, 13 sept. 1966, p. 1, 2. 
 
Omagiu poetului. Centenarul George Coşbuc. Pentru so-
cialism, 16, nr. 3939, 21 sept. 1966, p. 3. 
 
Ieşirea din mediocritate : însemnări. Pentru socialism, 16, 
nr. 3995, 25 nov. 1966, p. 1. 
 
 1969 
 
Anii marilor împliniri : [în Maramureş]. [Reportaj]. 
Maramureş, apr. 1969, p. 2, 3. 
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Patriotismul nostru fierbinte. [Moisei – 1944]. Pentru socia-
lism, 19, nr. 4847, 22 aug. 1969, p. 3. 
 
 1970 
 
De ce a înţărcat „Bruna de Maramureş”. Scînteia, 39,  
nr. 8345, 22 febr. 1970, p. 3. 
 
Productivitatea muncii depinde de producţia maşinilor. 
Scînteia, 39, nr. 8352, 1 mart. 1970, p. 3. 
 
„Am fost, am înregistrat şi am plecat” nu înseamnă nici 
control, nici îndrumare. Scînteia, 39, nr. 8361, 10 mart. 
1970, p. 2. 
 
Nu prin acţiuni sporadice, izolate, se defineşte munca de edu-
care comunistă. Scînteia, 39, nr. 8375, 24 mart. 1970, p. 2. 
 
„Breslele” satului în căutarea meseriaşilor localnici: 
prestaţiile de servicii în jud. Maramureş. Scînteia, 39,  
nr. 8387, 5 apr. 1970, p. 2. 
 
Prea puţini cosaşi în cîmp : recoltarea furajelor în Mara-
mureş. Scînteia, 39, nr. 8464, 23 iun. 1970, p. 3. 
 
Ecoul recomandărilor n-a depăşit zidul rutinei. Scînteia, 
39, nr. 8466, 25 iun. 1970, p. 2. 
 
Roadele iniţiativei şi ale capacităţii organizatoare. Scînteia, 
39, nr. 8473, 2 iul. 1970, p. 2. 
 
O praşilă la timp, un spor de recoltă. Scînteia, 39,  
nr. 8475, 4 iul. 1970, p. 4. 
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Cînd recompensa „inovatorilor” devine răsplata păgubiţi-
lor. Scînteia, 39, nr. 8494, 23 iul. 1970, p. 2. 
 
Fiecare comunist – un element dinamic, activ în viaţa or-
ganizaţiei de partid. Scînteia, 40, nr. 8534, 2 sept. 1970, p. 2. 
 
„Fatalitatea” se cheamă de fapt bravadă, indisciplină, tol-
eranţă : pe teme de protecţia muncii în Maramureş. 
Scînteia, 40, nr. 8537, 5 sept. 1970, p. 2. 
 
Creşterea productivităţii muncii – în corelaţie cu salariul 
mediu. Scînteia, 40, nr. 8544, 12 sept. 1970, p. 5. 
 
Este asigurată pregătirea agrotehnică a terenurilor?: raid-
anchetă în jud. Maramureş. Scînteia, 40, nr. 8552, 20 sept. 
1970, p. 5. 
 
Repudierea fermă a formelor administrative. Scînteia, 40, 
nr. 8603, 10 nov. 1970, p. 2. 
 
Ramurile anexe, o sursă insuficient valorificată. Scînteia, 
40, nr. 8611, 18 nov. 1970, p. 3. 
 
 1971 
 
Ferment al dialogului cu cetăţenii. Scînteia, 40, nr. 9752, 
10 apr. 1971, p. 2. 
 
Apă la robinet! : extinderea reţelei de alimentare cu apă 
potabilă în satele maramureşene. Scînteia, 40, nr. 8764, 22 
apr. 1971, p. 2. 
 
Să ne ocupăm de tineri ca de copiii noştri. Scînteia, 40,  
nr. 8880, 17 aug. 1971, p. 4. 
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Maramureş: media însămînţărilor foarte bună, dar unii n-au 
încă sămînţă. Scînteia, 41, nr. 8922, 29 sept. 1971, p. 3. 
 
 1972 
 
Căminele culturale : centru al vieţii spirituale a satului. 
Scînteia, 41, nr. 9026, 13 ian. 1972, p. 4. 
 
Spiritul de echipă întăreşte disciplina şi răspunderea în 
muncă. Scînteia, 41, nr. 9090, 17 mart. 1972, p. 2. 
 
Automulţumirea. Atitudini. Pentru socialism, 22, nr. 5681,  
5 mai 1972, p. 1, 2. 
 
Informarea politică în faţa unor exigenţe superioare. 
Scînteia, 41, nr. 9145, 12 mai 1972, p. 4. 
 
Cel mai bun dintre 5000, Viorel Poenaş: cîştigătorul Tro-
feului minerilor „Diamant de Maramureş”. Scînteia, 41,  
nr. 9161, 28 mai 1972, p. 2. 
 
Cum aplicaţi Legea 57? : ce împiedică o experienţă bună să 
treacă pragul finalizării? Scînteia, 41, nr. 9200, 6 iul. 1972, 
p. 2. 
 
Solemnitatea de la Moisei prilejuită de dezvelirea Monu-
mentului patrioţilor din 1944 : operă a sculptorului Vida 
Geza. Scînteia 42, nr. 9242, 14 aug. 1972, p. 1. 
 
Răspunderea comunistă de reprezentant al salariaţilor în 
comitetele oamenilor muncii. Scînteia, 42, nr. 9254,  
30 aug. 1972, p. 2. 
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Cînd sfatul cu cetăţenii devine metodă permanentă de muncă, 
realizările întrec aşteptările. Scînteia, 42, nr. 9277, 22 sept. 
1972, p. 2. 
 
Aţi auzit de ...nasturi agricoli?. Scînteia, 42, nr. 9315,  
30 oct.1972, p. 1-2. 
 
Consultarea obştii – metodă permanentă de lucru al 
primăriei. Scînteia, 42, nr. 9344, 28 nov. 1972, p. 2. 
 
 1973 
 
Decada culturală sigheteană. Pentru socialism, 23,  
nr. 6027, 16 iun. 1973, p. 1. 
 
 1975 
 
Festivalul „Marmaţia ‘75” la a 7-a ediţie. Pentru socialism, 
26, nr. 6386, 23 dec. 1975, p. 1, 3. 
 
 1983 
 
Ce fel de om eşti? Însemnări. Pentru socialism, 34,  
nr. 8743, 11 dec. 1983, p. 2. 
 
Pachetul cu cristale. Întîmplări. Pentru socialism, 34,  
nr. 8749, 18 dec. 1983, p. 2. 
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 1985 
 
Uniţi în cuget şi în dor. Pentru socialism, 36, nr. 9088,  
23 ian. 1985, p. 1. 
 
Energiile libertăţii. Pentru socialism, 36, nr. 9088, 23 ian. 
1985, p. 1, 2. 
 
Chioar. Pentru socialism, 36, nr. 9336, 10 nov. 1985, p. 2. 
 
S-a născut un prozator. [Ioan Groşan]. Pentru socialism, 36, 
nr. 9377, 28 dec. 1985, p. 3. 
 
 1986 
 
Muzeul liric din Deseşti. Nichita Stănescu în Maramureş. 
Pentru socialism, 37, nr. 9410, 7 febr. 1986, p. 2. 
 
 1991 
 
Maramureşul nu-i uită pe poeţi. Totuşi iubirea, nr. 10, mart. 
1991, p. 4. 
 
În limba română. Totuşi iubirea, nr. 32, apr. 1991, p. 6. 
 
Sindromul Auschwitz. Totuşi iubirea, nr. 39, mai 1991, p. 12. 
 
Crima de la Hoteni. Dimineaţa : cotidian de informaţie şi 
opinie democratică (Bucureşti), 2, 21 aug. 1991, p. 1-5. 
 
Rîul cu o mie de feţe – Săsarul. Dimineaţa : cotidian de 
informaţie şi opinie democratică (Bucureşti), 2, 28 aug. 
1991, p. 2. 
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Corul din Finteuş. Totuşi iubirea, nr. 52, aug.-sept. 1991, p. 12. 
 
În căutarea criminalului. Dimineaţa: cotidian de informaţie 
şi opinie democratică (Bucureşti), 2, 24 sept. 1991, p. 1-3. 
 
Baia Mare în proces cu poluarea. Dimineaţa : cotidian de 
informaţie şi opinie democratică (Bucureşti), 2, 25 sept. 
1991, p. 2. 
 
Moarta din salonul 134. Dimineaţa : cotidian de informaţie 
şi opinie democratică (Bucureşti), 2, 2 oct. 1991, p. 1-3. 
 
Războiul taxelor. Dimineaţa : cotidian de informaţie şi 
opinie democratică (Bucureşti), 2, 16 oct. 1991, p. 2. 
 
Bibliografice. Graiul Maramureşului, 3, nr. 591-592, 27 oct. 
1991, p. 4. 
 
Loc de mănăstire : în Ţara Lăpuşului se află în construcţie 
Mănăstirea Sf. Cruci – Mănăstirea Eroilor Revoluţiei. 
Dimineaţa : cotidian de informaţie şi opinie democratică 
(Bucureşti), 2, 31 oct. 1991, p. 1-3. 
 
Şincai. Evocări. Graiul Maramureşului, 3, nr. 598-599,  
1 nov. 1991, p. 4. 
 
Incoruptibilii poliţişti ; Trimisul din Viena ; Ochiul Dracu-
lui. Dimineaţa : cotidian de informaţie şi opinie democratică 
(Bucureşti), 2, 7 nov. 1991, p. 3. 
 
Pintea Viteazul – un căpitan pentru legendă. Scutul patriei : 
săptămânal al Armatei Transilvania (Cluj-Napoca), 20 nov. 
1991, p. 6. 
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Dragoste la etajul III ; Epure şi Julieta ; Violată la 80 de 
ani. Dimineaţa : cotidian de informaţie şi opinie democratică 
(Bucureşti), 2, 3 dec. 1991, p. 3. 
 
Casa Albă din Rohia. Dimineaţa : cotidian de informaţie şi 
opinie democratică (Bucureşti), 2, 17 dec. 1991, p. 2. 
 
Flash – statul plăteşte. Dimineaţa : cotidian de informaţie şi 
opinie democratică (Bucureşti), 2, 19 dec. 1991, p. 1. 
 
„Atac…” la grădiniţă. Dimineaţa : cotidian de informaţie şi 
opinie democratică (Bucureşti), 2, 20 dec. 1991, p. 2. 
 
„Poezia o muritu?” Dimineaţa : cotidian de informaţie şi 
opinie democratică (Bucureşti), 2, 22 dec. 1991, p. 2. 
 

 1992 
 
Problemele omului ; „Cei mai buni dintre cei...”. Dimi-
neaţa: cotidian de informaţie şi opinie democratică (Bucu-
reşti), 3, 15 ian. 1992, p. 2. 
 
Toader Şteţca a căzut ; Al treilea prefect de Maramureş ; 
„Crainicul Maramureşului” (periodic sighetean). Dimi-
neaţa: cotidian de informaţie şi opinie democratică (Bucu-
reşti), 3, 21 ian. 1992, p. 1-2. 
 
La Săpânţa - „titan ice”. Dimineaţa : cotidian de informaţie 
şi opinie democratică (Bucureşti), 3, 26 ian. 1992, p. 1-3. 
(Felix Ceremuş). 
 
Senzaţional: învierea după divorţ. Dimineaţa : cotidian de 
informaţie şi opinie democratică (Bucureşti), 3, 29 ian. 1992, 
p. 1-3. 
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Vor fi alegeri la Săpânţa? „Dura lex” cu capul spart. 
Dimineaţa : cotidian de informaţie şi opinie democratică 
(Bucureşti), 3, 5 febr. 1992, p. 1-2. 
 
Gangsterul, milioanele şi îndrăgostiţii ; Ţiganii la porci ; 
Criminalul a fost arestat. Dimineaţa: cotidian de informaţie 
şi opinie democratică (Bucureşti), 3, 4 mart. 1992,  
p. 3. (V.F. Tonega). 
 
„Armonii de primăvară.” [Festival cultural artistic la Vişeu de 
Sus]. Dimineaţa : cotidian de informaţie şi opinie 
democratică (Bucureşti), 3, nr. 69, 9 apr. 1992, p. 2. 
 
Rugby politic : la Săpânţa, fratele lui Şteţca a „abdicat”. 
Dimineaţa : cotidian de informaţie şi opinie democratică 
(Bucureşti), 3, 10 apr. 1992, p. 1-5. (Felix Ceremuş). 
 
Avem hoţi de talie europeană. Dimineaţa: cotidian de infor-
maţie şi opinie democratică (Bucureşti), 3, 21 apr. 1992,  
p. 1-5. (V.F. Tonega). 
 
Absenţii. Reflecţii. Graiul Maramureşului, 4, nr. 819-820,  
10 iun. 1992, p. 4. 
 
Maramureşean din... Lăpuş? Graiul Maramureşului, 4,  
nr. 968, 9 oct. 1992, p. 6. 
 
Ghid pentru cititori. Nou. [La Biblioteca Judeţeană Baia 
Mare]. Graiul Maramureşului, 4, nr. 970, 13 oct. 1992, p. 3. 
 
Castele de nisip? Graiul Maramureşului, 4, nr. 972, 15 oct. 
1992, p. 4. 
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Aşa grăit-a Delavrancea. Graiul Maramureşului, 4, nr. 999, 
21-22 nov. 1992, p. 4. 
 
 1993 
 
Muzeul de mineralogie. Graiul Maramureşului, 5, nr. 1029,  
8 ian. 1993, p. 4. 
 
Ce zic eroii lui Buzura. Graiul Maramureşului, 5, nr. 1060, 
20-21 febr. 1993, p. 4. 
 
Baia Mare : un tezaur de 105 milioane dolari. Adevărul 
(Bucureşti), nr. 1073, 5 oct. 1993, p. 3. (Vlad Nicoară). 
 
La iarnă se va tremura în „bloc”. Adevărul (Bucureşti),  
nr. 1074, 6 oct. 1993, p. 3. (Vlad Nicoară). 
 
În Salonul verde de la Senat s-a decis: Cer albastru la Baia 
Mare. Adevărul (Bucureşti), nr. 1086, 20 oct. 1993, p. 3. 
(Vlad Nicoară). 
 
Cum s-au împuşcat dintr-un foc 30000 de iepuri : o investi-
ţie de o jumătate de miliard de lei a fost părăsită. Adevărul 
(Bucureşti), nr. 1094, 29 oct. 1993, p. 3. (Vlad Nicoară). 
 
Viceprimarul municipiului Baia Mare arestat pentru mită. 
Adevărul (Bucureşti), nr. 1095, 30-31 oct. 1993, p. 1. (Vlad 
Nicoară). 
 
Brutăriile săteşti în pericol. Adevărul (Bucureşti), nr. 1109,  
16 nov. 1993, p. 3. (Vlad Nicoară). 
 
Maramureşul în „Plai românesc”. [nr. 14, 1993 – Cernăuţi]. 
Graiul Maramureşului, 5, nr. 1263, 2 dec. 1993, p. 1, 3. 
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„Numai mi-s vedea că nu-s...” Bibliotheca Septentrionalis, 
1, nr. 1, 1993, p.47. 
 
Pintea Viteazul din... bibliotecă! Bibliotheca Septentrio-
nalis, 1, nr. 2, 1993, p.56. 
 
 1994 
 
SC MOVIS Vişeu de Sus : întreaga conducere era deferită 
justiţiei : citaţi 126 martori pentru o pagubă de peste 21 
milioane lei. Adevărul (Bucureşti), 2 mart. 1994, p. 6. 
(Silviu Drăguşin). 
 
Presa postdecembristă din Maramureş. Bibliotheca 
Septentrionalis, 2, nr. 1, 1994, p. 26. 
 
 1999 
 
Dacă Augustin Buzura ar fi fost primul preşedinte post-
decembrist. Graiul Maramureşului, 11, nr. 2682, 3 febr. 
1999, p. 1, 5. 
 
 2001 
 
Regele la Rozavlea. Graiul Maramureşului, 13, nr. 3384,  
21 mai 2001, p. 8. 
 
Maramureşeni în „Curierul Ucrainean”. Pro Unione, 4,  
nr. 3-4 (11-12), dec. 2001, p. 184-185. 
 
 
 2002 
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Ilustrul gazetar: „Anul Caragiale”. Graiul Maramureşului, 
14, nr. 3653, 6-7 apr. 2002, p. 3. 
 
Legea bibliotecilor. Graiul Maramureşului, 14, nr. 3850,  
27 nov. 2002, p. 3. 
 
Ţinem la băutură?  Răcnetul Crăpaţilor, 1, nr. 1, 6-12 dec. 
2002, p. 6. 
 
Taraba partidelor politice. PDiştii fără sex frumos. Răcne-
tul Crăpaţilor, 1, nr. 3, 13-19 dec. 2002, p. 4. 
 
CEDO – un Bau-Bau? Răcnetul Crăpaţilor, 1, nr. 4, 20-26 dec. 
2002, p. 2. 
 

Mihai Viteazu. Răcnetul Crăpaţilor, 1, nr. 5, 27 dec. 2002-2 
ian. 2003, p. 2. 
 
Păstorel şi prinţul. Răcnetul Crăpaţilor, 1, nr. 5, 27 dec. 
2002-2 ian. 2003, p. 6. 
 
 2003 
 
„Trăiască Patria!” : jocul de-a imnul naţional. Răcnetul 
Crăpaţilor, 2, nr. 6, 3-9 ian. 2003, p. 2. 
 
Investigatorul acoperit. Graiul Maramureşului, 15, nr. 3880,  
8 ian. 2003, p. 3. 
 
Doi miniştri din Maramureş (Remeş şi Mureşan). Răcnetul 
Crăpaţilor, 2, nr. 7, 10-16 ian. 2003, p. 2. 
 
Super-Stiţiosul de Vineri. Răcnetul Crăpaţilor, 2, nr. 7,  
10-16 ian. 2003, p. 4. 
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„Bravada” chiriaşului rău-platnic. Graiul Maramureşului, 
15, nr. 3886, 15 ian. 2003, p. 3. 
 
Remeş şi alţi doi despre „trilateralul” Emil. Răcnetul Cră-
paţilor, 2, nr. 8, 17-23 ian. 2003, p. 2. 
 
Profesorii sînt belferi?! Răcnetul Crăpaţilor, 2, nr. 8, 17-23 
ian. 2003, p. 2. 
 
Alternativă la „luxul” mineresc. Graiul Maramureşului, 15, 
nr. 3889, 18-19 ian. 2003, p. 1, 12. 
 
Brazilia… dadaistă. Răcnetul Crăpaţilor, 2, nr. 9, 31 ian.- 
6 febr. 2003, p. 2. 
 

Politicieni, nu oameni! Răcnetul Crăpaţilor, 2, nr. 9, 31 ian.-
6 febr. 2003, p. 4. 
 
Pintea Viteazul- oştean. Memoria ethnologica, 3, nr. 6-7, 
ian.-iun. 2003, p. 744-746. 
 
Mircea cel Bătrîn în Maramureş [evocare la Biblioteca 
Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare ]. Graiul Maramureşului, 
15, nr. 3902, 3 febr. 2003, p. 2. 
 
Elita, (b)elita! Răcnetul Crăpaţilor, 2, nr. 10, 7-13 febr. 
2003, p. 2. 
 
Lis…tucile Pesediste. Răcnetul Crăpaţilor, 2, nr. 10, 7-13 
febr. 2003, p. 4. 
 
E…cumenism. Răcnetul Crăpaţilor, 2, nr. 10, 14-20 febr. 
2003, p. 2. 
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Partidul cu 7 capete. Răcnetul Crăpaţilor, 2, nr. 13, 21-27 
febr. 2003, p. 2. 
 
„Nevăzut, Nenăscut, Nedorit?!” Răcnetul Crăpaţilor, 2,  
nr. 15, 7-13 mart. 2003, p. 2. 
 
Sicrie de Rona şi Cruci de Săpânţa. Răcnetul Crăpaţilor, 2, 
nr. 15, 7-13 mart. 2003, p. 4. 
 
Noroc ... „rău”, strategie! Răcnetul Crăpaţilor, 2, nr. 16,  
14-20 mart. 2003, p. 2. 
 
Corupţia politică : codru-i frate cu... Băsescu?! Răcnetul 
Crăpaţilor, 2, nr. 16, 14-20 mart. 2003, p. 4. 
 

Dacă CJAS... „sechestra minele?!” Răcnetul Crăpaţilor, 2, 
nr. 17, 21-27 mart. 2003, p. 4. 
 
Aşteptaţi-l pe Cicikov. E şi-n Maramureş! Răcnetul Crăpaţi-
lor, 2, nr. 19, 4-10 apr. 2003, p. 6. 
 
Baia Mare – o „Meca” a esoteriştilor? Răcnetul Crăpaţilor, 
2, nr. 20, 11-17 apr. 2003, p. 7. 
 
„Incondeieri” de Paşti. Cocoşul Năstase cu ouă de aur. 
Răcnetul Crăpaţilor, 2, nr. 22, 25 apr.-1 mai 2003, p. 4. 
 
Rasputin, călugărul Vasile, Ţarul şi Preşedintele. Răcnetul 
Crăpaţilor, 2, nr. 23, 2-8 mai 2003, p. 6. 
 
Martirii şi călăii. Răcnetul Crăpaţilor, 2, nr. 25, 16-22 mai 
2003, p. 4. 
 

Incopatibilităţi privind aleşii locali. Legea anticorupţie. 
Graiul Maramureşului, 15, nr. 3991, 21 mai 2003, p. 3. 
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Un evreu din Maramureşul voievodal – mare magnat al 
presei. Răcnetul Crăpaţilor, 2, nr. 26, 23-29 mai 2003, p. 3. 
 
„Mineritu n-o muritu”. Răcnetul Crăpaţilor, 2, nr. 27, 30 
mai-5 iun. 2003, p. 7. (Nicoară Abataju). 
 
Consilierii – turişti? Răcnetul Crăpaţilor, 2, nr. 28, 6-12 iun. 
2003, p. 3. (G. Vraja). 
 
„Salve Romuli Parva Nepos!”. Graiul Maramureşului, 15, 
nr. 4010, 12 iun. 2003, p. 2. 
 
Cimitir internaţional pe Prislop. Răcnetul Crăpaţilor, 2,  
nr. 29, 13-19 iun. 2003, p. 4. 
 
Gustul ipocriziei la preşedintele Academiei. Graiul Mara-
mureşului, 15, nr. 4014, 17 iun. 2003, p. 5. 
 
Bolile opoziţiei ne-bune! Răcnetul Crăpaţilor, 2, nr. 30,  
20-26 iun. 2003, p. 4. 
 
„Actorii nu pot trăi din teatru !” Graiul Maramureşului, 15, 
nr. 4028, 3 iul. 2003, p. 2. 
 
Megalo-mania! Răcnetul Crăpaţilor, 2, nr. 32, 4-10 iul. 
2003, p. 7. (Ivan-Ciuk Sigheteanul). 
 
D’ale rumeguşului. Răcnetul Crăpaţilor, 2, nr. 33, 11-17 iul. 
2003, p. 7. (Vasile Brichetaru). 
 
La Vital nu e posibilă contorizarea fiecărui utilizator? 
Graiul Maramureşului, 15, nr. 4040, 17 iul. 2003, p. 1, 4. 
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Învăţînd engleza pensionînd. Răcnetul Crăpaţilor, 2, nr. 34, 
18-24 iul. 2003, p. 7 (Nicoară Potcoavă). 
 
Director rutean la liceul ucrainean? Curierul ucrainean,  
nr. 11-12, iul.-aug. 2003, p. 4. 
 
Maramureşul pitoresc. Nord Literar, 1, nr. 2-3, iul.-aug. 
2003, p. 15. 
 
Evadaţii din Brazilia sapă tunelul Gutîi. Răcnetul Crăpaţi-
lor, 2, nr. 39, 22-28 aug. 2003, p. 7. (Theo-Doru Săpătoru). 
 
Lupu la… Deseşti. Răcnetul Crăpaţilor, 2, nr. 40, 29 aug.- 
4 sept. 2003, p. 7. (Carmen Sylva te Crăceşti). 
 
Cinstea evazioniştilor de miliarde. Răcnetul Crăpaţilor, 2, 
nr. 41, 5-11 sept. 2003, p. 7. (Vasile Banu). 
 
Lucica nu-i la… Primărie! Răcnetul Crăpaţilor, 2, nr. 42, 
12-18 sept. 2003, p. 7. 
 
Dreptul la… trîndăvie. Răcnetul Crăpaţilor, 2, nr. 44,  
26 sept.-2 oct. 2003, p. 7. 
 
Bucuria primarilor şi mintea de pe urmă a referendiştilor. 
Răcnetul Crăpaţilor, 2, nr. 45, 3-9 oct. 2003, p. 7. (Vasile 
Glanetaşu). 
 
Înapoi, că înainte era mai rău?! Răcnetul Crăpaţilor, 2,  
nr. 46, 10-16 oct. 2003, p. 7. (Vasile Sălvan). 
 
Primării în faliment. Răcnetul Crăpaţilor, 2, nr. 47, 17-23 
oct. 2003, p. 7. (Vasile Sălvan). 
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Extraordinari de dinamici, consilierii! Răcnetul Crăpaţilor, 
2, nr. 48, 24-30 oct. 2003, p. 7. (Vasile Amaru). 
 
Europenizarea nu-i o plăcintă creaţă. Răcnetul Crăpaţilor, 
2, nr. 49, 31 oct.-6 nov. 2003, p. 7 (Vlad Mierlaşu). 
 
Stupizenii sindicale. Răcnetul Crăpaţilor, 2, nr. 49, 31 oct.- 
6 nov. 2003, p. 7. (Vlad Nicoară). 
 
„Cancerul de lux” de la Cascadă! Răcnetul Crăpaţilor, 2, 
nr. 50, 7-13 nov. 2003, p. 7. (Vlad Nicoară). 
 
„Înfrîngerea” domnului Vasile Lupu la Deseşti. Răcnetul 
Crăpaţilor, 2, nr. 53, 14-20 nov. 2003, p. 7. (Vasile Pădure-
anu). 
 
Adio Hotel „mineresc!” Răcnetul Crăpaţilor, 2, nr. 52,  
21-27 nov. 2003, p. 7. (Vlad Nicoară). 
 
„Sfatul bătrînilor” din… Suedia! Răcnetul Crăpaţilor, 2,  
nr. 55, 12-18 dec. 2003, p. 7. 
 
 2004 
 
Vlad Pohilă stă în Basarabia. Graiul Maramureşului, 16,  
nr. 4181, 5 ian. 2004, p. 1, 4. 
 
„Arderea” lui Nichita Stănescu. Graiul Maramureşului, 16, 
nr. 4192, 17-18 ian. 2004, p. 3. 
 
Baia Mare - „centru” al ruginilor? (H)ora locală la Răcne-
tul Crăpaţilor, 3, nr. 61, 23-29 ian. 2004, p. 6. (Oskar Ivan-
Ciuk). 
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„Poponari şi târfe” la bibliotecă?! Graiul Maramureşului, 
16, nr. 4200, 27 ian. 2004, p. 7. 
 
Cel mai iubit dintre… sigheteni. (H)ora locală la Răcnetul 
Crăpaţilor, 3, nr. 62, 30 ian.-3 febr. 2004, p. 10. (Dragoş 
Vodă). 
 
Dilema-i veche! (H)ora locală la Răcnetul Crăpaţilor, 3,  
nr. 63, 6-13 febr. 2004, p. 11.(Vasile Drăguşin). 
 
Monitorul oficial al judeţului : nou în administraţie. Graiul 
Maramureşului, 16, nr. 4211, 9 febr. 2004, p. 1, 12. 
 

Veni, Vidi, dar şi Vici? (H)ora locală la Răcnetul Crăpaţilor, 
3, nr. 66, 27 febr.-4 mart. 2004, p. 11. (Iuliu Cezar). 
 
Moartea livezilor. (H)ora locală la Răcnetul Crăpaţilor, 3,  
nr. 67, 5-11 mart. 2004, p. 3. (Vasile Glanetaşu). 
 
AP-iştii ştiu Constituţie? (H)ora locală la Răcnetul 
Crăpaţilor, 3, nr. 68, 12-18 mart. 2004, p. 5. (Emil Cobzaru). 
 
Funebrul apel al vicepreşedintelui Andrei către ţărănişti. 
(H)ora locală la Răcnetul Crăpaţilor, 3, nr. 69, 19-25 mart. 
2004, p. 3. (Emil Cobzaru). 
 
Mai fac şi jurnaliştii... minuni. (H)ora locală la Răcnetul 
Crăpaţilor, 3, nr. 69, 19-25 mart. 2004, p. 6. (Vlad Mareş). 
 
Spovedania : [eseu]. Graiul Maramureşului, 16, nr. 4246, 
20-21 mart. 2004, p. 1, 3. 
 
Săsarul n-a ajuns o Dîmboviţă albastră. (H)ora locală la 
Răcnetul Crăpaţilor, 3, nr. 71, 2-8 apr. 2004, p. 10. (Pan 
Duruş). 
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Bîrna din ochiul ţărănist. (H)ora locală la Răcnetul Crăpa-
ţilor, 3, nr. 74, 23-29 apr. 2004, p. 4. (Vlad Barbarossa). 
 
Dreptul la tăcere, obligaţia de a tăcea. Graiul Mara-
mureşului, 16, nr. 4277, 28 apr. 2004, p. 4. 
 
„Luna” mironosiţilor politici. (H)ora locală la Răcnetul 
Crăpaţilor, 3, nr. 76, 6-12 mai 2005, p. 3. (Vlad Rarişte). 
 
Muzeele şi colecţiile publice. Graiul Maramureşului, 16,  
nr. 4289, 12 mai 2004, p. 4. 
 
„Modele” liberalo-ţărăniste. (H)ora locală la Răcnetul Cră-
paţilor, 3, nr. 77, 13-19 mai 2004, p. 6. (Avrămuţ Trifan). 
 
Monitorul oficial al Maramureşului. Graiul Maramureşului, 
16, nr. 4295, 19 mai 2004, p. 9. 
 
De(H)… misia era la Săpânţa. (H)ora locală la Răcnetul 
Crăpaţilor, 3, nr. 78, 20-26 mai 2004, p. 4. (Euro Izanu). 
 
PNŢCD, UE şi Cometa Halley. (H)ora locală la Răcnetul 
Crăpaţilor, 3, nr. 78, 20-26 mai 2004, p. 10. (Avrămuţ 
Singurelu). 
 
„Marea plictiseală” şi crima de la Arhive. (H)ora locală la 
Răcnetul Crăpaţilor, 3, nr. 80, 3-9 iun. 2004, p. 4. (Vlad 
Nicoară). 
 
Uniunea rutenilor se „umflă”... statistic. De ce oare? 
(H)ora locală la Răcnetul Crăpaţilor, 3, nr. 80, 3-9 iun. 2004, 
p. 3. (Tiberiu Trebici). 
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Prefectul, sclavii şi semnătura forţată. (H)ora locală la 
Răcnetul Crăpaţilor, 3, nr. 82, 17-23 iun. 2004, p. 3. (Aurel 
Neamţu). 
 
Dotări la „Petre Dulfu”. Graiul Maramureşului, 16,  
nr. 4326, 24 iun. 2004, p. 3. 
 
Impozitul pe... Triunghiul Bermudelor. (H)ora locală la 
Răcnetul Crăpaţilor, 3, nr. 83, 24-30 iun. 2004, p. 3. (Victor 
Mărieş). 
 
Regimul mormintelor şi operelor comemorative de război. 
Pro Unione, 7, nr. 1-2 (17-18), iun. 2004, p. 103-104. 
 
Înăsprirea pedepselor pentru infracţiunile şi contravenţiile 
silvice. Graiul Maramureşului, 16, nr. 4343, 14 iul. 2004,  
p. 4. 
 
Cînd a murit Maniu? Şi unde a fost îngropat? (H)ora locală 
la Răcnetul Crăpaţilor, 3, nr. 85, 8-14 iul. 2004, p. 4. (Vasile 
Codreanu). 
 
Zbor deasupra unei case de pensii. (H)ora locală la Răcne-
tul Crăpaţilor, 3, nr. 85, 8-14 iul. 2004, p. 3. (Alex. Griguţă). 
 
Abuzurile psihiatrice. (H)ora locală la Răcnetul Crăpaţilor, 
3, nr. 86, 15-21 iul. 2004, p. 3. (Gogu Rădulescu). 
 
Prefectul, consilierul rromilor şi ponorîtenii. (H)ora locală 
la Răcnetul Crăpaţilor, 3, nr. 86, 15-21 iul. 2004, p. 3. 
(Oreste Oişteanu). 
 
Şi bătrînii spun lucruri trăsnite! (H)ora locală la Răcnetul 
Crăpaţilor, 3, nr. 86, 15-21 iul. 2004, p. 3. (Victor Domide). 
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Cele mai, cei mai...: paradoxuri electorale. Graiul Mara-
mureşului, 16, nr. 4345, 16 iul. 2004, p. 1, 3. 
 
Rutenia e… Polonia?! (H)ora locală la Răcnetul Crăpaţilor, 
3, nr. 87, 22-28 iul. 2004, p. 3. (Andrei Volosciuc). 
 
Vînătoarea de vrăjitoare. (H)ora locală la Răcnetul Crăpa-
ţilor, 3, nr. 87, 22-28 iul. 2004, p. 3. (Gogu Rădulescu). 
 
Maurer în cartea lui Deletant. (H)ora locală la Răcnetul 
Crăpaţilor, 3, nr. 88, 29 iul.-4 aug. 2004, p. 3. (Andrei 
Mărar). 
 
MIKULtra şi alte proiecte de tortură. (H)ora locală la 
Răcnetul Crăpaţilor, 3, nr. 88, 29 iul.-4 aug. 2004, p. 3. 
(Gogu Rădulescu). 
 
Creierul la control. (H)ora locală la Răcnetul Crăpaţilor, 3, 
nr. 89, 5-11 aug. 2004, p. 3. (Gogu Rădulescu). 
 
„Drogul” adevărului. (H)ora locală la Răcnetul Crăpaţilor, 
3, nr. 90, 12-18 aug. 2004, p. 3. (Gogu Rădulescu). 
 
Norul ciuntat din… pantaloni. (H)ora locală la Răcnetul 
Crăpaţilor, 3, nr. 90, 12-18 aug. 2004, p. 3. (Dan Folk-
lorean). 
 
De ce nu poate fi uitat 23 august 1944? : la 60 de ani: mărturia 
lui Iuliu Maniu. Graiul Maramureşului, 16, nr. 4376, 21-22 
aug. 2004, p. 1, 4. 
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Culorile terorii. Un băimărean securist. CIA şi KGB la 
„spălat de creiere!” (H)ora locală la Răcnetul Crăpaţilor, 3, 
nr. 92, 26 aug.-1 sept. 2004, p. 3. (Gogu Rădulescu). 
 
Parlamentarii din Maramureş chiar „iluştri necunoscuţi?” 
(H)ora locală la Răcnetul Crăpaţilor, 3, nr. 92, 26 aug.- 
1 sept. 2004, p. 3. (Cosmin Drăguşanu). 
 
Efective optime de vânat pentru Maramureş. Graiul Mara-
mureşului, 16, nr. 4384, 31 aug. 2004, p. 4. 
 
Boci şi Stoloboci? (H)ora locală la Răcnetul Crăpaţilor, 3, 
nr. 93, 2-8 sept. 2004, p. 4. (Virgil Poenaru). 
 
Culorile terorii. „Răzbunarea roşie”. (H)ora locală la Răc-
netul Crăpaţilor, 3, nr. 93, 2-8 sept. 2004, p. 3. (Gogu 
Rădulescu). 
 
Pe vremea cînd Livia Sima se sufoca…(H)ora locală la 
Răcnetul Crăpaţilor, 3, nr. 93, 2-8 sept. 2004, p. 3. (Avram 
Burcuşel). 
 
Doamna DCF şi victima sa, domnul IGEP. (H)ora locală la 
Răcnetul Crăpaţilor, 3, nr. 94, 9-15 sept. 2004, p. 3. (Eva Zi-
onista). 
 
Doftana şi Sighet (Siguranţa şi Securitatea). (H)ora locală 
la Răcnetul Crăpaţilor, 3, nr. 94, 9-15 sept. 2004, p. 3. (Gogu 
Rădulescu). 
 
Un PPPS pe marginea gropii. (H)ora locală la Răcnetul 
Crăpaţilor, 3, nr. 96, 23-29 sept. 2004, p. 4. (Justin Boşo-
rogu). 
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Cap de porc în ţeapă. (H)ora locală la Răcnetul Crăpaţilor, 
3, nr. 97, 30 sept.-6 oct. 2004, p. 4. (V. Glanetaşu). 
 
Stolojan şi Agamiţă Dandanache. (H)ora locală la Răcnetul 
Crăpaţilor, 3, nr. 97, 30 sept.-6 oct. 2004, p. 4. (Val 
Stoichiţă). 
 
Guru Bivolaru refuzat în Baia Mare. (H)ora locală la 
Răcnetul Crăpaţilor, 3, nr. 98, 7-13 oct. 2004, p. 7. (Boris 
Trandafir). 
 
Evreii din Maramureş şi românii: 9 octombrie - Ziua Holo-
caustului. Graiul Maramureşului, 16, nr. 4417, 8 oct. 2004, 
p. 1, 3. 
 
De ce nu-şi cumpără un Nissan liderul SLI din Maramureş? 
(H)ora locală la Răcnetul Crăpaţilor, 3, nr. 99, 14-20 oct. 2004, 
p. 3. (Gogu Marian). 
 
O stafie prin România / Creştin-Democraţia! (H)ora locală la 
Răcnetul Crăpaţilor, 3, nr. 100, 21-27 oct. 2004, p. 4. (Gogu 
Rădulescu). 
 
Veteranii şi răcanii. (H)ora locală la Răcnetul Crăpaţilor, 3, 
nr. 100, 21-27 oct. 2004, p. 3. (Danana Războiu). 
 
Din Atlanta-n Vişeu/ Stă-n grămezi rumeguşu’! (H)ora lo-
cală la Răcnetul Crăpaţilor, 3, nr. 101, 28 oct.-3 nov. 2004, 
p. 3. (Dan Duncan). 
 
Trei doamne şi toţi trei sub umbreluţă. (H)ora locală la 
Răcnetul Crăpaţilor, 3, nr. 101, 28 oct.-3 nov. 2004, p. 3. 
(Gogu Rădulescu). 
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Catindaţii „în vigoare”, repetenţi la „Pentagon”. (H)ora locală 
la Răcnetul Crăpaţilor, 3, nr. 102, 4-10 nov. 2004, p. 3. (Vlad 
Tepeluş). 
 
Ţărăniştii „joacă” cu rezerve... ucrainene. (H)ora locală la 
Răcnetul Crăpaţilor, 3, nr. 102, 4-10 nov. 2004, p. 3. (Onişor 
Gogoriţă). 
 
Şuetari şi şuete televizate. (H)ora locală la Răcnetul Crăpaţi-
lor, 3, nr. 104, 18-24 nov. 2004, p. 3. (Vlad Tepeluş). 
 
Unde ne sînt aristocraţii?! (H)ora locală la Răcnetul Cră-
paţilor, 3, nr. 104, 18-24 nov. 2004, p. 7. (Cristian Lăpuşte). 
 
Catindaţii… zdrenţuiţi. (H)ora locală la Răcnetul Crăpaţilor, 
3, nr. 105, 25 nov.-1 dec. 2004, p. 8. (Vlad Tepeluş). 
 
De la costume la demisie. (H)ora locală la Răcnetul Crăpaţi-
lor, 3, nr. 105, 25 nov.-1 dec. 2004, p. 7. (Vlad Tepeluş). 
 
Aţi fost vreodată la Drăghia? (H)ora locală la Răcnetul Cră-
paţilor, 3, nr. 106, 2-8 dec. 2004, p. 4. (Ghi Duşu). 
 
De(z)gustarea la borhot. (H)ora locală la Răcnetul Crăpa-
ţilor, 3, nr. 106, 2-8 dec. 2004, p. 3. (Lenuţa Borhotici). 
 
Politicoza. (H)ora locală la Răcnetul Crăpaţilor, 3, nr. 108, 
16-22 dec. 2004, p. 3. (Tepeluş Vodă). 
 
Stăpînul şi sluga. (H)ora locală la Răcnetul Crăpaţilor, 3,  
nr. 108, 16-22 dec. 2004, p. 3. (Ghi Duşu). 
 
„Ghidul” cu evaziuni fiscale. (H)ora locală la Răcnetul Cră-
paţilor, 3, nr. 109, 23-29 dec. 2004, p. 4. (Vlad Someşan). 
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Un alt …ESCU la Cotroceni. (H)ora locală la Răcnetul Cră-
paţilor, 3, nr. 109, 23-29 dec. 2004, p. 4. (Virgil Buzdugan). 
 
Liberali de frunte, pedişti cu stea în frunte. (H)ora locală la 
Răcnetul Crăpaţilor, 3, nr. 110, 30 dec. 2004-5 ian. 2005,  
p. 3. (Ghi Duşu). 
 
 2005 
 
Românizarea Maramureşului după Marea Unire. Graiul 
Maramureşului, 16, nr. 4488, 3 ian. 2005, p. 11. 
 
Semiţi, antisemiţi, xenofobi, refuznicii de ordine decorative. 
(H)ora locală la Răcnetul Crăpaţilor, 4, nr. 111, 6-12 ian. 
2005, p. 10. (Ion Nedecoratu). 
 
Ce va face Ciocciolina? (H)ora locală la Răcnetul Crăpa-
ţilor, 4, nr. 112, 13-19 ian. 2005, p. 4. (Andrei Varga). 
 
N-a văzut orbul Brăila! (H)ora locală la Răcnetul Crăpaţi-
lor, 4, nr. 113, 20-26 ian. 2005, p. 3. (Avram Iancu). 
 
În absenţa deputaţilor… mecanici?! (H)ora locală la 
Răcnetul Crăpaţilor, 4, nr. 114, 27 ian.-2 febr. 2005, p. 3. 
(Alex. Lăpuşneanu). 
 
Armonii ucrainene. (H)ora locală la Răcnetul Crăpaţilor, 4, 
nr. 115, 3-9 febr. 2005, p. 7. (Ihor Baranciuk). 
 
Academia, rutenii şi oltenii. (H)ora locală la Răcnetul Cră-
paţilor, 4, nr. 116, 10-15 febr. 2005, p. 10. (Ihor Baranciuk). 
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Nimic despre Trianon. (H)ora locală la Răcnetul Crăpaţilor, 
4, nr. 117, 17-23 febr. 2005, p. 3 . (Avram Iancu). 
 
Huţulii - „moţii” ucrainenilor. (H)ora locală a Mara-
mureşului, 4, nr. 118, 24 febr.-2 mart. 2005, p. 3. (Ihor Ba-
ranciuk). 
 
Măi faliţi, datoriile cînd le plătiţi? (H)ora locală a Mara-
mureşului, 4, nr. 119, 3-9 mart. 2005, p. 3. (Ionuţ Fiscalu). 
 
„Fascinantul” Maramureş neturistic. (H)ora locală a Mara-
mureşului, 4, nr. 120, 10-16 mart. 2005, p. 10. (Liviu Şi-
man). 
 
Ţărănistul (ne)popular. (H)ora locală a Maramureşului, 4, 
nr. 121, 17-23 mart. 2005, p. 10. (Ion Alungatu). 
 
Cu PIN – Ursul Carpatin către cimitir. (H)ora locală a 
Maramureşului, 4, nr. 122, 24-30 mart. 2005, p. 3. (Pavel 
Guşandru). 
 
Statuie pentru Stiopa. (H)ora locală a Maramureşului, 4,  
nr. 123, 31 mart.-5 apr. 2005, p. 9. (Iurie Medvedecz). 
 
Acelaşi text pe două voci. (H)ora locală a Maramureşului, 4, 
nr. 124, 6-12 apr. 2005, p. 4. (Alex. Sălăjan). 
 
Moldovenii - „rusinii” ucrainenilor. (H)ora locală a Mara-
mureşului, 4, nr. 125, 13-19 apr. 2005, p. 3. (Ihor Baran-
ciuk). 
 
„Sălbăticia” exagerărilor. (H)ora locală a Maramureşului, 
4, nr. 125, 13-19 apr. 2005, p. 9. (Dan Stejeran). 
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Cine n-are bătrâni… (H)ora locală a Maramureşului, 4,  
nr. 126, 20-26 apr. 2005, p. 3. (Gh. Rozăvleanu). 
 
A decedat „Renaşterea maramureşeană?” (H)ora locală a 
Maramureşului, 4, nr. 127, 28 apr.-4 mai 2005, p. 10. (Mara 
Izanu). 
 
Iubiţi-vă pe sîni! (H)ora locală a Maramureşului, 4,  
nr. 128, 5-11 mai 2005, p. 3. (Liviu Parazitu). 
 
„Civilizaţia” oftalmologică. (H)ora locală a Maramureşului, 
4, nr. 129, 12-18 mai 2005, p. 9. (Larisa Buzdugan). 
 
Lepădarea de lider. (H)ora locală a Maramureşului, 4,  
nr. 129, 12-18 mai 2005, p. 4. (Mara Izanu). 
 
Horoscopul şi jandarmul. (H)ora locală a Maramureşului, 4, 
nr. 130, 19-25 mai 2005, p. 3. (Liviu Buteanu). 
 
Mult hulitul „tovarăş”. (H)ora locală a Maramureşului, 4, 
nr. 130, 19-25 mai 2005, p. 4. (Mara Izanu). 
 
Baia Mare are prefect pe „banii noştri”. (H)ora locală a 
Maramureşului, 4, nr. 131, 26 mai-1 iun. 2005, p. 4. (Mara 
Izanu). 
 
Hruşciov şi Băsescu. (H)ora locală a Maramureşului, 4,  
nr. 132, 2-8 iun. 2005, p. 4. (Liviu Stegeran). 
 
Şi declaraţii, dar şi controlul averilor. (H)ora locală a 
Maramureşului, 4, nr. 132, 2-8 iun. 2005, p. 3. (Mara Izanu). 
 
Un miliard pentru harakiri? (H)ora locală a Maramureşului, 
4, nr. 133, 9-15 iun. 2005, p. 4. (Ivan Zaterkov). 
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Euro-Lata Angelică. (H)ora locală a Maramureşului, 4,  
nr. 134, 16-22 iun. 2005, p. 9. (Mircea Răzoranu). 
 
Ori procurorii sînt tîmpiţi, ori marii corupţi sînt cinstiţi! 
(H)ora locală a Maramureşului, 4, nr. 134, 16-22 iun. 2005, 
p. 4. (Mara Izanu). 
 
Magia ţigării. (H)ora locală a Maramureşului, 4, nr. 135,  
23-29 iun. 2005, p. 9. (Mara Izanu). 
 
Mesaje poluate cu vorbe. (H)ora locală a Maramureşului, 4, 
nr. 135, 23-29 iun. 2005, p. 3. (Liviu Mazilescu). 
 
Un sondaj PUR şi simplu mincinos. (H)ora locală a Mara-
mureşului, 4, nr. 135, 23-29 iun. 2005, p. 3. (Ioan Burtosu). 
 
Mircea, fă-te că privatizezi „Transilvania”. (H)ora locală a 
Maramureşului, 4, nr. 136, 30 iun.-6 iul. 2005, p. 3. (Gelu 
Vlădescu). 
 
Unde ne sînt „manerele” liderilor PSD? (H)ora locală a 
Maramureşului, 4, nr. 136, 30 iun.-6 iul. 2005, p. 4. (Mara 
Izanu). 
 
Săracul rege bogat. (H)ora locală a Maramureşului, 4,  
nr. 137, 7-13 iul. 2005, p. 4. (Mara Izanu). 
 
Sărutul lui Iuscenko. (H)ora locală a Maramureşului, 4,  
nr. 137, 7-13 iul. 2005, p. 3. (Igor Ceremuş). 
 
Aşteptînd răspunsul Majestăţii Sale. (H)ora locală a Mara-
mureşului, 4, nr. 138, 14-20 iul. 2005,p. 4. (Mara Izanu). 
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Inflaţie de cetăţeni de onoare. (H)ora locală a Maramure-
şului, 4, nr. 138, 14-20 iul. 2005, p. 3. (Liviu Stegeran). 
 
Proza jurnalistului sau jurnalismul prozei. Graiul Mara-
mureşului, 17, nr. 4654, 16-17 iul. 2005, p. 5. 
 
„Pac la războiu” cu... electoratul. (H)ora locală a Mara-
mureşului, 4, nr. 139, 21-27 iul. 2005, p. 3. (Tudor Vraişte). 
 
Barbul nu s-a „bărberit” de politichie. (H)ora locală a 
Maramureşului, 4, nr. 140, 28 iul.-3 aug. 2005, p. 3. (Gheor-
ghiţă Toptanu). 
 
Mona Muscă şi onoarea de la Săpânţa. (H)ora locală a 
Maramureşului, 4, nr. 140, 28 iul.-3 aug. 2005, p. 4. (Mara 
Izanu). 
 
Controale la „sînge” – fraude în creştere. (H)ora locală a 
Maramureşului, 4, nr. 141, 4-10 aug. 2005, p. 3. (Mara 
Izanu). 
 
Radu Stroe, şmecherii şi parveniţii. (H)ora locală a Mara-
mureşului, 4, nr. 141, 4-10 aug. 2005, p. 10. (Mircea 
Domuţa). 
 
Serviciul de evidenţă a persoanelor. Graiul Maramureşului, 
17, nr. 4671, 5 aug. 2005, p. 1, 3. 
 
Hai la nuntă cu grăbire! (H)ora locală a Maramureşului, 4, 
nr. 142, 11-17 aug. 2005, p. 3. (Mara Izanu). 
 
Prezicătoare, clarvăzătoare, şarlatanism şi naivi. (H)ora 
locală a Maramureşului, 4, nr. 143, 18-24 aug. 2005, p. 3. 
(Omida Vrăjitoru). 
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Mincinoşii „maieştri” de pe Axa Băsescu. (H)ora locală a 
Maramureşului, 4, nr. 144, 25-31 aug. 2005, p. 9. (Mara 
Izanu). 
 
Reînviind Evul Mediu! (H)ora locală a Maramureşului, 4, 
nr. 144, 25-31 aug. 2005, p. 3. (Mara Izanu). 
 
Discoteci decibelice. (H)ora locală a Maramureşului, 4,  
nr. 146, 8-14 sept. 2005, p. 9. (Mara Izanu). 
 
Şi trîntori la festivalul stuparilor. (H)ora locală a Mara-
mureşului, 4, nr. 147, 15-21 sept. 2005, p. 3. (Mara Izanu). 
 

Şcoala ca o biserică. (H)ora locală a Maramureşului, 4,  
nr. 148, 22-26 sept. 2005, p. 3. (Mara Izanu). 
 
Miliardele de la capătul… mastodontului. (H)ora locală a 
Maramureşului, 4, nr. 149, 29 sept.-5 oct. 2005, p. 6. (Codruţ 
Pintea). 
 
Onoarea, sănătatea şi turbiditatea. (H)ora locală a Mara-
mureşului, 4, nr. 149, 29 sept.-5 oct. 2005, p. 4. (Mara 
Izanu). 
 
Composesoratul nu-i „frate” cu codrul? (H)ora locală a 
Maramureşului, 4, nr. 150, 6-12 oct. 2005, p. 9. (Nicoară 
Rarişte). 
 
Ţărăniştii îţi strîng rîndurile. (H)ora locală a Maramure-
şului, 4, nr. 150, 6-12 oct. 2005, p. 4. (Cornel Căposu). 
 
Borşenii, legionarii şi evreii: 10 octombrie - Ziua Holocaus-
tului. Graiul Maramureşului, 17, nr. 4726, 8-9 oct. 2005, p. 10. 
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Cuvîntul care jigneşte. (H)ora locală a Maramureşului, 4,  
nr. 151, 13-19 oct. 2005, p. 8. (Ştefan Dăncuş). 
 
Galeria haioşilor – Stalin, Băsescu şi Bush. (H)ora locală a 
Maramureşului, 4, nr. 151, 13-19 oct. 2005, p. 10. (Vasile 
Toporan). 
 
Să muriţi… bolnavi! (H)ora locală a Maramureşului, 4,  
nr. 151, 13-19 oct. 2005, p. 3. (Mara Izanu). 
 
Dascălii în uniformă. (H)ora locală a Maramureşului, 4,  
nr. 152, 20-26 oct. 2005, p. 10. (Mara Izanu). 
 

Un comunist din Lăpuş. (H)ora locală a Maramureşului, 4, 
nr. 152, 20-26 oct. 2005, p. 3. (Mircea Petruţ). 
 
Deţinuţii „şefi” de cadre?! (H)ora locală a Maramureşului, 
4, nr. 153, 27 oct.-2 nov. 2005, p. 3. (Gicu Contraşiu). 
 
Miza pe mînz, şaua pe armăsar. (H)ora locală a Mara-
mureşului, 4, nr. 153, 27 oct.-2 nov. 2005, p. 4. (Mara Iza-
nu). 
 
Comunele electorale – falimentare. (H)ora locală a Mara-
mureşului, 4, nr. 154, 3-9 nov. 2005, p. 3. (Mara Izanu). 
 
„Ecvestra” moşului. (H)ora locală a Maramureşului, 4,  
nr. 155, 10-16 nov. 2005, p. 8. (Petru Camilar). 
 
Maramureşul – un judeţ supra-retrocedat. (H)ora locală a 
Maramureşului, 4, nr. 155, 10-16 nov. 2005, p. 3. (Mara 
Izanu). 
 



Vasile Gaftone - 75 

 111

Un prinţ de miliarde fără Principat. (H)ora locală a Mara-
mureşului, 4, nr. 155, 10-16 nov. 2005, p. 10. (Mircea 
Petruţ). 
 
„Ar fi o ruşine ca Maramureşul să nu aibă prefect român”. 
(H)ora locală a Maramureşului, 4, nr. 156, 17-23 nov. 2005, 
p. 10. (Ioan Codrea-Hotico). 
 
Borşa văzută de un legionar. (H)ora locală a Maramure-
şului, 4, nr. 156, 17-23 nov. 2005, p. 10; nr. 157, 24-30 nov. 
2005, p. 10; nr. 158, 1-7 dec. 2005, p. 10; nr. 159, 8-14 dec. 
2005, p. 10; nr. 160, 15-21 dec. 2005, p. 10; nr. 161, 22-28 
dec. 2005, p. 10; nr. 162, 29 dec. 2005-4 ian. 2006, p. 10. 
(Mara Izanu). 
 

Princiarul voiaj în satul energiei. (H)ora locală a Mara-
mureşului, 4, nr. 157, 24-30 nov. 2005, p. 4. (Zorovavel 
Marchiş). 
 
„Faţa neştiută” a Marii Uniri. Graiul Maramureşului, 17, 
nr. 4769, 28 nov. 2005, p. 1, 3 ; nr. 4770, 29 nov. 2005,  
p. 1, 3 ; nr. 4771, 30 nov. 2005, p. 3 ; nr. 4772, 1 dec. 2005, 
p. 9. 
 
Părinţii în mocirla avariţiei. (H)ora locală a Maramureşului, 
4, nr. 158, 1-7 dec. 2005, p. 3. (Justin Rohianu). 
 
„Stimabilii” trădători de partid. (H)ora locală a Maramu-
reşului, 4, nr. 158, 1-7 dec. 2005, p. 4. (Mircea Suliman). 
 
Un surîs cinotic de 270 milioane lei. (H)ora locală a Mara-
mureşului, 4, nr. 159, 8-14 dec. 2005, p. 3. (Nicoară Steţco). 
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Violul de la Rozavlea şi violatorul din Augsburg. (H)ora 
locală a Maramureşului, 4, nr. 159, 8-14 dec. 2005, p. 4. 
(Ioan Codrea-Hotico). 
 
Şereş – senator plagiator? (H)ora locală a Maramureşului, 
4, nr. 159, 8-14 dec. 2005, p. 3. (Florin Constantiniu). 
 
Baia Mare şi caracterele sale. (H)ora locală a Maramureşului, 
4, nr. 161, 22-28 dec. 2005, p. 12. (Ioan Codreanu). 
 
„Colindul” inconştienţei. (H)ora locală a Maramureşului, 4, 
nr. 161, 22-28 dec. 2005, p. 12. (Anca Firizan). 
 
Dreptul la memorii. Graiul Maramureşului, 17, nr. 4794,  
29 dec. 2005, p. 6. 
 

 2006 
 
„Cal Troian Intra Muros” la... Borşa! Graiul Maramure-
şului, 17, nr. 4810, 19 ian. 2006, p. 5. 
 
Pohta regească. (H)ora locală a Maramureşului, 5, nr. 166, 
2-8 febr. 2006, p. 3. (Ionel Ţăranu). 
 
Iuliu Maniu muribund la Sighet.  Graiul Maramureşului, 
18, nr. 4823, 3 febr. 2006, p. 1, 3. 
 
Nebunia retrocedărilor. (H)ora locală a Maramureşului, 5, 
nr. 167, 9-15 febr. 2006, p. 3. (Mara Izanu – M.I.). 
 
Nu-s procurori, ci parchetari. (H)ora locală a Maramure-
şului, 5, nr. 170, 23 febr.-1 mart. 2006, p. 3. (Ion Andreicuţ – 
I.A.). 
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Bolnavii închipuiţi, hoţi cinstiţi?! (H)ora locală a Mara-
mureşului, 5, nr. 171, 2-8 mart. 2006, p. 5. (Florin Drăguşin 
–F.I.). 
 
KlMan sau „ritualul Yanomano”. (H)ora locală a Mara-
mureşului, 5, nr. 172, 9-15 mart. 2006, p. 4. (Victor Străuţ – 
V.S.). 
 
De ce nu vine regele Cioabă să-şi vadă supuşii din 
Maramureş. (H)ora locală a Maramureşului, 5, nr. 172,  
9-15 mart. 2006, p. 5. (Victor Străuţ –V.S.). 
 
Monarhia îşi salvează bogăţia. (H)ora locală a Mara-
mureşului, 5, nr. 173, 16-22 mart. 2006, p. 5. (Victor Străuţ – 
V.S.). 
 
Talpeşii. (H)ora locală a Maramureşului, 5, nr. 173, 16-22 
mart. 2006, p. 4. (Victor Străuţ – V.S.). 
 
Jaful … legalizat. (H)ora locală a Maramureşului, 5, nr. 174, 
23-29 mart. 2006, p. 5. (Victor Străuţ – V.S.). 
 
Clocotriştii. Graiul Maramureşului, 18, nr. 4869, 29 mart. 
2006, p. 16. 
 
Impotenţă… politică. (H)ora locală a Maramureşului, 5,  
nr. 175, 30 mart.-5 apr. 2006, p. 5. (Mara Izanu – M.I.). 
 
Aţi văzut maramureşeni fericiţi? (H)ora locală a Mara-
mureşului, 5, nr. 176, 6-12 apr. 2006, p. 17. (Mara Izanu –
M.I.). 
 
Performanţe la secţia de Cardiologie Baia Mare. Graiul 
Maramureşului, 18, nr. 4882, 13 apr. 2006, p. 8. 
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Brebul princiar. (H)ora locală a Maramureşului, nr. 177,  
13-19 apr. 2006, p. 17. (Victor Străuţ – V.S.). 
 
„20/20” şi handicapaţii din Sighet. (H)ora locală a Mara-
mureşului, 5, nr. 177, 13-19 apr. 2006, p. 5. (Mara Izanu – 
M.I.). 
 
Clopotele-n dungă la Săpânţa. (H)ora locală a Maramure-
şului, 5, nr. 178, 20-26 apr. 2006, p. 5. (Mara Izanu – M.I.). 
 
ISO 1400l şi obezitatea. (H)ora locală a Maramureşului, 5, 
nr. 179, 27 apr.-3 mai 2006, p. 7. (Victor Străuţ – V.S.). 
 
Mortul din Cimitirul CDR – Coaliţia Anticorupţie. (H)ora 
locală a Maramureşului, 5, nr. 179, 27 apr. -3 mai 2006, p. 5. 
(Victor Străuţ – V.S.). 
 
Boboc în Europa. „Miss”-corigentă în Maramureş. (H)ora 
locală a Maramureşului, 5, nr. 180, 4-10 mai 2006, p. 17. 
(Mara Izanu). 
 
Lacome doamnele „SC-uri”. (H)ora locală a Maramure-
şului, 5, nr. 182, 18-24 mai 2006, p. 4. (Victor Străuţ). 
 
Nu am văzut, nu am auzit, dar am semnat jaful. (H)ora lo-
cală a Maramureşului, 5, nr. 182, 18-24 mai 2006, p. 5. 
(Mara Izanu). 
 
„Încoronarea” pe Solovan. (H)ora locală a Maramureşului, 
5, nr. 183, 25-31 mai 2006, p. 4. (Florin Năsălie). 
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Ospitalitatea moroşană, promisiunea americană. (H)ora 
locală a Maramureşului, 5, nr. 184, 1-7 iun. 2006, p. 4. 
(Mara Izanu – M.I.). 
 
Subteranele turismului. (H)ora locală a Maramureşului, 5, 
nr. 184, 1-7 iun. 2006, p. 17. (Mara Izanu). 
 
Lecţia americană de corupţie. (H)ora locală a Maramure-
şului, 5, nr. 185, 8-14 iun. 2006, p. 4. (Victor Străuţ). 
 
Evaziunea agricolă şi „arta asocierii”. (H)ora locală a 
Maramureşului, 5, nr. 185, 8-14 iun. 2006, p. 5. (Mara Izanu 
– M.I.). 
 
Nimic despre Everest. (H)ora locală a Maramureşului, 5,  
nr. 186, 15-21 iun. 2006, p. 17. (Laura Dumbravă). 
 

Regele, mareşalul şi partidele politice : 23 august 1944. 
Graiul Maramureşului, 18, nr. 4992, 22 aug. 2006, p. 5;  
nr. 4993, 23 aug. 2006, p. 5 ; nr. 4994, 24 aug. 2006, p. 10. 
 
Minoritarii care ne hărţuiesc. (H)ora locală a Maramure-
şului, 5, nr. 196, 24-30 aug. 2006, p. 8. (Victor Străuţ). 
 
50 miliarde lei la Alba-Iulia. (H)ora locală a Maramure-
şului, 5, nr. 198, 6-12 sept. 2006, p. 4. (Victor Străuţ). 
 
Paradisul pescuitorilor în ape tulburi. (H)ora locală a 
Maramureşului, 5, nr. 199, 13-19 sept. 2006, p. 4. (Victor 
Străuţ). 
 
Excelenţă de 2 lei. (H)ora locală a Maramureşului, 5,  
nr. 200, 20-26 sept. 2006, p. 4. (Mara Izanu). 
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Puricele şi Elefantul. (H)ora locală a Maramureşului, 5,  
nr. 200, 20-26 sept. 2006, p. 15. (Victor Străuţ). 
 
Atak la albina carpatină. (H)ora locală a Maramureşului, 5, 
nr. 201, 27 sept.-3 oct. 2006, p. 4. (Mara Izanu). 
 
Denaturarea cu luhău. (H)ora locală a Maramureşului, 5, 
nr. 203, 11-17 oct. 2006, p. 5. (Ion Buzdugan – I.B.). 
 
„La oi, popo, la oi, drace!” (H)ora locală a Maramureşului, 
5, nr. 203, 11-17 oct. 2006, p. 15. (Mara Izanu). 
 
Iorgulescu, Papa şi lustraţia. (H)ora locală a Maramure-
şului, 5, nr. 204, 18-24 oct. 2006, p. 4. (Ion Buzdugan). 
 
Lecţia olandeză şi fosa septică. (H)ora locală a Maramure-
şului, 5, nr. 205, 25-30 oct. 2006, p. 4. (Mara Izanu). 
 

Grandomania parohială. (H)ora locală a Maramureşului, 5, 
nr. 205, 25-30 oct. 2006, p. 5. (Ion Buzdugan). 
 
Stolo şi Cimitirul său vesel. (H)ora locală a Maramureşului, 
5, nr. 205, 25-30 oct. 2006, p. 8. (Victor Străuţ). 
 
Clovnii de onoare. (H)ora locală a Maramureşului, 5,  
nr. 206, 1-7 nov. 2006, p. 4. (Victor Străuţ). 
 
O stafie umblă prin Maramureş (UF! FD-SS). (H)ora lo-
cală a Maramureşului, 5, nr. 206, 1-7 nov. 2006, p. 5. (Ion 
Buzdugan – I.B.). 
 
Ce-i în guşă… şi-n căpuşă?! (H)ora locală a Maramure-
şului, 5, nr. 207, 8-14 nov. 2006, p. 5. (Ion Buzdugan). 
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Noua nomenclatură. (H)ora locală a Maramureşului, 5,  
nr. 207, 8-14 nov. 2006, p. 7. (Ion Buzdugan – I.B.). 
 
Codrule, codruţule/ Mai ai lemn, drăguţule? (H)ora locală a 
Maramureşului, 5, nr. 208, 15-21 nov. 2006, p. 4. (Victor 
Străuţ). 
 
Năşitul, caritatea şi mizeria. (H)ora locală a Maramureşului, 
5, nr. 208, 15-21 nov. 2006, p. 17. (Mara Izanu –M.I.). 
 
Chertiţie în Cimitirul săracilor. (H)ora locală a Maramure-
şului, 5, nr. 209, 22-28 nov. 2006, p. 7. (Victor Străuţ). 
 
Eşarfarii. (H)ora locală a Maramureşului, 5, nr. 209, 22-28 
nov. 2006, p. 12. (Ion Buzdugan – I.B.). 
 
Dar cu politicieni de tinichea. (H)ora locală a Maramure-
şului, 5, nr. 210, 29 nov.-5 dec. 2006, p. 17. (Mara Izanu). 
 
Trist pe soclu, Voievodul sta. (H)ora locală a Maramure-
şului, 5, nr. 210, 29 nov.-5 dec. 2006, p. 17. (Mara Izanu). 
 
Ideea Marii Uniri la Lucaciu şi Goga. Graiul Maramureşu-
lui, 18, nr. 5080, 2-3 dec. 2006, p. 5. 
 
Detronîndu-l pe Ivasiuc. (H)ora locală a Maramureşului, 5, 
nr. 211, 6-12 dec. 2006, p. 16. (Ion Buzdugan – I.B.). 
 
Podul „istoric” al mincinoşilor. (H)ora locală a Mara-
mureşului, 5, nr. 212, 13-19 dec. 2006, p. 16. (Mara Izanu). 
 
Unde sînt proiectele PSD-iştilor? (H)ora locală a Mara-
mureşului, 5, nr. 212, 13-19 dec. 2006, p. 17. (Victor Străuţ). 
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Fata Morgana a „dreptăţii”. (H)ora locală a Maramure-
şului, 5, nr. 213, 20-26 dec. 2006, p. 22. (Ion Buzdugan). 
 
De ce sînt euro-sceptic? (H)ora locală a Maramureşului, 5, 
nr. 214, 27 dec. 2006-2 ian. 2007, p. 21. (Victor Străuţ). 
 
 2007 
 
Maculata inocenţă? (H)ora locală a Maramureşului, 6,  
nr. 215, 4-10 ian. 2007, p. 5. (Victor Străuţ). 
 
Super-schi la… Szolnok? (H)ora locală a Maramureşului, 6, 
nr. 215, 4-10 ian. 2007, p. 20. (Mara Izanu). 
 
Mireasa refuzată de PD. (H)ora locală a Maramureşului, 6, 
nr. 216, 11-17 ian. 2007, p. 5. (Victor Străuţ). 
 
Ubi bene, ibi partidul. (H)ora locală a Maramureşului, 6,  
nr. 217, 18-24 ian. 2007, p. 5. (Ion Buzdugan – I.B.). 
 
Paltonul lui Akaki Băseschievici. (H)ora locală a Mara-
mureşului, 6, nr. 219, 1-7 febr. 2007, p. 5. (Ion Buzdugan – 
I.B.). 
 
O condamnare mai lungă decât viaţa : omul politic Iuliu 
Maniu. Graiul Maramureşului, 19, nr. 5130, 3-4 febr. 2007, 
p. 1, 3. 
 
Onorabilii şi gropile. (H)ora locală a Maramureşului, 6,  
nr. 220, 8-14 febr. 2007, 4. (Victor Străuţ). 
 
Stafia conservatoare şi marea dezamăgire. (H)ora locală a 
Maramureşului, 6, nr. 221, 15-21 febr. 2007, p. 5. (Vlad Ste-
jeran). 
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Münchhausen de Tămaia. (H)ora locală a Maramureşului, 
6, nr. 221, 15-21 febr. 2007, p. 2. (Sisoe Şvejkulesku). 
 
Euro-căsătoriile. (H)ora locală a Maramureşului, 6, nr. 223, 
1-7 mart. 2007, p. 4. (Răzvan şi Vidra). 
 
Iuscenko ne trage de urechi. (H)ora locală a Maramure-
şului, 6, nr. 224, 8-14 mart. 2007, p. 4. (A. Iurea). 
 
Umilirea juristului şi „onoarea” avocatului. (H)ora locală a 
Maramureşului, 6, nr. 225, 15-21 mart. 2007, p. 4. (Vlad Cri-
şan). 
 
Pilda padrelui Amador Roig. (H)ora locală a Maramure-
şului, 6, nr. 225, 15-21 mart. 2007, p. 20. (Mara Izanu – 
M.I.). 
 

Nostalgia nanei Lucreţia. (H)ora locală a Maramureşului, 6, 
nr. 226, 22-28 mart. 2007, p. 4. (Victor Străuţ). 
 
Congresmanii ruteni îi jignesc pe ucraineni (şi pe sighet-
eni). (H)ora locală a Maramureşului, 6, nr. 226, 22-28 mart. 
2007, p. 7. (Ion Buzdugan – I.B.). 
 
Vadim şi ţărăniştii. (H)ora locală a Maramureşului, 6,  
nr. 227, 29 mart.-4 apr. 2007, p. 4. (Ion Buzdugan – I.B.). 
 
Duda şi „calea regală”. (H)ora locală a Maramureşului, 6, 
nr. 227, 29 mart.-4 apr. 2007, p. 17. (Vlad Crişan). 
 
Brînză „exportată” – Elena Udrea. (H)ora locală a Mara-
mureşului, 6, nr. 227, 29 mart.-4 apr. 2007, p. 20. (Ion Buz-
dugan – I.B.). 
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Toiagul înţelepci(h)unii. (H)ora locală a Maramureşului, 6, 
nr. 228, 5-11 apr. 2007, p. 4. (Victor Străuţ). 
 
Noii barbari. (H)ora locală a Maramureşului, 6, nr. 229,  
12-18 apr. 2007, p. 4. (Victor Străuţ). 
 
Neglijenţa – semn divin? (H)ora locală a Maramureşului, 6, 
nr. 229, 12-18 apr. 2007, p. 7. (Ion Buzdugan – I.B.). 
 
Remeş n-a încăput în fotoliul ministerial. (H)ora locală a 
Maramureşului, 6, nr. 229, 12-18 apr. 2007, p. 15. (Vasile 
Scăunaş). 
 
„Securiştii” de azi. (H)ora locală a Maramureşului, 6,  
nr. 230, 19-25 apr. 2007, p. 2. (Mara Izanu – M.I.). 
 
„D.A.” – un plagiat american? (H)ora locală a Maramure-
şului, 6, nr. 230, 19-25 apr. 2007, p. 4. (Ion Buzdugan – 
I.B.). 
 
Raportul Tismăneanu – o răfuială troţkistă? (H)ora locală a 
Maramureşului, 6, nr. 230, 19-25 apr. 2007, p. 6. (Victor 
Străuţ). 
 
Nero n-a incendiat Baia Mare. (H)ora locală a Mara-
mureşului, 6, nr. 231, 26 apr.-2 mai 2007, p. 13. (Vlad Cri-
şan). 
 
Nu-i huliţi pe baronii cinstiţi! (H)ora locală a Maramure-
şului, 6, nr. 232, 3-9 mai 2007, p. 15. (Mara Izanu). 
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Şi Şvejk a fost curajos, chiar brav. (H)ora locală a Mara-
mureşului, 6, nr. 234, 17-23 mai 2007, p. 4. (Ion Buzdugan – 
I.B.). 
 
Cînd este prost un evreu ? (H)ora locală a Maramureşului, 
6, nr. 234, 17-23 mai 2007, p. 16. (Victor Străuţ). 
 
Baia Mare ca un supermarket. (H)ora locală a Maramure-
şului, 6, nr. 235, 24-30 mai 2007, p. 7. (Ion Buzdugan – 
I.B.). 
 
Aoleu, ce mitro-politică vine de la Cluj! (H)ora locală a 
Maramureşului, 6, nr. 235, 24-30 mai 2007, p. 16. (Vlad Cri-
şan). 
 
„Telectualii” lui Băse. (H)ora locală a Maramureşului, 6,  
nr. 235, 24-30 mai 2007, p. 4. (Victor Străuţ). 
 
Petre Roman vrea la pensionari. (H)ora locală a Maramure-
şului, 6, nr. 236, 31 mai-5 iun. 2007, p. 2. (Victor Străuţ). 
 
Prefectul pe post de Mahomed. (H)ora locală a Maramure-
şului, 6, nr. 237, 6-12 iun. 2007, p. 7. (Victor Străuţ). 
 
Şuncă pe… Unipam. (H)ora locală a Maramureşului, 6,  
nr. 237, 6-12 iun. 2007, p. 4. (Victor Străuţ). 
 
Trufia Cezarului. (H)ora locală a Maramureşului, 6, nr. 237, 
6-12 iun. 2007, p. 13. (Vlad Crişan). 
 
Încălzirea „săracilor” proprietari  de pădure. (H)ora locală 
a Maramureşului, 6, nr. 238, 13-19 iun. 2007, p. 4. (Victor 
Străuţ). 
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Mai există „vecini cumsecade”? (H)ora locală a Maramure-
şului, 6, nr. 238, 13-19 iun. 2007, p. 13. (Vlad Crişan). 
 
Alianţă, alianţă/ Eşti parşivă ca o Tanţă! (H)ora locală a 
Maramureşului, 6, nr. 239, 20-26 iun. 2007, p. 4. (Vlad Cri-
şan). 
 
Contrabandă peste Tisa. (H)ora locală a Maramureşului, 6, 
nr. 240, 27 iun.-3 iul. 2007, p. 5. (Ion Buzdugan). 
 
Doina Cotrocenarului. (H)ora locală a Maramureşului, 6, 
nr. 240, 27 iun.-3 iul. 2007, p. 15. (Ion Buzdugan). 
 
Vida Geza în „Deceniul prăbuşirilor”. Graiul Maramure-
şului, 19, nr. 5250, 28 iun. 2007, p. 11. 
 
Lustragii CV-urilor. (H)ora locală a Maramureşului, 6,  
nr. 241, 4-10 iul. 2007, p. 5. (Vlad Crişan). 
 
Hulpoiul de presă şi vulpoiul existenţial. (H)ora locală a 
Maramureşului, 6, nr. 241, 4-10 iul. 2007, p. 17. (Ion Buz-
dugan). 
 
Cinismul (in)corupţilor. (H)ora locală a Maramureşului, 6, 
nr. 242, 11-17 iul. 2007, p. 4. (Ion Buzdugan). 
 
„Ducatele” lui Mitruţ. (H)ora locală a Maramureşului, 6,  
nr. 242, 11-17 iul. 2007, p. 8. (Victor Străuţ – V.S.). 
 
„Noua eră. O nouă sectă?” (H)ora locală a Maramureşului, 
6, nr. 243, 18-24 iul. 2007, p. 4. (Ion Buzdugan). 
 



Vasile Gaftone - 75 

 123

Recalcularea pensiilor la… apus! (H)ora locală a Mara-
mureşului, 6, nr. 243, 18-24 iul. 2007, p. 4. (Ion Buzdugan – 
I.B.). 
 
Cum e turcul – şi pistolul de partid. (H)ora locală a Mara-
mureşului, 6, nr. 244, 25-31 iul. 2007, p. 6. (Victor Străuţ). 
 
Distracţie pe banii publici. (H)ora locală a Maramureşului, 
6, nr. 244, 25-31 iul. 2007, p. 4. (Ion Buzdugan). 
 
Profanarea. Graiul Maramureşului, 19, nr. 5279, 1 aug. 
2007, p. 4. 
 
Pe ce loc se află Maramureşul în topul judeţelor? (H)ora 
locală a Maramureşului, 6, nr. 245, 1-7 aug. 2007, p. 4. (Ion 
Buzdugan). 
 
Prea mic pentru un general atît de măreţ! (H)ora locală a 
Maramureşului, 6, nr. 246, 8-14 aug. 2007, p. 4. (Victor 
Străuţ). 
 
G.P.S.-ul republican, Herodot şi gulaşul. (H)ora locală a 
Maramureşului, 6, nr. 247, 15-21 aug. 2007, p. 4. (Victor 
Străuţ). 
 
Mircea Man şi sexul slab… (H)ora locală a Maramureşului, 
6, nr. 247, 15-21 aug. 2007, p. 13. (Ion Buuzdugan – I.B.). 
 
Cine taie coada vulpii? (H)ora locală a Maramureşului, 6, 
nr. 248, 22-28 aug. 2007, p. 4. (Victor Străuţ). 
 
„Părintele istoriei” – gunoier în Maramureş. (H)ora locală 
a Maramureşului, 6, nr. 248, 22-28 aug. 2007, p. 16. (Ion 
Buzdugan – I.B.). 
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Moralitatea la români, pre şi post 23 August 1944. Graiul 
Maramureşului, 19, nr. 5298, 23 aug. 2007, p. 1, 6, 7. 
 
Mârlănia de Săpânţa. (H)ora locală a Maramureşului, 6,  
nr. 249, 29 aug.-5 sept. 2007, p. 5. (Ion Buzdugan). 
 
Nesimţirea, favorul şi ROI-ul. (H)ora locală a Mara-
mureşului, 6, nr. 249, 29 aug.-5 sept. 2007, p. 7. (Ion Buz-
dugan). 
 
Doar haosul e „nou” în analiza sănătăţii. (H)ora locală a 
Maramureşului, 6, nr. 250, 6-12 sept. 2007, p. 4. (Victor 
Străuţ). 
 
Maniheiştii. (H)ora locală a Maramureşului, 6, nr. 250,  
6-12 sept. 2007, p. 5. (Ion Buzdugan). 
 
Privilegiaţii şi leneviţii sociali. (H)ora locală a Maramure-
şului, 6, nr. 251, 13-19 sept. 2007, p. 7. (Ion Buzdugan). 
 
Să moară şi capra viitorilor rezidenţi. (H)ora locală a 
Maramureşului, 6, nr. 252, 20-26 sept. 2007, p. 4. (Victor 
Străuţ). 
 
Sub patrafirul lui Dinescu. (H)ora locală a Maramureşului, 
6, nr. 251, 13-19 sept. 2007, p. 4. (Victor Străuţ). 
 
Sarkozy are rădăcini maghiaro-evreieşti, nu româneşti. 
(H)ora locală a Maramureşului, 6, nr. 253, 27 sept. -2 oct. 
2007, p. 4. (Ion Buzdugan). 
 
Agenţii de turism… electoral! (H)ora locală a Maramure-
şului, 6, nr. 253, 27 sept.-2 oct. 2007, p. 5. (Victor Străuţ). 
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Ministru pentru Ardeal. (H)ora locală a Maramureşului, 6, 
nr. 254, 3-9 oct. 2007, p. 5. (Victor Străuţ). 
 
Ucigaşul şi magistratul. (H)ora locală a Maramureşului, 6, 
nr. 254, 3-9 oct. 2007, p. 4. (Ion Buzdugan). 
 
Baia Mare are album. Graiul Maramureşului, 19, nr. 5343, 
15 oct. 2007, p. 13. 
 
Nu telenovelă, ci thriller etnografic. (H)ora locală a Mara-
mureşului, 6, nr. 255, 10-16 oct. 2007, p. 15. (Ion Buz-
dugan). 
 
„Veteran” din Afganistan? Graiul Maramureşului, 19,  
nr. 5346, 18 oct. 2007, p. 6. 
 
Îngerul exclus. (H)ora locală a Maramureşului, 6, nr. 256, 
24-30 oct. 2007, p. 15. (Ion Buzdugan). 
 
Ştreangul şi prieteniile penale. (H)ora locală a Maramure-
şului, 6, nr. 257, 31 oct.-5 nov. 2007, p. 6. (Ion Buzdugan). 
 
Grădinile Samiramidei şi (im)potenţa funciară. (H)ora lo-
cală a Maramureşului, 6, nr. 257, 31 oct.-5 nov. 2007,  
p. 13. (Victor Străuţ). 
 
Nu-i pe cine lustra. (H)ora locală a Maramureşului, 6,  
nr. 258, 6-12 nov. 2007, p. 5. (Vasile Străuţ). 
 
Şeful Poliţiei Universului. (H)ora locală a Maramureşului, 
6, nr. 258, 6-12 nov. 2007, p. 5. (Victor Străuţ). 
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Evangheliştii iubirii CDR-iste. (H)ora locală a Maramure-
şului, 6, nr. 259, 12-19 nov. 2007, p. 4. (Ion Buzdugan – 
I.B.). 
 
Matasă, Memorialul Sighet şi Băsescu. (H)ora locală a 
Maramureşului, 6, nr. 259, 12-19 nov. 2007, p. 6. (Victor 
Străuţ – V.S.). 
 
Nişte necunoscuţi la Europarlamentare. (H)ora locală a 
Maramureşului, 6, nr. 261, 21-27 nov. 2007, p. 5. (Ion Buz-
dugan – I.B.). 
 
Poetul „pătimirii noastre” şi idealul naţional : 89 de ani de 
la Marea Unire. Graiul Maramureşului, 19, nr. 5384,  
1-2 dec. 2007, p. 1, 4. 
 
Ştefan Hruşcă – ambasadorul colindelor. (H)ora locală a 
Maramureşului, 6, nr. 263, 5-11 dec. 2007, p. 5. (Victor 
Străuţ – V.S.). 
 
Rulota de tinichea. (H)ora locală a Maramureşului, 6,  
nr. 264, 12-18 dec. 2007, p. 4. (Ion Buzdugan – I.B.). 
 
Vinovaţii fără nume. (H)ora locală a Maramureşului, 6,  
nr. 264, 12-18 dec. 2007, p. 5. (Victor Străuţ). 
 
„Remeş caltaboş” – brand unicat de Maramureş. (H)ora 
locală a Maramureşului, 6, nr. 265, 19 dec. 2007-8 ian. 2008, 
p. 5. (Ion Buzdugan – I.B.). 
 
România cu şi fără regi. Graiul Maramureşului, 19,  
nr. 5407, 31 dec. 2007, p. 6-7. 
 
 2008 
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Steinhardt, legionarii şi „Sfântul închisorilor”. Graiul 
Maramureşului, 20, nr. 5482, 29-30 mart. 2008, p. 12. 
 
„Salva-Vişeu” la 60 de ani. Graiul Maramureşului, 20,  
nr. 5493, 11 apr. 2008, p. 12. 
 
Evreul şi profesorul. Graiul Maramureşului, 20, nr. 5510,  
3-4 mai 2008, p. 12. 
 
Cum au fost „trataţi" Antoneştii la Moscova? Graiul 
Maramureşului, 20, nr. 5578, 22 iul. 2008, p. 7. 
 
Jertfă şi vinovăţie : ecouri la articolele publicate. Graiul 
Maramureşului, 20, nr. 5583, 28 iul. 2008, p. 4. 
 
Iluzii spulberate şi curaj politic. Graiul Maramureşului, 20, 
nr. 5603, 20 aug. 2008, p. 1, 6. 
 
Veturia Goga - „privighetoarea lui Hitler”. Graiul Mara-
mureşului, 20, nr. 5618, 6-7 sept. 2008, p. 10. 
 
Iubirile Reginei Maria şi Marea Unire. Graiul Maramure-
şului, 20, nr. 5657, 22 oct. 2008, p. 6. 
 
„Frăţia de arme” - sub pecetea umilirii : de Ziua Armatei 
Române. Graiul Maramureşului, 20, nr. 5660, 25-26 oct. 
2008, p. 4-5. 
 
Evrei - între drapelul roşu şi tricolorul românesc: Holo-
caust. Graiul Maramureşului, 20, nr. 5661, 27 oct. 2008,  
p. 12. 
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Partide şi politicianism, demagogie şi lăcomie : 90 de ani 
de la Marea Unire. Graiul Maramureşului, 20, nr. 5675,  
12 nov. 2008, p. 12. 
 
Guvernările României Mari : 90 de ani de la Marea Unire. 
Graiul Maramureşului, 20, nr. 5678, 15-16 nov. 2008, p. 6. 
 
Minorităţilor - drepturi, dar şi obligaţii : 90 de ani de la 
Marea Unire. Graiul Maramureşului, 20, nr. 5685, 24 nov. 
2008, p. 12. 
 
„Marea Unire a românilor cu românii 1918”. Graiul 
Maramureşului, 20, nr. 5690, 29-30 nov. 2008, p. 5. 
 
90 de ani de la Marea Unire : elita Maramureşului între 
renegare şi demnitate. Graiul Maramureşului, 20, nr. 5691, 
1 dec. 2008, p. 1, 6. 
 
Adevăruri revoluţionare şi postdecembriste. Graiul Mara-
mureşului, 20, nr. 5709, 22 dec. 2008, p. 4. 
 

 2009 
 
Ilie Lazăr - posibil model de urmat. Graiul Maramureşului, 
21, nr. 5721, 12 ian. 2009, p. 18. 
 
Clerul, averile şi politica : 150 de ani de la „Mica Unire”. 
Graiul Maramureşului, 21, nr. 5728, 20 ian. 2009, p. 7. 
 
Patriotism, incoruptibili şi „Ticăloşi, Măria Ta!”: 150 de 
ani de la „Mica Unire” (1859). Graiul Maramureşului, 21, 
nr. 5730, 22 ian. 2009, p. 18. 
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Lacrimile zeiţei Nemesis : in memoriam Gheorghe Buzatu. 
Graiul Maramureşului, 21, nr. 5731, 23 ian. 2009, p. 6. 
 
„Sfinxului” de la Bădăcin. Graiul Maramureşului, 21,  
nr. 5740, 3 febr. 2009, p. 7. 
 
Cine a stalinizat România? Graiul Maramureşului, 21,  
nr. 5767, 6 mart. 2009, p. 6. 
 
Dacă Hitler câştiga războiul. Graiul Maramureşului, 21,  
nr. 5818, 8 mai 2009, p. 19. 
 
Eminescu tradus : prima tălmăcire în 1885 la Sighet! 
Graiul Maramureşului, 21, nr. 5849, 13-14 iun. 2009, p. 5. 
 
„Citadela” lui Iancu. Graiul Maramureşului, 21, nr. 5870,  
9 iul. 2009, p. 5. 
 
Steinhardt hulit în Israel. Graiul Maramureşului, 21,  
nr. 5887, 28 iul. 2009, p. 7. 
 
Traficul de persoane. Graiul Maramureşului, 21, nr. 5906, 
19 aug. 2009, p. 5. 
 
Buzura şi „Cultura”: „jumătate psihiatri, jumătate nebuni!” 
Graiul Maramureşului, 21, nr. 5907, 20 aug. 2009, p. 1, 6. 
 
Controversatul 23 August 1944. Graiul Maramureşului, 21, 
nr. 5909, 22-23 aug. 2009, p. 4. 
 
Episcopul, Diktatul şi „nunţile lui Teleki”. Graiul Mara-
mureşului, 21, nr. 5916, 31 aug. 2009, p. 1, 6. 
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O carte unicat de... afişe. Graiul Maramureşului, 21,  
nr. 5928, 14 sept. 2009, p. 3. 
 
Holocaust. Graiul Maramureşului, 21, nr. 5950, 10-11 oct. 
2009, p. 3. 
 
Folclor electoral. Graiul Maramureşului, 21, nr. 5989, 25 
nov. 2009, p. 3. 
 
Naţiunea a săvârşit Marea Unire. Graiul Maramureşului, 
21, nr. 5993, 30 nov. 2009, p. 4. 
 
Dezmembrarea, drama Maramureşului istoric după Marea 
Unire. Graiul Maramureşului, 21, nr. 5996, 3 dec. 2009, p. 6. 
 
Sfârşitul monarhiei sub presiunea comunizării: 30 decem-
brie 1947. Graiul Maramureşului, 21, nr. 6017, 30 dec. 2009, 
p. 10. 
 
 2010 
 
Munca în folosul comunităţii. Graiul Maramureşului, 22, 
nr. 6021, 6 ian. 2010, p. 6. 
 
„Garda lui Maniu” la Sighet : comemorări. Graiul Mara-
mureşului, 22, nr. 6047, 5 febr. 2010, p. 1, 4. 
 
Antireformiştii. Graiul Maramureşului, 22, nr. 6058, 18 febr. 
2010, p. 10. 
 
Autocefalia Bisericii Ortodoxe - act nepieritor în istoria 
românilor. Graiul Maramureşului, 22, nr. 6112, 24 apr. 
2010, p. 6. 
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Şi prizonierii de război au fost Eroi : 9 mai la 65 de ani. 
Graiul Maramureşului, 22, nr. 6124, 8 mai 2010, p. 10. 
 
2010 – „Anul Crezului Ortodox”. Graiul Maramureşului, 
22, nr. 6150, 9 iun. 2010, p. 10. 
 
Sărăcia - o virtute? Graiul Maramureşului, 22, nr. 6174,  
7 iul. 2010, p. 10. 
 
Goga - Aurelia Rusu : o nuntire albă. Graiul Maramure-
şului, 22, nr. 6189, 24 iul. 2010, p. 6. 
 
Maramureşul sub teroarea roşie (1944-1945): „istorii de 
neuitat” după 23 august 1944. Graiul Maramureşului, 22, 
nr. 6214, 23 aug. 2010, p. 4. 
 
Farmecul memoriilor la 85 de ani. Graiul Maramureşului, 
22, nr. 6231, 11 sept. 2010, p. 6. 
 
Căţeaua ca mamă. Graiul Maramureşului, 22, nr. 6260,  
15 oct. 2010, p. 10. 
 
„Nobel”-ul şi „Sighetul blestemat”. Graiul Maramureşului, 
22, nr. 6261, 16 oct. 2010, p. 10. 
 

Veteranul care trăieşte istoria. Graiul Maramureşului, 22, 
nr. 6274, 1 nov. 2010, p. 10. 
 
Elitele şi Marea Unire din 1918. Graiul Maramureşului, 22, 
nr. 6298, 29 nov. 2010, p. 11. 
 
Dicţionarul lui Feştilă. Graiul Maramureşului, 22, nr. 6311, 
14 dec. 2010, p. 4. 
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Furturi din folclor. Graiul Maramureşului, 22, nr. 6322,  
29 dec. 2010, p. 9. 
 
Sfârşitul monarhiei (I, II). Graiul Maramureşului, 22,  
nr. 6323, 30 dec. 2010, p. 8 ; nr. 6324, 31 dec. 2010, p. 10. 
 

2011 
 
Antidrog în Maramureş. Graiul Maramureşului, 23,  
nr. 6335, 14 ian. 2011, p. 4. 
 
„Noi învăţam, nu ne drogăm”! Graiul Maramureşului, 23, 
nr. 6338, 18 ian. 2011, p. 6. 
 
De la „mica unire” la „marea dezbinare” : 24 ianuarie 
1859-2011. Graiul Maramureşului, 23, nr. 6342, 22 ian. 
2011, p. 10. 
 
Drogurile şi infractorii lor. Graiul Maramureşului, 23,  
nr. 6346, 27 ian. 2011, p. 4. 
 
Consistoriul disciplinar protopopesc. Graiul Maramureşului, 
23, nr. 6351, 2 febr. 2011, p. 6. 
 
Românul „superficial”. Graiul Maramureşului, 23, nr. 6360, 
12 febr. 2011, p. 1, 10. 
 
Onoarea la... hectar! Graiul Maramureşului, 23, nr. 6362, 
15 febr. 2011, p. 10. 
 
Consiliul mănăstiresc de judecată. Graiul Maramureşului, 
23, nr. 6363, 16 febr. 2011, p. 6. 
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Împăcarea părţilor : „Mica reformă”. Graiul Maramure-
şului, 23, nr. 6381, 9 mart. 2011, p. 6. 
 
Epigonii mareşalului Averescu? Graiul Maramureşului, 23, 
nr. 6400, 31 mart. 2011, p. 1, 10. 
 
Groza, Stalin, Maramureşul şi Ardealul. Graiul Mara-
mureşului, 23, nr. 6402, 2 apr. 2011, p. 10. 
 
Românul e - „hoţ” de bani publici. Graiul Maramureşului, 
23, nr. 6406, 7 apr. 2011, p. 10. 
 
9 aprilie 1945 - o zi istorică în Maramureşul istoric. Graiul 
Maramureşului, 23, nr. 6408, 9 apr. 2011, p. 1, 10. 
 
Celeritate în cauzele penale. Graiul Maramureşului, 23,  
nr. 6411, 13 apr. 2011, p. 6. 
 
Accelerarea urmăririi penale. Graiul Maramureşului, 23,  
nr. 6417, 20 apr. 2011, p. 6. 
 
Apostilarea. Graiul Maramureşului, 23, nr. 6428, 4 mai 
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Proză – publicistică 

 
Aşteptîndu-l pe Molière 

 
 
 Horaţiu Turturică fusese numit adjunct la teatrul din 
N. într-o toamnă, cînd se desfrunzeau castanii bătrîni şi se 
deschidea sezonul de vînătoare la fazani. Îşi aminti de toate 
acestea stînd în gară, plimbîndu-se înfrigurat pe peronul 
aproape pustiu, aşteptîndu-l pe Molière. Era mîndru şi bucu-
ros, nu le spusese actorilor, nici directorului şi secretarului 
literar, de ieşirea sa protocolară. Cineva trebuia să-l aştepte 
pe Molière în gară, nu?! Ceilalţi lansaseră ideea, dar nu se 
înghesuiseră să plece la gară pe o vreme atît de cîinoasă, cu 
lapoviţă. 
 Şi trenul întîrzia, s-a comunicat şi la difuzorul de pe 
peron şi Horaţiu pîndea pe uliţa largă a gării dacă nu mai 
apare careva de la teatru. „Să-şi steie pe fund, acolo, la re-
petiţii, ca premiera să iasă bună, ca să fie mulţumit şi tova-
răşul Molière”, îşi zise în sinea sa Horaţiu, ocrotind buche-
tul de garoafe roşii strînse în celofanul întărit de frig. Care-
va spusese că Molière ar putea să vină cu Mizantropul sau 
cu George Dandin ori cu un Doctor fără voie. „Ba să nu vi-
nă cu Preţioasele ridicole, se sclifosise Marea Actriţă, sau 
cu Femeile Savante”. „Te temi de concurenţă, madam! Devii 
Bolnavul închipuit. Au mai discutat ei de Şcoala bărbaţilor, 
de Şcoala femeilor, să fie toţi sănătoşi, să-i mai lase tovară-
şul Molière pe-acasă, să nu-i poarte pe toţi după el, pe unde 
i se joacă şi lui cîte o comedioară, judecă Horaţiu, înciudat 
că trenul întîrzie atîta. O locomotivă, făcea manevră, trăgea 
cîteva vagoane pe o linie moartă, mecanicul negru de căr-
bune scoase capul pe ferăstruică, înjură pe nu ştiu cine şi 
trase de ţignal, purjă puternic, de se cutremură peronul. Du-
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pă acest spectacol, parcă se opri şi lapoviţa şi văzduhul se 
lumină o dată cu intrarea acceleratului pe linia întîi. 
 Coborîră puţini călători, iar de la vagonul de dormit 
nu se văzu nici o mişcare. Horaţiu trecu înnebunit prin faţa 
vagoanelor, iar cînd nu bănui pe nimeni a fi Molière – după 
înfăţişare ar fi trebuit să fie un bărbat înalt, cu mustaţă stu-
foasă, cu păr bogat, arătos – strigă: 

- Care din dv., e tovarăşul Molière?! 
Puţinii călători se priviră uimiţi, unii rîseră, iar o 

femeie îşi scăpă poşeta albă în noroi şi zloată. Deci Molière 
n-a venit, poate a întîrziat şi scăpat trenul, ori poate s-o fi 
gripat şi nu poate veni la premieră, cum zisese secretarul 
literar că promisese, dăduse asigurări ferme că vine, că i-ar 
face o deosebită plăcere să se întîlnească în N. cu actorii, cu 
marele public iubitor de teatru în general şi de comedie în 
special. Cînd se frămînta aşa, văzu venind spre el pe secre-
tarul literar însoţit de Marea Actriţă, luminaţi de un surîs 
ciudat. 

- N-a venit, stimaţi tovarăşi, Molière ăsta al vostru. 
Ne-a jucat festa, asta-i! zise amărît Horaţiu. Putea să vină şi 
cu Tartuffe, chiar însoţit de una din Femeile savante, nu  
ne-am fi zgîrcit la un tacîm, acolo în plus, dar uite că n-a 
venit nicicum, asta-i problema! Noi ca noi, că sîntem oameni 
de teatru, putem să-l înţelegem c-o fi avut ceva greutăţi, dar 
cum o să justificăm în faţa publicului lipsa sa de la premie-
ră?! 

 - E grav, tovarăşe Horaţiu, îngînă Marea Actriţă, 
explodînd falsă mîhnire. 

- Ce grav?! Foarte grav! se strădui să accentueze 
Horaţiu starea de fapt. Dacă venea Molière la premieră, 
ehei! Altfel arăta faţa teatrului nostru... 
 
Aşteptîndu-l pe Molière. În: Caietele Măiastra, Baia Mare, 
1982, p. 152-153. 
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Teză de doctorat 

 
 Acasă, în odaia luxoasă, gestionarul Gigel Piluţă nu 
ţinea la mina sa academică, afişată la magazinul Gostat, 
unde desfăcea vinuri ieftine, rachiuri şi lichide tari de tot 
soiul. Într-o zi, intrîndu-i ginerele în cameră, îl luă direct: 

- Mă frămîntai, măi Mihule, cum să te determin să-ţi iei şi tu 
doctorantura în drept. Că şi alţii mai in-culţi ca tine au ti-
tluri, care nu strică la casa omului. Dacă ei au, de ce n-am 
avea şi noi în familie un doctor?! He?! 

- Nu-i nevoie de determinare, dragă socru. Matale ştii atîta 
lume universitară. Angajăm pe unu, nu? Să mîzgălească te-
za, că la susţinere m-oi descurca eu, am atîta fler. Păi, la noi 
la I.C.R.A., ce mai, doar ştii că-s apreciat. Ce mai, aranjăm 
totul. Pohta matale-i şi pohta mea. Hai să sorbim un whisky-
cel, un Scotch ... hite Horse în cinstea acestei iniţiative 
straşnice! 

 Timpul a trecut şi iată-l pe Mihu Tufă în faţa comisiei 
de doctorat, îmbrăcat la ultima modă, vizibil fals, în vorbe şi 
gesturi. Conducătorul său ştiinţific, un prof. univ. între două 
vîrste, burtos ca un chiabur din romanele în care se ascuţea 
lupta de clasă, fost avocat o vreme, aprecie că teze de docto-
rat: „Calitatea de ginere. Istoric. Exigenţe. Perspective” 
abordează, într-un chip original, în lumina unor realităţi 
evidente, uriaşa importanţă a problemei. 

– Teza mea, onorată comisie – spuse Mihu Tufă leşietic – 
relevă istorismul, locul şi rolul calităţii de ginere în antichi-
tate, în feudalism, în orînduirea burgheză contemporană, cu 
referiri la absurditatea marilor familii franceze, a 
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magnatismului american etc. Teza acordă un spaţiu întins, 
adecvat, exigenţelor calităţii de ginere în zilele noastre, în 
litera şi spiritul Codului familiei, Codului penal, a altor acte 
normative, cuprinse în bibliografie. 

Comisia a fost rugată să reţină, ca o noutate de ma-
ximă însemnătate, abordarea în teză a armoniei dintre drept 
şi morală, dintre morală, tradiţii şi obiceiuri laice 
strămoştenite, poziţia critică justă privind dobîndirea calită-
ţii de ginere prin căsătorie religioasă, ca şi definirea clară a 
conceptelor de ginere corect, ginere bun, ginere norocos, 
ginere de ocazie, ginere vitreg, ginere divorţat, ginere bigam 
şi aşa mai departe. 

La nişte întrebări ale membrilor comisiei, Mihu Tufă 
a zis să fie scutit de a răspunde, fiind în indisponibilitate şti-
inţifică. O vreme şi-a petrecut-o într-un sanatoriu de munte 
în Austria, cu soţia, care suferă de ceva şi-i prieşte numai 
aerul din Alpi. Acolo lipseau cu desăvîrşire cărţile de spe-
cialitate. După o noapte petrecută la bar, chiar i-a trăznit 
prin cap să introducă în teza sa un capitol nou, de drept 
comparat, privind superioritatea calităţii de ginere de la noi 
faţă de unele reglementări apusene, dar a întîmpinat dificul-
tăţi de limbă străină. 

Onor comisia a deliberat cu uşile închise şi preşedin-
tele ei, după pauză, argumentă că teza e o compilare sofisti-
cată, fără nici o valoare ştiinţifică, practică. „Ca să fiu 
drept, nu face două parale!” a conchis. 

- Cum nu face, tovarăşu? sări, ca ars de jar, Mihu Tufă. So-
crul meu a dat acestui individ 10000 lei s-o conceapă, s-o 
argumenteze. Apoi, nimeni pînă acum, în această clipă isto-
rică, n-a abordat calitatea de ginere. Ei, n-o luaţi voi în 
seamă, o s-o duc eu la o editură, la Editura Academiei, s-o 
tipărească, să se crucească lumea ştiinţifică de originalita-
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tea ei, de negreptatea ce i se face, acum şi aici, unui tînăr 
cinstit şi dornic de afirmare... 

Teză de doctorat. În: Popas în hiperboreea. Baia Mare, 
1980, p. 138-140. 

 

Sfîrşitul regalităţii 
 

 Motto: 

„Trădare, trădare, de trei ori trădare... 

Iubesc trădarea, dar îi urăsc pe trădători”  

(I.L. Caragiale) 

 Interviul dat, în mai 2011, de către preşedintele Tra-
ian Băsescu la o tv. Privată, în care afirma, între altele, că 
„abdicarea regelui Mihai la 30 decembrie 1947”, ca şi actul 
de la 23 august 1944, au fost „trădare”, fiind făcut părtaş, 
alături de şeful statului român, mareşalul Ion Antonescu şi 
de moartea, în timpul războiului mondial, a 280000 de evrei 
şi 11000 de ţigani, în „holocaustul transnistrean”, a stîrnit o 
uriaşă furtună mediatică. 

 Adevărul este că abdicarea regelui a fost un act silit 
de noua putere comunistă – recte de Gh. Gheorghiu-Dej şi 
dr. Petru Groza – care hotărau destinul republican al ţării, 
cu sprijinul generalisimului de la Kremlin, Stalin. 

 După opinia noastră, abdicarea tînărului rege a fost 
şi un adevărat „blestem al istoriei” fiindcă şi străbunicul 
lui, prinţul Carol I de Hohenzollern Sigmaringen a ocupat 
scaunul domnitorului Al. I. Cuza, ctitor al „micii uniri” din 
1859, prin fraudă, intrat mascat în ţară, ca turist pentru 
Odessa, curtat înainte de „monstruoasa coaliţie” liberalo-
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conservatoare, coaliţie care, în februarie 1866, l-a silit, în 
plină noapte geroasă, pe Cuza, să semneze sub ameninţa-
rea armelor, actul abdicării. Dar, în istorie, totul se plăteş-
te de uzurpatori! 

 „Divorţul amiabil”, propus de Groza şi Dej familiei 
regale fusese în plină zi şi în circumstanţe istorice grave. 
Ca urmare a actului de la 23 August 1944, pe care regele  
şi-l asumă şi se făleşte că l-a semnat, după război, cînd 
României nu i s-a recunoscut statutul de cobeligerantă, teri-
toriul ţării era, practic, sub teroarea roşie, sub ocupaţie so-
vietică. Stalin decisese: „Cine ocupă un teritoriu îşi im-
pune şi propriul său sistem politic!” 

 În jurul României, monarhii Serbiei, Bulgariei şi 
Ungariei fuseseră detronaţi în 1945 şi 1946. Mihai şi mama 
sa n-au putut concepe abdicarea şi părăsirea proprietă-
ţilor moştenite şi ale domeniului regal. Familia regală be-
neficia de 150000 ha terenuri agricole şi silvice, 29 castele 
şi 114 palate, cu circa 3000 de camere, de alte bunuri, potri-
vit unui „inventar” din 1948. Cine ar fi abdicat de bunăvo-
ie? 

 Regele Carol II nota în „Jurnalul” său în legătură 
cu abdicarea fiului: „Cine dracu l-a pus pe Mihăiţă să se 
întoarcă din Anglia?” - (fusese la căsătoria principesei Eli-
sabeta a Marii Britanii, unde a cunoscut-o şi pe viitoarea-i 
soţie, Ana, care nici în 2011 nu ştie vorbi româneşte) – ca, 
după o săptămînă, să plece în condiţiile cele mai urîte şi 
dînd către popor o proclamaţie ruşinoasă... Mă sufocă 
ideea că fiul meu, ca suveran, să-şi pună iscălitura sub un 
document astfel redactat. Chiar dacă abdicarea şi pro-
clamaţia i-au fost smulse prin ameninţare, s-a pus în si-
tuaţia cea mai oribil posibilă.” 
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 În 1997, la o întîlnire cu simpatizanţii la Sighet, re-
gele Mihai, un monarh, de altfel modest şi de bun simţ, afir-
mase că „de la Burebista şi Decebal, România a fost o 
monarhie!” 

 O fi fost, fireşte, dar, în afară de perioada fanariotă 
de 130 de ani, din Moldova şi Ţara Românească şi de unii 
principi străini din Ardeal, domnitorii erau pămînteni, 
români pămînteni!” 
 Ori, Carol I – după cum scrie acad. Florin 
Constantiniu în „O istorie sinceră a poporului român”, „a 
rămas totdeauna fidel patriei şi rasei sale şi a tratat 
altitudinar pe oamenii politici români”. 

 La fel, regele Ferdinand, în 1916, cînd România a 
ieşit din neutralitate ca urmare a deciziilor Consiliului de 
Coroană, „a suferit enorm”, abia semnînd declaraţia de 
război împotriva Puterilor Centrale, în care se afla şi Ger-
mania, ţara strămoşilor şi părinţilor săi. 

 După cum scria în memoriile sale omul politic liberal 
I.G. Duca, „familia de Hohenzollern îl repudiază ca pe un 
trădător de neam”, iar împăratul Wilhelm II l-a „despuiat 
de toate gradele, onorurile şi decoraţiile” oferite de „pa-
tria sa” (Germania), fiind „şters” ca şi copiii săi, „din lista 
membrilor Casei de Hohenzollern Sigmaringen”. Lui 
Ferdinand i-a fost interzis să mai poarte „numele familiei 
Hohenzollern, pe care-l necinstise printr-o infamă trăda-
re”. Chiar şi fratele său, Wilhelm, la ocuparea Olteniei de 
trupele germane, a dat o proclamaţie prin care arăta că a 
venit „să pedepsim pe acela care a trădat Casa, Familia şi 
Ţara şi şi-a călcat cuvîntul de onoare!” 

 Şi Hitler l-a acuzat pe Mihai, în condiţiile de după  
23 August 1944, că „a trădat Germania!” 
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 Discutînd „atacul lui Băsescu la rege”, ca trădător, 
senatorul, regizorul, actorul Sergiu Nicolaescu, într-o de-
claraţie dată agenţiei Mediafax – a se vedea „Graiul MM”, 
24 iunie 2011 – afirma: „Dar dacă asta voi vreţi să o con-
sideraţi vitejie... pentru mine e o trădare. Mai mult decît 
atît, pe 23 August 1944, regele, cum am arătat în filmul 
„Oglinda”, i-a arestat pe cei doi Antoneşti şi a anunţat sea-
ra la radio românilor că e pace… Ca să închei o CAPITU-
LARE FĂRĂ CONDIŢII, ce s-a iscălit pe 12 septembrie 1944 
la Moscova, ca să iscăleşti un astfel de document, în primul 
rînd trebuie să anunţi cu gura ta şi pe urmă să faci, pentru 
că armata era pe front cu ruşii. În condiţiile respective, în-
tre 130000-150000 de soldaţi şi ofiţeri români au căzut 
prizonieri şi numai vreo 70-80000 s-or mai întors vii în 
ţară. Consideraţi că acest lucru este un act de vitejie? Eu 
consider că şi 23 August este un act iresponsabil al rege-
lui Mihai”. 

 Unul dintre cei mai bogaţi români, stabilit la Roma, 
care a editat multe reviste şi a scris multe cărţi de istorie 
despre români, I.C. Drăgan (1917-2008), aprecia în „Isto-
ria românilor” (1993), că la 23 August nu se încheiase 
„niciun armistiţiu cu nimenea”, că România a capitulat 
„fără condiţii”, fiind „prădată de ruşi ca ţară inamică”. 
Prin proclamarea unilaterală a armistiţiului de către regele 
Mihai s-a comis CEA MAI MARE TRĂDARE DIN ISTORIA 
ROMÂNIEI, fiind „un act fără precedent în istoria milita-
ră”, care „a deschis calea ocupării necondiţionate a Ro-
mâniei de către armatele sovietice”. 

 În „Istoria trădării la români”, 2001, M. Bălan spu-
ne că: „dacă demiterea mareşalului Antonescu era legală, 
arestarea lui nu cădea în dreptul suveranului!” 

 Regele Mihai şi mama sa au fost zguduiţi profund că 
au fost forţaţi să abdice. Dar privind în istorie, ei ar fi trebu-
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it să-şi amintească faptul că şi împăratul Wilhelm II – din 
a cărui spiţă prusacă se trage şi familia regelui Mihai – a 
fost nu numai silit, paşnic, să abdice, dar a trebuit ca, în 
faţa valului revoluţionar, la 9 noiembrie 1918, să şi fugă 
din Berlin în Olanda. Detronarea lui a dus la trecerea 
Germaniei „de la imperiu la republică!” Poate că acum, la 
venerabila vîrstă de 90 de ani, să fie cineva să-i amintească 
această „lecţie de istorie” regelui Mihai. Sine ira et studio! 

 Oricum, sfîrşitul dinastiei de Hohenzollern la noi s-
ar fi produs natural şi constituţional. Familia Mihai-Ana a 
fost dăruită de soartă cu 5 fete şi un nepot, „lipsiţi de orice 
drept dinastic” (Alex M. Stoenescu, „Istoria loviturilor de 
stat în România”). Actul de „moştenire” al Casei regale din 
2010, ca şi cel de „rupere a legăturilor istorice şi dinastice 
cu Casa de Hohenzollern” din Germania din mai 2011, as-
cund – potrivit unor istorici - „taine nelămurite şi nespuse 
de regele Mihai”, părînd mai degrabă gesturi disperate de 
„românizare”. Casa princiară de la Berlin le pot clasifica 
tot acte de „trădare” şi de „autoexcludere” din prusăcie. 

 Mulţi români se întreabă de ce Mihai, Ana, Marga-
reta, Radu se autointitulează „de sau ai României”?! 
Atributul, credem, contează pentru protocol. Altă valoare 
juridică, privilegiată nu poate avea. 

 Eterne şi neiertătoare cu trădătorii rămîn Patria şi 
Neamul. Însă nefiind obiect de cult – nici în şcoală, darmite 
în viaţa politică, de stat etc. – prea puţini, inclusivi unii regi, 
au învăţat sau vor să se supună „lecţiilor” neiertătoare pe 
care le oferă istoria şi în cazul notoriu, „blestemul lui Cuza 
Vodă!” 

*** 
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 P.S. La împlinirea a 90 de ani, regele Mihai a ţinut un 
discurs în Parlamentul României, moment numit de unii „is-
toric”. Evidenţiind o realitate dură, el a spus, între altele, că 
nu vede „România de astăzi ca pe o moştenire de la 
părinţii noştri, ci ca pe o ţară pe care am luat-o cu îm-
prumut de la copiii noştri”. Aserţiunea este şi ea un „îm-
prumut”, parafrazat dintr-un discurs al unui celebru pre-
şedinte american. 

 Mihai s-a referit şi la semnificaţia Coroanei, Fami-
liei şi Casei regale de Hohenzollern în istoria ţării. „Valori” 
care, după dispariţia fizică a bătrînului monarh, dacă privim 
cine sînt urmaşii – alteţele Margareta şi Radu Duda, care  
s-au „autoînnobilat” cu atributul „de România” – simbo-
lurile în cauză vor rămîne „o cochilie goală”, bună de aşezat 
în Muzeul Peleş. Vorba marelui actor C. Tănase, monarhia 
nu mai poate „salva România”: „Cu cine, mă, cu cine?” 

 S-a speculat în presă că Mihai este „singurul şef de 
stat” beligerant din al doilea război mondial încă în 
viaţă! Păi, W. Churchill avea 47 de ani cînd Mihai s-a 
născut, Roosevelt 39, iar Stalin 42! Şi, în istorie, nu se 
contabilizează venerabilitatea vîrstei, ci strălucirea 
moştenirii conducătorului. Ori, ce ctitorii demne de a fi 
reţinute de istorie a lăsat regele Mihai? Poate averea sa – 
castele, păduri, terenuri montane. După Mihai, la sfîrşitul 
monarhiei în România, nu a rămas în istorie, decît numele de 
Hohenzollern! 

 (Extrase dintr-un articol mai amplu apărut în Graiul 
Maramureşului, 23, nr. 6577, 25 oct. 2011) 

 

 

În Limba Română 
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 ...Era în toamna lui 1987. „Serile de poezie” de la 
Deseşti debutaseră cu un spectacol de cîntece şi dansuri ale 
tinerilor din sat. A urmat recitalul poeţilor. Între alţii, Ion 
Iuga a recitat „Odă Limbii române”, din cartea sa de 
versuri „Povara umbrei”, tipărită la „Cartea Românească” 
în acelaşi an. 
„...Cine asmute cîinii pe-un cuvînt din Limba Română / îşi 
alungă de la cină mama în întuneric / cine interzice rostirea 
în Limba Română / a numai două cuvinte / îşi ucide ambii 
părinţi...”. Nu se ştie din ce pricină, un tînăr din sală, 
„iritat” de nişte cuvinte din poemul lui Ion Iuga, a vociferat, 
conturbîndu-l pe poet din rostirea sa poetică. Ion Iuga şi 
cineva din conducerea comunei au cerut scoaterea din sală 
a tînărului, acuzîndu-l c-ar fi turmentat! 
 Trebuie spus că organele judeţene n-au instituit, 
niciodată, vreun „control” asupra desfăşurării „Serilor de 
poezie” de la Deseşti. Nu s-a impus, de pildă, să se 
rostească versuri despre Ceauşescu, patriotarde. Aşa se 
explică prezenţa la aceste „Seri” a lui Nichita Stănescu, 
Marin Sorescu (în 1978 era chiar oaspete de onoare), Ion 
Gheorghe, Ion Iuga, Gheorghe Pituţ, Prelipceanu şi a altor 
nume de marcă ale poeziei române contemporane, a 
criticului Laurenţiu Ulici. Se întîlneau la Deseşti şi poeţi 
interzişi sau marginalizaţi. În octombrie 1987 venise la 
Deseşti din „exilul” lui de la Năsăud şi Adrian Păunescu. 
Era aproape de nerecunoscut, ca un sfînt ; purta barbă de 
patriarh. 
 Sensibil la întîmplarea cu „feciorul turmentat”, 
căruia i se ceruse plecarea din sală, Adrian Păunescu s-a 
opus cu un gest bărbătesc, cu vocea-i care impunea 
ascultare, „votînd” împotriva excluderii celui incriminat din 
colectivitate. 
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 „Nu-i firesc să fie dat afară – a zis poetul Adrian 
Păunescu – de la un act de cultură, cineva, pentru faptul că 
a murmurat la auzul unor versuri care, poate, nu i-au plăcut. 
De ce să fie interzis dialogul mai dur al poetului cu mul-
ţimea?! Să nu uităm că în „O scrisoare pierdută” Caragiale 
a creat, prin „Cetăţeanul turmentat” personaje de iubitori 
de teatru, şi prin prezenţă tipică în „soţietatea” vremii. 
Dramaturgia română ar fi rămas săracă de un personaj atît 
de original. Lui Caragiale nu i-a fost ruşine să-l urce pe 
scenă. Era „alegător”, „apropitar”, „membru”, făcea parte 
din „soţietate” care va să zică... De ce să-l dăm afară pe 
tînărul care a murmurat la auzul unor versuri, care-i şi el 
„alegător”? Şi el s-a rostit în... Limba Română. 
 În Limba Română s-au scris marile pravile şi capo-
dopere ale neamului; 
 în Limba Română au scris Bălcescu şi Eminescu, 
Coşbuc şi Goga, Arghezi şi Sadoveanu; 
 în Limba Română s-au exprimat limpede crudele 
adevăruri ale istoriei românilor de 2000 de ani; 
 în Limba Română s-a făcut dreptate şi nedreptate; 
 în Limba Română s-au pronunţat sentinţe strîmbe, 
trimiţîndu-se oameni nevinovaţi în închisori la Gherla şi 
Aiud, la Piteşti şi la Sighet, la Canal; 
 în Limba Română se trăieşte şi se moare şi renaşte 
naţiunea română; 
 în Limba Română vorbesc patrioţii, ca şi trădătorii 
de patrie, cinstiţii şi mincinoşii, incoruptibilii şi corupţii...”. 
 Astfel a vorbit acolo, la Deseşti, Adrian Păunescu şi 
a fost aplaudat cu sinceritate de lumea unui sat de munte din 
Maramureş. Se încumetau oare mulţi dintre poeţii, scriitorii, 
oamenii de cultură ai anului 1987 să rostească, în public, în 
auzul lumii, astfel de adevăruri?! 

(Totuşi iubirea, nr. 15 (32), 2 apr. 1991, p. 6) 
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Adnotare.  
Menţionez că „ieşirea” lui Păunescu a fost raportată de se-
curistul din Baia Mare atît la centru, cît şi la Vasile Băr-
buleţ, primul secretar al judeţului, care m-a întrebat dacă 
ştiu ceva, în calitate de secretar cu ideologia, cultura şi în-
văţămîntul, despre „scandalul” cu poeţii de la Deseşti. Nu 
ştiam nimic. Mi-a ordonat să-l trimit la faţa locului pe ad-
junctul Comitetului judeţean de cultură, Dumitru Mureşan, 
să facă el „raportul” către Secretariatul Judeţean, şi dacă îl 
vor cere cei de la CC, să fie avizat de el. L-a cerut Viorel 
Sălăjean, sătmărean, care era secretarul Comitetului de par-
tid „pe presa” centrală. Adrian Păunescu a fost avertizat în 
şedinţa de partid din capitală interzicîndu-i-se o vreme să 
semneze în „Contemporanul”, unde fusese angajat după 
demiterea de la „Flacăra”. 
 În judeţ nu s-a lăsat cu nici o „dezbatere” eu linişt-
ind furtuna „lirică” sub motivul „să nu facem din ţînţar 
armăsar”! Adevărul e că Păunescu  a venit incognito la 
„Serile de poezie” de la Deseşti, lui fiindu-i interzise prezen-
ţele la manifestări culturale. Incidentul stîrnise „furtună” cu 
atît mai mult cu cît poetul citise cu patos poemele sale 
„Analfabeţilor” şi „Activiştii de popor”, îndelung aplaudate 
de deseşteni şi oaspeţii lor. 
 

  Vasile Gaftone, 20 oct. 2011 

 

„Discriminare” lexicală la ...DEX 
 
 Dicţionarul Explicativ al Limbii Române este supus 
unor grave cazne. Academiei Române i se „dictează” de 
nişte organizaţii şi departamente, care se ocupă cu „dis-
criminarea etniilor”, să elimine, ori să explice sensul peio-
rativ al cuvintelor „ţigan” şi „jidan” din DEX! Pînă în anul 
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Domnului 2011 aceste cuvinte, intrate de secole în  vorbirea 
românilor şi a etniilor din ţară, n-au jignit, n-au supărat pe 
nimeni. Acum le-a „răsărit” prin capul unor „specialişti în 
discriminare” că aceste cuvinte „îmbătrînite” n-au ce căuta 
în DEX! Sună a „discriminare etnică”. „Specialiştii” cu 
pricina şi-au găsit şi aplaudaci în forurile legislative şi aca-
demice. 
 Dezrobirea ţiganilor – nu a romilor – a avut loc în 
Moldova şi Ţara Românească în anii 1844 şi 1845. Într-un 
discurs rostit în Academia Română la jubileu de 25 de ani de 
la fondare, marele istoric Mihail Kogălniceanu spunea: 
„Deşi de la proclamarea emancipaţiunii nu sînt încă înde-
pliniţi 50 de ani, ţiganii ne-au dat industriaşi, artişti, ofiţeri 
distinşi, buni administratori, medici şi chiar oratori parla-
mentari”. 
 Despre ţigani s-au scris nemuritoare opere literare, 
artistice, muzicale etc. Haşdeu rămîne în istoria literaturii 
cu drama „Răzvan şi Vidra” robul ţigan – nu rom – Răzvan 
fiind împins de o boieroaică spre tronul Moldovei. Cum se 
vor citi şi recita „Cîntecele ţigăneşti” (1941) ale lui M. R. 
Paraschivescu, ori „Voievodul ţiganilor” înlocuind ţiganii 
cu rromi? Poate comisia cu pricina să ceară înlocuirea ter-
menului de ţigan din romanul şi filmul „Şatra” de Zaharia 
Stancu şi Emil Loteanu? Cît de gingaş sună „ţigăncuşă” şi 
nu „romuşă”!? 
 La fel şi termenul de „jidan”, „jidov” – cel puţin în 
Maramureş, n-a avut niciodată sens peiorativ. Este întîlnit în 
proza marelui scriitor evreu Shalom Alechen, ca şi în come-
dia spumoasă „Take, Ianke şi Cadîr”a lui V. I. Popa. Se 
poate oare adresa, să zicem, actorul Radu Beligan lui Ianke, 
„Mai du-te dracului, mă evreule!” şi nu „jidanule”! Cine ar 
mai rîde de replică?! 
 În „Jurnalul fericirii”, Monahul Nicolae de la Rohia 
(Steinhardt) povesteşte cum, în temniţă la Gherla, a fost 
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apostrofat de un caraliu ţigan: „Ce eşti tu, mă, jidan? – Sunt 
jidan după sînge – i-a răspuns demn Steinhardt, dar de 
gîndit şi simţit, gîndesc şi simt româneşte”! 
 Nu prin lege se pot izgoni cuvinte încetăţenite în 
vorbire, în scriere din DEX! Absurditatea nu face casă bună 
cu realitatea lexicală de fiecare zi, de vorbire vie, colorată 
care nu-i poate jigni decît pe cei obtuzi la minte. 
 Cum o să spunem: „A se îneca ca romul la mal”? 
sau „Tot romul îşi laudă ciocanul”? – rostiri cu profunde 
semnificaţii în viaţa românilor şi a etniei în cauză! Să fie şi 
aceste înţelepciuni populare „izgonite” din vorbire?! 
 

(Graiul Maramureşului, 23, nr. 6555, 29 sept. 2011, p. 5). 
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D.  DIN REFERINŢELE CRITICE DESPRE 

AUTOR ŞI OPERĂ 
 

„Frumoasa Sprie este un roman de dragoste dedicat, 
aşa cum arată şi titlul, unei tinere fascinante. Ca personaj 
central, Spria, fiica unei căpetenii a dacilor liberi din zona 
Băii Sprii de astăzi, deci de la poalele munţilor Gutîi, 
concentrează în jurul ei eroii neamului, care o admiră pentru 
curaj sau o iubesc în taină pentru frumuseţea ei neobişnuită. 
Deşi nu dă niciodată înapoi în faţa pericolelor, purtîndu-se 
mereu „bărbăteşte”, Spria nu-şi pierde nici o clipă femini-
tatea, farmecu-i feciorelnic sau sfiiciunea adolescentină. 
Poate chiar în aceasta constă una din marile calităţi ale ro-
manului. 
 Desfăşurîndu-se într-o perioadă frămîntată a istoriei 
noastre, romanul va aduce în prim-plan realităţi şi personaje-
simbol de fundamentală însemnătate pentru evoluţia ulte-
rioară a evenimentelor. Ne aflăm în plin proces de formare a 
poporului român şi a limbii române. Dacia este de mult 
cucerită. La Roma, împărat este pitorescul Caracalla. Nordul 
Transilvaniei şi Maramureşul nu fac parte integrantă din ma-
rele imperiu, dar prin acestea nu înseamnă ca s-au sustras 
procesului de romanizare. Legăturile dintre dacii deveniţi 
cetăţeni ai imperiului şi dacii liberi nu s-au întrerupt nici o 
clipă. Acesta este un adevăr istoric incontestabil şi cartea lui 
Dumitru Mureşan şi Vasile Gaftone îl receptează ca atare. 
Spria îl iubeşte pe tînărul dac Aulu, fiul căpeteniei cetăţii 
Zamos, aflată la confluenţa rîurilor Samus (Someş) şi Lăpuş, 
dar nu-i va fi indiferent nici mîndrul reprezentat al Romei, 
Superbus, care va poposi pentru multă vreme pe aceste me-
leaguri. Superbus este împuternicit al împăratului roman în 
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probleme aurifere. Şi munţii Gutîi dăruiau încă de pe atunci 
oamenilor harnici întreprinzători comori de invidiat.  
 Romanul ne poartă prin Polorissum, Napoca, Potaissa 
şi Roma, reuşind să reconstituie atmosfera acelor vremi 
îndepărtate, făcându-ne să trăim palpitant alături de mîndrii 
eroi ai cărţii.[…].  
 Despre virtuţile cărţii lui Dumitru Mureşan şi Vasile 
Gaftone s-ar mai putea spune foarte multe. Nu pot încheia 
însă scurtele mele însemnări înainte de a formula şi o suges-
tie, pe care autorii ar putea-o lua în seamă la o eventuală re-
editare a cărţii. Anume : respectînd întru totul adevărul is-
toric autorii Frumoasei Sprii – au numit Someşul Samus, 
Moigradul Polorisssum, Clujul Napoca, Turda Potaissa şi aşa 
mai departe. Pentru toponimele neatestate în formă dacică 
sau latină, D. Mureşan şi V. Gaftone au recurs la numele ac-
tuale. Astfel, Spria, Aulu sau Razdos vor vorbi de Lăpuş, 
Gutîi, Seini, Ţicău. Aş vrea să spun de la început că nu e 
nimic greşit în asta. Dar pentru păstrarea atmosferei şi 
verosimilităţii, cred că toponimele ar trebui să aibă formă 
daco-romană. Iar dacă autorii ţin să se ştie despre ce locali-
tăţi sau zone este vorba, Lăpuşul ar putea deveni Lapiusium, 
spre exemplu, Gutîiul Gutinium, Seiniul Sevinnum, Ţicăul 
Ţibicanum. 
 Repet însă : am formulat o sugestie care ar putea 
spori farmecul unei cărţi care ne încîntă de la prima şi pînă la 
ultima pagină, provocînd concomitent reale satisfacţii in-
telectuale”. 

(Iancu, Victor. Frumoasa Sprie. Maramureş, dec. 1977, p. 25). 
 
 „În Maramureş există în fiecare om o contagioasă 
dorinţă de a face o nobilă ambiţie de afirmare, de identitate, 
de abatere de la schemă, de la comun. Aici există puţine 
şanse să întîlneşti penibili blazaţi care se acoperă cu comodul 
şi cu convenabilul „nu se poate” şi „nu-i momentul”[…]. 
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Zilele trecute la Cicîrlău, am fost martorul unui con-
curs al cenaclurilor săteşti, primul, se pare, concurs iniţiat de 
cenaclul local „Vasile Lucaciu”, condus de profesorul şi poe-
tul Ion Burnar şi sprijinit cum se cuvine de forurile culturale 
judeţene şi locale. Au fost concurenţi din 11 judeţe unii cu o 
surprinzătoare cultură poetică […]. N-ar fi exclus ca unii 
dintre aceştia să depăşească confruntările de la nivelurile 
unui cenaclu, să se afirme ca voci autentice. Oricum, acolo, 
la Baia Mare, în prozatorul Vasile Gaftone, redactorul şef al 
ziarului local, în Augustin Cozmuţa, ca şi în alţii, aceşti 
oameni de suflet vor găsi sprijin real”. 
(Buzura, Augustin. Itinerar sentimental. Contemporanul, nr. 49 
(1674), 8 dec. 1978, p. 8). 
 
 „Recent a ieşit de sub tipar cartea colegului nostru 
ziarist şi colaborator al „Graiului”, Vasile Gaftone, intitulată 
„Tranziţia postcomunistă în Maramureş”. Este, aşa cum 
scrie şi subtitlu, „O cronică a anilor 1990-2004”. „Se dedică 
tuturor celor care, în 15 ani de tranziţie postcomunistă în 
Maramureş, au transformat binele în rău şi răul în bine. Sine 
ira et studio”[...]. 
 Înainte de toate, cartea este un document foarte im-
portant al perioadei amintite, văzut cu ochiul ziaristului de 
talent şi jurnalistului, care a scris şi transmis Agenţiei ROM-
PRES, în 10 ani de tranziţie (1992-2002), peste 8000 de re-
portaje. Este o carte care ar trebui să stea in biblioteca orică-
rui intelectual din Maramureş. Şi pentru a vă incita să o citiţi 
o să amintesc doar capitolele care o compun: Libertatea, Par-
tidele, Administraţia, Prefecţii, Parlamentarii, Vizite, Am-
von, Intelectualii, Restructurarea, Dezastre, Zestrea. 
 Felicităm pe autor pentru această temerară între-
prindere”. 
(Fărcaş, Andrei. O carte importantă despre tranziţia în Mara-
mureş. Graiul Maramureşului, 17, nr. 4588, 29 apr. 2005, p. 9). 
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 „A apărut recent, o carte care nu ar trebui să lipsească 
din biblioteca niciunui intelectual din judeţ, dar, în special, 
din biblioteca niciunui profesor de istorie sau vreunui politi-
cian din Maramureş, pînă la nivel de comună: „Partide şi 
politicieni din Maramureş. De la partidul unic la multiparti-
dism”, de Vasile Gaftone, care a lucrat la ea cu acribie timp 
de mai mulţi ani, dar în marea majoritate fiind documentată 
de-a lungul evenimentelor istorice întîmplate sau intrării bi-
ografice a personajelor pe scena istoriei. Cartea este un 
document despre cele circa 30 de partide, uniuni etnice şi 
alianţe din judeţ din 1989 încoace. Are scurte biografii ale 
aproximativ 230 de lideri politici, demnitari, parlamentari, 
aleşi locali. În cuprinsul cărţii veţi găsi rezultatele alegerilor 
din 1990 pînă în 2008 inclusiv. Iată motivele pentru care 
această carte este un document al istoriei judeţene pe pe-
rioada a 20 de ani.[…]. 
 Este vorba, cu alte cuvinte despre o biografie politică 
postrevoluţionară a judeţului Maramureş, care, nu întîmplă-
tor are pe copertă o mască din localitatea Sarasău. O mono-
grafie a rezultatelor alegerilor, care spune foarte multe de-
spre începuturile democraţiei de tip nou, cu multe din 
greşelile, erorile, abuzurile şi fărădelegile ei, fapt pentru care 
autorul merită cu prisosinţă felicitările tuturor maramureşe-
nilor şi, desigur, invidia multora, Vasile Gaftone fiind, după 
cum se vede, nu numai un gazetar de mare rigurozitate şi 
talie naţională incontestabilă, ci dovedind calităţi de real is-
toric documentarist. Este bine că această carte, cred unică în 
ţară, a apărut, pentru că se referă la o perioadă foarte 
zbuciumată social, instabilă şi labilă economic, văzută cu 
ochii martorului istoric, chiar dacă, poate, nu toate punctele 
de vedere vor fi împărtăşite de cititori”. 
(Fărcaş, Andrei. „Partide şi politicieni din Maramureş”. Graiul 
Maramureşului, 21, nr. 5851, 16 iun. 2006, p. 7). 
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 „La lansarea volumului „Reforma administraţiei pub-
lice postcomuniste în Maramureş”, profesorii Teodor 
Ardelean, directorul Bibliotecii „Petre Dulfu”, ca şi Vasile 
Berci, preşedintele Comisiei de învăţămînt, cultură şi culte a 
CJMM au relevat echilibrul, bunul simţ şi bogăţia conţinutu-
lui, ca şi eleganţa discursului publicistic, autorul – care a 
fost, înainte de revoluţie, o vreme, vicepreşedinte al CPJMM; 
manifestând în condiţii grele, profesionalism şi demnitate – 
ferindu-se să fie „avocatul” vreunei părţi din procesul dificil 
şi complex de reformare a noii administraţii publice în judeţ. 
Preşedintele CJMM, conf. univ. dr. Marinel Kovacs sublinia, 
la lansare, că a văzut înainte manuscrisul şi, parcurgîndu-l, l-a 
citit ca pe un roman interesant. De altfel, în prefaţa la carte, dl. 
Kovacs afirma că „lucrarea de faţă – împreună cu volumul 
„Tranziţia postcomunistă în Maramureş”, va rămîne ca un 
document semnificativ al evoluţiilor profunde din viaţa poli-
tică şi administrativă, de istorie recentă a Maramureşului”. 
 Dacă primul volum „oglindeşte” evenimentele petre-
cute între anii 1990-2004 în viaţa politică, a partidelor, 
modul de constituire şi afirmare democratică a noii adminis-
traţii, care au fost prefecţii, parlamentarii şi cum au susţinut 
aceştia dezvoltarea şi modernizarea judeţului, vizitele făcute 
în Maramureş de candidaţii şi preşedinţia ţării, de delegaţii 
străine, de ambasadori, conflictele din viaţa bisericilor orto-
doxă şi greco-catolică, manifestarea intelectualilor, restruc-
turarea în economie (privatizări, disponibilizări, efecte so-
ciale tragice la început, cu răni parţial închise pe parcurs), 
dezastrele naturale, ca şi „moştenirea” lăsată de regimul 
ceauşist, „Reformarea administraţiei publice...”este, într-un 
fel, „specializată” numai pe acest aspect.[…]. 
 Autorul se consideră „un smerit cronicar al acestui 
nord de ţară”, care a pus în „operă” evenimente şi fapte „lu-
minoase sau dramatice, comportamente demne sau paradox-
ale petrecute sub ochii noştri”, săvîrşite de noii politicieni 
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„altruişti, admiraţi, adulaţi, baronizaţi, parveniţi, oligarhici, 
veleitari, profesionişti, modeşti, trufaşi, mincinoşi, cinstiţi 
etc.” Căci, „cine se poate declara desăvîrşit?” (În paranteză 
fie spus şi de luat aminte, doar Traian Băsescu a rostit răspi-
cat, de trei ori, că el este „perfect”!). 
 „Reformarea administraţiei publice postcomuniste în 
Maramureş”, editată cu sprijinul CJMM, a apărut în colecţia 
„Programe culturale. Seria Pagini contemporane” a Bibliote-
cii Judeţene „Petre Dulfu” constituie, indiscutabil, aşa cum 
spune şi autorul în postfaţă, „un document de istorie re-
centă”, de referinţă, ca şi prima carte din 2005, pentru citito-
rii interesaţi, că vor cerceta viaţa politică, administrativă şi 
socială a Maramureşului în perioada celor 18 ani de post-
ceauşism”. 
 

(Dragoş, I.V. Vasile Gaftone, 50 de ani de jurnalism în Maramureş. 
Graiul Maramureşului, 19, nr. 5391, 10 dec. 2007, p. 6). 
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Prietenia se cunoaşte şi la autografe: 

 
 
Autograf Pop Simion: 
 
 Pentru Vasile Gaftone 
şi Doamnei sale Rodica, 
gîndul meu bun, odată cu 
urarea de succes în Verb şi 
rostire bogată. 
 Cu drag, Pop Simion. 
[semnătura] 5.01.1975  
 
 
 
 
 
 
Autograf Ivan Kuşnirik: 
 
 Tovarăşului Gaftone 
Vasile, redactorul şef al zia-
rului Pentru socialism din 
Baia Mare cu dragă priete-
nie de la tălmaciul în ucrai-
neană a romanului „Ion” al 
clasicului Rebreanu. 
 IVAN Kuşnirik. [sem-
nătura] iulie 1975  
 
 



Vasile Gaftone - 75 

 170

Autograf Ioan Gheorghe: 
 
 Colegului nostru 
Vasile Gaftone – de cuvînt, 
de viaţa cuvîntului cel de azi 
şi de mîine – Fericire!. 
  Ion Gheorghe. [semnătura] 
1987  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autograf Vasile Igna: 
 
 Domniei sale Vasile 
Gaftone, această Insulă în 
care, sper, se străvede şi al-
băstrimea cerului maramu-
reşean, deosebita preţuire şi 
modestul omagiu al lui Vasile 
Igna. [semnătura] 22.12.1986 
- Baia Mare  
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Autograf N. Maliarciuc: 
 
 Stimatului redactor 
şef al ziarului „Pentru so-
cialism”, autor a două cărţi, 
Vasile Gaftone, cu deosebit 
respect, cu mult drag şi cu 
preţuirea autorului. 
     N. Maliarciuc. [semnătura] 
14.10.1982 - Baia Mare  
Pe volumul Mihai Eminescu, 
Poezii, traducere în limba rusă, 
editura Dacia, Cluj Napoca, 
1982 
 
 
 
 
Autograf Gheorghe Pituţ: 
 
 Prozatorului şi prie-
tenului drag Vasile Gaftone 
– plăcerea mea de a-l întîlni 
la Baia Mare ca pe un stîlp 
al vieţii şi ideilor care o 
colorează azi. 
 Te îmbrăţişează, 
Gheorghe Pituţ. [semnătura] 
mai 1977  
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Autograf prof. dr. Valeriu Achim: 
 1 Decembrie 1988. 
Cu stimă şi sinceră prietenie 
pentru tovarăşul Vasile Gaf-
tone, secretar al Comitetului 
Judeţean Maramureş al P.C. 
R. Om de aleasă cultură, 
talentat scriitor şi ziarist, 
bun patriot român, cu pri-
lejul împlinirii a 70 de ani 
de la făurirea statului naţio-
nal unitar român, ideal 
pentru înfăptuirea căruia dr. 
Vasile Lucaciu şi-a con-
sacrat întreaga viaţă. 
 Această carte se vrea 
a fi un omagiu postum adus marelui tribun, colaboratorilor 
săi apropiaţi, tuturor celor care, în mod direct sau indirect, 
au contribuit la înfăptuirea Marii Uniri din istoricul an 1918. 
 Prof. dr. Valeriu Achim  
 
Autograf Valentin Hossu-Longin: 
 Prietenului Vasile 
Gaftone, om de aleasă cul-
tură, condeier cu suflet de 
artist, înrobit eforturilor de 
punere în valoare a marilor 
tezaure maramureşene. 
 Calda îmbrăţişare a 
lui Valentin Hossu-Longin. 
[semnătura] 12.05.1989  
 Să ne revedem cu 
bine!  
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Autograf Vasile Vetişanu: 
 
 Distinsului cărturar 
Vasile Gaftone, omului de 
acţiune socială şi de 
promovare a valorilor vieţii, 
omagiu. 
 Vasile Vetişanu. 
[semnătura] 9.11.1989  
 
 
 
 
 
 
Autograf Victor Ernest Maşek: 
 
 Tovarăşului secretar 
Vasile Gaftone, stima şi 
consideraţia, în cunoştinţă 
de cauză a unui admirator 
de suflet din Baia Mare. 
 Victor Ernest Maşek. 
[semnătura] 13.11.1989  
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Autograf Valentin Băinţan: 
 
 24 ian. 1994. 
 Un vis s-a împlinit. 
Urmează altele. Asta e 
datoria noastră, dragă Vasile 
Gaftone, de la care nu ne 
putem opri. 
 Un cald omagiu, 
Valentin Băinţan. [semnă-
tura]  
 
 
 
 
 
 
 
Autograf Augustin Cozmuţa: 
 
 Se dăruişte cui se 
cuvine, fiu al satului (Salva), 
Vasile Gaftone, de la 
Augustin Cozmuţa. [semnă-
tura] mai 2003  
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Autograf Adrian Marchiş: 
 
 D-lui Vasile Gaftone 
şi distinsei sale familii, cu 
prietenie adevărată şi sin-
ceră şi cu recunoştinţa auto-
rului, Adrian Marchiş. 
[semnătura] 

Baia Mare 21.11.2002  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autograf V.R. Ghenceanu: 
 
 D-lui Vasile Gaftone, 
în amintirea atîtor ani cîţi am 
trudit pe ogorul cuvîntului, 
pentru talentul său multiplu, 
cu toată stima şi preţuirea – 
aceste preumblări scrise în 
voiaje absolut culturale, 
adică mîncînd slănină prin 
pescăriile lumii şi dormind în 
legănarea unor maşini 
matusalemice. 
V.R. Ghenceanu.  [semnătura] 
Baia Mare - 14.12.1992  
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Autograf Ştefan Bellu: 
 
 Prozatorului şi pu-
blicistului, dl. Vasile Gaf-
tone, cu stimă, prietenie şi 
colegialitate, Ştefan Bellu. 
[semnătura] Baia Mare - 
17.09.1993  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autograf Constantin Croitoru, Ivano-Frankivsk: 
 
 Bunului meu prieten 
d-ul Vasile Gaftone – 
marelui visător şi amator de 
călătorii pe hărţile lumii. 
 Constantin Croitoru, 
Ivano-Frankivsk. 
[semnătura] Baia Mare - 
martie 2000 
 Autograf pe un valo-
ros Atlas rusesc.  
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Autograf Gheorghe Pârja: 
 
 Scriitorului, prietenu-
lui, gazetarului născut Vasile 
Gaftone, o mulţumire tîrzie 
pentru bucuria de a mă fi 
lansat în Babilonul presei. 
Darul acestei cărţi pe un 
Maramureş spiritual. 
 Prietenia definitivă, 
Gheorghe Pârja. [semnătura] 
3.01.2001  
 
 
 
 
 
 
Autograf Nicoară Mihali: 
 
 Domnului scriitor, 
ziarist şi om de suflet, Vasile 
Gaftone. Aici este o cetate a 
munţilor din care am evadat 
pentru răzvrătire.  
 Cu prietenie, 
Nicoară Mihali . [semnătura] 
28.01.2002 - Baia Mare  
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Autograf Gh. Buzatu: 
 
 Juristului şi ziaris-
tului Vasile Gaftone, pe care-
l cunosc din decembrie 1957 
cînd lucra la ziarul „Viaţa 
liberă” din Sighet, nemăr-
ginita prietenie şi admiraţie a 
„Judecătorului” pensionar. 
 Gh. Buzatu. [semnă-
tura] Baia Mare - decembrie 
2002  
 
 
 
 
 
 
Autograf Ioan Dragoş: 
 
 Lui Vasile Gaftone 
un semn de preţuire şi 
prietenie, 
 Ioan Dragoş. [sem-
nătura] dec.2006  
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Autograf Romulus Filip: 
 

Domnului Vasile Gaf-
tone, cu deosebită consi-
deraţie pentru scrierile jur-
nalistice şi aprecierea ope-
relor de artă. 
 În speranţa unui 
zîmbet! [semnătura] 
10.11.2011  
 
 
 
 
 
 
Autograf ing. Gheorghe Iancu: 
 
 Stimatului jr. Vasile 
Gaftone şi familiei, cu 
prietenie şi preţuire pentru 
activitatea şi lucrările sale 
de jurnalist şi autor de 
numeroase şi valoroase 
publicaţii. 

ing. Gheorghe Iancu. 
[semnătura] 10.03.2009  
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Autograf Ştefan Mihali: 
 
         Domnului Vasile 
Gaftone, mare căutător al 
adevărului istoric al acestui 
nord de ţară şi nu numai, cu 
respect din partea autorului  
 Ştefan Mihali. [sem-
nătura] 6.04.2011  
 
 
 
 
 
 
 
Autografe A. Filip şi I. Morariu: 
 D-lui Vasile Gaftone, cu aleasă stimă şi consideraţie, 
A. Filip şi I. Morariu (coordonatori). 
 A. Filip. [semnătura] ; I. Morariu [semnătura]  
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Autograf Ion Iuga:  
 
 Lui Vasile Gaf-
tone – scriitorului şi 
prietenului prin ani, 
stima şi preţuirea lui Ion 
Iuga. 
 Ion Iuga. [sem-
nătura] 11.10.1983  
 
 
 
 
 
 
 
 
Autograf Mihai Mureşan: 
 
 Colegului şi priete-
nului VASILE GAFTONE, în 
amintirea anilor frumoşi 
petrecuţi împreună, slujind 
amîndoi o cauză nobilă: 
iubirea şi respectul pentru 
cuvîntul tipărit. 
 Cu alese gînduri de 
preţuire, 

Mihai Mureşan. [sem-
nătura] 27.10.2011  
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E.  ICONOGRAFIE 
 
 
 
În: Caietele Măiastra. Baia Mare, 1982, 
p. 152. 
 
Temian, Laura; Marinescu, Otilia; 
Brezovski, Ana-Maria.  Autori maramure-
şeni : dicţionar biobibliografic.  Baia 
Mare: Umbria, 2000, p. 200. 
 
Graiul Maramureşului, 17, nr. 4588, 29 
apr. 2005, p. 9. 
 
Graiul Maramureşului, 19, nr. 5246, 23-
24 iun. 2007, p. 1. 
 
Graiul Maramureşului, 19, nr. 5391, 10 
dec. 2007, p. 6. 
 
În: Iuga de Sălişte, Vasile. Oameni de 
seamă ai Maramureşului : dicţionar 1700-
2010. Cluj-Napoca: Editura Societăţii 
Culturale Pro Maramureş „Dragoş Vodă”, 
2011, p. 444. 
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PAGINI DE ALBUM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În ianuarie 1957, proaspăt „angajat” în redacţia săptămânalului militar 
Înainte al Regiunii Militare Bucureşti. Prima „probă de foc” gazetărească 
trecută cu succes. Cu recomandarea de aici s-a trecut „examenul” şi la 

săptămânalul Viaţa liberă din Marmaţia 
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Cu fratele Ştefan, ofiţer de grăniceri, în iunie 1955, la Salva, pe pajiştea 
din preajma cumpenei de la fântână, îmbrăcat în haină militară 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cu colegii din redacţia Pentru Socialism la marcarea numărului 6000 al 
ziarului (mai 1973). Printre colegii de cursă lungă în presă: Aug. Cozmuţa, 

I.P. Pop, V.R. Ghenceanu (fumător înrăit!), Ştefan Bellu etc. 
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În prispa casei părinteşti din Salva, înainte de a pleca în Hordou la Cen-
tenarul „poetului ţărănimii” – Coşbuc. „Vânzător de păsări!”  

(sept. 1966) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În „laboratorul” de conducere şi creaţie al redactorului şef (a se vedea 
clasica maşină de scris, la care îşi bătea direct articolele), cu jurnalistul 

Ilie Petria, care-l îmbie cu un vin roşu (iul. 1983) 
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Cu poetul V.R. Ghenceanu la Cenaclul „Măiastra” Baia Mare (nov. 1979) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La prima ediţie din 2-3 dec. 1978 a Festivalului-concurs a cenaclurilor 
literare săteşti, devenit Festival naţional de poezie „Vasile Lucaciu” – 

Cicârlău. Împreună cu Nicu Sabău (schimbare de pălărie) şi ing. Petru 
Clej, directorul E.M. Ilba, sponsor 
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La 25 de ani de la absolvirea Şcolii silvice din Năsăud,  
cu soţia şi un coleg, bucuroşi de revedere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Salonul maramureşean al cărţii, ediţia a VII-a 1980, alături de poeţii 
Augustin Botiş, preşedintele cenacliştilor literari din Baia Mare  

şi Ion Burnar 
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La meciul de handbal dintre HC Minaur şi Dinamo Bucureşti (10 sept. 
1982) în sala „Dacia”, împreună cu fiica şi şeful secţiei de sport  

al ziarului Pentru socialism, I.P. Pop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prima vizită, în schimb de experienţă, la „Prikarpatska pravda” din 
regiunea Ivano-Frankovsk (Ucraina), printre delegaţii judeţeni fiind şi prof. 
Cornelia Circa, directoarea Liceului „Dragoş Vodă” din Sighetu Marmaţiei 

(sept. 1966) 
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În ilustra piaţă Tiananmen (Piaţa Păcii Cereşti) din Peking (în fundal 
Palatul de vară), împreună cu poetul şi şeful secţiei de cultură la TVR 

Bucureşti, Horia Vasiloni şi redactorul şef al ziarului german din România, 
într-o delegaţie a Uniunii Ziariştilor, pentru semnarea protocolului de 

colaborare cu Uniunea Ziariştilor din China (1978) 
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Cu o delegaţie a Uniunii Ziariştilor din URSS, condusă de secretarul 
general, Vladimir Arhanghelski, care în aprilie 1974 a făcut o vizită în 

Maramureş 
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Cu dr. Peter Trommer, redactor şef al ziarului Märkische Volkstimme din 
Potsdam (RDG)  cu care ziarul din Maramureş era înfrăţit  

(Baia Mare, oct. 1980) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cu o delegaţie a regiunii Ivano-Frankovsk (Ucraina), regiune vecină şi 
înfrăţită cu Maramureşul, la depunerea unor coroane de flori de 23 august 

1989, la Monumentul Ostaşului Român din Baia Mare 
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În curtea cuscrilor, cu soţia Rodica, fiica Simina-Dora, cu Ştefan la un an, 
soţul Alexandru şi cuscrii: ing. proiectant Teodora, prof. univ. dr. Francisc 

Kovacs ( Timişoara, mai 1991) 
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