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Este o raritate, îns  cititorii noştri vor crede sauă  
nu vor crede c  în nişte ri mici din dreapta Dun rii,ă ţă ă  
fra ii lor de limb  şi de sânge înc  n-au recunoscutţ ă ă ă 
identitatea, şi asta dup  176 ani de robie sârbeasc ,ă ă  
etc..  Noi,  cei  care  scriem  aceste  rânduri  suntem 
liberi  şi  putem scrie  despre  ei  adev rul,  indiferentă  
c ,  fie  sârbii,  fie  bulgarii,  grecii,  nu  vor  crede  înă  
argumentele sau dovezile noastre, românii porecli iţ  
„vlahi” de popoarele învecinate, exist  şi au existat. ă

Am omis  s  ad ug m unele  fapte  concrete,  şiă ă ă  
anum ,  c  Guvernul  României  s-a  amestecat  înă ă  
treburile  interne  ale  Iugoslaviei  ocupate,  cum s-au 
amestecat de altfel şi celelalte state vecine, care au 
şi ocupat por iuni din Iugoslavia, identificându-i pe oţ  
parte din prizonierii de etnie român  cu scopul de a-iă  
duce  în  România  şi  a  le  acorda  un  regim  de 
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dezvoltare civilizat de a se întoarce la vetrele lor, şi nu pentru a 
r mâne în România spre a fi trimişi pe frontul de R s rit aşa cumă ă ă  
f ceau propagand  ceilal i prizonieri sârbi din lag rele germane şiă ă ţ ă  
bulgare.

Un  cititor  neavizat  care  nu  cunoaşte  situa ia  topografic ,ţ ă  
geografic  sau  etnografic  a  regiunii  Timoceania  s-ar  puteaă ă  
întreba  de  ce  Guvernul  de  la  Bucureşti,  al  Mareşalului   Ion 
Antonescu şi-a  permis  s  trimit  delega ie  oficial  care  s -iă ă ţ ă ă  
selec ioneze pe solda ii de origine român  pentru a-i salva de laţ ţ ă  
moarte sigur , dac  r mâneau sub vechiul regim. Este ciudat că ă ă ă 
Guvernul  României  a venit  în  Bulgaria  şi  i-a scos pe prizonierii 
„rumâni” dintre Morava-Timoc, Serbia de r s rit, f r  s  ştie că ă ă ă ă ă 
aceştia sunt nişte vlahi,  c zu i  din cer cu ani  în urm  şi numaiă ţ ă  
sârbii ştiu originea lor şi unii chiar au protestat c  au fost salva iă ţ  
din  lag re  în  loc  s  fie  l sa i  cu  fra ii  lor  sârbi  s  moar  înă ă ă ţ ţ ă ă  
Germania  sub  bombardamentele  aliate  în  fabricile  în  care 
trebuiau s  lucreze. ă

Rumânii de atunci îşi cunoşteau istoria şi n-aveau nevoie de 
politrucii  sârbi  de atunci  şi de azi  s -i înve e alfabetul  şi istoriaă ţ  
proprie. De aceea prizonierii au fost îngriji i, iar la desp r ire la Tr.ţ ă ţ  
Severin, gen. armatei a IV-a a României,  Corneliu Dragalina  a 
spus câteva cuvinte meorabile, pe care nu le vom uita:

„Timoceni, Fra i Timoceni!ţ

Ceasul  desp r irei  noastre  a  sunat!  Suntem  ferici i  c  amă ţ ţ ă  
putut s  v  scoatem din lag re şi s  v  red m libertatea. Suntemă ă ă ă ă ă  
ferici i c ci gândul nostru merge departe la libertatea cea mare.ţ ă  
Merge i la ogoarele şi satele voastre, merge i la femeile şi copiiţ ţ  
voştri, care v  cred, poate pierdu i şi v  aşteapt  cu îngrijorare înă ţ ă ă  
fa a casei. Duce i-v  cu bine! Din prima zi a sosirei vostre la noi,ţ ţ ă  
au  alergat  în  jurul  vostru  b rba i  din  toate  casele,  au  alergată ţ  
femeile  şi  copiii,  au  alergat  to i  ranii  satelor,  cu  întreaga  lorţ ţă  
bucurie, au alergat to i or şenii şi tot ce simte româneşte. A venitţ ă  
toat  ara, - înf şurându-v  în dragostea  ei nespus , pe voi vă ţ ă ă ă ă 
reg si i, - pe voi cei uita i de istorie şi de veacurile ei. Pleca i cuă ţ ţ ţ  
bine! Ora desp r irii, pe noi îns  ne doare, ne înfioar , c ci r nileă ţ ă ă ă ă  
desp r irii  noastre  de fra i sunt atât de proaspete. Dar nu, susă ţ ţ  
capetele! Avem credin a-n Dumnezeu, avem credin  în putereaţ ţă  
neamului; în Rege şi «Conduc torul Statului»; - avem credin a înă ţ  
marii  noştri  alia i  din Ax  (Germania şi Italia).  Avem credin  înţ ă ţă  
voi! Şi eu cu credin a zdruncinat ,  - cu voin a tare, - cu bra ulţ ă ţ ţ  
o elit,  -  cu  inimi  curajoase  şi  gata  de  sarificiu,  putem  spuneţ  
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tuturor: a sunat nu ora desp r irii, dar a b tut ceasul cel mare ală ţ ă  
umbrei noatre, a tuturora, - a unirei noastre petru  totdeauna  .  

Fra i timocen! Duce i-v  s  v  vede i copiii voştri – şi vom veniţ ţ ă ă ă ţ  
apoi ca s -i vedem şi noiă !1

Pacea care va veni trebue s  fac  dreptate acestor obidi i aiă ă ţ  
soartei,  trebue s  fac  dreptate marei  mase de români  care deă ă  
data aceasta nu trebue s  fie trecut  sub t cere, c ci s-ar faceă ă ă ă  
mare nedreptate.”

 (G.  Florescu,  «Un  an  de  la  reîntoarcerea  prizonierilor 
timoceni  la  vetre»,  „Revista  de  Lupt  Na ional-Cultural  –ă ţ ă  
TIMOCUL”, 1942, p. 93)

Deci, orice cantitate de na ionalism slav nu-i poate alunga deţ  
pe teritoriile str moşeşti. Etnologul şi statisticianul român  ă Sabin 
Manuil  ă scria în vol. I „Românii din Timoc” (p.XIV): 

„Noi  nu  am  venit  aici  din  continente  str ine   spre  a  neă  
aclimatiza  culturii  europene.  Noi  facem  parte  integrant  dină  
patrimoniul  biologic  şi  din  patrimoniul  cultural  al  Europei.  Nu 
avem  deci  nevoie,  nici  s  ne  scuz m  nici  s  ne  justific mă ă ă ă  
existen aţ .”,  pentru  c  noi,  p mânteni,  românii  porecli i  deă ă ţ  
celelalte popoare str ine, fie europene, fie asiatice drept „vlahi”ă  
suntem  moştenitorii  daco-romanilor  şi  n-avem  nevoie  nici  ca 
sârbii s  ne recunoasc  vechimea pe aceste inuturi, deoarece nuă ă ţ  
sunt  un popor  maturizat  şi  responsabil  care  s  fie  cunoscut  înă  
Balcani, capabili s  coabiteze cu celelalte popoare învecinate sauă  
cu minorit ile intrate în suveranitatea Serbiei. Asta pe de-o parte,ăţ  
pe  de  alt  parte,  nu  sârbii,  bulgarii  sau  grecii  hot r sc  cineă ă ă  
suntem noi i ce origine avem. Chestiunea aceasta e rezolvat  deţ ă  
fiecare popor în parte şi nu e nevoie ca în chestiune s  fim ajuta iă ţ  
de nişte lichele, adev rate sec turi ale naturii.ă ă

Românii, dac  au tr it 176 de ani în robie sârbeasc  şi n-auă ă ă  
primit din partea sârbilor sau bulgarilor o mângâiere sau o vorbă 
dulce din care s  se vad  ca au suflet de creştin, precum şi putereă ă  
de discern mânt, c  nu numai ei sunt pe acest teritoriu, cum vaă ă  
veni vremea şi credem c  nu este mult pân  atunci când se voră ă  
scula  robii,  se  vor  uni  şi  vor  deveni  ei  st pâni  pe  casele,ă  
p mânturile,  mun ii  şi  apele  pe  care  au  crescut  cu  mii  de  aniă ţ  
înainte, str moşii noştri fa  de veneticii aminti i.ă ţă ţ

1 Ziarul  „Dacia” 1 iunie 1941
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Prin urmare, vom cere noi sau urmaşii noştri s  se legitimezeă  
ei, de unde au venit şi de când st pânesc vatra str moşeasc  aă ă ă  
românovlahilor precum şi a  aromânilor, prin for  şi înşel ciune.ţă ă  
Pentru c  orice popor, în legitim  ap rare poate s  iese din robieă ă ă ă  
mai rar pe cale paşnic , dar cel mai des prin lupt  şi for . Cum eă ă ţă  
poezia:

„Când nu vom mai putea r bda, ă
Când foamea ne va r scula, ă
Hristoşi s  fi i, nu ve i sc pa ă ţ ţ ă

Nici în mormânt!”

(George Coşbuc – Noi Vrem P mântu)ă

Despre românii din Timoc, fie din Serbia fie din Bulgaria de la 
1833 încoace s-a scris  mult  şi  majoritatea  autorilor  sunt  str iniă  
sau chiar sârbi şi bulgari, dar pân  la venirea comuniştilor, nimeniă  
n-a  avut  impertinen a  de  a  descoperi  o  na ie  nou  la  sudulţ ţ ă  
Dun rii,  crescut  de  slavi,  numit  „vlahi”,  care  zic  între  ei  că ă ă ă 
vorbesc  „rumâneşte”.  Unii  savan i  au  fost  chiar  la  închisoareţ  
pentru  c  au  fost  prinşi  de  poli ie  c  vorbesc  româneşte  cuă ţ ă  
românii  timoceni,  e vorba de  Gustav Weigand   din Leipzig  şi 
savantul   V.  Block,  care  întocmeşte  o  hart  etnografic  aă ă  
românilor din Timoc şi altr scrieri. Iar în anul 1995, prof. univ. de 
la  Freiburg,  Germania,    Vasile  Barba  îmi  spunea  c  la  ună  
simpozion organizat în localitatea Doni-Milanovac despre care se 
spune c  acolo s-a n scut gen. lui ă ă  Mihai Viteazul, Baba Novac, 
a  fost  surprins  în  pia  discutând  cu  românii  din  sateleţă  
înconjur toare. De fapt, în aceast  zon  nu exist  sate sârbeşti, şiă ă ă ă  
era cât  pe  aci  s  fie  arestat,  întrucât  limba  român  nu este oă ă  
limb  oficial  în Serbia şi  este o limb  pus  la zid.  Mai  trebuieă ă ă ă  
spus pentru to i cei care sunt manevra i şi înşela i prin declara iiţ ţ ţ ţ  
ofensatoare şi jignitoare despre neamul românesc din Timoc, spre 
a se şti c  pân  în anul 1996, de sub comunişti, a ap rut ideea că ă ă ă 
românii din Timoc sunt o majoritate impun toare şi c  ori i se dauă ă  
drepturile,  ori  este  supus  în  continuare  procesului  deă  
dezna ionalizare, urmând ca ea s  se dezrobeasc  atunci când vaţ ă ă  
suna ceasul. 

Deci numele de „vlah” exist  la to i românii, inclusiv la cei dină ţ  
România, dar este  o porecl , iar românii timoceni nici nu ştiu şiă  
nici n-au auzit pân  acum c  ei se mai numesc şi vlahi. Aici constă ă ă 
Sfânta Laşitate „Sârbeasc ”; s  ajungi s -i înve i pe români c  nuă ă ă ţ ă  
sunt români,  şi c  ei au descoperit  în registrele de la poli ie că ţ ă 
sunt vlahi. De aceea, din punct de vedere juridic, acest abuz de 
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stat  e  calificat  ca  o  infrac iune  imprescriptibil  de  etnocid  şiţ ă  
genocid. 

O informa ie care falsific  adev rul nu poate constitui o probţ ă ă ă 
nici în justi ie, nici în istorie. Trebuie s  ne calm m, s  ne sp l m,ţ ă ă ă ă ă  
s  ne  ducem  la  biseric ,  s -i  cerem  lui  Dumnezeu  s  ne  deaă ă ă ă  
mintea cea de pe urm , ca s  ne putem vedea de ara noastr , deă ă ţ ă  
sârbii noştri, de minorit ile noastre care p timesc şi ei pe undevaăţ ă  
pe unde i-a aruncat soarta tot din vina sârbilor na ionalişti. ţ

Tot ce au scris sârbii  în presa lor, la radio şi televiziune,  în 
ultimele decenii, n-au izvorât dintr-un sentiment de umanitate, de 
vecin tate sau de reciprocitate, ci dintr-un seniment de duşm nieă ă  
şi invidie, care pân  la urm  îi va duce la dispari ieă ă ţ . Nici invidia şi 
nici falsificarea adev rului şi a istoriei nu va da merinde s r cimiiă ă ă  
şi na iunii sârbe. Cel mai grav lucru este c  intelectualitatea sârbţ ă ă 
şi  minoritatea  sârb  din  Banat-România,  ori  nu  ştie  c  există ă ă 
români acolo, ori se face c  nu ştie, numai s  pun  piedici şi să ă ă ă 
trag  de timp, blocând rezolvarea problemei românilor din Timoc.ă  
Ei nu in seama c  românii din Timoc sunt de 10-15 ori mai mul iţ ă ţ  
decât sârbii din Banatul românesc, care au gr dini e, şcoli, licee,ă ţ  
sec ii de limba sârb  la Universitate, la Radio Timişoara în fiecareţ ă  
zi  şi  la Tvr Timişoara,  apoi  mai  au un deputat  şi  cel  pu in 200ţ  
000€ buget pe an, la o popula ie de 28 000 de locuitori; din toateţ  
acestea, românii  din Timoc n-au nici un drept şi asta numai din 
invidie, deoarece se ştie c  sunt prea mul i. Dac  ar fi fost maiă ţ ă  
pu ini la num r, şi n-ar mai fi reprezentat un pericol, fiind aşeza iţ ă ţ  
la grani a cu România, statutul lor juridic ar fi fost de mult timpţ  
solu ionat  favorabil  de  parlamentul  şi  constitu ia  sârbeasc .ţ ţ ă  
Pentru asta,  noi tragem doar un semnal  de alarm , sperând că ă 
m car  liderii  politici  vor  observa  acest  lucru  şi  nu  vor  pierdeă  
ultima c ru .ă ţă

 Am  intervenit  în  aceast  parte  a  III-a  despre  prizonieriiă  
români  din  Timoc  şi  din  Banat,  pentru  c ,  între  timp  amă  
descoperit noi documente despre lag rele de prizonieri, existenteă  
pe teritoriul Vlahiei, aşa se numea pân  la 1849 şi a ap rut Moldo-ă ă
Vlahia,  apoi  România.  Cerem iertare c  ne repet m, dar  facemă ă  
acest  lucru,  pentru c  este p cat  ca un popor  cu atâtea valoriă ă  
sârbeşti sau altele s  se fac  de râs c  n-au un dat pedagogic laă ă ă  
nivelul unui popor civilizat.

Deci,  ne  referim  la  documente  originale  din  vremea 
prizonieratului  datate  în  1941.  Aceste  documente  mi-au  fost 
d ruite  de  c tre  bunul  meu  prieten   de  la  Vârşe  şi  din  restulă ă ţ  
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vie ii,   prof.  dr.  ţ  Gligor  Popi,  ilustru  istoric  al  românilor  din 
Banatul sârbesc. El are şi alte documente despre prizonieri, ca şi 
alte  chestiuni  româneşti,  îns  n-avem  posibilitatea  s  leă ă  
cunoaştem, întrucât el, doarme somnul de veci, iar urmaşii lui nu 
ştim ce interes au pentru cauza româneasc . Am vrea s  ar t mă ă ă ă  
aici c  noi prin cauza româneasc . Cauza noastr  se rezum  laă ă ă ă  
protejarea  şi  dezvoltarea  limbii  şi  culturii  etnogenetice  a  na ieiţ  
noastre.  Nu suntem înv a i s -i urâm pe al ii,  chiar  dac  ei neăţ ţ ă ţ ă  
provoac  şi, de la un timp, destul de des. Nu e sufletul românuluiă  
f cut pentru ca s -l invidieze pe altul şi s -l prigoneasc  ca s  nuă ă ă ă ă  
se dezvolte limba lui şi cultura lui.

Recens mintele pe care le posed m sunt numai par iale şi neă ă ţ  
referim la urm toarele:ă

„Tabel  Nominativ  nr.  3  –  cu  prizonierii  jugoslavi  de  origine 
etnic  român  afla i în lag rul S c lază ă ţ ă ă ă ” (Timişoara).

Tabelul are rubricile: Numele şi Pronumele, Gradul, Domiciliul 
şi  Observa iuni.  Acest tabel  nominal  con ine 305 solda i  româniţ ţ ţ  
din  Banatul  de  Vest,  care  se  aflau  în  lag rul  de  prizonieri  dină  
comuna  S c laz,  începând  din  lunile  aprilie  pân  în  luna  mai,ă ă ă  
când  au  fost  elibera i.  Tabelul  este  semnat  de  c tre  Maiorul  ţ ă I. 
B diceanuă  şi Maior  Mitric. 

Al  doilea  tabel  cuprinde  numele  prizonierilor  români  din 
regiunea Timocului (Dacia Aurelian ) şi se numeşte:ă

„Tabel  Nominativ  nr.  6  cu  prizonierii  jugoslavi  de  origine 
etnic  român  afla i  în  lag rul  de  la  Timişioara  –  Caleaă ă ţ ă  
Buziaşului”.

Tabelul  este  semnat  şi  aici  c tre  Maiorul  ă I.  B diceanuă  şi 
Maior   Mitric. Man ion m c  tabelul are 177 de solda i, ceea ceţ ă ă ţ  
înseamn  c  fiecare  lag r  a avut  câteva  sute de prizonieri  dină ă ă  
Timoc şi din Banat. Prezent m mai jos cele 2 tabele cu prizonieriiă  
români din Timoc şi din Banatul sârbesc.
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Dar  şi  un  cititor  de  azi,  s-ar  putea  întâmpla,  chiar  dac  eă  
parlamentar sau ministru s  se întrebe în ce limb  se vor fi în elesă ă ţ  
românii timoceni cu românii din Banatul sârbesc şi cu românii din 
România, când ei, dup  n ravul actualului executiv de la Belgradă ă  
sunt numi i vlahi şi se crede c  sunt o ar tare c zut  de curândţ ă ă ă ă  
din stratosfer ,  ei fiind descoperitorii.  Ce s  spunem,  mai  mareă ă  
ruşine nu se poate!

 „Rezultatul anchetei întreprinse în lag rele de prizonieri dină  
armata iugoslavă”, publicat în vol. III,  „Românii din Timoc”, Buc. 
1943. 

Ancheta statistic  este realizat  în lag rele de prizonieri,  fieă ă ă  
din  judeşul  Vlaşka,  M gurele  sau  Timişoara.  Ele  nu  sunt  ună  
recens mânt, chiar dac  sunt rezultatul unor declara ii luate f ră ă ţ ă ă 
constrângere;  prin  urmare,  ne  afl m  în  fa a  unui  materială ţ  
informativ care întregeşte recens mintele oficiale şi care poate,ă  
totuşi  s  aib  o oarecare deviere de la realitate.  Îns ,  subiec iiă ă ă ţ  
ancheta i  ştiu  cu  aproxima ie  câte  case  sunt  în  satul  lor,  câ iţ ţ ţ  
locuitori, ei cunosc chiar şi numele persoanelor din fiecare cas ,ă  
pe  vârst  şi  pe  sex,  încât  aceast  anchet  prezint  mai  multă ă ă ă ă 
valabilitate ştiin ific  decât un recens mânt sârbesc, care se vedeţ ă ă  
c  este falsificat, dac  se studiaz  cu aten ie. Îns  trebuie luat înă ă ă ţ ă  
seam  c  falsific rile recens mintelor în care fra ii noştri ap reauă ă ă ă ţ ă  
sub denumirile  de  „rumunii”  timp  de vreo  100 de  ani  nu  sunt 
chiar  atât  de  exagerate,  precum sunt  recens mintele  actualeşiă  
mai  ales  cel  din  anul  2002,  care  de  fapt  este  o  batjocur ,  oă  
insult , o iresponsabilitate, o incapacitate ştiin ific , care nu poateă ţ ă  
s  emit  preten ii ştiin ifice atâta vreme cât politicienii l-au f cută ă ţ ţ ă  
cum au  vrut  ei.  Deci  este  un  recens mânt  politizat,  pe  care-lă  
socotim  no  şi  neavenit,  oruşine  pentru  o  ar  ca  Serbia.ţ ă  
Organiza iile  noastre  din  Timoc au protestat,  îns ,  protestul  lorţ ă  
putea fi  adresat  mai  degrab  paznicului  satului  decât  cuiva dină  
puterea executiv . ă
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De altfel,  se ştie de toat  lumea c  în Serbia nici  ast zi  nuă ă ă  
este  recunoscut  practic  separa ia  celor  3  puteri:  executiv ,ă ţ ă  
judec toreasc  şi legislativ . ă ă ă

Este  foarte  important  de  ştiut  de  c tre  marele  public  şiă  
eventual  cititorii  acestei  reviste  electronice,  c  recens minteleă ă  
sârbeşti  din  perioada  contemporan  au  fost  întocmite  de c treă ă  
sârbi, românii din satele şi oraşele respective n-au participat sau 
dac  au participat  şi  n-au acceptat  falsific rile,  au fost  excluşi,ă ă  
cum e cazul lui  Iovan Filcici  din Iabucovac, iar Pasatovic, Preş. 
Asoc.  Vlahilor  din  Cladova,  înfiin at  prin  1992 şi  desfiin at  înţ ă ţ ă  
urma decesului acestuia, îmi spunea c  a cerut s  fac  parte dină ă ă  
comisia se recens mânt şi a fost lovit şi îmbrâncit s  ias   pe uşă ă ă ă 
afar  c  „aici este în Sârbie nu este în Rumânie!”ă ă

Mai  pot  spune  c  recens mintele  pe  care  le-au  f cut  înă ă ă  
particular  unele  organiza ii  ale  românilor  din  Timoc  sunt  maiţ  
aproape de realitate decât cele oficiale care nici nu trebuie luate 
în  sem ,  pentru  c  sunt  falsificate  în  procent  de  90%.  Celeă ă  
realizate de c tre liderii noştri din Timoc, pot s  aibe o marj  deă ă ă  
eroare de aprox. 5%, dar e vorba de eroare nu de falsuri, ca s  seă  
m reasc  na ia  sârb  şi  s  fie  trecut  na ia  român  înă ă ţ ă ă ă ţ ă  
recens mintele oficiale ca na ie sârb .ă ţ ă

Personal, am dat publicit ii şi eu un recens mânt la care amăţ ă  
lucrat zeci de ani, pe care îl socotesc c  este f cut în mod cinstit,ă ă  
f r  vreo  schimbare  a  adev rului.  Acest  recens mânt  a  fostă ă ă ă  
publicat  într-o  revist  „Timocul”,  care-l  avea  redactor-şef  peă  
etnologul   Florea Florescu  şi în care îmi amintesc, c  lucrareaă  
am f cut-o în mod comparativ cu alte câteva statistici  sârbeşti,ă  
dar am inut seama de ultima statistic  sârbeasc  din 1931, şi amţ ă ă  
luat cifrele oficiale indicate în statistica oficial , dar bazându-mă ă 
şi pe alte, vre-o 5 statistici sârbeşti, pentru ca s  nu greşesc. Înă  
acea  anchet  ştiu  c  erau  265  sate  pur  româneşti  şi  vreo  45ă ă  
mixte, iar cifra românilor se ridica la 408 658, porecli i „vlahi” deţ  
slavi şi al ii.  Din tabel, dup  datele actuale mai lipsesc aprox. 5ţ ă  
sate, omise din statistic .ă

În ancheta cu prizonierii au rezultat 231 sate româneşti şi 20 
mixte, în total 350 903 locuitori români, iar sârbi erau 75 633 şi 
al ii  8  230;  în  Banat  erau,  dup  statistica  prizonierilor,  87  281ţ ă  
români, 46 545 sârbi şi 15 509 al ii. ţ

Trebuie s  m  opresc la câteva observa ii ca din partea unuiă ă ţ  
nespecialist,  dar  care  m-am  referit  la  situa ia  real  v zut  şiţ ă ă ă  
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cunoscut  personal, la greşelile statisticii  f cute cu prizonierii  şiă ă  
anume:

Valakonje (Valea cu Anini) apar 0 români şi 4 500 sârbi, ceea 
ce  nu  este  adev rat,  pentru  c  sunt  inversate  cifrele,  ă ă Kladovo 
sunt 2 300 români şi 0 sârbi, totuşi cred c  erau şi sârbi înainte,ă  
Podvârska apare cu 1 500 români  şi  500 sârbi.  Nu ştiam c  înă  
Podvârska exist  şi sârbi?  ă Klenovac ştim c  e sat sârbesc şi nuă  
cred s  fi avut 100 de români;  ă Koprivnica 800 români, 800 sârbi, 
oare avea şi atâ ia români? ţ Bracevac avea 2 205 români, ceea ce 
nu este adev rat, este sat pur sârbesc în care nu s-a mai n scută ă  
copil şi n-a avut loc o nunt  de peste 5 ani. ă Bor avea 5 000 români 
şi 0 sârbi; este adev rat c  Borul era pur românesc, pentru c  nuă ă ă  
se n scuse combinatul de cupru de la Bor. Dar totuşi, chiar şi înă  
1941, puteau s  fie câ iva sârbi şi la Bor. ă ţ Vrajogârnac erau 2 300 
români şi 20 sârbi, ceea ce dup  informa iile mele socot c  esteă ţ ă  
eronat, poate c  este invers, întrucât ştiu c  este sat sârbesc, şiă ă  
asta ştie toat  lumea, nu trebuie s  vin  cineva de la Belgrad să ă ă ă 
ne numere,  deşi nu ştiu s  numere.  ă Kaona care ap rea cu 100ă  
români şi 600 sârbi, este sat pur românesc în Homole, îl cunosc 
personal.

Poate  c  scriind  atâtea  teme  ştiin ifice  cu scopul  ca  s  fieă ţ ă  
citite,  nu  numai  de  românii  din  Timocul  sârbesc  şi  Timocul 
bulg resc, care nu-şi cunosc istoria şi c rora li se falsific  istoria,ă ă ă  
ci şi de al i români de pe alte continente, care sunt ruga i s  neţ ţ ă  
trimit  e-mail-uri  ca  s  le  putem  expedia  materiale,  ă ă insist mă  
asupra acestui lucru. Din asemenea materiale nu se înva  numaiţă  
istoria adev rat  a unui popor c zut în captivitate şi ajuns în stareă ă ă  
de libert ca în doctrina clasic , scos în afara legii, dar nu total.ă

Dac  nu ne aud oamenii, dac  nu vin s  ne vad  p timirile şiă ă ă ă ă  
s  ne ajute ca s  ne p str m identitatea pe p mântul str moşesc,ă ă ă ă ă ă  
politicienii, ne rug m m car s  vin  Dumnezeu şi s  ne scape deă ă ă ă ă  
„sârbatici”.

Poate c , cu ajutorul lui Dumnezeu se vor domestici, cultiva,ă  
se vor duce la biseric , s  se roage lui Dumnezeu, şi pân  la urmă ă ă ă 
şi sârbii şi bulgarii chiar şi grecii vor deveni oameni adev ra i.ă ţ

16.04.2012 Cristea SANDU TIMOC

ASTRA ROMÂN , P- a Victoriei nr.3 ap. 15, TimişoaraĂ ţ
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astra_romana_timisoara@yahoo.com
Rug m  c lduros  cititorii  s  urm reasc  site-ulă ă ă ă ă  
www.timocpress.info, al  fra ilor noştrii  din Timoc Serbia,ţ  
de  unde  ve i  ob ine  imagini  şi  ultimele  ştiri  despreţ ţ  
persecu ia românilor. V  mai rug m pe to i s  nu ne uita iţ ă ă ţ ă ţ  
şi  s  ne trimite i  e-mail-ul  prietenilor  şi  al  tuturor  celoră ţ  
care au e-mail-uri în fiecare sat. Noi facem toate aceste 
proceduri continuu, s pt mânal şi gratis. Dumnezeu s  vă ă ă ă 
dea s n tate!ă ă
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