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Istoria doctrinelor economice, S i biu, 1 94 1 etc. etc .)
Cartea profesorului Teodor Ionescu I stori a g ândirii economice din România", prin
conţinutul ei bogat şi anal i tc .�e impune ca o sinwzi' a g:indirii economice româneşti din
"

,

perioada 1 900- 1 944 - fiind o luc rare de aleasă ţinută ac :td•:mică în şirul de cărţi apărute în
ultimii ani în prestigioasa "Edi:�ură Economic!!" din Bt tcure�lti.

Ducinia Crina Petrescu

TEODOR CHINDEA,

CONTRJBUrll LA ISTORIA

ROMANILOR DIN GIUR C]'El./L -C/UCUL UI,

Editura Brăduţ, Târgu "f\1un�ş.

1 995

L a Editura Brăduţ d i n l:irgu Mureş, a văzut 1 umi n 8'. ti parului ediţia a II-a, revăzută

şi adăugită, sub îngrij irea profesorului Mihai Suciu,

a

Iu cr:lri i "Contribuţii Ia istoria românilor

din Giurgeui-Ciucului" de Teo<lor Chindea, volum a)�i 1.:11 in amd 1 93 O Ia Tipografia Koman
din Gheorgheni .

Editorul a considerat oportună inserarea în cur rinsu l noi i edi1.i i a unui medalion con
sacrat vieţii şi activităţii multiple a dască1ului-cărturar T·:!odor Chind•�a. a unui argument al
cunoscutului istoric şi arhivist d r. Ioan Ranca din Târgu Mur'!Ş şi a unui gând-evocare (Bădiţa

Todirică) creionat cu multă cu.lo ue . . . afectivă de c ătre fra tel e automlui, juristul Dumitru
Chindea.

Lucrarea prezintă aşezarea geografică a Giur,�eului şi originea numelui său, popu
laţia şi legăturile Giurgeului cu Moldova până Ia Uni.rea cea Mare ş i pro ces ul de maghiarizare
la care au fost supuşi românii de-a l ungul timpului.

Un loc important în IL1crare îl ocupă probl ende l·;!gat<: de vechimea elementului

românesc în Bazinul G iurgeului, densitatea populariei romilne şti în lK:eastă zonă în diferite
momente ale istoriei.

Sunt prezentate relaţiile Ardealului cu Mo .dova în t i mpul l LJi Petru Rareş, Vasile
şi Ralcoczi II şi mai cu s<:amă a lui Mihai Viteazt l . Sunt evidenţiate şi explicate
mişcările migratorii ale populaţiei, de o parte şi de altl:1 a mttnţ i l or Carpaţi.
Procesul de asimilare al românilor, pe baza pol itici i o fic i al e a guvernelor c are s-au
succedat până la 1 decembrie 1 9 1 8 este bine şi comperent reflectat în cartea dascălului căr

Lupu

turar Teodor Chindea.

Lucrarea lui T. Chindea,

a

cărei reeditare trebu

c

aprcci at:l ca un lăudabil fapt de cul

tură se încheie cu câteva gânduri şi soluţii pentru salvm!a

e l e me :ntul

u i românesc care pot fi

concentrate în cuvintele lui Andri!i Mureşeanu şi azi : •·sta :i neclintiţi la postul pe care va
chemat soarta, nu

aşteptaţi de la nimeni nici mul ţunme ni ci recunoştinţă, ci in bine şi-n rău,
şi tare stegul măntuir i i pL•porului nostru".

în pace şi în război, ţineţi sus

Constantin Costea
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