
 
Miron Bonca passed away on May 20, 2018. Funeral Home Ser-
vices for Miron are being provided by Harbor Lawn-Mt. Olive 
Memorial Park & Mortuary of Costa Mesa, California. 

 
In memoriam Miron Bonca  

(1922 - 2018) 
 

Miron Bonca a decedat în ziua 
de duminică 20 mai 2018. Îm-
plinise frumoasa vârstă de 96 
de ani. 
Aranjamentele Serviciilor de 
înmormântare, și înhumarea, au 
fost făcute de Capela Funerală 
"Harbor Lawn-Mt. Olive Me-
morial Park" din Costa Mesa, 
CA. 
În numele Bisericii Sfânta 
Treime din Los Algeles, unde 
defunctul a fost activ până 

acum vre-o 20 de ani, transmitem îndoliatei familii rugăciunile 
noastre comunitare, însoțite de cele mai simțite condoleanțe. 
În 1999, Miron și soția sa Millie Bonca s-au mutat în Costa Mesa, 
CA, devenind membri activi ai Bisericii Sfânta Maria din Ana-
heim, CA. În memoria răposatului Miron Bonca oferim mai jos un 
tribut duhovnicesc oferit de o nepoată a sa, gânduri la care ne ală-
turăm și noi, slujitorii și enoriașii Bisericii Sfânta Treime. Dumne-
zeu să-l ierte! Memory Eternal! 
 
Wonderful Memories that last forever! 
 
Great Uncle Miron Bonca was a man who loved God, his family 
and his new country, United States of America. He was the first 
person in our family to escape from Romania in 1948.  
I new of him from my grandfather Ioan Bonca and from my father 
Ioan Bonca. 
Uncle Miron and his children Mircea, Cornel and Victor visited 
Romania in 1971. I have great memories from that visit, I was 10 
years old and all my friends wanted to see my American family. 
Mircea Bonca was in Romania to our wedding in August 11, 
1977. 
In June 20Th 1979 Tony, after Stefania’s first birthday, escaped 
from Romania and in December 1979 came to America. Uncle 
Miron sponsored Tony from a refugee camp in Latina, Italy, as a 
political refugee. Tony was the second person to come to America 
from our family. It was his first Christmas with uncle Miron, aunt 
Millie and their extended family. 
Tony was living with them for a few weeks. Uncle Miron found a 
job for Tony and in January 1980 he was working as a machinist. 
Uncle Miron and aunt Millie were very proud of Tony and all his 
accomplishments. 
I came to America in April 28Th, 1981 with Stefania who was 2 
years old. He was a great great uncle for my girls Stefania, 
Gabriela and Adriana. He was at their weddings and to all the 
celebrations in our family. We spent many, many holidays and we 
built many wonderful memories with uncle Miron, aunt Millie and  

 
their extended family. We visited each other homes, shared 
recipes of Romanian food(Sarmale, Cirnati), took trips to-
gether and shared stories of growing up in Romania. (Lidia 
Ocsay, niece) 
 

In memoriam dr. Danuț Dragoi  
(1952-2018) 

 

Dr. Dănuț Dragoi, a plecat 
la  Domnul,  la  25 
Noiembrie 2018).  
Se născuse la 8 mai 1952 
în România de părinții 
Serban și Lenuta. A 
absolvit Institutul de Fizica 
din Bucuresti, Romania, in 
1977. Fiind un om de 
știință cu Masterat la 
Institutul de Fizică 
Atomică din România, 
mereu dornic să studieze și 

să-și îmbunătățească cunoștințele, a decis să emigreze în 
SUA. În 1990, participând la Conferința despre razele X din 
Denver, Colorado, Danut a realizat că locul său este în 
America. În 1998 a absolvit Universitatea din Denver cu titlul 
de doctor în științe. S-a mutat în California în 1999, unde a 
devenit doctor în științe post-universitare pentru Institutul de 
Tehnologie din Pasadena, California. A lucrat la Laboratorul 
de Propulsie, pentru mai multe proiecte, inclusiv Viața pe 
Martie, predând la Departamentul de Știință Fizică la Caltech. 
Din 2004 până în 2006 a fost Cercetător Științific Senior la 
Institutul James Hardie, Companie specializată în tehnologia 
NDC Infrared. Ultimii ani de activitate, înainte de a se 
pensiona, și-a dedicate-o tehnologiei cercetării pentru 
combaterea terorismului, ocupând o poziție de cercetător 
științific pentru Departamentul pentru Securitate Internă din 
New Jersey. Danut are sute de publicații în Știința 
Materialelor, publicate în Journale de Specialitate, cum ar fi 
Arta Cristallografica. Dr. Dragoi este supravietuit de Andreea 
Ciontea, sotie, Alexandru, fiu si Eufrosina Ciontea, mama 
soacră, mama sa din Romania, și frații Cecilia, Aurel, Sorin. 
Chiar și în timpul perioadei de sănătate precară, dr. Dragoi nu 
a încetat niciodată cercetarea și a dezvoltat conceptul de “pat 
magnetic” pentru persoanele care suferă de cancer. El a 
aplicat conceptul pentru el însuși și a reușit să-și administreze 
simptomele pentru o vreme de mai mulți ani. La 25 noiembrie 
2018, dr. Dragoi a murit, după ce a luptat cu atât de mult 
curaj și demnitate, fiara numită Cancer. Rămâi în pace, dragul 
nostru Danut !!! Aranjamentele funerare au avut loc după 
cum urmează: Vineri 14 Decembrie, Sărăcusta, și Sâmbătă, 
15 Decembrie 2018, Slujba Înmormântării, ambele la 
Cimitirul Pierce Brothers Valhalla, 10621 Victory Blvd, 
North Hollywood, CA 91606  
Cu Sfinţii odihneşte, Hristoase, sufletele adormiţilor robului 
Tău, DANUT DRAGOI, unde nu este durere nici întristare, nici 
suspin, ci viaţă fără de sfârşit. Dumnezeu sa-l ierte! 
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