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Importanţa Zilei Victoriei în cel de al doilea Război Mondial 
 
 În fiecare an în Rusia la 22 iunie este marcată  

ziua  aducerii aminte şi a durerii. Date comemorative 
similare sunt marcate, de asemenea, în Belarus şi Ucraina.  
La 22 iunie  1941 armata germană a atacat teritoriul 
U.R.S.S. şi s-a început Marele Război pentru Apărarea 
Patriei, în care au fost ucişi peste 26 de milioane de 
cetăţeni sovietici.   

În această zi, pe teritoriul Federaţiei Ruse, drapelul 
de stat este coborât în bernă.  Se recomandă tuturor 
instituţiilor de cultură, posturilor de radio şi de televiziune  
ca în această zi să nu prezinte sau să transmită emisiunile 
distractive şi de divertisment. 22 iunie 1941 este una dintre 
cele mai triste date din istoria Rusiei — începutul Marelui 
Război pentru Apărarea Patriei. Această zi ne aminteşte de 
toţi aceia care au fost ucişi, extenuaţi până la moarte  de  
robia nazistă, sau au  murit în spatele frontului  de foame şi 
privaţiuni.  

La 22 iunie  1941 la frontierele U.R.S.S. au fost 
concentrate şi desfăşurate 3 corpuri de armată (în total  181 
de divizii, din care 19 de tancuri şi 14 motorizate, şi  18 
brigăzi). Susţinerea din aer era asigurată de 3 flote aeriene. 
În aceeaşi zi a început cel mai cumplit şi 
sângeros război  din istoria omenirii, care 
s-a sfârşit la 9 mai 1945. 

O altă dată importantă în 
calendarul rus este data de 9 mai  – Ziua 
Victoriei. Sărbătoarea Victoriei este o 
sărbătoare naţională a Rusiei. În fiecare an 
se sărbătoreşte 9 mai, semn al victorie i 
asupra Germaniei  fasciste în Marele 
Război pentru Apărarea Patriei.  

Capitularea completă şi 
necondiţionată a Germaniei naziste a avut 
loc  la 08 mai, ora  23 şi  01 minute,  ora 
Europei Centrale, care corespunde  orei 01 
şi  01 minute ora  Moscovei. De aceea  
ţările occidentale sărbătoresc Ziua Victoriei, pe 8 mai, iar 
ţările din  fosta Uniune Sovietică şi cele din  Europa de Est 
– pe 09 mai. 

S-a întâmplat ceea ce au  vrut oamenii de pe linia 
întâi şi până în spatele frontului timp de patru ani. Aceasta 
este cu adevărat o sărbătoare  cu lacrimi in ochi. În această 
zi bucurie şi durere sunt alături. Nu există familie în Rusia  
pe care  războiul să o fi ocolit. De aceea, în această zi, 
fiecare familie din Rusia îşi aminteşte de cei care au rămas 
pe câmpul de luptă, şi de cei care au  construit o viaţă 
paşnică. Şi, desigur, sunt felicitaţi veteranii care au dus 
greul acestor patru ani. Victoria din anul  1945  reprezintă  
un eveniment istoric măreţ  în viaţa Rusiei  şi în viaţa 
fiecărui om. Timpul implacabil ne îndepărtează tot mai 
mult şi mai mult  de cea mai mare tragedie din istorie, care 
a dus la pierderea a  milioane de vieţi în  al doilea Război 
mondial. Pentru mulţi dintre noi Marele Război pentru 
Apărarea Patriei  este în trecutul îndepărtat, despre care 
aflăm doar din manualele  de istorie şi povestiri. 

În urma victoriei a crescut imens autoritatea 
internaţională a U.R.S.S., care a devenit o mare putere 

mondială, fără de care acum nu se mai poate soluţiona nici 
o problemă importantă. 

Cu toate acestea, preţul plătit de către popoarele 
Uniunii Sovietice pentru victoria asupra fascismului, a fost 
incomensurabil. Războiul a adus poporului sovietic 
pierderi şi distrugeri nemaiîntâlnite. Cotropitorii din 
Germania fascistă au distrus  complet sau parţial 1710 de 
oraşe şi aşezări urbane şi peste  70.000 de sate şi comune; 
au incendiat şi au distrus aproape 32 de mii de  
întreprinderi industriale, 98 de colhozuri, 1876 de 
sovhozuri. Pierderile  materiale directe au reprezentat 
aproape o treime din avuţia naţională. Pe front, în 
prizonierat  şi în teritoriile ocupate şi-au pierdut viaţa 
aproape  27 de milioane de oameni. Pierderile de vieţi ale 
Germaniei au fost de aproximativ 14 milioane, ale Marii 
Britanii şi SUA – de câteva mii. Mai mult de 6 milioane de 
oameni au căzut  prizonieri la fascişti. Mulţi dintre ei, 
întorşi din  război au ajuns în lagăre cu stigmatul de 
trădători. 
 Înfrângerea Germaniei  naziste şi a aliaţilor  săi din 
Europa a fost  realizată prin acţiuni comune ale Uniunii 

Sovietice,  aliaţilor săi occidentali şi 
forţelor  de rezistenţa antifascistă. În  etapa 
finală o contribuţie la lupta împotriva 
fascismului a avut-o şi  România. Trupele 
române şi sovietice au luptat umăr la 
umăr, eliberând Ungaria şi Cehoslovacia. 
Omagiindu-i  pe toţi cei care au  luptat 
împotriva fascismului, trebuie să 
recunoaştem că meritul principal  în 
înfrângerea Germaniei naziste aparţine 
U.R.S.S. Importanţa istorică şi mondială a 
victoriei  U.R.S.S.  în Marele Război 
pentru Apărarea Patriei  nu a însemnat 
numai  eliberarea  propriului teritoriului 
său   şi păstrarea integrităţii  patriei, dar şi 

eliberarea din  robia fascistă a popoarelor Europei. Sub 
loviturile forţelor sovietice s-a prăbuşit strategia defensivă 
a Wehrmacht-ului, şi s-a prăbuşit şi blocul statelor fasciste. 
Ca mărime  frontul sovieto-german din timpul războiului a 
fost cel mai important. Aici Wehrmacht-ul a pierdut peste 
73% din efective, până la 75% din tancuri şi piese de 
artilerie, peste 75% din aviaţie.  
 Înţelegem că tributul  trecutului trebuie să fie plătit 
, de aceea suntem şi veseli şi trişti, ne  amint im faptele de 
eroism, dar timpul trece,  numele vor fi şterse, şi vor 
rămâne numai faptele de eroism ale poporului. Fapte eroice 
care vor trăi veşnic. Războiul este  o tragedie, o tragedie 
pentru toţi, într-un război nimeni nu învinge, mor însă 
oameni, si cel mai grav este că  mor în zadar, iar când 
războiul se termină, viaţa începe fără teamă. Si de aceea  
victoria  este o bucurie, o sărbătoare pentru cei care şi-au 
riscat viaţa pentru victorie,  pentru care  victoria a fost  
scopul. Pentru cei care au murit pentru acest scop. Iar 
sfârşitul războiului reprezintă victoria asupra morţii, 
victoria pentru viaţă. 

Mihail Reva 

Consulul General al Federaţiei Ruse  la Constanţa 
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ARMA PONTICA nr.2 / iunie 2011 
 

 
 1 

 “De sapientia veterum…” 
 
             
        Francis Bacon, pe la 1500 şi ceva, a scris o lucrare al cărei titlu mi-am permis să-l 
împrumut: “Despre înţelepciunea celor mai afundaţi în vârstă” (traducerea şi 
adaptarea îmi aparţin, cu scuze!). 
        Ideea de la care aş pleca este însuşi titlul lucrării lui Bacon, care nu lasă loc de 
comentarii sau speculaţii. Vrea să zică ceva despre felul în care vârsta, prăduită de 
energie, de pasiuni, de emoţii şi hormoni, alege, aşezat, să stea pe prispă şi să înţeleagă 
de ce a fost nevoie de toate astea, adică energie, pasiuni, emoţii şi hormoni, şi altele.... 
      Veteranii sunt acei martori de netăgăduit ai propriei noastre istorii, a i vieţilor 
noastre. Ei ştiu ce a fost şi, cu siguranţă, înţeleg ce va urma, ei sunt o clasă distinctă 
prin această caracteristică privilegiată, la care, din păcate, nu toţi pot accede.  

       În Roma antică, statutul de “veteran” era cu osebire tratat la nivel social, fără a fi 
nevoie de mari acte demonstrative. Cei ce au dus la clădirea Cetăţii şi a Gloriei, trebuie 
trataţi distinct şi cu multă luare aminte, căci ei reprezintă cele două feţe, precum 
Eminescu zicea: “Viitorul şi trecutul / Sunt a filei două feţe...” 
       Dar Roma antică, după ce ne-a lăsat un model social, legislativ, civilizat, de a 
progresa, s-a stins, iar noi nu părem a-i urma drumul, cel puţin în a ne cinsti veteranii, 
căci despre asta încerc să aduc vorba! 
        Veteranii noştri sunt pe o margine de societate, care nu-i prea vede, mai ales de 
nici un fel, lacomă şi grăbită să se autoproclame cea mai cea, dintre momentele sociale. 
Ce uită, însă, minunata societate este că ea este clădită pe mii de morminte şi pe mii de 
tristeţi ale unor oameni care s-au irosit prin lagăre, pe fronturi, exersând foamea, 
păduchii, setea, spaima şi deznădejdea de a nu-şi mai vedea copiii, femeia, viaţa... 
        Vedeţi, de la “înalta tribună...”, se pare destul de idilic să evaluăm suferinţa, 
tristeţea, nepăsarea şi vârsta, dar, de la înalta tribună, nu se vede, oameni buni, pentru 
că acolo, sus,  e soare şi jos, la veterani, e umbră densă! Ei nu se văd, că au uitat să 
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semnifice, nimeni dimprejur nu simte că ei există, poate mai puţin copiii lor. Iar alte 
naţii, mai înţelepte, nu că le ridică monumente, nu că le dau bonusuri economice 
sociale, dar îi respectă. Ceea ce la România se înţelege cu mare efort! 
        Aş vrea să spun, cu destul de înfocată mândrie, că sunt din tagma celor ce nu uită. 
Am fi mai mulţi, dacă am subtiliza conceptul de “ azi”. Pentru că nu ni-l reamintim 
decât în faţa bisericii, a prohodului unei mame sau a unui tată care, brusc, ne lipseşte! 
         Doamnelor, la fel de bine domnilor, oricare v-ar fi vârsta, veţi fi cândva  veterani! 
Adevăraţi! Sperăm că nu ai vreunui război, ci doar ai unei vieţi. Încercaţi să deprindeţi 
semnificaţia acestui cuvânt! Încercaţi să nu-l mai scrieţi cu litere mici! De curând, în 
Cumpăna, comuna administrată 
de o femeie cu “4 baterii”, (nu 
facem material electoral, ci doar 
afectiv!), doar ne minunăm în 
sens pozitiv, pe ploaie, înaintea 
unui monument stăteau pe bănci 
4 (patru) moşuleţi, odinioară 
caporali, sergenţi sau soldaţi. 4! 
        Mândra primăriţă ne-a 
anunţat că mai sunt doi, dar 
...netransportabili. Le-a dăruit 
(frumos de nu se poate!) câte o 
diplomă, pe care nu vedeau s-o 
citească şi un plic mai mititel, cu 
50 de lei înăuntru! Apoi, le-a 
spus, de două ori, să pună plicul 
în buzunar, că e cu bani, să aibă 
de grijă...Atâta a putut frumoasa 
femeie! 
         Da’ americanii ăştia, când 
huliţi, când iubiţi - depinde cu 
cine eşti rudă!-, au un verb 
enervant: a-ţi păsa! Ei nu 
întreabă dacă vrei o ţuică, 
întreabă dacă-ţi pasă de un 
pahar! Ei bine, nouă nu ne prea 
mai pasă. Ne-a speriat selecţia 
capitalismului, alegerea băţului 
lung ne interesează, nu mai 
putem să fim - dar chiar de nici un fel - tradiţionalişti, afectuoşi, “bunicarzi” după 
femeile alea superbe, care au devenit bunici, după flăcăii aceia deveniţi eroi sau 
supravieţuitori, sau veterani.  
        Dacă aţi deschide puţin, şi Windows-ul chiar sugerează asta, o fereastră spre 
veteranii noşti, spre ceea ce înseamnă ei, s-ar mai deschide una, şi tot aşa, ca 
Sheherezada, ne-am înţelege şi împăca mai bine cu noi înşine! 
                                                                                       
                                                                                                              DAN  NICOLAU 
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RESPECT VETERANILOR DE RĂZBOI 
Este de dorit şi, în acelaşi timp, necesar să facem o incursiune în istoria Imperiului Roman, pentru a 

înţelege originea denumirii de veteran.  
Militarii care slujeau în armată 20-25 ani, erau consideraţi veterani, drept răsplată pentru serviciile 

aduse în slujba patriei. Pe lângă actul ― Honesta missio―, aceştia primeau  un lot de pământ, gratificaţii 
băneşti şi anumite imunităţi fiscale.  

Dar nu toţi veteranii părăseau armata. Unii, cei mai buni, rămâneau să execute diferite însărcinări în 
administraţia militară sau, ca slujitori de elită, pe lângă ofiţeri de rang înalt şi comandanţi. Uneori, aceşti 
veterani reprezentau până la a zecea parte din efectivele unei legiuni.  

Veteranii au avut un rol deosebit în acţiunile de romanizare a spaţiului daco-moesian, dovedind spirit 
de disciplină, ştiinţă de carte şi ordine, contribuind, în mod nemijlocit, la romanizarea autohtonilor.  

Revenind la vremurile noastre, problema este adusă în prim plan de regele Carol I, care, prin decret 
regal, a hotărît că ostaşii care au luat parte la campania din 1877 şi care erau în 
viaţă la  data apariţiei decretului să se numească veterani.  

Cum se întâmplă întotdeauna în Romania, de la vorbă la faptă este 
destulă distanţă. Spre deosebire de veteranii romani, unii veteranii români s-au 
ales cu gloanţe în 1907, nu cu pământ. Asta nu i-a împiedicat pe români sa-şi 
facă datoria faţă de ţară, inclusiv veteranii. 
Voi da doar câteva exemple edificatoare. În luptele din Dobrogea, în 1916, 
colonelul Tarnoski, comandantul unei brigăzi, este trântit de pe cal, în urma 
exploziei unui proiectil, în timp ce acţiona alături de soldaţii săi. A fost găsit de 
ambulanţele germane şi dus în faţa mareşalului Mackensen. Colonelul era 
asfixiat de gazele exploziei şi avea maxilarul fracturat. Purtarea sa eroică l-a 
determinat pe Mackensen să ordone restituirea sabiei colonelului şi să fie tratat cu deosebită consideraţie şi 
grijă. Colonelul Tarnoski era veteran al Razboiului din 1877 şi fusese rechemat în serviciu, în 1916, din 
cadrele de rezervă. 

Un alt exemplu edificator. În luptele dintre Jiu şi Olt, comandantul unui escadron de roşiori, cpt. 
Filitti, a primit ordin să şarjeze o baterie inamică. În escadron lupta,  ca sergent voluntar, George Donici, în 
vârstă de 70 de ani, care făcuse campania din 1877. Bătrânul Donici se adresă căpitanului, cerând să şarjeze 
alături de el. Filitti a fost de acord şi dă ordin de atac. Escadronul a pornit în galop cu lăncile în cumpănire, 
dar a fost distrus în totalitate de focul inamic. Bătrânul Donici a şarjat cu sabia în teacă, agitând chipiul ca pe 
un drapel şi a căzut mort, alături de căpitan, străpuns de glonţ, printre cei dintâi. Desigur că şarja a fost un 
anacronism, un act de nebunie, cum au considerat nemţii, dar a pus în evidenţă elanul şi spiritul de jertfă de 
care este capabil soldatul român activ, în rezervă sau veteran. 

După 1945, veteranii de război au început să fie triaţi şi apreciaţi după culoare politică, după 
fronturile pe care au luptat, iar, mai apoi, au fost marginalizaţi şi uitaţi. Le-au fost anulate drepturile acordate 
în perioada interbelică, iar, pentru unii, a început o perioadă plină de abuzuri şi nedreptăţi. 

După 1990, prin legi şi decrete, în România a fost creat cadrul legal privind recunoaşterea 
sacrificiilor făcute pe parcursul celui de-al Doilea Război Mondial de către veteranii de război. S-au stabilit  
anumite drepturi care sunt acordate, ca întotdeauna, mai mult sau mai puţin, în funcţie de voinţa  politică şi 
de posibilităţile ţării, la un moment dat.  S-a reînfiinţat Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război, fiind 
declarat veteran orice cetăţean român care a luptat în cele două războaie mondiale, s-au stabilit criteriile  de 
acordare a titlului de veteran, precum şi o serie de facilitaţi, atât pentru veteranii de război, cât si pentru 
invalizi, văduve de război, văduvele veteranilor de război, care să le asigure condiţii mai bune de viaţă. Prin 
Legea nr.44 din 1 iulie 1994, s-a instituit „Crucea comemorativă a celui de-al Doilea Război Mondial‖, iar, 
în baza Legii nr.303/2007, în fiecare an, la 29 aprilie, se sărbătoreşte Ziua Veteranilor de Război..  
             Potrivit DEX, veteranul este bărbatul în vârstă care a participat la unul sau mai multe războaie 
şi care se bucură de anumite privilegii. Drepturile conferite prin lege şi reduse în realitate sub diferite 
pretexte nu se pot numi privilegii. Modul în care statul ia din puţinul veteranilor este mai mult decât o 
impietate. 

Se uită că nu veteranii de război sunt datori ţării.  Ţara le este datoare lor!  
                                                                                                                          
                                                                                                                    LT.COL.(r) MIHAI ISTRATI  
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ROMÂNII DIN KASAHSTAN 

– STATISTICI CU RĂNI CE NU SE POT CICATRIZA - 

                                                                    Vasile SOARE 
                                                                       Ambasadorul Romaniei in Kazahstan, 

                                                                                                       Kârgâzstan si Tadjikistan 
          In vara anului 2005 am descoperit existenta in Kargazstan (fosta republica sovietica din Asia Centrala, situata la 
sud de Kazahstan) a unei comunitati de etnici romani. Potrivit datelor statistice obtinute de la Adunarea Popoarelor din 
Kargazstan, in aceasta tara traiesc cca. 850 de persoane de origine romana, inregistrati ca "moldoveni" si romani. In 

realitate, numarul acestora se pare ca depaseste 1000 de persoane. 
Urmare cautarilor demarate in scopul aflarii unor date despre aceasta 
comunitate, am descoperit ca este vorba de romani basarabeni si 
bucovineni care, majoritatea au ajuns in Kargazstan in anii ‗50-‘60, 
venind din Siberia, unde fusesera deportati in anii 1949 si 1951 de 
catre regimul stalinist.      După cum se cunoaşte, Pactul Ribbentrop-
Molotov a avut consecinţe tragice pentru populaţia româneasca din 
Basarabia, Bucovina de Nord, Ţinutul Herţa şi sudul Basarabiei. 
Anexarea acestor provincii româneşti la URSS la 28 iunie 1940 a fost 
urmată de măsuri represive şi de deznaţionalizare a românilor 
basarabeni şi bucovineni de către regimul stalinist - deportări în masă 
şi trimiteri la muncă forţată în Siberia şi Kazahstan în anii 40-50 a zeci 

de mii de persoane, de unde unele nu s-au întors nici până astăzi.  
                         Iată valurile de deportări 
           1.Deportarea din 12-13 iunie 1941- Potrivit datelor de arhivă, în acea noapte, din Basarabia şi nordul 
Bucovinei au fost ridicate de la casele lor 29.839 de persoane, dintre care 5479 au fost arestate ("membri ai 
organizaţiilor contrarevoluţionare şi alte elemente antisovietice") şi 24.360 au fost deportate. Din acest total, doar 
din RSS Moldovenească au fost ridicate 18.392 persoane - 4507 "capi de familie" arestaţi (4342 din considerente 
politice şi 165 cu dosare penale) şi 13.885 persoane deportate. În gările de unde au fost transportaţi, cei arestaţi au 
fost separaţi de familii şi încărcaţi în eşaloane speciale. Ulterior, ajunşi în lagăre, aceştia au fost supuşi unor 
represiuni dure, mulţi fiind condamnaţi la pedeapsa capitală pentru "activitate antisovietică". Deportarea din 
Basarabia şi Bucovina s-a făcut cu vagoane de vite în Siberia şi Kazahstan (pentru Chişinău au fost repartizate 1315 
vagoane, iar pentru Cernăuţi 340 vagoane). Un raport din octombrie 1941 arată că în GULAG, la acea dată, "din 
RSS Moldovenească se află 22.648 de persoane, în colonii din RSS Kazahă (9954 pers.), RASS Komi (352), 
regiunile Omsk (6085 persoane, dispersate în 41 de raioane), Novosibirsk (5787) şi Krasnoiarsk (470)". Românii 
deportaţi din Bucovina au fost incluşi în statistică ca provenind din regiunile din vestul Ucrainei. În Kazahstan, 
deportaţii români basarabeni au fost repartizaţi în colonii din regiunile Aktubinsk (6195), Kzâl-Orda (1024) şi 
Kazahstanul de Sud (2735). Personal, am întâlnit în ultimii ani mai multe persoane originare din Basarabia care au 
fost deportate în Kazahstan în 12-13 iunie 1941. Astăzi, acestea trăiesc în regiunile Aktubinsk, Karaganda, Akmola, 
Jambul, Kzâl-Orda, păstrându-şi limba, tradiţiile şi obiceiurile. 
Însă, urmaşii acelor români basarabeni, de vârstă sub 40 de 
ani, deja nu mai vorbesc româneşte, cunosc vag evenimentele 
anilor 40 şi cum au ajuns părinţii şi bunicii lor în Kazahstan. 
Aceasta, datorită faptului că, până în prezent, subiectul 
deportărilor din Basarabia şi Bucovina a fost unul închis, 
comparativ cu cel al deportărilor altor popoare (lituanieni, 
letoni, estonieni, ceceni şi alte popoare din Caucaz, polonezi, 
ucraineni, coreeni etc) despre care s-a scris în presă şi 
publicaţii de specialitate dupa 1990. 
         2.  Deportarea de la 6-7 iulie 1949 (operatiune denumita 
conspirativ "IUG"/Sud), s-a facut in urma Hotararii Biroului 
Politic al CC al PC al URSS Nr. 1290-467cc din 6 aprilie 1949 
"Cu privire la deportarea de pe teritoriul RSS Moldoveneasca a 
chiaburilor, fostilor mosieri, marilor comercianti, complicilor 
ocupantilor germani, persoanelor care au colaborat cu organele politiei germane si romanesti, a membrilor 
partidelor politice, a gardistilor albi, membrilor sectelor ilegale, cat si a familiilor tuturor categoriilor enumerate mai 
sus". Hotararea, care prevedea "deportarea in Kazahstan, Asia Centrala si Siberia a 11.280 de familii cu 40.850 de 
oameni", era insotita de un act aditional in care se specifica decizia Guvernului Sovietic ca "deportarea categoriilor 

KARAGANDA : PE AICI SUNT OASELE A 
MII ŞI MII DE PRIZONIERI! 

PRIZO NIERI  ÎN DRUM SPRE MINELE DE CUPRU! 

http://romaniidinkazahstan.info/Galerie.asp?ID=1
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mentionate sa se faca pe vecie".1573 de vagoane de vite (30 de esaloane) au transportat in Siberia (Tinutul Altai, 
regiunile Kurgan, Tiumeni si Tomsk) si Kazahstan (regiunile Aktubinsk, Kazahstanul de Sud si Jambul) 11.293 de 
familii de romani basarabeni, respectiv 35.796 persoane. 7620 de familii au fost considerate "chiaburi", iar celelalte 
acuzate de "colaborare cu fascistii", de "apartenenta la partidele burgheze romanesti sau la secte religioase ilegale". 
Acestor "deportati pe vecie" li s-au confiscat averile si li s-a interzis sa-si ia cu ei bunuri materiale. 
        3. Deportarea de la 1 aprilie 1951 (operatiune denumita conspirativ "SEVER"/Nord, a fost pusa in aplicare in 
baza aceleiasi Hotarari a Consiliului de Ministri al URSS Nr. 1290-467cc din 6 aprilie 1949 si Hotararii Consiliului 
de Ministri al URSS nr.667-339cc din 3 martie 1951, care prevedea "deportarea de pe teritoriul RSS Moldoveneasca 
a membrilor sectei ilegale antisovietice a iehovistilor si membrilor familiilor acestora, in  total 5917 persoane". Au 
fost arestate si deportate in Siberia (reg.Kurgan) 723 de familii, respectiv, 2617 persoane, in special acuzate de 
apartenenta la secta religioasa "Martorii lui Iehova". Deportarea s-a facut in doua esaloane, cu vagoanele care au 
ajuns la destinatie la 13-14 aprilie 1951. Un raport al Ministerului de Interne al URSS din 1956 arata ca iehovistii din 
Moldova, împreuna cu cei din republicile baltice si regiunile din vestul Ucrainei si Belarusiei erau în numar de 7449, 
deportati in regiunile Tomsk, Krasnoiarsk si Irkutsk din Siberia.    Potrivit relatarilor supravietuitorilor acelor 
deportari, in Siberia (regiunile Tomsk, Kurgan, Irkutsk s.a.) au trait pana in 1963-1965, desi oficial fusesera 
"eliberati" dupa moartea lui Stalin in anii 1956-1958. La "eliberare", majoritatii basarabenilor si bucovinenilor li s-a 
interzis sa se intoarca in locurile natale, au fost fortati sa semneze declaratii ca nu au pretentii si revendicari de la 
statul sovietic pentru ceea ce li s-a confiscat in momentul deportarii. In schimb, li s-a oferit "libertatea" de a se stabili 
oriunde in spatiul sovietic. Cei care au ales Kargazstanul sa se stabileasca au avut in vedere climatul bland, 
asemanator cu cel din Moldova sau Bucovina, pamantul roditor din nordul acestei tari. 
        4. Se pare că deportările din Basarabia nu s-au oprit în 1951. La 6 octombrie 1952, Secretarul General al 
Partidului Comunist din RSS Moldovenească, Leonid Brejnev, se adresează Comitetului Central al Partidului de la 
Moscova cu "rugămintea" să fie deportate din Basarabia alte "elemente antisovietice", care au rămas nestrămutate în 
operatiunile din 6-7 iulie 1949 şi 1 aprilie 1951. Potrivit lui 
Brejnev, "în prezent, pe teritoriul Moldovei sunt 3117 persoane 
care s-au sustras de la strămutare în 1949: 735 familii de chiaburi 
însumând 2382 persoane şi 735 de chiaburi rămaşi singuri, ale 
căror familii au fost strămutate şi se află în colonii". Nu-I dau 
linişte lui Brejnev nici credincioşii de altă religie: "…În prezent, în 
raioanele limitrofe ale oraşului Bălţi, sunt identificate încă 850 
familii de sectanţi iehovişti -1700 persoane, precum şi 400 familii 
de adepţi ai sectelor inocentiştilor, arhangheliştilor, sâmbotiştilor, 
cincizeciştilor şi adventist-reformiştilor, în total 1100 de persoane". 
Deşi nu avem date concrete, se poate presupune că rugămintea lui 
Brejnev nu a fost refuzată. Un proiect "strict secret" de Hotărâre a 
Preşedintelui Consiliului de Miniştri al URSS "Cu privire la 
strămutarea suplimentară de pe teritoriul RSS Moldovenească a 
chiaburilor, adepţilor sectelor ilegale ale iehoviştilor, inocentiştilor, arhangheliştilor, sâmbotiştilor, cincizeciştilor 
adventist-reformiştilor şi membrilor lor de familie" prevedea deportarea a 5917 de persoane în aprilie 1953 în 
regiunea Kurgan din Siberia şi RSS Kazahă, în conformitate cu Hotărârile Consiliului de Miniştri al URSS nr.1290 -
467cc din 6 aprilie 1949 şi nr.667-339cc din 3 martie 1951. 
            In timpul unor cercetari de peste doi ani (2003-2005) efectuate dupa ce am fost numit ambasador al Romaniei 
in Kazahstan la Directia Arhivelor si Documentatiei de pe langa primaria regiunii Karaganda, Kazahstan, am 
identificat date potrivit carora in timpul celui de-al II -lea razboi mondial, in perioada 1941-1945, pe teritoriul 
regiunii Karaganda au fost amplasate 3 lagare de concentrare sovietice pentru prizonieri militari si civili 
straini: SPASSK nr. 99, Balhash nr. 37 si Jeskazgan nr. 39.   
          Lagarele Balhash si Jezkazgan au fost infiintate in 1945 si au functionat pana in primavara anului 1948 cand au 
fost lichidate, ca urmare a repatrierii prizonierilor militari. In arhive nu s-au pastrat date despre prezenta unor 
prizonieri de nationalitate romana in aceste doua lagare, majoritatea fiind japonezi si nemti.  
           Cel mai mare lagar de concentrare pentru prizonierii militari straini a fost "Spassk nr. 99",  infiintat in 
iulie 1941 pe structura Diviziunii Spassk a "Karlag"-ului NKVD, situat la 45 km de orasul Karaganda, pe teritoriul 
fostei Uzine de extractie a cuprului "Spassk". Pe tot timpul functionarii, prin acest lagar au trecut 66.160 de 
prizonieri (66.746 dupa alte date), dintre care: 29.777 au fost nemti, 22.225 japonezi, 1633 austrieci, 1208 polonezi, 
1088 italieni, 1139 unguri, 195 finlandezi, etc. Din totalul exprimat mai sus, 6.740 de prizonieri au fost de 
nationalitate romana. La acestia se adauga un numar de peste o mie de prizonieri de alta nationalitate, care au 
luptat in Armata Romana, avand probabil cetatenia romana la acea vreme (evrei, ucraineni, armeni, 
"moldoveni"). In documentele lagarului, prizonierii de razboi straini au fost inregistrati pe nationalitati.  
           Pana in 1944, lagarul SPASSK 99 pentru prizonieri militari si civili era constituit dintr-o singura Diviziune. 
Incepand cu 1944, lagarul s-a extins si s-au format noi "Diviziuni de productie", numeroase contingente fiind folosite 

COPII  DEPO RTAŢI 
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la munci in intreprinderi industriale situate pe intreg teritoriul regiunii Karaganda-orasul Temirtau, satele Spassk, 
Saran, Dubovka, Kok-Uzen, Zapadnyi, Fedorovka, la minele de carbune Kostenko, Kirov, numerele 20,26 bis, 31, 
42/43, etc. Astfel, in anii 1947 - 1948, lagarul Spassk era constituit din 24 de Divizii si concentra cca. 30.000 de 
prizonieri militari si civili straini.  
          Prizonierii militari erau organizati in diviziile lagarului pe nationalitati, separati de prizonierii civili.  Toti civilii 
(barbati, femei si copii) erau concentrati intr-o singura divizie, situata in satul Kok - Uzen. Din totalul de 1808 
prizonieri civili, 92 persoane erau de nationalitate romana.       
         Din 1948, odata cu inceperea repatrierii prizonierilor militari straini, diviziile lagarului Spassk nr. 99 au fost 
reduse. In vara anului 1950, in conformitate cu dispozitia MVD (Ministerul de Interne al URSS), lagarul Spassk pentru 
prizonieri militari straini din Karaganda a fost lichidat. Conducerea si diviziile au fost predate lagarului Pescianyi al 
MVD al URSS (se afla tot in cadrul fostului lagar Spassk nr. 99). In realitate, in pavilioanele lagarului pentru 
prizonieri de razboi care a fost inchis au fost amenajate unitati militare speciale, birouri ale conducerii obiectivelor 
industriale strategice, iar baracile si celelalte anexe au fost transformate in ferme si unitati agricole, unde, ulterior, au 
fost adusi la munca fortata alte sute de mii de "dusmani ai poporului", "chiaburi", "elemente periculoase" etc. din 
regiunile de vest ale URSS (Ucraina, Basarabia, Belarus, tarile baltice).  Potrivit documentelor de arhiva, din totalul de 
peste 66.000 de prizonieri straini care s-au aflat in detentie in lagarul Spassk 99, "in perioada 1941-1950, 42.427 de 
prizonieri militari si civili straini au fost repatriati/eliberati". Cei 
ramasi nerepatriati au fost reorganizati astfel: 5805 - trimisi in 
alte lagare, 5966 in spitale speciale, 1090 - in inchisori ale MVD 
al URSS, 5 au dezertat.  
          7765 prizonieri de razboi straini din cei aflati in 
detentie in lagarul Spassk nr. 99, in perioada 1941-1950, au 
murit si au fost inmormantati pe teritoriul regiunii 
Karaganda. De mentionat ca, in divizia lagarului din satul cu 
acelasi nume, Spassk, in general in ultimii ani erau adusi de la 
celelalte divizi de productie prizonierii slabiti, care nu mai 
dadeau randamentul scontat la muncile grele, pentru a indeplini 
si depasi norma). Din totalul prizonierilor de razboi straini 
morti in acest lagar, 827 au fost de nationalitate romana. La 
acestia se adauga alti cca. 200 de prizonieri de alte 
nationalitati, care au luptat in Armata Romana: unguri, 
ucraineni, evrei, armeni (probabil, tot cetateni romani). Mai 
multi prizonieri "moldoveni" sunt inregistrati separat de cei 
romani. 
           Prizonierii morti au fost inmormantati fie pe teritoriul 
Diviziilor lagarului, fie in apropierea acestora, a minelor sau a 
obiectivelor industriale unde munceau, astazi neexistand practic, 
cu o singura exceptie, o inventariere clara in acest sens. Pana in 
prezent, in regiunea Karaganda s-a identificat un singur 
perimetru (imprejmuit) unde in acea perioada au fost inhumati 
prizonieri de razboi straini morti in lagarul de concentrare 
Spassk nr. 99. Potrivit unor surse, zilnic, mureau cateva zeci de 
prizonieri, care erau "aruncati" in gropi comune - perimetre 
patrate in care erau sapate transee paralele pentru cate 25 de trupuri. Peste ei se turna var si un strat subtire de pamant 
de 30-50 cm. Acest "cimitir" se afla la 45 km de orasul Karaganda, pe teritoriul punctului Spassk, peste drum de locul 
fostului lagar, pe un perimetru de 1 km/500 m, desi in realitate acesta ar fi fost mult mai mare, respectiv 1km/1,5 km. 
Astazi, pe tot acest perimetru inca se observa valuri de pamant perfect paralele, ce reprezinta transeele /gropile in care 
prizonierii care mureau in lagar erau inhumati. Potrivit unor martori, pana prin anii ‘90, pe alocuri, pe acest perimetru 
se puteau vedea insemne din lemn sau metal, fara nume, probabil puse "pe furis" la capataiul celor disparuti de 
camarazii de suferinta care ramaneau in viata. Dupa datele din Arhiva, aici se afla inmormantati 5152 de prizonieri 
militari si civili, determinarea lor pe nationalitati fiind imposibila. 
           De notat ca pana la infiintarea lagarului Spassk nr. 99 pentru prizonieri de razboi si civili straini, in acest cimitir 
au fost inhumati detinuti sovietici din Divizia Spassk a "Karlag"-ului NKVD al URSS care au murit in anii ‗30. Dupa 
lichidarea lagarului in anul 1950, potrivit relatarilor unor localnici, pe acest perimetru a fost amenajat un tancodrom de 
instructie pentru unitatea militara de tancuri organizata pe scheletul fostului lagar Spassk nr.99, cel mai probabil 
"pentru ascunderea adevarului si mascarea locului de inhumare a prizonierilor straini".  
           Dupa destramarea URSS, in anii ‘90, la Karaganda au sosit delegatii oficiale din Japonia si Germania, cu 
supravietuitori ai detentiei in lagarele din aceasta regiune (fosti prizonieri japonezi si nemti care au fost repatriati), ca re 
au recunoscut si identificat perimetrul locurilor de inhumare a prizonierilor de razboi straini in anii ‘40-‘50.   
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          Ca urmare, au fost sensibilizate autoritatile locale in vederea obtinerii 
aprobarilor pentru pastrarea memoriei celor disparuti in lagarele staliniste din 
aceasta regiune. Perimetrul, cu aproximatie, a fost imprejmuit cu gard de fier, cu 
sprijinul financiar din partea Germaniei. Astfel, pana in prezent, in cimitirul de la 
Spassk, toate tarile care au avut prizonieri de razboi morti si inhumati in 
Karaganda au ridicat monumente/pietre funerare: Germania, Japonia, Finlanda, 
Italia, Franta, Polonia, Ungaria. Germania chiar a semnat cu Kazahstan in anul 
1996 un Acord Interguvernamental privind ingrijirea mormintelor militare 
(partea germana s-a angajat sa ingrijeasca mormintele pe cheltuiala proprie). In ultimii ani, tari precum Ucraina, 
Lituania, Armenia, Rusia, Kazahstan au ridicat in acelasi perimetru pietre funerare in memoria victimelor represaliilor 
staliniste din Kazahstan din anii ‘30, cand sute de mii de persoane din URSS (in special, din zonele vestice  Ucraina, 
Belarus, Caucaz, Rusia, Kazahstan) au fost exterminate de regimul lui Stalin.  
            La inceputul anului 2003, subsemnatul a contactat autoritatile regiunii Karaganda, Directia Arhivelor Nationale 
din aceasta regiune, si a facut nenumarate demersuri pentru obtinerea aprobarilor privind pastrarea memoriei 
prizonierilor romani morti in lagarele staliniste din Karaganda in anii ‗40-‘50 prin amplasarea unui monument in 
cimitirul de la Spassk. Initiativa noastra de incheiere intre Romania si Kazahstan a unui Acord Interguvernamental 
privind ingrijirea reciproca a mormintelor militare nu s-a materializat, datorita refuzului partii kazahstaneze. 
            In consecinta, pe plan local, am realizat o piatra funerara din granit care a fost amplasata in cimitirul 
lagarului Spassk nr.99, alaturi de monumentele si pietrele funerare ale altor state, cu urmatoarea inscriptie: 
"IN MEMORIAM, CELOR PESTE 900 DE PRIZONIERI ROMANI MORTI IN LAGARELE STALINISTE 
DIN CENTRUL KAZAHSTANULUI IN ANII 1941-1950".  
            La 9 septembrie 2003, aceasta piatra funerara a fost dezvelita de presedintele Romaniei de atunci, Ion 
Iliescu, aflat in vizita oficiala in Kazahstan. Preotul roman Irineu Dogaru a oficiat o slujba de pomenire a 
prizonierilor romani in prezenta delegatiei presedintelui Romaniei, a autoritatilor locale, reprezentantilor bisericilor 
ortodoxa, catolica si musulmana din Karaganda, mass-mediei romanesti si kazahstaneze (cca.300 de persoane). 
Evenimentul a fost de o inalta incarcatura sufleteasca pentru cei peste 70 de romani prezenti si a fost intens mediatizat 
in Kazahstan. In prezent, placa funerara a prizonierilor romani de la Spassk este un adevarat "loc de pelerinaj" pentru 
membrii comunitatii etnicilor romani din regiunea Karaganda, identificati si or ganizati de subsemnatul in Societatea 
Culturala Romana "DACIA". Societatea se ingrijeste permanent de aceasta piatra funerara.   

 

 

"Vai, Neamul meu - în gropi de var! 

Fãrã de Cruce... Nici Altar  

Sau ridicati în dricul verii... 

 Un drum de oase prin Siberii !" 
          Mihai Prepeliţă, "Bucovina cea martirã" 

 

MĂRTURII ACUZATOARE: 

  - Silvia Schipor din Pătrăuţii de Jos... - "Timp de două săptămâni tot ne-au dus spre răsărit...De foame si de 
sete au început să moară copilaşii mici. Părinţilor copiilor mici li se dădea voie să-i îngroape când trenul se oprea 
în vreo gară. Ei erau luaţi sub escortă, duşi în spatele gării, unde le săpau mormintele. Doamne, câţi copii de 
români din nordul Bucovinei au rămas să-si doarmă somnul de veci în locuri straine, fără a avea măcar un semn 
la căpătâi..."  
         
 - Domnica S. Hostiuc din satul Mahala: -"Până la urmă ne-am pomenit undeva în Komi, pe râul Pecioara spre 
Oceanul Înghetat de Nord...S-a facut iarna, noi am slăbit din cauza muncii de nu ne mai puteam cunoaşte, nu ne 
mai puteam ţine pe picioare si era un ger de -50° de grade. În baraca unde locuiam îngheţa apa în vadră pâna la 
fund. De foame si de frig a picat atunci lumea la pat. Mureau zilnic câte cinci sau şase dintre noi. Pământul era 
îngheţat de doi metri în adâncime şi nu era nimeni în stare să sape gropi pentru morţii noştri. Doar când se 
încalzea puţin, într-o groapă erau asezate mai multe cadavre. Aşa l-am îngropat pe fraţiorul meu Isac Gheorghe..." 
                                                                                                         

  Pagină realizată de Constantin Crăciun 
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PRIZONIER ÎN GULAGUL DIN DONBASS 

          
           Pe 21 mai, mătuşa mea Maria, împlinea 91 ani! O bunicuţă mărunţică la trup, cu trăsături ale feţei 
care, cândva, defineau  o frumuseţe pură, a unei codane cu păr cârlionţat,, cu ochi negri,, cu un zâmbet 
inconfundabil, cu o vorbire calmă, mereu împăciuitoare şi de ajutor! Şi acum la ceastă vârstă venerabilă, 
mătuşa Maria are o memorie şi o luciditate  de invidiat. Noi toţi din familie o admirăm foarte mult, nu numai 
că este cea mai în vârstă dintre noi!...  

Şi …inevitabil , pe timpul sărbătoririi zilei de naştere, 
vine vorba de soţul ei , decedat din cauza unei leucemii 
la vârsta de 49 de ani. Mătuşa avea doar 43 de ani pe 
atunci!... De 48 de ani este văduvă… O boală 
năprasnică, pe atunci nu prea erau tratamente , de 
ameliorare măcar! O boală pe care o contractase pe 
timpul cât a fost prizonier de război la Donbas… 
Doamne, prin câte a mai trecut şi omul acesta al meu!... 
Dumnezeu să- l ierte, prin multe a mai trecut, multe a 
mai avut de suferit… Costică , de ce e aşa multă 
suferinţă cu războaiele acestea! De ce nu se mai termină 
niciodată cu aceste războaie? De la nenorocitul acela de 
război pe care l-am trăit cu atâta spaimă au mai fost încă 

multe, nu se termină unul şi începe altul, în altă parte a lumii!... Acum sunt mai petrecută de ani, Dumnezeu 
mai ştie cât voi mai  fi cu lumina soarelui, dar multe rele mai sunt pe pământul acesta! Oare de ce oamenii 
sunt aşa de răi? De ce oare nu- i poate împăca bunul Dumnezeu? Ce tot au de împărţit? Mai văd şi pe la 
televizor  tot felul de ştiri, care mai de care mai înspăimântătoare… şi din ţară şi din lume! Zău aşa, parcă 
vine apocalipsa zisă de biblie!...  
       - Ei ţaţă Marie, nu vine nici-o apocalipsă. Aşa e lumea de când e lume, se bat mereu pentru un os, 
fiecare vrea o bucată cât mai mare, nu le mai ajunge! Zice unchiul Vasile, maior de artilerie antiaeriană, 
acum în etate de aproape 80 de ani! 
       - Eu am duso mai bine pe timpul lui Ceauşescu! Am avut slujbă, în fiecare concediu mă duceam cu bilet 
de la sindicat într-o staţiune, mi-am luat o maşină, am primit locuinţă şi uite-acum! O pensie vai de ea după 
42 ani de muncă în 2 şi 3 schimburi, uneori si duminica pentru a face faţă comenzilor, copii erau toţi pe la 
scoli, altă viaţă, nu ca acum ! Parcă totul merge pe dos, nu vine nici-un timp mai de doamne-ajută! Criticăm 
noi fostul regim pentru lipsa de libertate  dar acum ce să fac cu ea dacă pâine nu e?! Intervine unchiul meu, 
fost primar în ,,era‘‘ trecută şi contrariat mereu că treburile ţării nu merg pe cale zisă în nopţile revoluţiei. 
       - Nu vedeţi ce e în învăţământ, în sănătate , în poliţie şi chiar pe la voi 
prin Armată, numai probleme! Este oare vreun sector al activităţii umane să 
nu fie probleme? Peste tot sunt numai dispute, nu mai zic cearta fără de sfârşit 
în parlament, pe la toate televiziunile noastre de ştiri! Zice şi Lenuţa, 
învăţătoare pensionară, fata mai mică a mătuşii. Văduvă şi ea, cu copii la 
muncă ,,pe afară‘‘… E sprijinul mătuşii acum. 
        - Mătuşă! Ce mai ştii din ce ţi-a povestit moşul Vasile din lagărul de 
concentrare din minele din Donbass? Aş dori să rămână scris pentru a putea 
să afle şi mulţi alţii din timpurile ce vin.         - Îţi zic eu Costică! Intervine 
Genică, băiatul cel mare a mătuşii, învăţător pensionar, are 71 ani! Mama 
vorbeşte mai rar şi vocea este mai de surdină, şi eu ştiu destul de bine , tata 
povestindu-mi de foarte multe ori, parcă obsesiv, pentru a nu uita şi a spune şi 
altora tot calvarul prin care a trecut. Uite , eu îţi zic tot ce ştiu şi tu notează ce 
crezi că este interesant de notat! Tata , VASILE SIMION, s-a luat cu mama 
în vara lui 1939. În septembrie este luat în concentrare la regimentul din 
Cernăuţi. Începuse războiul… Mama a rămas cu …mine în ,,găoace‘‘ şi cu toate grijile casei…. Începea 
epopeea vieţii de calvar a familiei mele…Şi nu era aşa departe de noi dar tata a venit într-o permisie pe când 
eu aveam deja …doi ani! În vara lui ‘40 vine nenorocirea! Ultimatul ruşilor a determinat ca regimentul tatei 
din Cernăuţi să fie retras la Târgu Neamţ. Au venit pe jos, vreo trei săptămâni!... Drumul a fost unul 

MARIA ŞI VASILE SIMION ÎN 1939 

CAP. VASILE SIMION 
ÎN CONCENTRARE 
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extraordinar de umilitor… Opriţi deseori pentru fel de fel de motive, în locurile unde erau obligaţi să 
staţioneze erau batjocoriţi în fel şi chip! La soldaţi li se tăiau nasturii de la pantaloni, gradaţilor li se rupeau 
gradele,  ofiţerii erau cei mai umiliţi, prin sfârtecarea ţinutei, prin cuvinte foarte jicnitoare în faţa trupei, prin 
îngenuncheri, prin obligaţii de azi ce cuvinte înjositoare la adresa armate i, a conducătorilor de atunci ai 
ţării!... Unii au fost şi bătuţi…Se arunca cu pietre în noi, cu mizeriile din oalele lor de noapte!... Se zicea că 
era atitudinea populaţiei civile faţă de Romania! Erau de fapt elemente puse de ei, din ucraineni, evrei, 
găgăuzi, care avusese cetăţenie română!... Urâte lucruri am putut apoi să citesc despre ferocitatea multor 
atitudini de neînchipuit ce s-a întâmplat în Basarabia noastră după ce a fost răpită! Schingiuiri, împuşcări pe 
oameni pe motive închipuite de ei, nu mai zic de zecile de mii de deportări definitive în toată stepa 
rusească… Groaznic ce s-a întâmplat în acele vremuri… După cum ştii, lagărele de concentrare nu este o 
invenţie rusească, ele au fost  folosite pentru prima dată de englezi, în Războiul Boer di Africa de sud, între 
anii 1899-1902, în scopul recolonizării forţate o unor populaţii pentru a putea fi controlate permanent! Zeci 
de mii de supravieţuitori ai celui de-al doilea Război Boer au murit ca urmare a bolilor cauzate de 
aglomerare, condiţii sanitare sărace si alimentaţie inadecvata. Atunci a fost momentul când a fost inventat 
termenul de ―lagăr de concentrare,‖ pentru a simboliza ―concentrarea‖ unui mare număr de indivizi intr -un 
singur loc.. Nici unul dintre acestea nu au fost lagăre de exterminare. 
 In vara anului 1838, preşedintele american van Buren a ordonat armatei sa înceapă o îngrădire pe scara larga 
a tuturor membrilor naţiunii Cherokee. Ceea ce s-a întâmplat in aceste lagăre este o ruşine eterna asupra 
încălcării drepturilor omului in America. Ultimul centru american aflat sub cercetare este Lagărul 
Guantanamo, dar Amnesty International nu considera acest centru un lagăr de concentrare.  
 Imaginea pe care cei mai mulţi oameni au  când aud termenul de ―lagăr de concentrare‖ este aceea a unor 
lagăre de exterminare naziste sau a gulagurilor lui Stalin.  Supravieţuitori ai Holocaustului au povestit despre  
experimente medicale terifiante efectuate fără anestezie, foamete, boli si disperare!... În gulaguri muncă până 
la epuizare, cu mulţi, foarte mulţi morţi! Şi în lagărele naziste şi parcă mai mulţi în cele ruseşti… 
Oamenii conştienţi lucrează de zor pentru a preveni ca astfel de tragedii sa se mai intample vreodată.  
Dar acest lucru se întâmplă din nou, chiar acum, unor mii de oameni în China în multe locuri, si in particular 
intr-un loc numit lagărul de concentrare Sujiatun în Shenyang, provincia Liaoning, China. Ce se întâmplă in 
lagărul din Sujiatun, totuşi, este foarte îngrozitor. Din cei 6.000 de oameni estimaţi a fi încarceraţi acolo, 
mulţi sunt cetăţeni nevinovaţi care încearcă doar să îşi trăiască viaţa conform sistemului lor de credinţa. 
Numărul imens de oameni nevinovaţi închişi acolo au fost încarceraţi doar pentru ca regimul comunist ii 
considera o ameninţare politica. Nu se ştie cu siguranţă care este numărul lor. Metodele adoptate de aceşti 
oameni falimentari in lagărul din Sujiatun sunt demonice: întâi denunţă si apoi încarcerează oameni 
nevinovaţi pentru singurul scop de a le extrage organele si a le vinde, o ‗afacere‘ foarte profitabila! Acestor 
victime nu li se spune când va avea loc execuţia lor. Organele sunt extrase in funcţie de necesităţile 
pacienţilor si de doctorii care colaborează cu lagărul pentru a efectua operaţii. După ce organele sunt 
înlăturate, tăieturile sunt închise la repezeala si superficial si corpul este trimis la crematoriul locului pentru 
incinerare imediata. Deseori membrii familiilor lor nu afla nimic sau li se spune mult mai târziu ce s-a 
întâmplat cu cei dragi lor. E îngrozitor ce se întâmplă acolo, parcă mi-e frică când aud aşa ceva! Oare aceasta 
este o metodă de…progres?!... Sunt informaţii citite pe NET! Dar să revin la păţaniile incredibile a tatălui 
meu. Ajunge în cele din urmă la Târgu Neamţ, sleit de toate puterile… Intră în refacere dar şi în pregătire 
pentru a …trece Prutul!... 
Vă închipuiţi câtă ură au 
băgat în ei retragerea 
acesta spre Neamţ!!... Şi 
vine ziua de 22 iunie 1941 
când Antonescu dă 
celebrul ordin, ,,Vă ordon 
treceţi Prutul!‘‘. Şi tata l-a 
trecut în prima linie, în 
lupta cu moartea până la 
Odessa unde este rănit la 
picior! Stă în spital vreo 
lună, apoi iar pe front! 
Începuse acum ofensiva 

BRIGADA ARTISTICĂ CU ,,OBICEIURI DE IARNĂ’’ 
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ruşilor… Se opresc cu unitatea pe frontul Iaşi – Chişinău… Este scoasă de pe linia frontului si trimisă  în 
refacere la Focşani! Vine noaptea de 23 August de întoarcere armelor! Nu prea au ştiut cum să judece 
situaţia dar a doua zi era să se întâmple ceva îngrozitor! Cazarma în care eram în refacere a fost înconjurată 
de armata rusă, am fost dezarmaţi şi luaţi cu toţii prizonieri! Erau speriaţi de moarte! Începea un drum spre 
moarte, de trecere prin chinuri greu de imaginat de mintea omenească… Sunt încolonaţi şi…înainte marş! 
Era o căldură arzătoare, numai cu o felie de pâine pe zi, cu apă foarte rar!  Am me rs vreo trei săptămâni pe 
jos până la o gară undeva spre estul Bucovinei!... Pe tot acest drum al groazei au fost iarăşi supuşi la tot felul 
de înjosiri! Erau consideraţi vinovaţi de tot răul războiului pe care l-au suferit localnicii! Nu li se dădea apă 
sau apa era murdărită , infestată, intenţionat, la vedere!... Tata îmi spunea că putea să dezerteze dar îi era 
frică că va fi împuşcat şi nu va mai avea şansa să ajungă acasă! Mulţi au dezertat, unii au reuşit să scape cu 
viaţă, alţii au fost hrană pentru ,,hienele‘‘ locului… În locul celor dezertaţi luau oameni de pe drum, să fie la 
număr, trebuia să predea la destinaţie numărul de oameni care plecase din Focşani!  În gara aceea sunt 
îmbarcaţi în vagoane pentru animale şi…iar la drum! Merg până la destinaţie vreo două săptămâni!...Prin 
gări acelaşi tratament de către localnici, ei fiind consideraţi duşmanii de moarte a ruşilor, ei erau cauza 
necazurilor prin care au trecut şi trec! 
 Ajunge la Donbass! Erau mii de oameni aici, prizonieri de toate naţiile… Aic i erau renumitele mine de 
cărbuni, la mare adâncime, la vreo 300 metri , Era un cărbune de bună calitate, foarte necesar pentru 
economia Rusie!... Începe o nouă epopee aici la Donbass!... Se muncea continuu, nu conta puterea lor! Erau 
,,hrăniţi‘‘ cu o porţie pe zi de ,,caşa‘‘, un fel de supă din varză cu crupe din porumb! În acele condiţii 
groaznice foarte mulţi şi-au găsit sfârşitul!... Zicea că zilnic la apelul de seară erau declaraţi morţi în jur de o 
sută de prizonieri!   
Şi tata se îmbolnăveşte rău de tot! Cei bolnavi se 
considerau aducători de pagube şi trebuiau trecuţi 
la…decedaţi!... Norocul tatei a fost că avea coleg 
acolo pe unul Costică Lungu dintr-un sat vecin, i 
se zicea Bobei, ştia să cânte la vioară!... Acesta 
mă pârăşte că ştiu să fac …viori! Se pricepea tata 
şi la aşa ceva doar pentru el!... În fine, a ,,ţinut‘‘ 
cu priceperea tatei, ruşii fiind mari amatori de 
distracţii în acele locuri sălbatice pe atunci. În 
noua ipostază s-a ,,bucurat‘‘ de un tratament ceva 
mai bun! Mâncare ceva mai multă, apă mai 
îndeajuns, munca nu era peste puteri şi…încetul 
cu încetul tata începe să se întremeze! Cu viorile 
lui s-a făcut brigadă artistică pentru ,,distracţia‘‘ 
prizonierilor, dar mai ales a …stăpânilor zonei!... Aici , dintre prizonieri s-a început recrutarea de 
…activişti!... Uite , Gheorghe Iftodi din sat la voi a fost recrutat! Nu ştia să scrie, nici să citească!... După un 
an de prizonier este trimis în …patrie pentru aplica politica bolşevică ! Ajunge vicepreşedinte la Sfatul 
Popular al oraşului Fălticeni! Aşa analfabet cum era!!... Şi câţi din aceştia nu au dirijat treburile ţării la acel 
început de drum sub…indicaţiile ruşilor!...Timpul a trecut încet, încet şi vine şi ziua fericită! Este o zi din 
octombrie 1948 când tata a venit acasă, sleit de puteri dar …viu! Eu aveam opt ani, eram …bărbatul casei! 
Nu îl mai ţineam minte, doar din nişte poze îi ştiam figura!... A început o viaţă nouă, cu bucuria că eram 
împreună şi …după un an apare sora Lenuţa! Ea era boţul de aur a familiei acum! Mie mi se părea că nu prea 
eram în atenţie! Oricum m-am bucurat de tot sprijinul lui până ce Dumnezeu la trimis spre cele veşnice! Cam 
aceasta este pe scurt povestea cu tata.  
         - Costică, şi pe aici pe la noi au fost ruşi, era multă armată ce stat prin satul nostru şi prin pădurile din 
jur vreo două luni! Apoi când s-a rupt frontul la Iaşi au plecat. Noi am fost nevoiţi să plecăm în evacuare 
peste apa Siretului, cu ce am putut lua în căruţă! Grele timpuri am trăit şi noi în ţară! Dar uite că a trecut şi 
Dumnezeu a fost bun cu mine, am reuşit să văd şi alte făcături ale oamenilor! Ne-au luat pământurile, am 
intrat în ,,întovărăşiri‘‘, apoi în ,,ceapeuri‘‘, acum mi l-a dat înapoi şi stă pârlog, n-are cine să- l lucreze! Oare 
unde o să ajungem? 
          - Cred că este de ajuns, prea s-a creat o atmosferă de…priveghi. Hai să ne înveselim puţin, ne-am 
bucurat La mulţi ani! La mulţi ani! Au zis cu toţii în glas… Au continuat discuţiile încă mult timp…  

                                                                                                                CONSTANTIN CRACIUN 

UN SUPRAVEŢUITO R 
ÎN FAŢA  PIETREI FUNERARE – DONBASS- 
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STĂRI DE SPIRIT EXTREME 

ALE ARMATEI ROMÂNE 

(iunie 1940 - iunie 1941) 
 

LOCOTENENT COLONEL (r ) MARIN ROMAN 
  
          Denumiri precum Dealul Corneştilor, Ţiganca, Odessa, Sevastopol, Cotul-Donului, Stalingrad 
reprezintă puncte de referinţă ale jertfei militarilor români întru devenirea neamului şi atingerea idealului 
nostru naţional. 
 Din păcate, însă, receptarea evenimentelor asociate acestor repere constă în mare parte dintr-o 
înşiruire de acţiuni militare finalizate cu înfrângeri sau victorii în care unităţile şi marile unităţi ale armatei 
române au suferit diferite pierderi exprimate în procente sau cifre seci şi.... cam atât.  
 Ştim că, în ‖Bătălia celor 33 de zile‖ pentru eliberarea Basarabiei, Nordului Bucovinei şi Ţinutului 
Herţei, Armatele 3 şi 4 Române au  pierdut 21.738 luptatori, pierderi reprezentând 6% din efective. Ştim că, 
la portile Odessei, Armata 4 a pierdut aproape 100.000 de oameni (17.728 morţi, 63.345 răniţi şi 11.471 
dispăruţi), acţiunea fiind considerată cea mai dureroasă victorie a campaniei din Răsărit a Armatei Române. 
De asemenea, ştim că, în luptele din Crimeea, pierderile au fost de 19.000 morţi răniţi şi dispăruţi sau că, în 
campania împotriva Rusiei Sovietice, au fost angrenaţi aproximativ 500.000 militari români. Ceea ce mulţi 
dintre noi nu ştim sau uităm este că, în spatele acestor cifre, se ascund tot atâtea drame personale şi colective, 
tot atâtea destine jalonate de sentimente, dureri şi bucurii, a căror percepţie dispare din memoria colectivă, 
pe măsură ce actorii, participanţii la aceste evenimente, se sting, iar peste documentele de arhivă, care 
constituie memoria scrisă, se aşterne praful. Aceasta constituie, de fapt, latura mai puţin vizibilă a războiului, 
dar a cărei cunoaştere amplifică sentimentele noastre de recunoştinţă faţă de eroii neamului.  

De aceea, voi prezenta, în continuare, cîteva aspecte legate de starea de spirit şi moralul trupelor 
române, după primirea ordinului de luptă dat de generalul Ion Antonescu la 22 iunie 1941, ora 3,30, ordin 
care nu reprezenta un simplu act de comandă, ci constituia împliniriea legământului făcut cu Ţara, 
materializarea năzuinţelor guvernării antonesciene şi a întregii ţări. 

Exaltarea şi starea de spirit excepţională din momentul declanşării acţiunilor şi, de altfel, de pe toată 
durata luptelor de eliberare a Basarabiei şi Bucovinei se datorează sentimentului adânc de nedreptate şi  al 
umilirii fără precedent a armatei române, pe timpul evacuării provinciilor cedate în vara anului 1940, precum 
şi al sentimentului de vinovăţie care a însoţit armata română, până la descătuşarea din 22 iunie 1941.  

După exact un an, timp în care a fost supusă unei reforme totale de către Conducătorul Statului, 
generalul Ion Antonescu,  în 22 iunie 1941, orele 3,30, Armata Română a primit ordinul de atac pentru 
recuperarea Basarabiei şi a Nordului Bucovinei.  

La ora 11,30, la fel ca şi cu un an în urmă, s-a păstrat un moment de reculegere „în semn de închinare 
pentru împlinirea prin jertfă a credinţelor româneşti‖, urmat, însă, nu de durere, înmărmurire şi deznădejde, 
ci de entuziasm dus la paroxism, aşa cum îl descrie Gheorghe Barbul, şeful de cabinet al ministrului 
Afacerilor străine, în memoriile sale: „... Brusc, la toate ferestrele apărură oameni cu părul în dezordine şi, ca 
şi cum se eliberau de o emoţie care îi sufoca, strigau: „Războiul! Războiul împotriva Rusiei!‖. În câteva 
clipe, strada fu plină de o mulţime care alerga ca alungată de un incendiu, în aceeaşi direcţie spre Palatul 
Regal; posturile de radio mergeau la maxim; oraşul întreg răsuna de muzică militară. Apoi, deodată, o mare 
tăcere: rugăciunea; oamenii căzuseră în genunchi. Abia ridicaţi în picioare, ei începeau din nou să strige: 
„Trăiască războiul sfânt! Victorie cruciadei! Afară cu barbarii asiatici din Europa!‖ Un bătrân se cocoţă pe 
grilajul palatului regal. „Înainte!‖ strigă el. „Bolşevicii să nu mai ajungă să serbeze un an de ocupaţie a 
Basarabiei‖. Străzile Bucureştilor au fost pavoazate cu drapele, „spre amiază trecătorii smulgeau din mâinile 
vânzătorilor ediţiile speciale ale ziarelor care anunţau intrarea în război a României‖.  

În numărul din 24 iunie al cotidianului Timpul, ziaristul Corneliu Albu descrie, cauzal, modul de 
manifestare al populaţiei astfel: „Ca un torent lumea a coborât în stradă, îmbrăţişându-se. Ochii tuturor erau 
plini de lacrimi. Prea fusese lungă aşteptarea, prea fusese lungă tăcerea, răbdarea prea fusese pusă la grea 
încercare pentru a mai putea răbda. Acum glorioasa armată română se găseşte acolo unde trebuie; pe 
pământul sfânt al Basarabiei ducând fraţilor libertatea.‖ 
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Dovadă a consensului general şi a caracterului profund popular al războiului stă mărturie, 
indiscutabil, dorinţa românilor de a lupta pentru refacerea hotarelor ciuntite, precum şi efluviile de simpatie 
şi recunoştinţă faţă de armata română. După declararea mobilizării, în ziua de 22 iunie, centrele de recrutare 
au fost luate cu asalt de către voluntari. Aşa cum afirma şi regele Mihai mai târziu, românii „ .... ar fi 
îmbrăcat haina militară şi fără decretul de mobilizare. Nu e puţin lucru să ai o armată în totalitate de 
voluntari. Pentru Basarabia s-ar fi dus la moarte şi copiii.‖  

În etapa iniţială a campaniei, premergătoare declanşării ofensivei în noaptea de 2/3 iulie, din 
memoriile participanţilor la acele înălţătoare evenimente transpare o intensificare extremă a entuziasmului, o 
dorinţă a militarilor, greu stăpâniţi de comandanţi, de a intra cât mai curând în luptă.  

Chiar dacă, în această primă fază, operaţiunile întreprinse aveau drept scop forţarea trecerilor peste 
Prut, formarea şi menţinerea capetelor de pod şi pregătirea bazei de plecare la ofensivă, operaţiuni militare 
care nu necesitau angajarea tuturor forţelor, dorinţa şi impulsul tuturor militarilor erau de a se năpusti asupra 
inamicului. Pentru cucerirea capetelor de pod de la Fălciu şi Bogdăneşti, numărul voluntarilor depăşea cu 
mult necesarul efectivelor destinate misiunii, iar în sectorul Regimentului Mihai Viteazu, încă din prima zi, 
Prutul a fost trecut într-un entuziasm de nedescris, printre primele plutoane aflându-se chiar şi ofiţeri şi 
subofiţeri de la partea sedentară.  

Sfidarea totală a morţii şi dorinţa de sacrificiu a militarilor români, legătura sufletească dintre ofiţeri 
şi trupă pentru atingerea unui ideal erau izvorâte din sentimente profunde care acţionează asupra mentalului 
colectiv în momentele astrale ale istoriei. Un asemenea moment l-a constituit, în istoria poporului român, 
ziua de 22 iunie 1941. 

Generalul Ion Antonescu, începând cu dimineaţa zilei de 22 iunie, s-a aflat încontinuu în mijlocul 
trupelor. Lăsând activităţile curente ale conducerii statului în responsabilitatea lui Mihai Antonescu, prin 
prezenţa neîntreruptă în zona frontului, a contribuit la cimentarea încrederii trupelor în izbânda finală. Era 
perioada în care generalul Ion Antonescu, ajuns la apogeul încrederii de care se bucura, era „desrobitorul 
Neamului ..., iubitul nostru părinte‖, omul în care poporul îşi pusese toate speranţele şi credinţa în izbândă. 

Declanşarea ofensivei pe tot frontul Grupului de Armate „General Antonescu‖, în noaptea de 2/3 
iulie 1941, s-a executat în condiţiile unei riposte înverşunate a inamicului, fapt care nu a zădărnicit 
entuziasmul militarilor români, în pofida pierderilor suferite. Spre exemplu, în dispozitivul Regimentului 13 
Dorobanţi, toţi cei trei comandanţi de batalioane au cerut onoarea de a intra primii în luptă.  

În raionul Diviziei 15 Infanterie, amplasat între Scopoşeni şi Răşeşti, deşi ordinul era ca forţarea 
Prutului să se execute în linişte deplină pentru realizarea surprinderii, „ofiţerii şi trupa, urcaţi în primele 
ambarcaţiuni, au început trecerea cântând imnuri patriotice.‖ 

La forţarea Prutului, comportamentul atât al ofiţerilor, cât şi al trupei a fost admirabil. 
Până la atingerea Nistrului, moralul trupelor a fost supus unor presiuni extraordinare, începând cu 

vremea potrivnică, ploioasă şi terminând cu însoţirea permanentă a spectrului morţii, stare alimentată de 
ororile receptate, ca dovezi dureroase ale războiului pe care- l duceau. Drumurile desfundate, datorită ploilor 
abundente de la începutul lunii iulie, oboseala nopţilor nedormite, marşurile istovitoare, executate sub 
permanenta ameninţare a trupelor sovietice în retragere, îşi puneau amprenta asupra militarilor români. Un 
participant la evenimente îşi aminteşte: „coloane de ostaşi pe jos mărşăluiau spre front, străbătând drumurile 
prin noroaie până la glezne, cu căştile acoperite cu noroi, crengi şi frunze ... Noroiul frământat de roţile 
maşinilor, motocicletelor, căruţelor şi coloanelor pe jos se transforma într-un lut cleios care se prindea de 
încălţămintea ostaşilor, îngreunându- le considerabil mişcarea ... „Şanţuri pline cu cadavre, de vehicule, de 
muniţii şi resturi din prada hoardelor în retragere.‖  

Însă ceea ce a marcat profund starea emoţională a luptătorilor români, amplificându- le spiritul şi 
dorinţa de răzbunare, au fost dovezile comportamentului barbar, criminal al inamicului faţă de militarii 
români căzuţi în luptă sau răniţi, precum şi faţă de populaţia românească din provincii. În ediţia din 7 iulie, 
„Timpul‖ făcea cunoscute torturile la care erau supuşi prizonierii români, torturi ce provocau moartea în 
chinuri groaznice. Motivaţia declarată de conducătorii bolşevici era cinică: nu aveau nevoie de prizonieri, 
pentru că nu aveau cu ce să- i hrănească şi le încurcau operaţiunile. Barbarismul şi primitivismul sălbatic al 
acestora i-au revoltat pe militarii români. Prinsă în ambuscadă în zona Hănăşeni, compania locotenentului 
Luncaşu Ştefan a fost măcelărită, iar comandantul a fost decapitat, capul fiindu- i înfipt într-o baionetă. 
Pentru militarii Regimentului 2 Artilerie, urmele luptelor duse în raionul Ţiganca (4-7 iulie) i-au şocat: 
trupurile militarilor români căzuţi în luptă zăceau măcelărite şi batjocorite, având limbile, nasurile şi urechile 
tăiate.  
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În furia înfrângerii, în retragere, armata sovietică s-a răzbunat furibund pe populaţia civilă. În 
Cernăuţi, câteva sute de români „au fost legaţi unul de altul şi aşezaţi cu faţa în jos pe pământ, într-un câmp 
de pe malul Nistrului. După ce a fost făcut acest pod viu, tancurile sovietice au trecut peste trupuri cu uruitul 
lor macabru ... Peste cadavrele lor transformate în mormane de carne diformă a fost aruncată apoi ţărână.‖  

Sergentul Toader Bulgaru din Regimentul 10 Vânători, după forţarea Prutului, s-a cutremurat de 
sălbăticia trupelor sovietice: „În satul Cuculeni, în cariera de piatră sau în locuri de unde se scotea pământ 
galben, Doamne!, ... ce-am văzut! O mulţime de bărbaţi şi femei, chiar şi copii, dezbrăcaţi şi împuşcaţi! De 
nişte bestii ce nu mai păstrau decât o zdreanţă de asemănare cu oamenii! La Vadu lui Vodă, pe Nistru, în 
păduri am văzut oameni spânzuraţi! Dunezeu ştie de când! Cadavrele erau curăţate până la os de viermi sau 
de păsările hienă ale cerului, care s-au înfruptat din belşug.‖ 

La toate acestea, se adăuga imaginea sumbră a frumoaselor aşezări moldoveneşti transformate în 
ruine. De fapt, în urma lor, ruşii au lăsat, o „ruină morală şi materială, dincolo de ceea ce-şi poate închipui 
mintea omenească.‖ Întreaga Basarabie a fost călcată de tăvălugul sovietic. În scrisorile trimise celor de 
acasă, militarii români se arătau oripilaţi şi scriau cu durere despre ce au găsit dincolo de Prut.  

Pe tot cuprinsul Bucovinei şi Basarabiei martirizate, luptătorii români au fost primiţi cu entuziasm şi 
speranţă. 

∞∞∞∞∞∞ 
 

DEMNITATEA UNEI INIŢIATIVE 

                                                     
                                                                                                                

Biserica „Sf. Gheorghe” din 
comuna Darabani, judeţul 

Constanţa, 
      a decis „să  se fixeze pentru 
totdeauna, Duminica înainte de 

Naşterea Domnului, zi de 
pomenire a eroilor parohiei, ca 
semn de recunoştinţă faşă de ei. 
Lăsăm hotărât ca această zi să 
rămână dea-pururi în tradiţia 

parohiei” 
 

          
          Că există „oameni ai lui Dumnezeu” sufletişti ne -o demonstrează şi cazul preotului Zavera, din 
Darabani, de lângă Negru-Vodă.  
 După slujba de pomenire, 29 mai a.c.,  din duminica de dinaintea „Zilei Înălţării‖, ne-am dat în vorbă şi, 
încet-încet, am aflat despre păsurile d-sale: terminarea zugrăvirii lăcaşului Domnului, una din cele mai frumoase 
biserici, din perioada interbelică.  

Cu toată încrederea în noi, ne-a pus la dispoziţie „Registrul de şedinţe‖ al adunării parohiale, conţinând, în 
cele cincizeci de file, adunările consiliului parohial, care aveau loc în „Salonul Şcoalei primare‖ de peste drum, 
derulate între 24.01.1932 şi 10 aprilie 1947.  
 Prin osârdia părintelui Constantin Creţu, a celor 10 membri şi trei epitropi, au fost rezolvate, la vremea 
aceea, multe dintre problemele vizând gospodărirea  patrimoniului bisericii, precum şi luarea unor măsuri de ordin 
spiritual.  
 Astfel, la pagina 69, la întrunirea consiliului parohial din 18 decembrie 1942, la  punctul al doilea al ordinii de 
zi, s-a dezbătut şi aprobat „fixarea zilei de pomenire a eroilor parohiei ca semn de recunoştinţă pentru ei‖.   

Pe pagina următoare, se află semnăturile parohului C. Creţu şi ale membrilor Marin Măgăreaţă, D. şi P. 
Luţescu, Sfetcu Ştefan, Şandru Dumitru, I. Ruican. 

Oare, mai există asemenea mărturii ale cinstirii Eroilor neamului şi-n alte scripte ? 
Le-am aştepta bucuroşi la redacţia revistei.  
      

                                                                                                                   Emil-Corneliu Ninu 
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„Sufletul omului n-a rămas încătuşat de pământ, când ştiinţa deschide drumul 
văzduhului".  

  

 AUREL VLAICU  
          (născut la 6 noiembrie 1882, comuna  Binţinţi,   
         judeţul Hunedoara – 

    +13 septembrie 1913, comuna Băneşti, Câmpina)  
Inginer mecanic, constructor de avioane,  

  pilot, pionier al aviaţiei mondiale,  
câştigător a numeroase premii internaţionale 

 
        

              Vlaicu este prototipul inventatorului care şi-a arătat încă din copilărie iscusinţa, vestit în 
satul său, apoi prin şcolile secundare pe care le-a frecventat, pentru „născocirile" sale de tot felul şi pentru 
meşteşugurile pe care le stăpânea cu o ingeniozitate uimitoare.  

 Dintre toate pasiunile sale tehnice, aceea care îi stătea cel mai mult la inimă a fost realizarea de 
aparate de zbor. Cândva, a scris atât de frumos: „Sufletul omului n-a rămas încătuşat de pământ, când ştiinţa 
deschide drumul văzduhului". A fost, fără îndoială, inventatorul nostru cel mai popular, admirat şi îndrăgit 
de românii de o parte şi de alta a Carpaţilor, susţinut cu căldură de cărturarii neamului. 
Clasele primare le-a făcut în comuna natală, Binţinţi, iar cele de liceu, mai întâi la Orăştie, apoi la Sibiu. 

În 1902 s-a înscris la Şcoala Politehnică din 
Budapesta, iar, din 1903, frecventează cursurile 
Şcolii Politehnice din München. În paralel, a 
lucrat la planurile construirii unui aparat de zbor, 
cu aripi batante, acţionate de arcuri. Anul 1908 îl 
găseşte la Fabrica de Motoare "Opel", din 
Russelshein. După ce construieşte - în iunie 
1909, în comuna natală - un planor, Vlaicu se va 
stabili la Bucureşti. 
        Aici, sprijinit de numeroşi prieteni - 
scriitorii Alexandru Vlahuţă, Emil Gârleanu, Şt. 
O. Iosif, George Coşbuc etc. - a construit un 
model de aeroplan, de dimensiuni reduse, cu care 
a făcut o demonstraţie în faţa lui Spiru Haret, 
Ministru al Instrucț iunii. Încântat de reuşita, de 
ideile si tenacitatea lui Vlaicu, S. Haret a insistat 

pe lângă forurile de resort şi a obţinut aprobarea pentru construirea aeroplanului "Vlaicu I" , în Arsenalul 
armatei.  
        După o muncă intensă, aeroplanul, cu excepţia motorului, va fi terminat în 1909. Pleacă la Paris, 
pentru a cumpăra motorul necesar avionului, unde îl întâlneşte pe Traian Vuia, cu care s-a sfătuit, în 
privinţa tipului de motor potrivit.  
         În 1910, pe câmpul Cotrocenilor, Vlaicu a desprins de la sol avionul, care s-a ridicat la o înălţime de 
3-4 m, zburând pe o distanţă de circa 40 m, după care a aterizat lin. La 23 iulie 1910, Vlaicu, la o nouă 
încercare, a zburat din nou, parcurgând o distanţă de 400 m, la o înălţime de 4 m. În sfârşit, o a treia 
încercare, ce a avut loc la 10 august, s-a soldat cu un adevărat succes, pentru că aeroplanul s-a înălţat la 
câteva zeci de metri, parcurgând o distanţă de 4 km.  
 Din acel moment, aparatul se putea compara cu cele mai bune aparate de zbor, existente in lume, în 
momentul respectiv. La 27 septembrie 1910, la propunerea Ministerului de Război, Vlaicu a participat la 
manevrele militare ce aveau loc în acea toamnă, ducând, în zbor, un mesaj de la Slatina la Piatra-Olt. Din 
acest moment, România devine a doua ţară, după Franţa, care folosea avionul în scopuri militare. 
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       Aparatul "Vlaicu II", 1911  
(macheta, Muzeul Tehnic "prof. ing. Dimitrie Leonida", 

Bucureşti 
        În 1910, obţine brevetul RO 2258, pentru 
"Maşină de zburat cu un corp în formă de săgeată". 
        În toamna aceluiaşi an, Aurel Vlaicu a început 
proiectarea acestui nou aeroplan, pe care, tot cu 
sprijinul lui Spiru Haret, l-a construit la Şcoala de Arte 
şi Meserii. 
       Avioanele „Vlaicu I" şi „Vlaicu "II" prezintă o serie 
de caracteristici originale: alcătuirea corpului avionului 
dintr-un singur tub de aluminiu, care purta toate 
celelalte elemente; plasarea centrului de greutate jos, 
sub aripi, ceea ce asigura o foarte bună stabilitate; utilizarea a două elici contrarotative (rotind u-se în 
sensuri opuse) coaxiale; trenul de aterizare cu roţi independente; aripile cu profil variabil; greutatea extrem 
de redusă a aparatului. În ceea ce priveşte avionul „Vlaicu III", proiectat tot de el, dar a cărui construcţie a 
fost desăvârşită după decesul său tragic, de către doi colaboratori ai săi —, acesta avea scheletul aproape 
integral metalic şi o formă aerodinamică unică pentru acea vreme, micşorând mult rezistenţa aerului la 
înaintare.  

Avionul "Vlaicu III‖, 1913 
      Pentru acest tip de avion, a mai conceput Vlaicu şi 
inelul metalic de răcire în jurul cilindrilor motorului, 
ulterior larg introdus şi peste hotare, fără a se menţiona 
însă numele inventatorului român. 
      Cu acest nou aparat, "Vlaicu II" , având 
îmbunătăţiri substanţiale, a luat parte la jubileul 
organizat cu  ocazia  împlinirii  a  50  de ani de la 
înfiinţarea "Asociaţiei pentru literatura şi cultura 
poporului român" , sărbătorire care avea loc pe Câmpia 
Libertăţii de la Blaj. Au urmat turnee aviatice, la Sibiu, 
Braşov, Iaşi ori în alte oraşe din ţară, unde avionul 
"Vlaicu II"  a stabilit o serie de performanţe deosebite 

(zbor la o altitudine de 1000 m, viteza medie de 90 km/h, acrobaţii).  
              Pentru toate aceste realizari, la propunerea lui Spiru Haret, Academia Română i-a acordat premiul 
"Gheorghe Lazăr".  
        În vara anului 1912, la concursul aviatic internaţional de la Aspern-Viena, în compania unor celebri 
piloţi ai vremii, a obţinut premiul I, pentru aruncarea unui proiectil, la ţinta, de la o înălţime de 300 m, şi 
premiul al II- lea, dupa cunoscutul pilot francez Roland Garros, pentru aterizarea la punct fix.  
        Cea mai mare dorinţă a sa era sa încerce un zbor peste muntii Carpaţi. De aceea, în 1913 a început să 
lucreze la proiectarea unui nou aparat "Vlaicu III" , prevăzut să fie construit, în întregime, metalic. Această 
idee a sa era remarcabilă pentru acel moment, deoarece primele avioane de construcţie metalică au apărut 
mai târziu.  
        Între timp, aflând că un aviator străin intenţiona să încerce un zbor peste Carpaţi, pe 13 septembrie 
1913, Vlaicu a decolat de lângă Bucureşti, cu "Vlaicu II" , într-un zbor către munţi, dorind să realizeze el, 
primul, această performanţă, la bordul unui avion de construcţie romănească.  
         Din păcate, proiectul său, la care ţinea foarte mult, nu se va realiza, deoarece, deasupra comunei 
Băneşti, în apropiere de Câmpina, avionul s-a prăbuşit, pilotul său găsindu-şi moartea în acest accident. 
Acolo se va ridica un monument, care va aminti, pentru totdeauna, curajul şi sfârşitul tragic al marelui 
Aurel Vlaicu.  
      După moartea sa, colaboratorii acestuia, C.Silişteanu şi G.Magnani, au terminat de construit avionul 
său „Vlaicu III‖, complet metalic.  
                                                                                                                      Cpt. Cdor av. SORIN IACOB 
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--Ofiţer ,,tipic’’ de aviaţie-- 

  
             Pentru examenul benevol de admitere la cursurile Academiei Militare  Generale în programa de 
studiu era prevăzut şi batalionul mecanizat. Am învăţat despre el destul de multe, dar la examen totul s-a 
redus la o mică liniuţă roşie pe o hartă 1:200 000. În schimb, mi-a rămas plăcerea de a- i ―descoase‖ pe cei de 
la arme întrunite despre fel de fel de acţiuni specifice lor. M-am împrietenit şi cu marinarii, o armă monotonă 
şi plicticoasă pentru mine, cu semene punctiforme  pe hartă, dar care aveau nevoie de sprijin de aviaţie. De la 
ei am aflat, cine o fi spus-o nu ştiu, că ,,marina luptă până la ultimul aviator!‘‘.  
 Cu  această încercare de a cunoaşte cât mai multe despre armele terestre, atunci când şeful grupei col. 
av. Alexandru Ion a întrebat cine vrea să fie Ofiţer reprezentant de aviaţie la Aplicaţia 78 ce se ―juca‖ în 
cadrul Academiei, la lada de nisip, m-am oferit imediat. La fel am făcut şi pentru Aplicaţia 79 care s-a 
desfăşurat în teren, fără trupe (pe hartă), cu mijloace de transmisiuni şi marcarea unor acţiuni aeriene cu 
Mig-uri 21. Dislocarea a fost în pădurea  Hărţău, lângă Târgu-Mureş, cu cazarea în corturi şi rulote. Fiind şi 
timp de vară , fără bombe reale(!), a fost o reală frumuseţe. Acest Ofiţer reprezentant de aviaţie făcea 
propuneri pentru folosirea resursei de aviaţie, foarte mică, la 
nivelul comandantului de divizie mecanizată. La nivelele 
superioare se afla o grupă operativă de aviaţie cu resursă mai 
mare. 
          În ziua stabilită, la ora H, mă prezint la locul de adunare a 
participanţilor pentru Aplicaţia amintită. Aici am plăcuta surpriză 
, ca ofiţer elev în primul an, să-l întâlnesc, cu acelaşi rol ca şi 
mine, pe ofiţerul elev din ultimul an, Doru Davidovici. În 
conformitate cu cerinţele politeţii militare mă prezint. Într- un 
anume fel , îmi era şef! 

- Paule, eu sunt Doru, de acum şi ceva  timp de acum 

încolo vom avea de făcut câte ceva împreună!  
 Mă bâlbâi un pic, diferenţă de vârstă şi grad, dar ordinul e 
ordin…Îl întreb dacă a ales să ―joace‖ acest rol sau a fost numit. 
Mi-a zis că a ales. Aşa am descoperit că ne atrăgeau şi activităţi 
din afara armei noastre. El, fiind ―veteranul‖, mi-a spus că nu 
avem prea multe de făcut. M-a ―alungat‖ să mă plimb prin oraş 
dimineaţa fără grija prezenţei, că ştie să mă acopere la 
nevoie.Ştiam despre Doru că e zburător pe Mig-21 la Borcea şi că 
se străduieşte să scrie câte ceva. În urma cunoştinţei directe, am 
început să- l privesc mai altfel. Era oarece mai fistichiu, mai 
nonconformist decât noi, ―pălmaşii‖ de rând. Se vedea că 
frecventează şi alte cercuri decât cele de la celula de alarmă! De 
altfel, nu ştiu dacă i se datorează numai atitudinii, a fost primul şi ultimul ofiţer elev care a făcut o zi de arest 
la garnizoană în epoca trecută! În anul 1979, cred că viitorul ministru al apărării naţionale, gl. col. Milea , a 
dat ordin să se poarte cascheta pe cap, inclusiv când eşti la volanul automobilului! A doua sau a treia zi de la 
darea ordinului, Doru, ştia sau nu, trece pe lângă maşina generalului respectiv descoperit. S-a lăsat cu 
prelucrarea cazului cu personalul din  Garnizoana  Bucureşti şi o zi de arest pentru cpt. av. Doru Davidovici. 
Mult haz se făcea în curtea vestitului restaurant Răzoare, devenit Golden Blitz, despre cum învaţă Doru pasul 
de defilare şi salutul militar în cealaltă curte, a arestului garnizoanei, aflată în apropiere, la vedere!...  
         M-am reîntâlnit cu Doru la câţiva ani de la terminarea Academiei. A venit pe aerodromul M. 
Kogălniceanu în calitate de inspector pentru aviaţia de vânătoare  în cadrul Comandamentului . Nu ştiu dacă 
m-a ales, dar am fost planificat să fac un zbor în dublă comandă cu el. M-a bucurat acest fapt, eram 
cunoştinţe vechi, mi-a părut rău că nu i-am dus chiftele la arest, dar aveam câteva din cărţile lui citite, cum ar 
fi: “ Celula de alarmă”, “Ultima aventură a lui Nat Pinkerton”, “Culoarea cerului”, “Intrarea 
actorilor”, “Caii de la Voroneţ”, “Aripi de argint”. Nu ştiu dacă mi-au plăcut aceste cărţi, ar trebui să le 
refrunzăresc, dar faptul că un pilot scrie mi-a plăcut. Multe întâmplări deosebite care fac istoria de suflet a 
aviaţiei se uită o dată cu oamenii. Scrisul rămâne.    

DORU DAVIDOVICI 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Doru_Davidovici.jpg
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          Ni s-a repartizat de către conducătorul de zbor ca zonă de lucru spaţiul din raionul Hârşova. Ajungând 
în apropierea localităţii, 3 min. cu decolare,  mă întreabă dacă am auzit de Capidava. Intru brusc într-un viraj 
pe stânga şi- i spun: ―Uite-o!‖ Urmează altă întrebare: ―Facem cercetare din aer, sau ne dăm peste cap?‖ Am 
ales cercetare, pentru că în doi altfel decurge un astfel de zbor. Mai ales că avea m cu cine comenta ceea ce 
vedeam pe jos. Nu era trecut în conţinutul misiunii aşa ceva, se vedea la controlul obiectiv (cutia neagră), dar 
avea cine să mă acopere. Era şeful! Mă mai acoperise şi în Academie. Am intrat la obiectiv din toate 
direcţiile, la înălţimi diferite, spunând fiecare dintre noi ce ştim despre acest loc splendid de pe malul 
Dunării. La urmă am făcut foştilor locuitori ai cetăţii câteva tonouri, am tras într-un luping cu forţaj total, 
apoi un imelman cu maximalul şi m-am străduit pentru o aterizare ―unsă‖. A ieşit!  După ce am coborât din 
cabină, m-am prezentat regulamentar pentru observaţii. ―Lasă astea, zi-mi mai bine dacă-ţi place istoria?‖ 
―Da! Mai ales zborul!‖ Am răspuns aşa pentru că problemele zborului mi-au fost prioritate absolută. Pentru 
altceva nu-mi prea mai rămânea timp. În drum spre celulă am mai vorbit despre una despre alta, făcând haz 
de vremurile trecute. Ce mult mi-aş dori ca acum să vorbesc despre vremuri apuse cu el.    

    Capidava  
     Prin 1986 într-o discuţie cu piloţi de la 
Borcea veniţi pe aerodromul M. Kogălniceanu 
pentru salturi cu paraşuta deasupra mării, aflu 
că Doru Davidovici a revenit la „patria mumă‖, 
aerodromul, neplăcându- i activitatea de la 
Comandament. Într-o situaţie similară am fost şi 
eu fiind chemat la acelaşi Comandament unde 
mi s-a propus o funcţie de inspector pentru zbor. 
Am fost sfătuit de unii mai „bătrâni‖ să nu- i 
spun ,,Nu‘‘ Comandantului Aviaţiei Militare de 
atunci, gl. col. Zărnescu Gheorghe, că o încurc 
pe viaţă. Am eschivat funcţia argumentând cu 
apartamentul proprietate  personală din 
Constanţa! Trebuia să- l vând pentru a lua 
apartament în Bucureşti sau să fac unele 
şmecherii, ceea ce nu-mi plăcea. Am fost 
felicitat pentru izbândă, pentru apartament, nu 
mulţi scoteau bani din buzunar pentru aşa ceva, 
aşteptau de la stat, şi sfătuit să am grijă de mine 

la aerodrom!... Mulţi s-au mirat cum de am scăpat ,,neflocăit‘‘. Eu ştiam! Aşa că am rămas la pistă, locul 
unde îmi plăcea cel mai mult. Tot la zbuciumul pistei s-a reîntors şi Doru. Dar, în după amiaza zilei de 20 
aprilie1989 la întoarcerea dintr-o misiune în dublă comandă împreună cu lt. maj. Dumitru Petra de la 
înălţimea de 1000 m. avionul se „înşurubează‖ spre pământ, nu s-a aflat de ce, şi- i trimite pe amândoi în 
„Lumi galactice‖.  
       După cum s-a văzut în rândurile de mai sus, au fost câteva asemănări între mine şi Doru, după cum 
astfel de asemănări pot fi între mulţi dintre zburătorii de oriunde, ca şi între oameni de altfel!  Aceste rânduri 
se mai vrea şi un gând de pioşenie întru memoria lui Doru şi a lui Petra, jertfe ale programului pregătirii 
pentru luptă în zbor, program inevitabil apărării patriei.  
       Închei cu o strofă din poeziile fostului scriitor aviator care îmi place mie mai mult.  

 
,,Pe o piatră încălzită de soare’’ 

,,Mai bine aşează-te strâmb pe o piatră încălzită de soare 
Şi judecă-mă drept 

Nu încerca să fii prea înţelept 
Mai bine decât binele, binelui strică 

Şi orice lucru judecat în pripă 
Se-ntoarce  împotrivă-ţi.’’ 

                                                                                                    Cdor. av.(r) Oţelea Pavel  
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O FAMILIE UNITĂ 

 
Domnul Stancu Ştefan s-a născut la 7 mai 1922, în comuna Giuleşti, jud. Vîlcea. În anul 1924, 

familia a fost împroprietărită cu pământ în comuna Siminoc , judeţul Constanţa. 
  A fost încorporat în anul 1941, la Regimentul 36 Infanterie, din Cernavodă. Înainte de acest 
eveniment, şi-a facut timp să se căsătorească cu Elena, o fată din Siminoc.  

A asigurat paza litoralului românesc pînă la 23 august 1944, în zona localităţii Mangalia. 
În seara acestei zile, au primit ordin să se deplaseze pe jos de la Mangalia la Cernavodă.   A fost un 

marş foarte obositor, cu o singură haltă, la Cobadin.  
La Cernavodă, au luat contact cu ruşii într-un mod mai puţin obişnuit. Un subofiţer român bătea nişte 

soldaţi care, din cauza oboselii, nu mai erau în stare să execute o corvoadă ordonată de către acesta. A oprit o 
maşină rusească, din care au coborât câţiva militari,  care l-au  bătut crunt pe subofiţer, după care au plecat. 
Lui şi colegilor lui le-a părut rău de ceea ce a păţit subofiţerul, că era de al nostru, şi au prins frică faţă de 
ruşi. 

S-a deplasat cu trenul până în Ardeal şi a participat la luptele de la Oarba de Mureş. În prima parte a 
luptelor, a fost observator, dădea informaţii văzute la inamic către comanda companiei din care făcea parte. 
Acolo, a văzut puhoi de morţi şi răniţi, dintre militarii români care erau nevoiţi să atace în teren descoperit.  

Într-una din zile, a plecat în 
misiune cu mai multe grupe din 
subunitatea sa, întăriţi cu 
„Faustpatroane‖, să distrugă o cazemată. 
Nu au reuşit şi, după ce majoritatea 
colegilor au fost omorâţi, ceilalţi colegi 
au fugit, el rămânând  toată noaptea 
ascuns printre cadavre. Spre dimineaţă, a 
reuşit să ajungă la subunitattea sa, unde a 
constatat că cei de la companie îi şi 
înaintaseră actele de „dispărut în luptă‖! 

Pe parcursul luptelor, s-a 
specializat ca trăgător la mitralieră, 
servant la brandt şi transmisionist.  

În Ungaria, îşi aminteşte că a fost 
foarte greu, de fiecare dată trebuind să 
instaleze santinele, de teama civililor care îi omorau, dacă nu erau atenţi.  

În Cehoslovacia, a fost mai bine, populaţia era mai prietenoasă.  
A îndurat cel mai greu frigul. Astfel îşi aminteşte că, pentru a nu le îngheţa bocancii, adunau frunze, 

care să- i protejeze cât de cât. 
La 23 aprilie 1945, la ieşirea din adăpostul unde era Punctul de Comandă,  a fost rănit grav la picior, 

de schijele unui proiectil de brandt. A fost transportat în ţară, la  Spitalul militar din Timişoara, unde a stat 
internat o perioadă de 7 luni. A fost clasat ca invalid de război gradul I.  

La întoarcerea soţului acasă, doamna Elena, văzându- l invalid, şi-a făcut multe griji, gândindu-se 
cum se vor descurca în continuare.  

Pentru participarea sa pe front, domnul Stancu a fost împroprietărit cu 5 hectare, pe hârtie, în realitate 
primind doar 3. Au muncit din greu acest pământ, până cînd au fost siliţi să se înscrie în CAP. Fiind un om 
foarte destoinic, a muncit mai mult în sectorul zootehnic, dar nu s-a dat în lături nici de la lucrul câmpului. 

După 1990, a primit înapoi cele 10 hectare, averea părinţilor, dar hectarele primite ca urmare a 
activităţii de pe front nu i-au mai fost înapoiate. Acum, din cauza vârstei înaintate, au fost siliţi să arendeze 
pământul, nemaiputându- l îngriji singuri. 

 El şi soţia sa au  3 copii, de care sunt foarte mândri, un băiat, medic veterinar, şi două fete, cadre 
sanitare. 

 
                                                                                                     COLONEL r. REMUS MACOVEI 
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SĂ NU UITĂM  TRECUTUL ŞI ISTORIA NEAMULUI  

          ZIUA EROILOR neamului,  sărbătorită o dată cu Înălţarea 
Domnului , trezeşte în  sufetul oricărui român de bună credinţă,  
un gând de recunoştinţă pentru cei care au luptat pentru apărarea 
gliei geto-dace ,pentru apărarea independenţei şi  demnităţii 
naţionale.Cu aceasta ocazie,  în ziua de 2 iunie, a avut loc în 
oraşul Băneasa  comemorarea eroilor lacalităţii. La această 
activitate au participat : primarul localităţii domnul Gelu 
Iordache, elevii Liceului Teoretic sub conducerea doamnei 
directoare Ruxanda Ianul şi a domnisoarei profesor de istorie 
Bragadireanu Elena , preotul Cristi Mateciuc , din partea 

Asociaţiei Naţionale “Cultul Eroilor”filiala Constanţa Col.(rez) Marian Anghel şi locuitori ai 
localităţii.  
         Cuvântul de deschidere  al domnului primar, Gelu 
Iordache, subliniază importanţa acestui eveniment pentru 
comunitate şi a înmânat diplome de onoare veteranilor de 
razboi Culea Nicolae şi Grosu Chirea. După intonarea 
Imnului de stat şi efectuarea apelului eroilor localităţii, s-a 
efectuat slujba de pomenire .  
         Domnişoara profesor Bragadereanu, în cuvântul său, 
a arătat că la orele de istorie  a românilor acordă o mare 
atenţie educării elevilor în respectul pentru eroii neamului, pe 
cunoaşterea faptelor de arme şi eroismul ostaşului român. 
Într-o atmosferă solemnă eleva Iacob Iulia din clasa aX a B a recitat cu multă simţire  versuri dedicate 
eroilor  neamului nostru.  

          În cuvântul său col.(rez) Marian Anghel arată:  
“Să păstrăm vie în memorie faptele de vitejie ale 
armatei romane în razboiul de independenţă 1877-
1878 în care şi-au pierdut viaţa 10.000 de soldaţi 
români la Plevna ,Vidin ,Smârdan ;  să ne amintim de 
eroii de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz din primul 
razboi mondial 1916-1918 , de cei peste 500.000 
militari români morţi, răniţi şi dispăruţi din cel de-al 
doilea razboi mondial. 
         În toată ţara avem morminte, cruci şi 
monumente închinate celor care s-au jertfit pentru 

neclintirea pietrelor de hotar ale străvechii geto-dacii, iar recunoştinţa noastră se manifesta prin 
îngrijirea acestora, prin respectul faţă de aceşti eroi. Îmi amintesc, cu respect, de versurile :“Către 
seară ţipă fierul 
                        Calu-n loc se- opri 
                        Plugul se înfipse-n oase 
                        Câmpul se-nroşi’’ 
       Pământul ţării este udat de singele moşilor şi 
strămoşilor noştri  şi păstrează cu sfinţenie osemintele 
celor care au căzut eroic şi nu au putut fi înmormântaţi 
creştineşte. 
        Dragi tineri, patriotismul se formează prin educaţie, 
prin cultivarea respectului faţă de înaintaşi, faţă de cei care 
au pus mai presus de viaţa lor, apararea gliei străbune. 
Respectul vostru să vină din inimă şi nu din obligaţie . 
Respectaţi-vă eroii şi bătrânii pentru că ei sunt cei care au făurit România modernă“  

                                                                                                                        Col.(rez.) Marian Anghel 
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E V E N I M E N T:  

  O nouă filială a Asociaţiei Naţionale  

„CULTUL EROILOR”  LA MANGALIA 
 

Joi, 2 iunie a.c., după-amiază, la Mangalia, s-a desfăşurat una din 
încântătoarele activităţi ale Clubului „Solteris”, închinate Zilei Înălţării.  
 Dna Emilia Dabu, mentorul Clubului, apreciată scriitoare, a subliniat 
importanţa evenimentului, amintind, cu  această ocazie şi de bunicul d-sale, 

prins în încleştarea luptelor din septembrie 1916, de la Turtucaia.  
Despre această zi au vorbit, printre mulţi alţii, şi dna Liana Naum, directoarea 
instituţiei, precum şi 
dl col. (r) Remus 

Macovei, 
preşedintele Filialei 
Judeţene a Asociaţiei 
Naţionale „Cultul 
Eroilor”.  
Dezvelirea tabloului 

„Înălţarea 
Eroilor”(drea
pta), ascuns 
sub faldurile 
tricolorului,   
a prilejuit vii 
clipe de 
emoţie 

pentru 
realizarea 

artistică a 
autorului, elevul de numai 13 ani, IULIAN LIŢĂ 

(n.09.04.1998, înMangalia), elev în clasa a VI-a a 
Liceului Teoretic „Callatis” Mangalia, deţinător a 

numeroase diplome şi a unui premiu de excelenţă, 
având ca discipol pe maestrul său, pictorul Karl Robert Marko.  

 
Simpatizanţii  

Asociaţiei Naţionale „Cultul 
Eroilor” au semnat, apoi, 
adeziunile de membri, în 
urma votului, fiind aleşi, ca  
preşedinte,  profesorul 

Ninu Emil-Corneliu.  
 şi vicepreşedinte, 

preotul Buzea Dragoş  
Să le urăm succes în tot 

ceea ce vor întreprinde! 
 

   Profesor  E.C. Ninu 
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UNEORI, DE LA SUBLIM LA RIDICOL NU-I DECÂT UN PAS ! 

 

Cum sărbătoreau constănţenii Ziua Eroilor  

în perioada 1941-1945 

 
 
Destinul tragic al României este reflectat de două documente existente la Arhivele Statului Constanţa, fondul 

Prefectura Constanţa, anii 1941 şi 1945. 
În anul 1941, conducătorul statului, generalul Antonescu, ordona ca Ziua Eroilor, sărbătorită la 9 Mai, să fie 

organizată cu un fast deosebit. Conştient de faptul că, peste puţin timp, România va intra într-un război care va cere 
sacrificii umane enorme, şeful statului cerea autorităţilor următoarele: ―Trebuie să dezvoltăm cultul morţilor. Trebuie 
să educăm naţia pentru îngrijirea morţilor‖.  

De remarcat este rolul deosebit ce revenea, la aceste ceremoniale, reprezentanţilor bisericii şi armatei. 
Cu ocazia ceremonialului militar şi religios din 15 iunie 1945, cu ocazia Zilei Eroilor, observăm diminuarea 

rolului bisericii şi a militarilor români, precum şi eliminarea de la creştineasca pomenire a sutelor de mii de  eroi căzuţi 
în lupta împotriva URSS. În schimb, apărea o nouă categorie de eroi, cei care, pe timpul războiului, colaboraseră cu 
inamicul, ceea ce le atrăsese condamnarea, conform legilor României, la moarte, fiind catalogaţi ca trădători ai 
neamului. 

Iată că, după patru ani de război, România s-a trezit, astfel, cu eroi pozitivi, cei care luptaseră în Vest, 
sărbătoriţi în fiecare an, şi eroi negativi, cei care luptaseră în Est, sancţionaţi, blamaţi şi uitaţi pe nedrept.  
  Abia după 1990, au fost elaborate o serie de legi prin care s-a reuşit, e drept, cam târziu, să se facă dreptate şi 
acestor eroi. 
 

     Programul Zilei eroilor 1941 
1. Ora 06.00 –Corniştii, pe corpuri de trupă, vor suna “Zorile” în pieţele principale ale oraşului. 
2. Slujba religioasă: 

   -o8.30- Subunităţile din garnizoană îşi ocupă locurile. 
   -08.45- Şcolile din Constanţa îşi ocupă locurile. 
   -09.00- Ocuparea locurilor de către oficialităţi: autorităţile civile şi corpul funcţionarilor publici; 
magistratura şi baroul; corpul corurilor; societăţile şi aşezămintele culturale; ofiţerii de rezervă; societăţile de 
invalizi şi văduve de război, foşti luptători de război, voluntarii de război, cu drapele şi toţi membrii. 
   -09.20- Generalul comandant al garnizoanei primeşte raportul. 
   -09.20-09.25- Trecerea în revistă a trupelor. 
   -09.25- Episcopul Tomisului începe oficierea slujbei religioase. 

3. După „Te Deum”, deplasarea la Cimitirul Eroilor, în următoarea ordine : un pluton călare; praporile 
bisericeşti; afetul cu coroanele; corurile bisericeşti; PPS Episcopul Tomisului, împreună cu clerul bisericesc; 
reprezentanţii autorităţilor şi ofiţerii  fără trupă; Muzica Marinei; invalizii şi văduvele de război, în furgoane 
sau pe jos; asociaţiile; şcolile; comandantul parăzii; armata; un pluton călare. 

4.Parastasul la Cimitirul Eroilor 
5.Se depun, pe morminte şi monumente, coroanele aduse. 
6. Defilarea la Cimitirul Eroilor.  

Programul Zilei Eroilor 1945 
Comemorarea se va face într-un cadru deosebit, faţă de anii trecuţi. 
Se va oficia un „Te Deum” scurt, la biserică, şi, apoi, la cimitir, un parastas. 
După parastas, se vor ţine lanţ cuvântările de preaslăvire a eroilor din războiul 1916-1918, precum şi a 

celor din războiul pentru eliberarea Ardealului şi distrugerea fascismului. 
În cuvântări, se va pune accent pe cei morţi pe câmpul de luptă contra hitlerismului şi a fascismului, 

precum şi pe luptătorii din spatele frontului, înscrişi, de asemenea, ca eroi ai neamului, cum sunt: Filimon 
Sîrbu, Dincă şi alţii, care au murit pentru cauza democraţiei şi a libertăţii neamului. 

Mai mult, se vor arbora chiar şi drapelele naţionale. 
Se poate conchide, aşadar, că ISTORIA este ea însăşi un actor desăvârşit, pe scena vieţii, punându-şi pe chip, 

aleatoriu, o mască sau o alta, după capriciile ei.  
Dar „Vae victis!‖ („Vai de cei învinşi!‖), cum scria Titus Livius, în a sa „Historia romana‖ (5, 48).  

 
Col(r) Remus Macovei 
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DRAMA  UNUI  VETERAN  DE  RĂZBOI 

         
          Ajuns la venerabila vârstă de 90 de ani, BEDREDIN ABDULA (N. 26 Martie 1921, Loc. Moşneni, Jud. Constanţa), 
cetăţean Român de naţionalitate Tătară, are amintiri încă proaspete despre evenimente ce s -au petrecut cu decenii în urmă, anume 
în anii crânceni ai celui de-Al Doilea Război Mondial. Deschis la fire, lucid, îşi deapănă amintirile despre suferinţele din epocă, 
dar mai ales ceea ce a urmat după aceea. 

Rămăsese orfan la vârstă fragedă. A recrutat în anul 1942, când războ iul era în plină desfăşurare. A fost repartizat la o 
unitate de artilerie, grupa de cercetaşi. După o perioadă de instrucţie de 6 luni, a intrat în „foc‖ pe frontul din Ucraina. Fireşte, 
drumul către teatrul de operaţiuni trecea prin Moldova, străvechi pământ românesc. Îşi aminteşte că cel mai departe a ajuns la 
Sevastopol, în Crimeea, patria de o rig ine a Tătarilor.  

Se ştie că în primii ani de război România era aliata Germaniei. Inamicul – Armata Roşie Sovietică. Din Ucraina, unde 
erau amplasate trupe de elită, urma să se facă marşul către Moscova – Obiectivul Nr. 1. Însă, nu le-a fost dat să înainteze în acea 
direcţie, deoarece au sosit forţele americane şi au bombardat zona unde se afla Divizia lo r. Ai noştri s -au văzut nevoiţi să bată în 
retragere. Americanii, după aruncarea bombelor, au mitraliat marg inea pădurilor, unde  se adăposteau, de regulă, soldaţii pentru a 
nu fi reperaţ i. Atunci, s-au ascuns în craterele rămase în urma bombardamentulu i. Div izia d in care făcea parte unitatea lui 
Bedredin Abdula s-a destrămat. După încetarea focului, soldaţii rămaşi în viaţă au aşteptat să se înnopteze şi au reuşit să ajungă la 
propriul Comandament. Acolo, i-a luat în primire un vechi camarad, Plt. Maj. Tănase, i-a hrănit şi, văzând că sunt plini de 
păduchi, i-a dezinfectat, dar nu le-a permis să rămână mai mult, deoarece erau  consideraţi dezertori. Le-a oferit supliment de hrană 
şi i-a îndemnat să se adăpostească din nou în pădure. Dimineaţa, când au ajuns la adăpostul oferit de pădure, către ei se îndrepta  un 
grup de 3-4 soldaţi români. Între aceştia se afla şi locotenentul sub comanda căruia se aflau ei. Noii veniţi s -au minunat de starea 
în care i-au găsit. Aceştia le-au povestit cum au ajuns la Comandament şi ce s -a întâmplat mai departe. Au mâncat împreună. Dar, 
au fost nevoiţi să bea apă din băltoaca unde zăceau cadavrele altor soldaţi români, ucişi în timpul bombardamentului recent.  

Au plecat împreună să-şi caute batalionul, tot prin pădure, deoarece era riscant să se deplaseze în câmp deschis, S-au 
întâlnit cu un maior de artilerie român (Divizia 18, Batalionul 92) care, după ce a obţinut legătura telefonică cu o altă unitate, i-a 
informat că batalionul lor se află la cca 8-10 Km. de locul acela.  

Bedredin Abdula făcea parte din echipa de cercetaşi a Diviziei. Numele localităţilor pe lângă care au luptat nu şi le mai 
aminteşte, însă faptele i s-au întipărit bine în minte. În cursul misiunilor încredinţate cercetaşilor, aceştia, în câteva rânduri, au 
oferit informaţii deosebit de preţioase, ceea ce a determinat obţinerea unor succese remarcabile. Personal, ascuns în gropi a ntitanc, 
întâlnind în cale unităţi motorizate inamice, a scos din luptă două tancuri sovietice şi a condus grupa de cercetaşi în misiu ni cu risc 
mare, dar şi ext rem de eficiente. Îşi aminteşte că de două ori a pus Divizia în situaţie vantajoasă, în urma căreia de  fiecare dată a 
obţinut victoria.  

În cursul unei misiuni, a fost rănit la picioru l stâng. Brancardierii l -au transportat la un spital de campanie românesc dintr-
un oraş al cărui nume i s-a şters din memorie. După 10-15 zile, a venit un av ion sanitar care a transportat mai mulţi soldaţi răniţ i în 
Moldova. Acolo a fost îngrijit. După trei zile a fost dus la Sibiu şi internat în Spitalul de campanie al Regimentulu i 7 Arti lerie 
Grea. Au vrut să-i amputeze piciorul, deoarece sanitari nepricepuţi au bandajat piciorul în mod cu totul necorespunzător. A avut, 
însă, noroc cu un sublocotenent medic, originar din judeţul Constanţa, care a ordonat unor soldaţi să -l ţină şi a curăţat resturile din 
cauza cărora se infectase piciorul. Aceasta i-a fost salvarea. Datorită acestui gest de curaj şi omenie, tânărul sublocotenent medic a 
fost certat aspru de către superiorii săi, deoarece, pin gestul său, a scos în evidenţă, carenţele serviciulu i sanitar de pe front.  

Lăsat la vatră ca invalid de război, fostul soldat combatant avea să meargă timp de un an şi jumătate în cârje. Dar s -a 
făcut bine.  

Deoarece aceste lucruri se petreceau când războiul încă nu se încheiase, autorităţile militare române i -au oferit, conform 
legislaţiei în vigoare, pentru comportamentul său deosebit pe front, Livretul Militar, Foaia Matricolă (Nr. 7007), Cert ficatul de 
Veteran şi Brevetul de Combatant (având o fotografie care îl înfăţ işa pe soldatul Bedredin Abdula pe tanc), inclusiv Permis CFR şi 
Auto pe viaţă, valabil pe întreg teritoriul României.  

Din nefericire, încă înainte de sfârşitul războiului, situaţia politică în România s -a schimbat radical. La cârma ţării s -a 
instalat un regim total aservit Moscovei. Atât Bedredin Abdula, cât şi mult i alt i militari români care şi-au servit Patria, au fost 
acuzaţi ca fiind duşmani ai Uniunii Sovietice. I s -au confiscat toate documentele care consfinţeau statutul său de soldat combatant 
şi meritele sale în timpul marii conflagraţii. Nici mai târziu nu a reuşit să le recupereze. I s -a eliberat doar o adeverinţă din care 
reieşea că a fost rănit în vreme de război.  

A înaintat, împreună cu alţi camarazi aflaţi în aceeaşi situaţie, o notă de protest la Comisariatul din Eforie Sud. Au fost 
arestaţi. Au reuşit să telefoneze colonelulu i Miu, care le fusese comandant de  batalion. Acesta, un om deosebit de apropiat de 
soldaţii săi, a încercat să le ia apărarea, dar căpitanul Badiu, care se ocupa de caz, a avut neobrăzărea să afirme că ceea c e s-a 
întreprins împotriva persoanelor respective este perfect justificat deoarece aceştia au distrus tancurile sovietice, favorizând Armata 
Germană.  

Regimentul lor se afla în oraşul Târgu-Jiu. Nici acolo nu s-a găsit nici un document. 
A muncit în diferite locuri: CFR, Şcoala Pedagogică Tătară (Serviciul admin istrativ), etc, t imp de 35 de ani. În prezent, 

are o pensie de 625 Lei, la  care se adaugă 250 Lei pentru calitatea de veteran. 
Astfel este apreciat sacrificiul unui soldat combatant pentru ţara lui, pe care el nu l-a regretat niciodată. Nu ei, patrioţii 

anonimi, au determinat schimbarea polit ică survenită în ţara noastră ca urmare a acelui război nefast. Se pune o întrebare legitimă: 
Noi, contemporanii lui, ce atitudine luăm pentru a îndrepta lucrurile? Şi, mai ales, pentru a nu ajunge iarăşi în situaţia de a ne 
subordona străinilor ! 

                                                                        NIHAT  S.  OSMAN  
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“Legendarul Aviator Căpitan Horia Agarici”. 

100 DE ANI DE LA NAŞTERE 

 
 
 
Extraordinara  personalitate a  pilotului de vânătoare  

HORIA AGARICI  constituie oricând o lecţie de moralitate, de 
bărbăţie, de mare angajament, de un curaj ieşit din comun, de o 
înaltă instruire teoretică şi practică, de înţelegere a timpului prin care 
a păşit! O personalitate complexă, cu îndeletniciri multidisciplinare , 
cu o viaţă  plină de fapte care iau adus celebritatea în timpurile sale. 
În aprilie , acest brav pilot împlinea o sută de ani de la naştere.  
Comemorarea memoriei curajosului pilot, cu adevărat un erou al 
Armatei Române în luptele celui de-al doilea război mondial, a trezit 
în noi admiraţie, respect, un fel de bucurie că este conaţionalul 
nostru, de ce nu , a însemnat şi o extraordinară lecţie de respectare a 
valorilor acestei naţii, a românilor!  Ne-a făcut să înţelegem mai 
profund noţiunea de erou, să ştim să explicăm eroismul  prin faptele  
săvârşite  din  înalta  responsabilitate  şi menire  pe care o ai la un 
moment dat sau pe tot timpul vieţii!  Asemenea lecţii ne trebuie, 
asemenea lecţii trebuie  în tot procesul de educaţie , oriunde, la toate 
vârstele! 

 Comemorarea  personalităţii faimosului aviator Horia 
Agarici a avut loc la iniţiativa  Asociaţiei  „Cultului Eroilor‖ în 
colaborare cu „Asociaţia Română Pentru Propaganda şi Istoria 
Aeronauticii‖ , filiale în Constanţa, la Muzeul Militar Naţional 
„Ferdinand I‖,din municipiul nostru. Au participat ca invitaţi elevi 
din Şcoala „Aurel Vlaicu‖, însoţiţi de profesorii Minodora Nicolae şi 
Papuc Jean, elevi ai Grupului Şcolar Sanitar Constanţa împreună cu 
profesorul Stan Constantin şi nu în ultimul rând ,de fiul acestuia, domnul inginer Ilie Agarici.   

La acest simpozion s-au prezentat momente din viaţa zbuciumată a acestui erou,   din timpurile când  orice 
carte era un nou manual în instruirea sa pentru viitor, apoi cucerirea gloriei prin temerarele sale fapte de arme la bordul 
avioanelor de vânătoare pilotate dar şi calvarul drumului sinuos de după război, când , ca mulţi alţi ofiţeri ai Armatei 
Române, a fost supus acţiunilor  de marginalizare . În final, gazda noastră, profesorul Cosmin Scurtu , ne-a prezentat  
bogatele exponate , aranjate cu mult talent, din muzeul militar.  

Domnul Ilie Agarici, într-un mod inconfundabil şi cu multe emoţii în glas , a prezentat  pe scurt , cântărind 
parcă fiecare cuvânt rostit, mai multe aspecte ale personalităţii temerarului erou. Este mândru de respectul ce i se arată 
bravului său tată şi totodată contrariat de  nedreptăţile ce i s-au făcut în regimul comunist… 

Iată câteva din aspectele prezentate: 
 
Anii copilăriei: - S-a născut la 6 aprilie 1911 în oraşul Lausanne, Elveţia. Motivul naşterii în acea localitate a 

fost  că mama lui,  Valeri, se afla la tratament în acea zonă. De altfel boala nemiloasă de care se trata a răpus -o la 1 
ianuarie 1914. În consemnările pilotului găsim: „Sunt născut în Elveţia din părinţi 
etnici români şi, din câte ştiu, nu am stat acolo nici un an, venind cu tatăl, 
Constantin, la Iaşi. Am fost crescut de bunica din partea mamei până la vârsta de 4 
ani, iar de aici în sus de unchii şi mătuşile mele, tot din partea mamei. Cel mai 
mult, mai ales de la vârsta şcolii primare, am stat la bunica şi mătuşa Amelia 
Dobrovici, care trăieşte şi azi, are 82 ani (feb. 1967), fiind în găzduire şi întreţinere 
la mine”.  

Şcoala primară şi liceul le face în mai multe localităţi din ţară, începând cu 
Popeşti, aproape de Podul Iloaiei, urmând  Iaşi, Piteşti, Braşov, Bucureşti şi iar 
Braşov unde ia bacalaureatul cu Diploma No.128, din 14 oct. 1930. În acest timp 
învaţă franceza şi germana, începând şi cursuri de engleză şi italiană. Acest fapt s-a 
văzut mai târziu în scrierile sale, devenind şi traducător oficial de limbă engleză, 
franceză, germană.   

În timpul liceului l-a avut ca profesor şi pe Artistul poporului Ion  Pulcă , 
adică ION DACIAN, marele artist de la Teatrul de Operetă Bucureşti, căruia i-a 
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purtat un deosebit respect…    
 
Anii marilor alegeri: - „După bacalaureat, am trecut la Anul 

preparator de la Politehnica din Timişoara, an pe care nu l-am terminat. 
La 1 septembrie 1931 am intrat la Şcoala de Ofiţeri de Aviaţie din 
Cotroceni, iar la 21 iulie 1933 am primit Brevetul de Observator Aerian No. 
658. Am absolvit pe la mijlocul clasamentului această şcoală, am fost 
avansat sublocotenent la 8 iunie 1933 şi am fost repartizat la Regimentul 1 
Aerostaţie ( Baloane captive de observaţie) în Pantelimon, lângă Bucureşti. 
În mai 1934 am fost trimis la Şcoala de Pilotaj de Avioane de la Tecuci 
unde  am primit Brevetul de Pilot Aviator No.1130  din 25 septembrie 1934. 
De la 1 noiembrie 1934 la 1 aprilie 1935 am urmat şi absolvit Şcoala 

Specială de Ofiţeri de la Cotroceni. A urmat serviciul la Pipera la Flotila de bombardament până la 1 aprilie 1937, 
când mi s-a aprobat să urmez Şcoala de piloţi de vânătoare de la Buzău pe care am absolvit-o în iulie, fiind numit 
Pilot de Vânătoare prin Ordin de zi pe Aeronautică No.175 din 1937”. Scrie tatăl său in cartea sa autobiografică.
  

Am punctat aceste momente pentru a se vedea cât de complex era procesul de pregătire a unui ofiţer, mai ales 
al unui pilot de vânătoare. Mulţi nu l-au putut parcurge!...   

 
Consolidarea pregătirii de luptă: - Zboară pe avioanele de vânătoare  PZL până în vara lui 1940, când trece 

pe avionul de vânătoare modern de tip Heinkel folosit în Spania. Nu putem trece cu vederea faptul că  participând la 
un Miting aviatic în anul 1939 din Franţa, dând dovadă de măiestrie şi curaj, câştigă cupa „HOUBERT‖. În toamna 
anului 40, trece  pe Hawker  Hurricane de producţie engleză, considerat unul din cele mai bune avioane din războiul 
doi mondial.       

 
Sub norii războiului : - În martie 1941, escadrila în care se afla şi locotenentul Agarici este dislocată operativ 

de pe aerodromul Braşov pe aerodromul Mamaia, Şcoală de Tir şi Bombardament Aerian înfiinţată în anul 1925.
  „Să se ştie că escadrila era a mea sufleteşte, iar gloriosul comandant, viteaz şi abil, foate înţelept, pentru 
tinereţea-mi, era căpitanul aviator Emil Gh. Georgescu”. Am inserat acest citat ca replică la faptul că unii l-au „făcut‖ 
comandant de escadrilă pentru momentul Mamaia.  
     Pentru ziua de 22 iune 1941,  în Jurnalul de operaţiuni al Regiunii a 9-a Aeriene, s-a scris: „În atacul de la ora 
12.30, Locotenent aviator Agarici Horia, care se găsea pe aerodrom, cu un avion Hurricane pe care -l reparase, 
a decolat din proprie iniţiativă şi atacând formaţia inamică a doborât un avion şi a silit să aterizeze un al doilea 
avion al cărui echipaj doborât a fost atacat şi de A.C.A.(apărarea contra avioanelor) şi de Locotenentul de 
aviaţie Agarici Horia, astfel că nu se ştie de cine a fost doborât”.   

Dar iată ce declara la un interviu la radio aviatorul HORIA AGARICI : 
"Pe 22 iunie 1941, la Constanta  au început bombardamentele din partea adeversarului de atunci. Întâi am 

cerut voie să plec şi mi s-a spus să mai aştept, fiindcă eram singurul pilot pe aerodrom. Toate avioanele de 
vânătoare Hawker Hurricane erau trimise cu misiune în altă parte pentru prima zi, pentru prima dimineaţă. Când 
a fost lovit în port rezervorul de petrol şi a început să nimerească nişte ţinte acolo, a venit ştirea de la 
comandament, de la telefon, că pot să plec dacă vreau. S-a pornit motorul, armamentul era aranjat, m-am urcat, 
am urmărit pe mare… singur, şi având avionul Hawker Hurricane(foto alaturat), care era formidabil, motorul 
Rolls Royce, opt mitraliere care trăgeau toate 
într-un punct. Nici o grijă nu-mi făceam.... Şi 
căutâdu-i pe cei care loviseră în port, nu i-am 
mai găsit. Când mă întorc, văd o formaţie de 7 
avioane sovietice, aranjate în şir aşa: 3 în faţă, 2 
şi încă 2 care veneau către hidroaviaţie, peste… 
cum ar fi Hanul Piraţilor acum, moara aceea de 
acolo de jos. Şi am venit din partea soarelui 
peste ei. Atacul …. declanşarea focului numai 
de la suta de metri, două atacuri pe unul, două 
atacuri pe altul, încă un atac pe altul. Într-un minut trei  avioane sovietice  au fost lovite de aşa natură, încât 
primul a aterizat forţat la terenul de exerciţii şi bombardament, la al doilea a fost lovit pilotul şi  avionul a căzut în 
mare şi a explodat, nici bombele nu şi le-a expediat. Al treilea, zăpăcit, a plecat spre sud şi a aterizat la Valul lui 
Traian. “  

Într-un număr al ziarului „Dobrogea Jună‖ al acelor zile, în articolul „Unul contra şapte” se scrie: 
„Luptând singur, împotriva a şapte avioane bolşevice, Locotenentul Horia Agarici doboară trei dintre ele şi 
pune pe fugă pe celelalte, cu un curaj şi o îndemânare care au stârnit admiraţia lumii pentru aviatorii români”.                    

ILIE AGARICI 
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Iată ce scrie eroul acelei zile : „În perioada iunie până în august 1941 am avut vreo şapte lupte aeriene, cu cinci 
avioane doborâte, din care cred că s-au omologat patru”.  

La numai câteva zile de la atacul plin de succes, vestea bravurii sale avea să înconjoare întreaga ţară, 
propaganda de război era la cote maxime, îi apare şi un cântec care avea să-l transforme în „Aviatorul cu cântec‖ cum 
însuşi îşi spune. Acest cântec are multe controverse în privinţa autorilor. Pe un disc de ebonită deteriorat, pe care îl 
păstrez cu mare atenţie, este scris: muzica: GHERASE DENDRINO  şi  PETRE MAXIMILIAN, voce   NICU 
STOENESCU, titlui cântecului ,,A plecat la vânătoare Agarici’’ , Cântec românesc, Cântec românesc,
 Orchestra electrecord. Înregistrare electică 1438 biem 

Dar tot în acele zile de bombardament asupra Constanţei, a murit primul frate al meu născut, pe nume Gelu, 
iar tata a aterizat forţat în Balta Brăilei în aceeaşi zi!...  Dacă acest cântec i-a dăunat mai târziu, iată ce declară 
Agarici că i se întâmpla şi în acele zile: „În afara unor acţiuni neoficiale, am stat foarte rezervat şi liniştit unde am 
fost pus căci, după cum o ştiu, colegi de-ai mei de atunci, pe care nu-i pot menţiona în scris, „după băutură”, 
pentru faima pe care mi-o făcuse cântecul , întrebau de mine unde sunt, ca să mă împuşte”.    

În urma acţiunilor de luptă şi a bravurii din acele zile, luptătorul a fost decorat cu: “Virtutea 
Aeronautică clasa a treia”, “Coroana României cu spade şi panglică de Virtute Militară clasa a cincea” şi cu 
“Crucea de fier” germană şi a fost avansat la gradul de căpitan aviator.   

După cum am auzit, această melodie devenise şlagăr, cântându-se zi şi noapte de la Cazinoul constănţean până 
în cele mai mici cârciumi cu lăutari. Dar dacă cântecul i-a adus „cântec‖, iată o faptă de adevărat cavaler care i-a 
adus şi o altfel de apreciere. 

 „În ultimele zile ale lunii august 1941 am avut o luptă aeriană singur pe mare, după  ce am fost doi contra 
doi. Am rămas singur în luptă cu un IAK tip 3 pe care 
mă ambiţionam să-l dobor şi al cărui luptător era foarte 
priceput. După o luptă care mi s-a părut foarte lungă şi 
încâlcită, în care pilotul rus şi-a câştigat furioasa mea 
admiraţie, acesta şi-a terminat muniţia. Atunci s-a 
nimerit că mi-a fost imposibil să trag mai departe în 
„aşa un om” fără apărare. Am legănat din aripi şi am 
plecat”.   

… „În mai 1960 acest pilot m-a vizitat la ISBC 
Eforie Sud, avea gradul de general, unde m-a găsit 
împreună cu Directorul administrativ, eu fiind 
muncitor, de faţă cu care a spus că a venit să mă vadă 

pentru că i-am cruţat viaţa atunci” . 
Ziua de 22 iunie, care l-a făcut erou, şi nu poţi fi erou chiar în fiecare zi, în care a acţionat de unul singur, 

adică fără coechipier, obligatoriu în luptă, nu e singulară. Iată ce relatează aviatorul: „Primăvara lui 1944, la atacul 
Bucureştilor de către trupele americane din 4 martie eu am doborât o Fortăreaţă  B.19,  atacând-o de unul singur, 
căci am venit din proprie iniţiativă pe aerodrom şi m-am urcat sus ultimul, deoarece pe mine alarma m-a găsit în 
tura de „liber în oraş” a naviganţilor. În această acţiune am avut scaunul de sub mine împuşcat, o pală de elice, un 
cilindru de la motor şi rezervorul de ulei. Această situaţie m-a obligat să aterizez forţat la Vasile Iepureanu, 
aproape de Călugărenii lui Mihai Viteazul. Întâi fiind dat dispărut, comandantul s-a bucurat că a scăpat de mine, 
dar apoi, văzând că am şi avion doborât, a făcut tot ce a putut să nu mi se omologheze fapta”.  

 „Pe la sfârşitul lui aprilie, când americanii au bomardat Fabrica „ASTRA” şi IAR, am decolat cu un IAR 
de vânătoare,  tot singur,  şi urcând în drumul valurilor de bombardiere ce se îndreptau spre ASTRA  acestea şi-au 
strâns formaţia depărtându-se de mine cu rezultatul că bombele au căzut toate în pădurea Noua şi numai o bombă 
pe pavilionul turn din colţul de Sud-Est. În această acţiune am stricat în parte motoarele unui B. 19, dar am şi 
primit o sumedenie de gloanţe în avion (cca. 30), motorul scăpînd însă tefăr ca să mă poată aduce pe aerodromul 
Ghimbav. La sfârşitul atacului meu asupra Fortăreţei Zburătoare  m-a atacat un Mustang de vânătoare, tocmai 
când terminasem muniţia tunurilor-mitralieră „Mauser” şi a fost o minune că nu am avut angajare cu el”. 

 Ar fi fost frumos, ca după război, să-l caute şi „al nostru‖ pe american să-i mulţumească că nu l-a angajat în 
luptă fără muniţie, cum a făcut rusul.      

Pe parcursul campaniilor anti bolşevice se află, pe lângă calitatea de luptător „PERSONAL NAVIGANT 
CATEGORIA a I-a‖, obţinută la data de 7 iulie 1943, şi avansări pe diferite trepte ierarhice. Voi menţiona doar una. 
Înaintea marii bătălii din vara anului 1943 (5iul.-23aug.), desfăşurată pe frontul Orel-Kursk-Harkov-Stalino,  îl găsim 
comandant la Escadrila 43 Grupul 7 Vânătoare  comandat de Cpt. Av. Trandafirescu Virgil, din compunerea Flotila 
Udett, formaţie germană. 

În marea bătălie de pe frontul amintit, după cum se ştie, trupele germano-române  
au suferit pierderi grele în oameni şi tehnică… 

 
 

AVIOANE YAK-3  
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În paralel cu manşa, pilotul, mânuieşte şi condeiul: 
Horia Agarici este unul dintre scriitorii,compozitorii, profesorii, inginerii, 
constructorii de avioane, inventatorii acestui pamânt!... Citeşte şi studiază mult, 
mai ales din bibliotecile particulare ale unor literaţi ai vremii. Scrie poezie, încă de 
la vârsta de 17 ani. În contextul acelor vremi tulburi,  găseşte resursele morale 
necesare şi publică în anul 1942 primul său volum de poezii, „Acorduri şi 
nuanţe” la Editura „Bacovia-Bucureşti‖, cuprinzând 136 poezii, dintre care 113 
sonete. Acest volum este înmânat Maestrului Păstorel Alexandru Teodoreanu cu 
dedicaţia: „Statornică simpatie şi sinceră preţuire‖. Acesta, la rându-i, dedică lui 
Horia Agarici, confirmând numele şi renumele acestuia, următorul catren: 

„L-am urmărit în bătălie  
Cu braţul ferm şi gândul pur 

Să-l urmărim şi pe hârtie 
Fiindcă vine din azur”. 

  
        În volumul amintit, la rubrica „Sub tipar‖, autorul mai avea pregătite: - 

„Şoimaru Furtună‖ (Nuvele) -referiri la avionul Hawker Hurricane ;- „Aviaţia de vânătoare‖ (tratat); - „Lupta 
în cer” (Tehnică şi Tactică). Aceste cărţi şi altele, fiindcă scrie până la sfrşitul vieţii, dactilografiindu-şi scrierele şi 
legându-le în volume, din diferite motive nu au mai fost publicate.  Din scrierile vânătorului aerian reiese că nu 
şi-a uitat niciodată camarazii de armă, pe cei care l-au comandat şi un respect deosebit pentru cei mai buni ca el. Din 
ceea ce spune Agarici în fraza : „Este bine de ştiut că luptele aeriene nu se culeg din calendarul războiului, aşa, ca 
florile de pe câmp...Sunt zile întregi de misiuni monotone, aşa zise „fără 
istorie”, cu cerul prea „liniştit” şi paşnic”… 
Cred că este o nimerită concluzie de final!  
   
Sub norii bolşevismului: - Evenimentele din 23 August 1944 îl găsesc mutat la 
Flotila 3 vânătoare, pentru ca la data de 10 martie 1945 să fie trecut, din oficiu, în 
rezervă, conform Ordinului 1185/1945 şi a Ordinului de zi 61/1945. Este şters din 
controale, fiind  ―vărsat‖  Cercului  Militar Bucureşti  la data de 1 ianuarie 1946. 
Aici se încheie, pentru totdeauna, cariera de pilot de vânătoare a celui care a fost 
―Legendarul Aviator Căpitan Horia Agarici”.  
         “În  toamna anului 1947 am primit locul de îngrjitor la o vilă boierească 
din Comuna Cocioc,  la 2 km de gara Periş. Aici am locuit până în mai 1953, 
având ,prin anii 1949- 1951, pe Tov. Vicepreşedinte al R.P.R. Mihail Sadovenu 
ca locatar şi chiriaş al vilei, pe care o folosea pentru odihnă şi creaţie.Aici a 
terminat de scris romanul “Mitrea Cocor”. (Se vede că nu scapă de literaţi.)  În 
mai 1953 m-am mutat în Comuna Eschibaba, Raionul Babadag la rudele soţiei 
mele. În satul Neatârnarea, (numele se trage de la 1977) ce ţine de comună,  lângă mina Altântepe, am lucrat toate 
reparaţiile imaginabile. Cu pensia şi cu motocicleta ajutam pe un unchi de al soţiei la colectarea de plante 
medicinale. Acum aveam patru copii. Împrejurările permiţându-mi, în februarie 1955, m-am mutat la Vasile Roaită 
(Eforie Sud), unde am avut ultimii doi copii”.  
În această localitate lucrează ca dulgher, mecanic de utilaje, paznic, tâmplar mobilă, mecanic injectorist, mecanic 
turbine şi instalator gaze autorizat gr. I. 
           Pe 26 iunie 1968 este avansat maior în rezervă.        

 Ca un deosebit om al muncii, Agarici consemnează: 
―Verificările, făcute imparţial  de către P.C.R., M.F.A. şi 
M.A.I., au ajuns la repunerea mea în toate drepturile. Trebuie 
să mai menţionez că nu am avut NICI UN FEL şi 
NICIODATĂ nici o anchetare, cercetare, percheziţie, chemare 
cu reţinere, ridicare, judecată sau condamnare şi nici un fel de 
închisoare”.  Prin cele spuse, nu cred că poate fi vorba de vreo 
cochetăie a dumnealui  cu Mişcarea legionară, după cum afirmă 

unii.  De  altfel, şi familia respinge categoric acest fapt. 
      Ultima perioadă a vieţii, 
eroul nostru o trăieşte la Constanţa în Tomis Nord, într-un 

apartament de pe aleea care îi poartă numele.   
       

                                                                                                  
                                                                                                                                                  Cdor. av.(r) Oţelea Pavel 
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EROUL ÎN SCULPTURA LUI ION JALEA 

 
      Ion Jalea (1887 – 1983) s-a născut la 
Casimcea, în Dobrogea, şi a dăruit 
provinciei sale natale cele mai importante 
opere, spre a fi expuse permanent într-un 
muzeu monografic. În pofida pierderii unui 
braţ în război, a realizat o suită 
impresionantă de opere, unele destinate 
spaţiului interior, altele forului public, 
urmărind, într-o viaţă dăruită artei, să dea 
formă perenă idealurilor sale etice şi 
estetice.  
       A avut comenzi sociale importante în 
marile oraşe ale ţării, între care se cer 
amintite, Lupta lui 
Hercule cu 
centaurul de la 
Bucureşti, Dragoş 
Vodă şi zimbrul de la 
Câmpuluing 
Moldovenesc, 
monumentele lui 
Decebal de la Deva şi 
Mircea cel Bătrân de 
la Tulcea, efigii ale 
unor eroi mitici şi 
reali deopotrivă. La 
Constanţa ar fi dorit 
să dureze un 
monument 
neatârnării (proiectul, deşi aprobat, a fost în 
cele din urmă abandonat), a realizat statuia 
monumentală a reginei Elisabeta – comanda 
a aparţinut a unui comitet local de iniţiativă, 
iar fondurile s-au strâns prin subscripţie 
publică – scoasă brutal din spaţiul public în 
primii ani de comunism (opera îşi aşteaptă 
încă reamplasarea în parcul cazinoului) şi 
apoi, în deceniul şase al secolului trecut, 
statuia Arcaşul, operă „de factură modernă, 
stilizată larg, în planuri sintetice, după o 
geometrie care nu strică totuşi organicitatea 
vitalului. Ideea plastică a Arcaşului   
 
 

 
înseamnă surmontarea unei întregi serii de 
dificultăţi, provenite din mica bază de 
susţinere a materialului..., care realizează 
miraculos echilibrul dorit, aproape 
incredibil.  
      Maestrul Ion Jalea are pentru trupul 
omenesc şi atitudinile lui o reverenţă 
idolatră, care acordă sculpturii sale valoare 
de mai mult decât artă – hotârnicind-o 
uneori cu religia, o religie primordială, a 
vitalului‖. Cuvintele citate au fost scrise de 
criticul de artă Ion Frunzetti, marele şi 
regretatul meu profesor şi se referă la opera 

reprezentativă a unui 
creator pe care l-a 
preţuit cu osebire. 
Arcaşul este eroul 
anonim, predecesor al 
generaţiilor care l-au 
urmat, o făptură 
decisă, unică, eternă; 
amplasată pe faleză şi 
utilizând chiar baza 
soclului pe care 
fusese aşezat 
monumentul reginei, 
această statuie este 
singura operă de for 
public a sculptorului 

în oraşul în care şi-a făcut studiile 
gimnaziale. Este însă o operă rezumativă şi 
reprezentativă; rezumativă, pentru că în 
simbolismul său lesne decriptabil sunt 
conţinute toate statuile de eroi anonimi din 
creaţia lui Jalea (modelate anterior sau 
ulterior), aşa cum fusese şi el în război, 
debordând de curaj şi demnitate; 
reprezentativă – prin structura sa clasică, 
idealizantă, modelată cu respectul cuvenit 
realităţii; este o operă de maturitate care 
solicită privirea prin formă, echilibru şi 
mesaj.             

DOINA PĂULEANU
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 Mareşalul Mannerheim  

pe frontul românesc, în Primul Război Mondial 

 
 Mai puţin este cunoscut faptul că, în timpul Primului Război Mondial, pe frontul românesc, a luptat şi 
viitorul mareşal al Finlandei, baronul Carl Gustaf Emil Mannerheim. Recent, prin grija istoricului conf. univ. 
dr. Silviu Miloiu, a fost publicat în România jurnalul său de pe frontul românesc (Baron Carl Gustaf Emil 
Mannerheim. Jurnal de pe frontul românesc. 1916-1917, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2010). Acesta 
notează în studiul introductiv că abia miracolul reuşit de armata finlandeză în timpul Războiului de Iarnă (1939-
1940), datorită meritelor mareşalului, au trezit interesul publicului românesc faţă de personalitatea acestuia. 
Până atunci, acesta nu fusese privit însă decât ca un general rus cu merite în apărarea statalităţii româneşti.  
  Majoritatea celor din STAVKA (comandamentul forţelor armate 
ruseşti) şi din conducerea operaţională a acestora, de la şeful de stat major 
Alexeiev şi de la generalul Brusilov în jos, au nutrit neîncredere şi complexe de 
superioritate faţă de români şi au dovedit lipsă de interes în campania de pe 
frontul românesc. În aceste circumstanţe, abia după căderea Munteniei şi 
Dobrogei, ruşii au înţeles importanţa frontului românesc şi au trimis aici 36 de 
divizii de infanterie şi 11 de cavalerie, un număr considerabil de trupe, între 
care se afla şi generalul Mannerheim.  
 Viitorul mareşal a ajuns în România la 7/20 decembrie 1916, iar sarcina 
sa era de a împiedica pătrunderea trupelor inamice către Focşani şi valea 
Siretului, pe un sector de 60 de kilometri. Astfel, el a fost numit în fruntea 
grupului Vrancea, care cuprindea acum două brigăzi de cavalerie ruseşti şi 
române, două divizii române de infanterie şi o brigadă română de infanterie 
(Brigada 7, condusă de Colonelul Sturdza, care a dezertat la inamic, la 11 
februarie 1917). Grupul condus de Mannerheim se afla în subordinea Armatei 2 
a generalului Averescu.  
 Este interesant modul în care viitorul mareşal finlandez a descris 
sacrificiile armatei româno-ruse de pe acest front, iar, în acest scop, redăm mai 
jos un scurt fragment din jurnalul său, scris, aşa cum vom vedea, într-o manieră 
foarte precisă: 
  „Pe frontul diviziei caucaziene şi al celei de-a 12-a de cavalerie, se desfăşoară un atac violent din partea 
inamicului. Principalele lovituri date de nemţi sunt în trei direcţii: prin Topeşti, la 827, cu ajutorul artileriei 
grele, de la cota 677 – de-a lungul malului sudic al râului Putna- şi prin zona marcajului 460. Sub presiunea 
puternica exercitată de unitatea noastră, [germanii] se retrag pas cu pas. Pe la ora 15:50, sub presiunea puternică 
din partea inamicului, unităţile diviziei caucaziene sunt nevoite să se retragă de la cota situată la est de 
Negrileşti, unde sunt şi cotele 728 şi 689, la fel şi primul flanc al Diviziei 12 cavalerie – cu un atac la 
altitudinea de 872. [...] La sud, pe flancul stâng al diviziei, situaţia continuă să fie extrem de alarmantă: 
regimentul cazac din Orenburg, slăbit, extrem de întins, şi două regimente ale Diviziei I româneşti făceau faţă 
cu mare greutate presiunii inamicului pe creasta Măgurei dinspre sud. În ciuda tuturor eforturilor de a face 
legătura cu flancul drept al Corpului 3 de armată românesc, nu s-a reuşit realizarea acestui lucru. Pe întregul 
front al colonelului Sturza se duce o luptă intensă. Sub presiunea puternică a regimentului de grăniceri, [frontul] 
stătea la altitudinea de 648m...‖ 
 Jurnalul reprezintă, de asemenea, o sursă bună pentru aprecierea acţiunilor colonelului Sturza. Acesta, la 
sfârşitul lunii ianuarie 1917, a trecut Munţii Vrancei şi s-a predat la inamic, reprezentând, poate, cel mai 
cunoscut caz de dezertare din România Primului Război Mondial.  
 „Ţinând cont de fluxul în continuă creştere al germanilor, colonelul Sturza a raportat faptul că el nu 
poate menţine poziţia care i s-a încredinţat şi spune că nu are posibilitatea de a schimba unităţile de cavalerie 
care ocupă, după atacul de ieri al cotei 625, o poziţie pe panta interioară a acesteia. Comandantul grupului i-a 
raportat generalului Averescu (nr. 1217) că, în condiţiile de faţă, unităţile grupului nu vor putea, până la 
trimiterea unor întăriri ulterioare, să asigure extrem de întinsa porţiune a grupului. Ambele divizii de cavalerie 
ale grupului sunt complet extenuate, ca urmare a unor lupte neîncetate de trei săptămâni, desfăşurate în munţi, 
în condiţii extrem de dificile.  
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 Cota 625 reprezintă cheia întregii poziţii a colonelului Sturza, precum şi a grupului nostru. În momentul 
de faţă (la 12.00), ea este ocupată de unităţile sale, precum şi de unităţile grupului. Dar, în ciuda condiţiilor 
extreme, demonstrată de colonelul Sturza şi de comandantul grupului, această cotă, fără îndoială, nu este 
asigurată în mod temeinic, luarea acesteia de către nemţi poate implica cedarea tuturor poziţiilor în valea râului 
Putna. La 14.00, comandantul grupului a dat ordin să se schimbe imediat unităţile diviziei de cavalerie cu 
unităţi ale Diviziei 12 cavalerie.  
 Pe parcursul schimbării, conducerea porţiunii pe terenul de luptă va reveni generalului Jukov, căruia i se 
va întinde flancul în regiunea cotei 625, până la realizarea legăturii cu regimentul românesc al lui Sturza .  
 În timpul zilei, gruparea şi sarcina au rămas cele anterioare. Inamicul, rămânând pasiv în zona cotei 625, 
avea o activitate de patrulare sporită îndreptată împotriva frontului Diviziei I româneşti de cavalerie, pe creasta 
Voloşcani, întorcând până la batalionul de infanterie. Iarăşi, şirurile de nemţi au fost oprite de către români şi 
cei dintâi s-au adăpostit. Coloana artileriei inamicului, mergând din Vidra spre Călimaşul, a nimerit sub focul 

nostru şi a fost nevoită să se întoarcă treptat în Vidra.‖ 
În a doua jumătate a lunii ianuarie 1917, Mannerheim a părăsit cu regret frontul românesc în fruntea diviziei 
sale, fiind ulterior decorat pentru serviciile aduse ţării noastre cu Ordinul „Mihai Viteazul‖, clasa a III-a.  
 După cum apreciază istoricul prof. univ. dr. Gheorghe Sbârnă, viitorul mareşal Mannerheim a apreciat 
soldaţii români şi a fost camarad de arme cu ofiţeri români, însă, în ansamblu, datorită nepregătirii pentru un 
război de asemenea proporţii a statului român, indiferent de vitejia şi spiritul de sacrificiu dovedite de armată, 
Mannerheim ajunsese la concluzia că România ar fi fost mai utilă Rusiei neutră, decât aliată.  

Prof. Costel Coroban 
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ZIUA VETERANILOR, 

SĂRBĂTOAREA DE SUFLET A LOCUITORILOR COMUNEI CUMPĂNA 

Conducerile filialelor constănţene ale Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor” şi  Uniunii Naţionale a Veteranilor de Război au 
gândit şi  planificat din timp o serie de activităţi care să permită crearea unui cadru deosebit de sărbătorire a Zilei Veterani lor de 
Război. 

Din cauze greu de înţeles, reprezentanţii Cercului Militar Constanţa nu ne-au pus la dispoziţie sala de spectacole în ziua de 

28 aprilie, când urma să aibă loc o întâlnire între veteranii de război şi  elevii  constănţeni.  
Cu această ocazie, elevii  Şcolilor 8, 24 şi 40 din Constanţa pregătiseră un spectacol prin care să -şi exprime preţuirea lor faţă 

de aceşti demni înaintaşi. Nu a fost să fie, dar demnă de reţinut rămâne  dezamăgirea acestor copii. 

  În dimineaţa zilei de 29 aprilie, am participat la ceremonialul militar şi  religios  organizat la Monumentul Eroilor din cel de-al 
Doilea Război Mondial din Cimitirul Central din Constanţa. O activitate anostă,  în care oficialităţile civile şi militare a u  depus în 
grabă coroane, cu gândul mai mult la problemele curente cu care se confruntă. Singurul lucru remarcabil a constat în depunerea, de 
către delegaţia PDL, a unei impozante coroane din trandafiri  portocalii . 

Cu un autocar, ne-am deplasat, apoi, în localitatea Cumpăna, pentru a depune coroane la  singurul monument dedicat 
exclusiv veteranilor de război, existent în Dobrogea. 

Când am coborât din autocar, am rămas uimiţi. Deşi începuse să plouă, un mare număr de locuitori ai comunei erau adunaţi 

pentru a participa la ceremonialul militar şi  religios  dedicat veteranilor de război. La loc de cinste au stat cei 15 veterani de război 
din Constanţa, conduşi de generalul Gheorghe Constantin, şi  cei 4 veterani de război din Cumpăna, în frunte cu sergentul Ştef an 
Trandafir.  

Tot farmecul acestei activităţii  l-a constituit  prezenţa unui număr impresionant de copii şi  elevi de la grădiniţa şi, respectiv, 

de la Grupul Şcolar din localitate, mulţi dintre ei îmbrăcaţi în costume populare şi purtând drapele tricolore şi ale UE.  
După slujba religioasă, doamna Mariana Gâju, inimoasă primăriţă a comunei , a mulţumit reprezentanţilor asociaţiilor 

cadrelor în rezervă şi în retragere din M.Ap.N. şi M.A.I prezenţi, dar şi locuitorilor comunei, care au înţeles să participe la 
sărbătorirea celor care, efectiv, nu şi-au precupeţit sângele, luptând pentru apărarea intereselor  României. 

„Cumpănenii, a arătat doamna Mariana Gâju, au ştiut întotdeauna să -şi respecte eroii, mărturie fiind şi cele două 
monumente ridicate în memoria  acelor eroi căzuţi în cele două războaie mondiale”.  

Remarcabil este faptul că monumentul eroilor din cel de-al Doilea  Război Mondial s -a ridicat în anul 1975, din iniţiativa 

sergentului Ştefan Trandafir, el însuşi veteran de război. 
În cuvântul său, domnul general Gheorghe Constantin a arătat că veteranii de război sânt acei tineri minunaţi care şi -au 

lăsat acasă părinţii, soţiile şi copiii , au luptat pe fronturile din Est şi  din Vest, în condiţii  deosebit de grele, conştien ţi f iind că 
eforturile şi sacrificiile lor nu vor fi  zadarnice. După război, în perioada comunistă, nu le-a fost acordată atenţia cuvenită, abia după 

1990 fiind elaborate o serie de legi care să le asigure celor care au luptat în război o serie de drepturi, necesare unui tra i  decent, 
binemeritat. Din păcate, în ultima perioadă, s-au făcut unele demersuri de limitare a acestor drepturi legale, ceea ce a produs o 

puternică  nemulţumire celor care şi -au 

făcut pe deplin datoria faţă de ţară. 
Ceremonialul s-a încheiat cu 

defilarea gărzii  de onoare, asigurată de 
militarii  din Brigada 9 Mecanizată. 

A urmat, apoi, o masă festivă la 
Căminul Cultural, în cinstea veteranilor, 
care, cel puţin în această zi aniversară, 
s-au simţit într-adevăr ca fiind nişte 

persoane importante, în cadrul 
comunităţii  din care fac parte. 

Col.(r) Remus Macovei 



ARMA PONTICA nr.2 / iunie 2011 

 

 
 31 

„Eroi au fost, eroi sunt încă“ 

     
 La 9 mai 2011 s-au împlinit 134 de ani de la proclamarea independenţei de stat, în Parlamentul 

României de către Mihail Kogălniceanu  şi consfinţirea ei prin purtarea războiului din 1877-1878, care 
au înscris un moment culminant spre spirala dezvoltării României.

În urma cu 134 de ani, la 9 Mai 1877, 
Adunarea Deputaţilor a proclamat Independenţa de 
stat a Romaniei, deschizând drumul spre 
recunoaşterea internaţională a dreptului naţiunii 
române de 
a-şi decide 
singură 
soarta. 
Astfel, la 9 
mai 1877, 
Mihail 
Kogălnicea
nu declară, 
în 
Parlament, 
că suntem 
"în stare de 
rezbel" , că 
suntem 
"dezlegaţi 
de 
legăturile 
noastre cu 
Înalta 
Poartă şi 
prin 
urmare suntem independenţi, suntem naţiune de 
sine stătătoare".  Adunarea Deputaţilor votează o 
moţiune, cu 79 de voturi pentru si 2 abţineri, prin 
care lua act că "rezbelul între România si Turcia, că 
ruperea legăturilor noastre cu 
Poarta şi independenţa absolută a 
României au primit consacrarea 
lor oficială". Adunarea Deputaţilor 
votează o moţiune, cu 79 de voturi 
pentru si 2 abţineri, prin care lua 
act că "rezbelul între România si 
Turcia, că ruperea legăturilor 
noastre cu Poarta şi independenţa 
absolută a României au primit  
consacrarea lor oficială". 
   Intrată în război, în primavara lui 
1877, Armata română a triumfat 
pe câmpul de luptă, cucerind pe 
rând redutele otomane de la 
Plevna, Griviţa, Opanez, Smârdan, 
Vidin. Câştigată cu jertfa a peste 10.000 de ostaşi, 

independenţa ţării avea să reprezinte un imbold 
moral pentru înfaptuirea Marii Uniri.  
Independenţa s-a produs după aproape cinci secole 
de luptă împotriva dominaţiei otomane, după 

rezistenţa 
opusă 

celorlalte 
imperii 

expansionist
e, care 

devastau 
periodic 
teritoriul 

ţărilor 
române, 

după 
revoluţiile 

din 1821 şi 
1848 şi după 

unirea 
Moldovei cu 
Muntenia în 
anul 1859.În 
această zi 
elevii clasei a 
III-a C de la 

Şcoala cu cls. I-VIII Nr.8 Constanţa, îndrumaţi de 
doamna profesoară Danciu Angelica au susţinut un 
program artistic închinat în cinstea eroilor căzuţi la 
Plevna, Griviţa, Opanez şi Vidin. Poeziile ş i 

cântecele intonate de elevii cu mare 
însufleţire au mişcat întreaga 
asistenţă.După încheierea acestei 
activităţi au mers la Monumentul 
Eroilor de la Casa de Cultură a 
Sindicatelor , unde au depus flori 
alături de alţi reprezentanţi ai 
comunităţii locale şi au asistat la  
depuneri de coroane şi la defilare 
armatei. 

Copiii au fost profund 
impresionaţi de eveniment, acest 
lucru fiind o veritabilă lecţie de 
istorie naţionala şi patriotism. 

 
Prof. Angelica DANCIU   

  Şcoala Nr.8 Constanţa 
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9 MAI –ZIUA EUROPEI 
 

Preluând o idee mai veche a lui Jean Monnet, Robert Schuman 
(ministru de externe al Franţei) propune,la 9 mai 1950, instituirea 
Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului  (CECO) care a 

devenit realitate prin Tratatul de la Paris din18 aprilie 1951. Acesta 
a creat o piaţă comună a cărbunelui şi a oţelului între cele şase state 

fondatoare ( Belgia, Republica Federală Germania, Franţa, Italia, 
Luxemburg, Ţările de Jos). Scopul, în urma celui de-al doilea 

război mondial, era de a asigura pacea între popoarele europene 
învingătoare şi cele învinse şi de a le apropia, facilitându-le 

colaborarea de pe poziţii egale în cadrul unor instituţii comune.  
Uniunea Europeană doreşte să promoveze valorile umaniste 

şi progresiste şi să garanteze că fiinţa umană este stăpânul şi nu 
victima schimbărilor majore care au loc la nivel global. De aceea, 
UE pledează pentru acea viziune a omenirii sau acel model de 

societate 
care este susţinut de majoritatea cetăţenilor săi. Europenii se mândresc cu patrimoniul bogat de valori, printre care 

se numără drepturile omului, solidaritatea socială, dreptul la un mediu protejat, respectarea diversităţii culturale, 
lingvistice şi religioase. 

În acest context în fiecare an Ţările membre ale UE organizează diferite manifestări pentru  a aniversa 9 Mai – 
Ziua Europei.  

La Constanţa Instituţia Prefectului în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean , Direcţia Judeţeană pentru Sport, 
Centrul Europe Direct au organizat anul acesta un eurocarnaval dedicat Zilei Europei. Au participat 34 de echipaje din 
şcolile din Constanţa şi judeţ. Fiecare şcoală a reprezentat un stat membru sau candidat ale UE. Elevii îmbrăcaţi in 
costume tradiţionale au prezentate tradiţiile şi obiceiurile diferitelor popoare sub sloganul „Unitate prin Diversitate‖.  

profesor  Minodora NICOLAI 
 
 

 
 

 
 

ORIZONTAL: 1) ZIUA RECUNOŞTINŢEI NOASTRE! (2 cuv.) 2) Valoare pentru care s-au jertfit EROII NOŞTRI – 
Semnalul pornirii la atac! 3)România în lume (simb.) – Caracterul avut de toţi eroii 4) SCUTUL PATRIEI! – A ieşit din 
TAB. 5) Tip de croială! – Poartă permanent însemnările din război 6) Respectul nostru (pl.) – Mulţi, foarte mulţi ani 7) 

Şi-a plans fiul alături de mamă – Nu se poate încadra în unitatea 
etalce încheie un protocol! – Când?!! – Capul traseului! 9) Intrare în 
apon 8) Cele ărare! – Element de baterie 10) Locul eroilor pentru 
eternitate – Un dar mai special – Înscris la transmisiuni 11) Sfârţitul 
unui ofiţer! – Act de cutezanţă. 
VERTICAL : 1) Forţă de atac 2) A avea pierderi directe sau 
colaterale – Loc de reculegere în amintirea EROILOR 3) Uitare 
aparentă! – Încercare obişnuită – Aiurit la cap! 4) Buni la luptă – 
Unitatece duce gruel luptei 5) Rămaşi de-a pururea în memoria 
noastră – Au murit râzând pe câmpul de luptă 6) Încadrează 
portretele EROILOR – Militar de frunte! – Respect de ZIUA 
EROILOR  7) Cazare în motel! – Acordate de STAT urmaşilor 
EROILOR 8) A cădea la pace! – Cap de EROU! – Aflate în filaj! 9) 
Trăsătură de character pentru EROI 10) Otrăvit de la început! – 
Tiran de suflet! – Exponent al puterii 11) Finale la fanfară! – Măsura 
valorii EROILOR  noştri. 
DICŢIONAR: bie, tra. Ote, otr. 

Col.(r) Ioan IOJA 
Rebus club “DELFINUL” – Cercul Militar Constanţ
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Alexandru Rădeanu. Scrisori din prizonierat 

  
  
Cores pondenţa unui om simplu, cu patru clase, dulgher la viaţa lui, 
relevă uriaşa iubire de viaţă, al cărei fundament a fost s peranţa 
revederii celor dragi. Din adâncul minei de cărbuni, făcea anii de 
prizonierat să treacă mai repede, gândindu-se acasă.  
 Am lăsat conţinutul misivelor sale necorectat, căci ar fi fost 
o impietate să mă ating  de nişte cărţi poştale păstrate cu sfinţenie, pe 
care slova latină se împerechează cu cea slavonă.  

Poate, în defavoarea gramaticii, aura de autenticitate a avut 
prioritate absolută! 

6 aprilie 1947 
Marie Dragă 

                 Vei şti şi din partea mea căci sunt bine până în prezent şi 
aştept cu nerăbdare ziua în care ne vom vedea. Eu ţeam mai scris o scrisoare, dar nu am primit nimic. Te rog cum primeşti şi 
aceasta răspundem de Ion Nicolai şi Ghiorghe şi de Angelica ce mai fac. Multă sănătate tuturor Neamurilor. Nu uita sămi 
răspunzi de cele întrebate. 
              Vă sărut cu mult dor şi drag al vostru cel mult Alexandru  

9 ianuarie 1948 
Doritul meu frate, 

          Am primit c. p. (cartea poştală, n.n.) de la tine pe ziua de 5 Ianuarie. tot odată am 
primit şi de la Mariea. Mult ma bucurat aceste veşti dar mam cam întristat de cele scrise de 
moşii şi de verişorul nostru. Eu sunt bine sănătos şi aştept cu nerăbdare ziua în care ne vom 

putea vedea iarăşi cu toţii. Transmite multă sănătate şi pe acasă şi mai ajuto şi pe Mariea 
până va veni ziua în care ne vom revedea. Vă îmbrăţişez şi vă sărut cu mult dor şi drag  

Alexandru 
  

Doritul meu frate şi cumnăţică, 
Veţi putea afla şi de data aceasta căci sunt bine sănătos. Doar un singur lucru dorul cel 
nebun de voi şi  de casă mă apasă mereu. Nui nimic cred căci în curând va  veni şi ziua în care 
ne vom revedea iarăşi cu toţii aşa cum am fost odată. Eu ţeam mai trimis o c. p. în ianuarie de 
data aceasta îţi scriu mai mult. Eu am primit până acum 1 c. p. de la tine şi de la Mariea 2. 
Tu poţi sămi scri un plic căci vine şi scriemi tot şi ce mai e pe acasă. Eu o singură scrisoare 
pot scrie pe lună. Spunele lui Ion şi Ghiorghe căci sămi scrie şi ei.   Vă sărut cu drag    
Alexandru  

                                          Prof. E.C. Ninu  
 

Crucea Eroilor Neamului a fost 

construită între anii 1926-1928, pentru a cinsti 

memoria eroilor ceferişti căzuţi la datorie în 

Primul Război Mondial, în luptele împotriva 

armatelor Puterilor Centrale.  

            Crucea a fost înălţată la iniţiativa 

Reginei Maria şi a Regelui Ferdinand I al 

României, cu scopul de a fi văzută de la o 

distanţă cât mai mare. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/1926
http://ro.wikipedia.org/wiki/1928
http://ro.wikipedia.org/wiki/Primul_R%C4%83zboi_Mondial
http://ro.wikipedia.org/wiki/Puterile_Centrale
http://ro.wikipedia.org/wiki/Regina_Maria
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_I
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_I
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_I
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″AM FĂCUT TOT CE TREBUIE SĂ FACĂ UN OM 

PE PĂMÎNT” 

 

Nea Mircea Croitoru  este cunoscut de 
mai toţi vârstnicii din Techirghiol. Este şi firesc. A 
venit în Techirghiol pentru prima dată la 3 
noiembrie 1942, ca ucenic la un meşter croitor şi de 
atunci, cu excepţia perioadei cît a fost pe front, 
locuieşte în acest oraş. 

Când i-am bătut la poartă, m-a întîmpinat cu 
un zîmbet plăcut, bucuros de faptul că şi la el, la 
vîrsta pe care o are, mai vine cineva în vizită. I-am 
spus că intenţionez să public în revista „Arma 
Pontica‖, un interviu cu dumnealui şi s-a declarat de 
acord. M-a uimit de la început luciditatea şi starea 
bună de sănătate pe care o 
arată. 

Când mi-a arătat actul de 
identitate, am văzut că îl 
chemă, de fapt Stoica 
Dragomir, născut la 04 
februarie 1913, deci a împlinit 
98 de ani şi a plecat pe 99.  

Să-i dea Dumnezeu 
sănătate şi să treacă de 100! 

Ne-am dat în vorbă şi a 
început să-mi povestească 
viaţa sa. Nu auzea prea bine, 
aşa că şi eu şi el a trebuit să 
vorbim mai tare ca să putem să 
ne întelegem. Poate că i-ar 
trebui un aparat auditiv, dar cu 
pensia de 324 de lei pe care o 
are după 30 ani de muncă şi cu 
250 lei indemnizaţia de veteran, de abia îşi poate 
procura medicamentele de care are nevoie.  

În anul 1935 a fost încorporat la Regimentul 9 
Călăraşi, iar după efectuarea stagiului de pregătire a 
fost trimis în Cadrilater, unde a îndeplinit misiuni 
specifice pînă la 7 septembrie 1940, cînd în urma 
cedării acestui teritoriu Bulgariei, a revenit în 
Constanţa. În 1941, cu acelaşi regiment, a luptat 
pentru eliberarea Basarabiei. Rănit pe front la 10 
octombrie 1941, a continuat să lupte, iar la 21 
ianuarie 1942 a fost decorat cu Medalia „Serviciul 
Credincios cu Spadă‖, clasa a III-a. La 11 octombrie 
1942 va fi clasat de Comisia Medicală Mixtă a 
Comandamentului 2 Teritorial. Mai tîrziu, în anul 
1997, prin  Decretul 651 a fost decorat cu Medalia 
―Crucea Comemorativă a celui de al doilea Război  

 
Mondial‖, decretul fiind semnat de Emil 

Constantinescu, preşedintele României.  
Cu greu, cu lacrimi în ochi, mi-a  povestit cum 

a băut apă din urmele copitelor lăsate de  cai, cum a 
îndurat geruri de peste -40 grade, cum i-au murit doi 
colegi cercetaşi într-o misiune  de luptă, numele 
acestora ştiindu-l şi acum: soldaţii Biserică Ion şi 
Marin Stancu. 

L-am întrebat dacă este mulţumit de ce a făcut 
în viaţă şi mi-a răspuns simplu ‖Am făcut tot ce 
trebuie să facă un om pe pămînt! M-am căsătorit 
după război, cu o femeie minunată, care s-a 
prăpădit în urmă cu vreo 10 ani. Cu ea am am 

făcut o casă, chiar şi atunci 
pe vremea comuniştilor. Am 
avut 4 copii, 3 băieţi şi o fată, 
dintre aceşti mai trăiesc 3, iar 
fata, Magda, de cînd s-a 
prăpădit maică-sa, şi-a lăsat 
toată gospodăria la Constanţa 
şi stă cu mine şi mă 
îngrijeşte.‖ 

Ce-şi mai doreşte? O 
întrebare foarte grea  la care 
mi-a răspuns cu oarecare 
sfială: „Dacă s-ar putea ca în 
loc de cupoanele de călătorie 
CFR să mi se dea banii, pe 
care i-aş putea folosi la 
procurarea medicamentelor. 
Dacă s-ar putea să mă 
sprijine cineva să-mi recapăt 

o proprietate (un teren in Techirghiol), care în 
prezent este ocupat abuziv de un “om de afaceri”. 
Dacă s-ar putea din cînd în cînd, măcar odată pe 
an să mă  viziteze şi pe mine cineva! Poate chiar  
primarul Stan Adrian, pentru care am multă 
admiraţie, sau altcineva de la primărie, ca să le mai 
spun din păsuri, pentru  că eu nu mă mai pot 
deplasa până acolo.” 

  La plecare ne-am strîns mîna cu respect, el 
bucuros că a avut posibilitatea să converseze cu 
cineva, iar eu impresionat de puterea şi voinţa 
acestui om de a trăi şi munci, cu toate că a trecut 
peste multe, multe greutăţi.  

Să-i dea Dumnezeu, în continuare ani mulţi şi 
fericiţi de viaţă! 

    Col. (r.) Mihail Gavril  ANDREESCU 
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NECIP HACI FAZÂL, EROU AL TĂTARILOR 

 
                  S-au împlinit 105 ani de la naşterea lui Necip 
Haci Fazâl, eroul naţional al tătarilor. A fost cel de-al 
cincilea copil al unei familii cu rădăcini adânci în ţinutul 
Geankoy din Crimeea, ai cărui bunici s-au stabilit prin 
1860 în satul Sarighiol din Dobrogea. De mic a arătat o 
mare predispoziţie spre cunoaştere. A urmat primii ani de 
studii, în limbile română şi turcă în satul Azaplar, după 
care s-a mutat la Şcoala germană din Constanţa şi mai 
apoi, în anul 1920, la Seminarul Musulman din Medgidia 
pe care l-a absolvit în 1927. Continuă să studieze la 
Şcoala Superioară de Bănci şi Cooperative Populare din 
Bucureşti şi timp de doi ani lucrează 
ca inspector bancar, după care 

vine în satul Tătaru unde se 
dedică muncii agricole, şi celei de 
negustor de cereale. În toată această 
perioadă a desfăşurat o susţinută 
muncă socială de afirmare a 
comunităţii din care făcea parte.  

În 1933 înfiinţează la Tătaru 
filiala Uniunii Culturale Turce 
(Tătare) din Dobrogea unde, 
împreună cu tinerii, organizează 
diverse activităţi social-culturale. A 
scris piese de teatru şi poeme cu 
caracter naţional pe care le-a 
prezentat publicului din Tătaru şi 
din localităţile din preajmă; a 
înfiinţat o Casă Specială de Sănătate 
unde erau îngrijiţi în special copii şi 
bătrâni; s-a străduit, în calitate de 
preşedinte al Asociaţiei 
Absolvenţilor de Seminar 
Musulman, să întărească legătura 
acestei instituţii cu organele de drept 
ale statului; a sprijinit apariţia 
revistei ―Emel‖; a organizat 
comemorarea zilelor de importanţă 
istorică; a înălţat monumental poetului Memet Niyazi; i-a 
ajutat pe tătarii din Odessa, prigoniţi de Armata  Roşie în 
timpul celui de-al doilea război mondial, pe care i-a adus 
la Constanţa; şi-a asumat riscul de a-i ocroti pe refugiaţii 
din Crimeea pe teritoriul Dobrogei, într-un cuvânt a 
participat cu sufletul şi fondurile de care dispunea la toate 
activităţile care permiteau afirmarea şi progresul tătarilor.  

Toate aceste lucruri nu erau pe gustul oficialităţilor 
comuniste române care-i urmăreau îndeaproape toate 
acţiunile. Astfel că în 1948, doi ofiţeri l-au reţinut, l-au 
dus la sediul închisorii din Piaţa Ovidiu din Constanţa, 
unde l-au torturat timp de o săptămână şi în urma rănilor 
provocate a decedat. A fost înmormântat în localitatea 
Tătaru, în prezenţa unui număr mic de oameni tătari şi  

români. Pentru a-i cinsti memoria, copii săi Suyum 
Memet şi Bora Fazâl Ulcusal i-au ridicat aici un 
monument care domină zona.  

După aprecierile unuia din principalii săi biografi, 
scriitoarea Gűner Akmola, căutător asiduu a izvoarelor 
istoriei tătarilor şi care ne-a oferit datele la care am 
apelat, Necip Haci Fazâl a fost un „militant naţional, lider 
politic, erou al tragediei neamului său, tragedie 
declanşată de cel de-al doilea război mondial, este om de 
cultură autentică, poet, dramaturg, culegător de folclor 
tătar şi de proverbe tătărăşti, toate însumând încununarea 

unei stăluciri lingvistice, prinos adus 
limbii sale materne - tătara 
crimeeană‖. Într-un cuvânt o 
personalitate complexă care-şi dorea 
un viitor mai bun pentru tătarii săi. 
Iată câteva versuri care definesc 
crezul său: „Precum drumeţul care 
şi-a pierdut numele şi-nsoţitorul 

Umblând hai-hui şi fără ţel 
pe-un drum lipsit de înaintaşi, 

Mă rog să am o umbră 
deasupra capului meu înfierbinţel 

Ori, mă rog la Steagul 
Albastru fâlfâind în alte vremi.‖ 

 Compatriuoţii săi nu l-au 
uitat şi de fiecare dată îi aduc un 
pios omagiu. Ultima manifestare de 
acest gen a avut loc în ziua de 15 
aprilie 2011, la Tătaru, unde la 
şcoala care-i poartă numele a fost 
organizată o manifestare de suflet. 

Lect. univ. 
      dr. Traian BRĂTIANU 
P.S. Tătarii ştiu să-şi 

venereze eroii. Peste o sută de 
reprezentanţi ai celor care trăiesc în 
Dobrogea au efectuat, în perioada 

14 - 20 mai, o deplasare în Crimeea.  
Ei au vizitat Palatul Hanilor şi Şcoala cu lanţuri 

din Bahcisaray şi Palatul  Levadia din Ialta, au 
manifestat, împreună cu conaţionali din alte părţi ale 
lumii, în ziua de 18 mai, la Simferopol pentru păstrarea 
identităţii şi câştigarea dreptului de a se reîntoarce în 
Crimeea, pământul lor sfânt şi s-au oprit la Muzeul 
Memorial Ismail Gasprinski din Bahcisaray,  unde se 
află mormintele altor doi eroi tătari, Mustafa Edige 
Qirimal (1911-1980) şi Amet Sexitabdulla (1893-1958) 
unde au păstrat un moment de reculegere. Un vechi  
proverb spune:”Copacul nu se rupe din locul în care a 
fost tăiat”. E şi cazul tătarilor pentru care Crimeea va 
rămâne pentru totdeauna spaţiul care-i reprezintă. 
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In Memoriam 

            Ziua de 26 octombrie a anului 2010 se arăta posomorâtă 
şi ploioasă. Burniţa mărunt, şi peste obrazul de pământ al satului 
Rahman se prelingeau lacrimile ceru lui deşi trăia o mare 
sărbătoare, era hramul bisericii. Poate că erau lacrimi de bucurie 
pentru că biserica alesese, cu 100 de ani în urmă, ca ocrotitor al 
obştei pe Sfântul Dumitru, îngemănate cu cele vărsate în 
memoria fiilor satului căzuţi pe câmpurile de lupă în cele două 
războaie mondiale, pentru apărarea patriei. Sufleteşte, încă nu ne 
despărţisem de Ziua Armatei Române şi 
emoţiile se prelungeau pentru că lumea 
adunată la hram pentru slujba din 
interioru l lăcaşului Sfânt, şi nu era deloc 
puţină, aştepta cu nerăbdare evenimentul 
Sfinţirii monumentului ce apăruse în 

curtea bisericii de puţină vreme. Satulu i îi lipsea un astfel de 
monument şi acum se împlinea un vis ce punea în lumină 
sacrificiul suprem al tatălui căzut la datorie încununat de 
dragostea şi preţuirea fiicelo r orfane, sentimente cultivate de-a 
lungul vieţii de către mama noastră, văduvă până la moarte. 
 Copilă fiind, rosteam de Ziua Eroilor, sus în pridvorul 
bisericii sau la t roiţa de lemn din marginea satului care a putrezit 
demult, în fiecare an, o poezie a copilu lui rămas fără tată, poezie 

păstrată în memoria ţăran ilor mei şi recuperată 
după 60 de ani: 
 

,,Tăticule, îţi scriu ca să nu vadă mama  
  Scrisoare asta, ci numai eu  
  Of, de-ai şti cum îi privesc  
  Când trec soldaţi pe stradă !  
  Mămica plânge tot mereu …  
  Când ai să vi taticul meu ?  
De ziua ta pusesem flori pe masă  
   Flori multe ca-n toţi anii, şti  
Dar tu lipseai, ce trist era în casă !  
Vezi să ne scrii tăticule când ai să vii.  
Ce n-ai luat tăticule cu tine  

Le-a strâns mămica-ntr-un pachet plângând  
De ce plângea şi se uita la mine,  
Şi mie nu-mi spunea ce-avea ea-n gând ?  
Tăticule să vi curând.  
Mi-a zis mămica azi, ca niciodată  
Că mâine dimineaţă, de cu zori  
Mergem la cimitir …  
Să-mi spui tu tată că mama nu vrea  
De-o-ntreb adeseori 
Cui ducem noi acolo flori ?  
  Vezi să ne scrii tăticule când ai să vii!’

                 Mama a ridicat cruce de piatră în curtea bisericii, în 
memoria tatălui nostru dispărut pe front, a purtat şapte ani doliu, 
a suportat trei ani la rând cheltuielile sărbătorilor Paştelui, în 
biserică, a  sperat până la sfârşitul vieţii ca tata să se întoarcă la 
casa lui şi la copii, dar n-a fost să fie aşa. A rămas văduvă cu doi 
copii la cea mai frumoasă vârstă a vieţii. Tata, cu zece ani mai 
mare, a  dispărut la 32 de ani.  
 Noi n -am putut decât să ne imaginăm cum ar fi fost să-l 
avem pe tata alături.  
 Memoria lu i însă am imortalizat-o în poezii adunate în cicluri în 
două dintre cărţile mele, dar cel mai sfânt lucru pe care l-au 
putut face fiicele, tatălui nostru, este acest monument pe care ni-
l dorim să intre în etern itate, pentru dânsul şi pentru alţi eroi ai 
satului. 
 Gândul bun şi fapta bună au ajuns să se împlinească în 
ziua hramului bisericii. Ca să ajungem însă aici, am străbătut un 
drum destul de lung, al aprobărilor, al căutărilor executantului, 
al sponsorizărilor.  
 În 2007 Oficiu l Naţional pentru Cultul Eroilor şi-a dat 
avizu l pentru rid icarea acestui însemn memorial aducând noi , 
dovada Brevetului emis de 
Ministerul Apărării Naţionale 
care adevereşte că prin ,, Înaltul 
decret nr.3150 din 27 octombrie 
1942, Majestatea Sa Regele a 
binevoit a conferi medalia  
 
,,Virtutea Militară de război clasa 
a II-a , Post Mortem‖, 
Caporalu lui Frig ioiu C. Ion din  
Regimentul 11 Roşiori Purtat, 
pentru eroismul şi spiritul de 
sacrificiu de care a dat dovadă în 

războiu l contra Rusiei Soviet ice în anul 1941‖ Tata a căzut 
lângă lacul Suhaii. 
 În 2009, Patriarh ia Romană, Ep iscopia Tulcii, ne-a 
,,acordat arhiereasca binecuvântare în vederea ridicării unui 
monument funerar în memoria tatălui în curtea bisericii d in 
localitatea Rahman, judeţul Tulcea‖.  
 În 2010 am primit ,, avizu l favorabil p riv ind concepţia 
artistică şi textul înscris pe monumentul comemorat iv ce va fi 
înălţat în curtea bisericii din satul Rahman, judeţul Tulcea‖, d in 
partea Ministerului Culturii şi Patrimoniulu i Naţional, Direcţ ia 
Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Tulcea.  
 În tot acest timp, am contactat mai multe societăţi de 
execuţie şi posibili sponsori. Proiectul arh itectural a fost 
executat de către domnul arhitect Cătălin Botezatu şi a fost un 
dar binevoit, fără recompensă materială.  
 Execuţia propriu-zisă a ansamblulu i funerar, monument 
din granit negru absolul calitatea A garantat, format din suport 
70x100x50 cm. şi postament 185x80x30 cm. , lustruit pe toate 
părţile vizibile complet cu inscripţie, a fost realizată de către 
Axia Stone S.R.L. cu sediul în Eforie Nord şi a costat, conform 

facturii eliberate 30.985 RON. 
 Am beneficiat de 
sponsorizarea Primăriei Comunei 
Casimcea, domnul primar 
Gheorghe Ţilincă cu 10.000 
RON , care s-a ocupat şi de 
transport şi de amplasarea 
monumentului la locul stabilit, şi 
de sponsorizarea Fundaţiei Coral 
Delta Tulcea reprezentată de 
domnul Constantin Cornel 
Georgescu în calitate de 
preşedinte, cu 

suma de 10.000 RON. Restul, până la împlinirea sumei din  
factură, a fost suportat de către cele două fiice ale eroulu i 
dispărut, Eugenia Vâjiac şi Valeria Butuc. 
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Desigur că nici un efort nu e prea mare când rezu ltatul aduce o 
aşa de mare împlin ire sufletească.  
 Inaugarea, prin Sfinţirea monumentului oficiată de doi 
preoţi, s-a realizat în spiritul tradiţiei 
creştineşti, în lumină de lumânări, şi 
miros de tămâie, cu colivă şi v in, 
stropit cu aghiazmă şi în prezenţa 
ţăranilor satului, mulţi dintre ei u rmaşi 
ai celor căzuţi în primul şi cel de al 
doilea război mondial. Pe suportul 
monumentului închinat tatălui nostru s -
a fixat o placă pe care au fost inserate 
numele eroilor satului alături de cel al 
lui Frigio iu C. Ion. 
 Iniţiat iva doamnei învăţătoare 
Anicuţa Proca de a susţine această 
festivitate cu un spectacol artistic dat 
de copiii claselor I-IV ai Şcolii Satului, 
rostind versuri patriotice şi cântece de 
vitejie aco lo, lângă o cruce ridicată din  
iubire pentru pământul străbun şi 
oamenii lu i, a  fost apreciată de către 
toţi participanţii. Când în aer au răsunat 
pe melodie, versurile ,,presăraţi pe-a lor morminte‖ flori ale 
recunoştinţei au fost depuse în faţa crucii de către copiii ce le 
purtau în mânuţele lor fragede, florile toamnei târzii ce trăiau 
încă în grădinile caselor lor. O înfiorare de vânt, un cer 

plumburiu din care nu mai curgeau lacrimi, căci făcuse loc 
lacrimilo r noastre şi o bucurie datoriei duse până la capăt. 
 Mulţumim, încă odată, din suflet, domnulu i primar al 

comunei Casimcea, Gheorghe 
Ţilincă, pentru sprijinul total 
acordat, domnului Ioan Boieru, 
vice-preşedintele Consiliu lui 
Judeţean Tulcea, domnului 
Constantin Cornel Georgescu, 
preşedintele fundaţiei Coral Delta 
Tulcea, domnulu i contraamiral 
Marcel Dragu, domnului 
contraamiral George Petre, 
domnului comandor Victor Cherciu, 
doamnei Axenia Hogea, domnului 
arhitect Cătălin Botezatu şi  tuturor 
acelora care au avut înţelegere 
pentru lucrarea noastră. 
 Mulţumim Episcopiei 
Tulcii, Înalt Prea Sfinţiei Sale 
Episcop , dr.Visarion  (Bălţat) 
pentru îngăduinţa de a ridica 
monumentul în curtea bisericii.  

    Mulţumim in imoasei învăţătoare Anicuţa Proca pentru 
efortul depus ca sărbătoarea satului să ne lumineze inimile.  
    Mulţumim satului Rahman că există şi în primul rând 
lui Dumnezeu care   ne-a ocrotit şi a venit în întâmpinarea 
noastră.  

                                                                                                                                 Eugenia Vâjiac  
 
 

ARMA  PONTICA 

REVISTĂ DE CULTURĂ, INFORMARE ŞI ATITUDINE 

A ASOCIAŢIEI ,,CULTUL EROILOR’’, FILIALA CONSTANŢA 

NR. 2(7)- IUNIE 2011 

DIRECTOR REVISTĂ: REMUS  MACOVEI 

COLEGIUL DE REDACŢIE 

REDACTOR ŞEF: CONSTANTIN CRACIUN 

REDACTORI: PAUL OŢLEA, DANA BREZANU, COSTEL COROBAN 

TEHNOREDACTOR: CONSTANTIN CRACIUN 

SECRETAR DE REDACŢIE: PETRE CRISTIAN ILIE 

ADESA REDACŢIEI: STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN,NR. 106, 

CONSTANŢA; MAIL: www.remusmacovei@yahoo.com 

Norme de colaborare:Cititorii pot trimite pe adresa redacţiei sau prin poşta electronică 

texte şi materiale scrise ce se încadrează în tematica revistei. Manuscrisele nu se 

înapoiază. Răspunderea juridică pentru conţinutul articolelor aparţin în exclusivitate 

autorilor, conform art.206 C.P. 

ISSN – 2067-5100



ARMA PONTICA nr.2 / iunie 2011 

 

 
 38 

 VETERANII COBADINULUI 

                   
Suntem mândri de concetăţenii noştri veteran de război!  Sunt oameni adevăraţi, cu povara anilor acumulaţi în desaga 
anilor de către fiecare în parte, dar şi cu povestiri despre ani în care jocul cu moartea au fost de infern. Amândoi au 
avut norocul că bunul Dumnezeu a avut grijă să vină acasă, lângă familiile lor. Şi dramele vieţii lor nu s-au oprit 
aici…. Dar ne-am bucurat de onoarea ce ne-a făcuto , primindu.ne pentru a schimba câteva cuvinte!  
 Iată ce am putut nota: 

IVĂNOIU ION a ajuns la venerabila vârstă de 95 ani.  
S-a născut la 18 mai 1916, în comuna Deduleşti, judeţul 
Argeş, unde a absolvit 4 clase primare. În anul 1936 a fost 
incorporat la Batalionul 6 Vînători de Munte. 
 Apoi, la 22 iunie 1944, a fost inclus în Batalionul 4 
Grăniceri ―Regina Maria‖. Cu această unitate va participa la 
luptele din Rusia. A fost rănit prima oară în Caucaz, pe 
timpul apărării cotei 84, undeva pe teritoriul Georgiei. Din 
această perioadă îşi aduce aminte cu mîndriei că, împreună 
cu 5 colegi, au luat prizonieri 84 de militari ruşi, unul dintre 
ei fiind general.  
A doua oară a fost rănit în luptele pentru apărarea strâmtorii 
Kerci, în Crimeea. 
 După 23 august 1944 a luptat pentru eliberarea Ardealului şi 
a Ungariei. În apropierea localităţii Miscolţ, a fost din nou 

rănit, cînd trenul în care se afla a fost mitraliat de un avion Stukas. Cu această ocazie foarte mulţi camarazi au fost 
ucişi. El a scăpat însă.  

S-a lăsat la vatră cu gradul de sergent, comandant de pluton în cadrul Diviziei 17 Infanterie, comandată de 
generalul Leonard Stănculescu. 
Cu câteva zile în urmă am stat de vorbă cu Ion Ivănoiu care ne-a povestit câteva întâmplări din război: ―Într-o noapte  
m-am îmbrăcat în uniforma rusească, împreună cu plutonul pe care îl comandam şi cu alţi doi ofiţeri şi am plecat să 
patrulăm pe linia ruşilor. Acolo am reuşit să capurăm o echipă rusească. Operaţiunea nu a fost uşoară, Dar instrucţia 
pentru luptă în munţi ne-a permis să reconstituim o hartă care arăta locul unui adăpost rusesc construit în pământ. 
Am trimis câte doi soldaţi la ieşirile din părţi iar eu cu un soldat,  am strigat la intrarea principală: „Ruşilor, predaţi -
vă, românii v-au luat ostatici!“ Atunci au început să iasă pe rand din adăpost, 84 ofiţeri şi subofiţeri. Ca să nu ne 
atace, le-am spus că alte trei batalioane se îndreptau spre ei. Ceilalţi patru soldaţi, care erau cu mine, aşteptau 
semnalul. Dacă ridicam mâna cu degetele deschise, atunci aruncau grenade în ascunzătoare, iar dacă pumnul era 
închis atunci se retăgeau. După ce i-am capturat, generalul care ne conducea, a auzit de isprava noastră, aşa că, timp 
de 15 zile, sergentul Ion Ivănoiu a luat masa cu el, după care s-a întors pe front. Îmi amintesc apoi de o altă 
întâmplare nefericită pentru mine. La un,moment dat, în timpul unei lupte contra ruşilor, un proiectil m-a rănit la faţa. 
Tot atunci am fost îngropat în pământ până la brâu de o bombă risească, dar am avut norocul să  fiu scos de camarazi. 
După ce m-am vindecat am fost din nou trimis pe front , unde am fost rănit pentru a treia oară. Vindecarea a durat 
trei luni, dar în acest timp războiul luase sfârşit.”   

STROE DUMITRU s-a născut la 1 noiembrie 
1921, în satul Viişoara , comuna Cobadin. A făcut armata la 
Compania 40 Pionieri din Medgidia.  După 23 august 1944, a 
participat,la luptele pentru eliberarea Ardealului, fiind 
responsabil de un eşalon de aprovizionare. S-a deplasat cu 
unitatea sa pe itinerariul : Medgidia,Târnăveni,Copşa Mică, 
Iernut, Oarba de Mureş.  Aici luptele au durat aproximativ 40 
de zile, fiind deosebit de îndârjite. A văzut Mureşul înroşit de 
sângele camarazilor, din unitatea sa, 120 de militari fiind ucişi. 
Ulterior a luptat în Ungaria şi Cehoslovacia, sfîrşitul războiului 
găsindu-l undeva în Munţii Tatra. 
S-a întors în ţară după un lung marş pe jos. Nu conta însă prea 
mult acest lucru, important era că scăpase cu viaţă. 
 A trecut în rezervă cu gradul de sergent. 
 
                                                                        Constantin CIOPEC, Alexandra CINTEZĂ şi Mădălina CHIPER 
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ZIUA  EROILOR  LA  COBADIN 

 
       În ziua de 2 iunie 2011, pe platoul central din localitatea 
Cobadin, a avut loc un ceremonial militar şi religios dedicat 
Eroilor -  Înălţarea Domnului. 
Militarii din Brigada 9 Mecanizată au asigurat garzi la  
Monumentul eroilor din primul război mondial, la Monumentul 
eroilor din al doilea război mondial şi la Monumentul eroilor 
anticomunişti. 
        La loc de cinste, lângă primarul comunei, Cristian 
Telehoi, membrii consiliului local şi ai Asociaţiei Naţionale 
―Cultul Eroilor‖, au stat ultimii doi veterani de război în viaţă, 
Ion Ivănoiu (95 ani) şi Dumitru Stroe (90 ani), mândri de 
decoraţiile care le-au primt ca urmare a eroismului de care au 

dat dovadă pe timpul luptelor pentru 
eliberarea Basarabiei, nord-vestului Transilvaniei, Ungariei şi Cehoslovaciei.  
          Col.(r) Remus Macovei a înmânat primarului localităţii “Cartea de aur a eroilor  comunei 
Cobadin” realizată împreună cu Constantin Ciopec şi prof. Dănuţa Gabriela Brezanu.  

A urmat slujba religioasă efectuată de un sobor 
de preoţi ortodocşi şi de imamul din localitate.  
S-au depus coroane de flori la toate cele trei 
monumente cu ajutorul elevelor îmbrăcate în 
costume populare. 
Corul Grupului Şcolar Cobadin  a interpretat 
un potpuriu de cântece patriotice, iar doi elevi 
au delectat asistenţa cu melodii populare 
dobrogene. 
Membrii ansamblului Căminului Cultural din 
localitae au prezentat dansuri populare 

româneşti, tătărăşti şi turceşti.  
În încheierea activităţilor a fost vizitată o expoziţie de 
icoane pe sticlă şi lemn, majoritatea realizate de copii 
între 8 şi 15 ani, precum şi Muzeul multietnic cu sălile 
dedicate românilor, turcilor, tătarilor, aromânilor şi 
germanilor. 
        Spre cinstea lor, locuitorii din Cobadin au 
participat în număr mare la această sărbătoare, 
dovedind că ştiu să cinstească aşa cum se cuvine jertfa 
înaintaşilor lor în cele două războaie mondiale.   
 

                                                             Preşedintele ANCE-Filiala Constanţa   Col.(r) Remus MACOVEI
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 IN MEMORIAM – VETERANUL DE RĂZBOI  

IOAN BREZANU 

LUNGUL DRUM AL  RAZBOIULUI 

Plt. adj.  Ioan Brezanu s-a născut la 06.03. 1919 în satul Moara Domnesacă, comuna 
Văleni judeţul Vaslui. 

În primăvara lui 1939 s-a prezentat ca voluntar în armată (O.Z.U. Nr. 18 550/ 1939). A 
depus juramantul la 25.03.1939 la Regimentul 25 Artilerie Chişinau şi a fost instruit ca 
ochitor  tunuri de 76 mm. La scurt timp a fost avansat fruntaş cu O.Z.U. Nr. 130/ 1939, apoi  
caporal cu O.Z.U. Nr. 538/ 1939 şi  sergent cu O.Z.U. Nr. 304/ 1940.  

 Între 22.06.1941 si 22.11.1942 a fost combatant cu Regimentul 25 Artilerie Chişinau 
cu care a luptat până la Odessa. După căderea oraşului, s-a întors la Chişinău cu Regimentul 
16 Artilerie Bacău . Cu acesta a luptat pe front până când a căzut prizionier la Cotul  

Donului.  
Până la 20 noiembrie 1945 a fost în două lagăre sovietice, iniţial la Tambov (din noiembrie 1942 până în vara lui 

1943) şi apoi în Siberia la Kiulmeni (din vara lui 1943 până la eliberare, în noiembrie 1945).  
Pe câmp, după ce s-au predat, în timp ce sovieticii îi triau, s-a întâlnit cu  fratele său, soldat infanterist în Regimentul 

25 Infanterie Vaslui cu care a rămas împreună până la eliberare. 
Anii războiului i-au marcat întreaga viaţă,  iar amintirile au fost încă vii pentru Ioan Brezanu, care, cu umorul 

specific, ne-a povestit, cu puţin timp înainte de a muri, despre unele din întâmplările acelei perioade: 
,,Când am căzut prizionieri am primit ordin să ne adunăm pe câmp într-un anumit loc. Eram mii de soldati. 

Sovieticii au venit călare, ne-au încolonat pe arme şi am plecat pe jos. După un timp ne-au urcat în tren şi ne-au dus 
în lagăr, care era constituit din baraci de lemn incalzite cu sobe, fiecare adăpostind  circa 200 – 300 de oameni care 
dormeau in paturi suprapuse.  

 El era numai cu prizionieri romani din rândul soldaţlor şi subofiţerilor. Ofiterii au fost dusi in alta parte inca de 
la inceput  

Lagărul era in afara locălităţi, nu prea departe de ea. Până acolo se mergea pe jos, la fabricile de cherestea din 
oraş, în agricultură, în cărăuşie unde eram folosiţi ca muncitori necalificaţi. Ca relief zona era a semănătoare cu cea 
a Vasluiului, adică uşor vălurită. Temperatura, vara era cam ca la noi, in schimb iarna erau sub – 50 0 C. 

Nu eram liberi să plecăm din lagăr, aveam gard de sârmă ghimpată şi paza cu câini. Militarii si populatia nu ne 
erau ostili. Aveam medici sovietici. Duminica eram liberi, nu munceam. Nu aveam presă sau corespondenţă cu 
nimeni. Eram retribuiti pentru ce munceam cu o soldă mică, in ruble, cu ajutorul cărora cumparam diverse produse 
de la un chiosc deschis in incinta lagarului. Hrana era bună, nu diferita de a sovieticilor din zonă. 

 Înainte de eliberare am fost adunati şi ni s-a tinut o cuvântare în care ni s-a spus că…”a venit timpul sa plecaţi  
acasa”. Am fost adusi cu trenul până la Ungheni unde pe pod ne astepta o comisie romano-sovietică care ne identifica 
după nişte tabele şi apoi ne repatria. Am fost urcati, organizati pe plutoane, fără pază, in vagoane de marfă, cu 
bucatarii rulante lângă noi. În garnitura de tren erau numai soldati si subofiteri, fara ofiteri. Din Siberia am ajuns la 
Bălţi şi am trecut in Romania pe la Ungheni. Pe drum  s-au pierdut, prin gari, vreo şapte dintre noi. 

  Când am trecut podul am fost intrebati dacă vrem să aşteptăm un tren să ne duca la Iasi sau dorim să mergem 
pe jos. Toti au ales ultima variantă. Tot acum mi s-a propus să rămân în armată ca subofiţer . 

De la Iasi am mers acasă la Vaslui, am primit concediu o lună şi m-am intors apoi la comisariat. Eram deja 
subofiter. Aşa am inceput cariera militară pe timp de pace pe care am desfăşurat-o  la Bacau, Roman (artilerie), 
Tulcea (marina), Braila, Mangalia (depozit C.L.). Amiralul Martes a aprobat să vin la Constanta la Scoala de ofiteri 
apoi la Scoala de maistrii de marină unde l-am avut mai întai comandant pe Rg.1 Răducu si apoi  pe Rg.1 Marcel  
Dragu. Am iesit la pensie la 15.05.1979.“ 

După o perioadă de pauză Ioan Brezanu îşi reia destăinirile revenind asupra unor amănunte : 
“Pe front am fost observator inaintat intr-o echipa cu mai multi soldati. Aveam misiunea să descoperim ţintele 

inamice şi să raportăm comandantului de Baterie pozitia lor. Dispuneam de hărţi şi foloseam telefonul de campanie 
pentru raportări. Din acea perioadă îmi aduc aminte de un comandant de Baterie din scoală, Mereută. Avea in dotare 
o carabină cu  baionetă şi un încărcător de calibru 7,62 mm, dar nu a tras niciodata cu ea impotriva sovieticilor si nici 
in alte imprejurari nu-mi aduc aminte s-o fi folosit.” 

Obosit Ioan Brezanu ne roagă să întrerupem discuţia promiţând că vom reveni. N-am mai avut ocazia deoarece în 
ziua de 8 iulie 2009 viaţa  îşi încheiase cu el socotelile. O viaţă trăită , în bună parte, în vremuri tulburi, cu multe 
privaţiuni pe care şi-a închinat-o ţării. Ca el, mulţi alţi români, chemaţi sub arme sau plecaţi de bună voie în război, şi-au 
făcut datoria. Nu s-au considerat eroi ci doar buni cetăţeni. Pentru cinstea şi devotamentul lor să-i păstrăm veşnic în 
memoria şi atitudinilor noastre.                                                                                  Dănuţa Gabriela BREZANU 



ALEXANDRU BIROU – NE SURPRINDE IAR! 
 

          Alexandru Birou, membru al Ligii Scriitorilor din 
România, filiala Dobrogea, s-a afirmat destul de repede în 
domeniul literar. Poet, prozator, pamfletar, a fost ales în 2010 
preşedinte al L.S.R., filiala Dobrogea pentru calităţile sale 
apreciate de cei ce l-au ales. Domnul Birou este  şi redactor şef 
la revista Dobrogea Culturală.  În această lună, prin ultimul 
său volum, „101 DÂMBOVIŢENI”, autorul se revoltă 
împotriva nedreptăţilor din societatea românească, prin 
introspecţia febrilă, profundă, nuanţată cu care îşi descrie 

personajele politice ale vremurilor în care trăim. 
          Prin versurile sale destul de tăioase uneori, denunţă primejdia şi convinge 
oamenii că virtutea şi verticalitatea în profilul demnitarilor, a oamenilor politici 
care ne conduc, nu este filtrată prin prisma onestităţii şi a nevoilor celor mulţi. 
          Autorul ,, în ordinea sa de bătaie’’, ia la …rând pe fiecare ,,dalmaţian’’ şi în 
stilul propriu, î l ,,fotografiază’’ printr-un catren destul de reuşit,  cu umor, 
cuprinzător, cu adevărul perceput mai pe larg în societatea noastră!  
          De fapt autorul continuă, în stilul său care l-a consacrat în cadrul Cercului 
nostru literar, această plăcere de a surprinde în  
versuri , prin poezii scurte, prin catrene sau 
acrostihuri, o astfel de  ,,caracterizare’’ a prietenilor 
dumnealui, colegilor cu care colaborează, iată acum 
şi pentru ,,dalmaţienii’’ din clasa politică 
autohtonă! 
        Autorul ne surprinde de asemenea, cu …poza 
copertei, sugestivă, cuprinzătoare, hilară, realizată 
cu mult talent, îndemnându-te parcă să o deschizi, 
să o răsfoieşti, să o citeşti din prima pagină până la 
ultima! Parcă te simţi …,,sprijinit’’ şi de altcineva  
în ,,lupta’’ ta cu nedreptăţile sociale, dându-ţi mai 
multe puteri! Nu te simţi singur!     
      Stimaţi cititori, dacă doriţi un răgaz de 
destindere, puneţi mâna pe carte ,,101 
DÂMBOVITETENI’’  şi delectaţi-vă! 
       Încercaţi şi nu veţi da greş! 
                                                                                                               
 
                                                                                                VASILICA MITREA 
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