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Într-una din zile, un distins vorbitor spunea: ”Respectă-te pe tine pentru ai respecta pe 
ceilalţi!” 
Plecând de la această povaţă consider că ar trebui să învăţăm a ne respecta pe noi, pentru a 
şti să-i respectăm pe semenii noştri, înaintaşii actuali şi viitori. 
Oprindu-ne o clipă din vâltoarea evenimentelor şi din ritmul trepidant al vieţii cotidiene, ar 
trebuie ca, uneori, să ne întoarcem în timp la înaintaşii noştri care au făcut cinste acestui 
popor şi prin care prin jertfa lor ne-au oferit posibilitatea de-a fi astăzi liberi, vorbitori al 
graiului mioritic şi supus în Academii şi Cancelarii, de-a deveni poate într-un final grai de 
circulaţie internaţională. 
Cei cărora le datorăm respectul sunt eroii acestei naţiuni, trecuţi în lista eternităţii scrise cu 
litere de aur şi sânge, care trăiesc veşnic printre noi datorită pomenirii de care trebuie să 
beneficieze. 
Eroi au fost denumiţi din totdeuna cei care prin 
idealuri, patriotism şi dăruire şi-au oferit 
viitorimii darul cel mai de preţ, însăşi viaţa. 
Eroi au fost toţi cei care pe front, în cele două 
războaie, în timpul Revoluţiilor, a răscoalelor 
au nutrit speranţa că, fiii, nepoţii lor şi nu în ultimul 
rând noi, vom avea un trai demn, comemorând şi 
cinstind adecvat jertfa lor. 
Eroi au fost şi cei care au construit  industria 
românească, Canalul Dunăre - Marea Neagră şi 
alte edificii în perioada comunistă . 
Sarbătorile de iarna ale lui 89 au marcat cu 
suferinţă şi cu sânge vărsat Revoluţia 
tineretului care dornic de o viaţă mai bună s-a  
expus în faţa gloanţelor reci care au răpus trupuri, 
suflete, dar nu şi  speranţele. 
Eroi au fost şi cei care s- au supus unor idealuri şi 
s-au stins în temniţe, şi cei care în teatre de 
operaţii au luptat sub steagul tricolor şi-au fost răpuşi în timpul acţiunilor militare. 
Dedic acest editorial tuturor celor care, cunoscuţi sau nu, în războaie sau revolte, revoluţii 
sau acţiuni militare, în temniţe sau pe şantiere şi-au dat viaţa pentru a crea o lume mai bună 
şi a insufla demnitatea de care trebuie să beneficieze astăzi orice român. 
Prin apariţia unei noi publicaţii ce poartă pecetea iniţiatorilor - ”Arma Pontica” - vă 
propunem atenţia cuvenită faţă de cei cărora le atribuim cu respect, cuvântul – Erou! 
Prin lecturarea acesteia să ştim a respecta prin ştiintă, jertfa supremă a celor care ne-au redat 
tăria de-a preda ştafeta tinerilor ce ne urmează. 
Adresabilitatea subiectelor este largă, istoria este dură, în schimb purtătorii penelului crează 
o lectură de bună calitate redând seriale din trecut şi pilde pentru viitor. 
Aşadar, e util să ştim să ne respectăm, pentru a şti să-i respectăm pe ei, eroii noştri! 
…şi-or fi în neamul românesc! 
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COMUNICATUL 

ASOCIAŢIEI NAŢIONALE CULTUL EROILOR „REGINA MARIA” 
În legătură cu înhumarea rămăşiţelor lui Nyiro Jozsef la Odorheiu Secuiesc 
 Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” îşi exprimă indignarea şi îngrijorarea faţă de acţiunile 
autorităţilor din Ungaria conjugate cu cele ale unor lideri locali, reprezentanţi ai autorităţilor locale, privind intenţia 
agresivă de a înhuma la Odorheiu Secuiesc, rămăşiţele lui Nyiro Jozsef. 
 Membrii Asociaţiei noastre, care îşi consacră timpul şi efortul păstrării memoriei eroice a poporului român, 
conservării cimitirelor şi operelor comemorative de război, consideră ofensatoare această acţiune desfăşurată pe 
teritoriul nostru naţional, cu implicarea directă a Parlamentului Ungariei şi fără acordul expres şi explicit al 
autorităţilor române. 
 Intenţia de a utiliza în această acţiune, ceremonialului specific Ungariei, cu imnul de stat şi drapelul acestei 
ţări, cu garda militară în ţinuta honvezilor, precum şi vizitarea de către un număr foarte mare de cetăţeni unguri a 
fostei graniţe a Ungariei în centrul Ardealului nu este decât o rememorare nostalgică a situaţiei din timpul Dictatului 
de la Viena. 
 Ne întrebăm dacă este moral, democratic şi civilizat, ca un stat vecin şi prieten, membru al Uniunii Europene, 
să se comporte atât de ofensator faţă de poporul român. 
 Oare ne-am pierdut suveranitatea asupra teritoriului naţional şi autoritatea politico-administrativă în unele 
zone, ca să se întâmple astfel de lucruri? 
 Din documentarea noastră rezultă fără dubii, că Nyiro Jozsef a fost un susţinător activ al Partidului „Crucile 
cu Săgeţi” condus de Ferenc Szalasi, forţă politică responsabilă moral pentru crimele abjecte împotriva evreilor din 
Ungaria, respectiv din Transilvania ocupată de hortişti, şi împotriva multor cetăţeni români nevinovaţi. 
 Activitatea sa jurnalistică şi literară din perioada războiului, a fost impregnată de ideologia fascistă, de 
radicalismul ultranaţionalist şi şovin, antisemitism , antiromânism şi xenifobie. 
 Într-un document din Arhivele Statului, din Cluj Napoca se arată, că în zilele premergătoare intrării în 
Transilvania, a trupelor de ocupaţie hortiste, Nyiro Jozseh împreună cu alte persoane, lideri locali maghiari, au instigat 
la crimă, bătăi şi distrugeri în rândul românilor şi a bisericii ortodoxe din Cluj, Floreşti şi Someşeni. 
 Un reprezentant al minorităţii maghiare, Geza Hegeduş îl prezintă pe Nyiro ca un instigator la război, 
instigator la asasinate în masă, criminal de război în sensul penal al termenului. 
  Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” protestează împotriva acestei restauraţii a memoriei unui 
nazist – antisemit şi antiromân, în numele zecilor de mii de evrei din Transilvania ocupată, trimişi în lagăre şi 
exterminaţi, în numele morţilor români de la Trăsnea. Ip şi Moisei, în numele miilor de refugiaţi români şi în numele 
tuturor militarilor români căzuţi pentru eliberarea Ardealului de Nord-Vest. 
 Suntem solidari cu poziţia Guvernului României de a stopa această încercare ofensatoare şi ne-europeană a 
Parlamentului Ungar şi a primăriei din Odorheiu Secuiesc, de a cinsti memoria unui personaj reprobabil, pe care orice 
societate civilizată îl dezavuează. 
 Sperăm de asemenea, că Ungaria va înţelege în cele din urmă, că politica de forţă şi cea a faptului împlinit pe 
teritoriul altui stat este neavenită şi contravine normelor europene. 
 Noi care ştim câtă durere au provocat extremismele, nu dorim reactivarea resentimentelor, în acest climat 
fragil al crizei prin care trece Europa. 
Biroul Executiv Central al Asociaţiei Naţionale  Cultul Eroilor „Regina Maria” 
PREŞEDINTELE  A.N.C.E.  „REGINA MARIA”        Gl. Bg. Petre STOICA 
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    MOTTO:  
   “Ei ! Da. Prin vânt, pe zloată, flămânzi şi dezbrăcaţi,  

Martirii ce avurăm rămân necontestaţi.... 
Zburară, se luptară, muriră; foarte bine:  
E drept că au fost ieftini cu sângele din vine,  
E drept că fiecare a fost un semizeu,  
Dar pentru ce şi cine, nu ştiu nici ei, nici eu”.  

( Al. Macedonski-1884) 
   

În toate ţările şi în toate perioadele istorice, eroii au 
fost consideraţi modele demne de urmat în acţiunile şi 
luptele pentru apărarea patriei, ai onoarei, curajului şi 

îndatoririlor supreme cetăţeneşti, mergând până la sacrificiul vieţii. De la antici şi până astăzi, popoarele au avut un 
cult pentru eroi şi martiri şi i-au cinstit. 
     Moartea poate surveni într-o varietate de moduri, presupune existenţa unei multitudini de atitudini create în jurul 
acestor situaţii. Printre acestea, eroizarea morţii constituie una dintre cele mai relevante, datorită semnificaţiilor 
cuprinse, când este instituită ca model în societate. Avem în vedere un concept al eroismului şi modelele care au stat la 
baza apariţiei acestui concept. 
     Conceptul de eroism îşi are rădăcinile în lumea antică şi a evoluat prin practici de comemorare, cu acţiuni de 
panteonizare şi cultul militarilor căzuţi în război. S-a ajuns la conceptul de imortalitate simbolică şi ca urmare a 
diferitelor manifestări şi imagini funcţionale a modelului morţii eroice. Nu e dureros să mori, când mor atâţia prieteni 
de-ai tăi. Războiul dă sentimentul de grup. Se discută, deseori, despre conceptele “ eroism şi eroi” şi despre 
semnificaţia lor, prin prizma unei istorii tradiţionalist-triumfaliste. 
     Cultul eroilor a luat un mare avânt în secolele 7-8 î.e.n., eroii find personaje omeneşti sau zei decăzuţi. Ei erau 
socotiţi ca fiind născuţi din căsătoria între un zeu şi o pământeană sau un pământean şi o zeiţă. 
     Majoritatea eroilor proveneau din personalităţi istorice de mare însemnătate, strămoşi care au întemeiat o colonie, 
care au adus importante servicii cetăţii şi a căror amintire a luat, cu vremea, înfăţişarea unei apoteoze. Unii dintre eroi 
ajungeau să fie asimilaţi întru totul cu zeii. 
     Grecii vedeau în eroi modelul suprem. Eroii aveau 
rolul de a reprezenta starea de perfecţiune la care 
trebuie să ajungă omul. Starea de erou se datora, uneori, 
nu unor virtuţi a vreunui zeu, ci unei aventuri dintre zeu 
şi o pământeancă, ceea ce contravine ideii de moralitate 
şi spiritualitate autentică. 
     Eroii antici nu au profunzimea spiritului, ci una de 
forţă sau de demonstrare a puterii în faţa zeilor. Scopul 
existenţei eroilor era de a deveni asemenea zeilor, adică 
de a trăi în Olimpul plăcerilor. 
      Mitologia greacă a constituit o componentă majoră 
în cultura europeană. Redescoperite de umaniştii 
Renaşterii, miturile şi legendele civilizaţiei antice 
greceşti şi romane au continuat să-i intereseze pe 
oameni până în zilele noastre. Poetul roman Ovidiu a lăsat umanităţii “Metamorfozele”, un ciclu de poeme epice, în 
care interpretează temele clasice ale mitologiei greceşti, mituri ale originii lumii, ale zeilor şi ale eroilor. 
      În Evul Mediu, eroismul se confundă cu idealul cavaleresc sau cu idealul monahal, în ordinele militare religioase 
din vremea cruciadelor. Trăsăturile profunde: aşa zisa abnegaţie plină de curaj, idealul cavaleresc sunt în strânsă 
legătură cu baza erotică a atitudinii faţă de viaţă. Cavalerul şi iubita, eroul din dragoste, moartea devin alternativa 
implinirii dorinţei. Acţiunea eroică trebuie să fie eliberarea sau salvarea femeii din primejdii şi pericole. Literatura 
medievală proslăveşte eroii în poeme. 
          Odată cu trecerea timpului şi a schimbărilor istorice, se transformă şi conceptul de eroism. Apar diverse tipuri 
de discurs patriotic sau religios, toate, ca şi alte genuri artistice şi culturale, reprezentând o trecere de la eroul de tip 
medieval, gata să-şi jertfească viaţa în folosul religiei, la tipul de erou supus sacralităţii Naţiunii, realizându-se, astfel, 
trecerea de la mentalitatea reformatoare, specifică secolului XVIII, la cea revoluţionară, caracteristică secolului XIX. 
          Se pune accent pe trecutul eroic şi glorios, prezentul îndemnând la acţiune. Eroul şi eroismul devin parte a unei 
construcţii socio-culturale. Se ajunge, paradoxal, în situaţia în care eroii sunt utili unei ideologii naţionale, mai mult 
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morţi decât vii. Mormântul Soldatului Necunoscut devine numitorul comun al tuturor 
eroilor şi al eroismului. Se cultivă imaginea eroilor ca părinţi ai naţiunii, virtuţile eroice, 
monumentele naţionale, cimitirele militare, cultul soldaţilor căzuţi, panteonizarea pentru 
a crea un suport naţionalismului epocii, prin producerea unui înţeles “civic” al morţii şi 
transmiterii unei idei esenţiale, că naţiunea continuă să trăiască şi după moartea 
indivizilor. Apar eroi de altă  factură, oameni care se supun de bună voie încercărilor 
eroice, în mod conştient, în cea mai mare parte a vieţii lor. În acest sens, riscul asociat cu 
eroismul de risc fizic se poate numi mai corect pericol, în timp ce riscul implicat în 
eroismul civic este considerat sacrificiu. 

Această formă de sacrificiu implică un preţ care nu este limitat în timp. Susţinerea 
celor mai înalte idealuri civile în faţa pericolelor, în urma luptei cu un sistem, este 
conceptul-nucleu al eroismului. Din păcate, asemenea cultură a eroismului ne lipseşte. Şi 
nici nu este promovată. Pentru a realiza acest deziderat, această concepţie despre eroism, 

este nevoie de idealuri civice, de fapte, nu de vorbe. 
În ce măsură acţiunea civică consecventă şi insistentă poate fi asimilată eroismului? Şi de ce societatea românească 

are un “Cult al eroilor”, dar nu şi o “Cultură a civismului” ?  
Este posibil ca găsirea unor răspunsuri despre acest concept să ne confere cheia prin intermediul căreia să explicăm 

apatia civică cu care ne confruntăm şi care a atins cote cronice. 
     Ne cinstim eroii, pomenindu-i. Însă de ce nu avem eroi în viaţă? Şi de ce punem preţ doar pe sacrificiu, dar nu şi pe 
lupta pentru idealuri? De ce  identificăm eroismul doar în direcţia care ne eliberează de propria responsabilitate? Este 
evident că eroismul în serviciul unei idei nobile nu este, de obicei, atât de dramatic, precum eroismul de risc fizic. Din 
nefericire, istoria a dovedit o înclinaţie mai mare spre 
înregistrarea eroismului ce implică un asemenea risc, 
considerat fiind o formă supremă de eroism. 
     În România, punerea în scenă a tematicii 
eroismului se situează peste două momente deosebite: 
Revoluţia de la 1848 şi Primul Război Mondial, care au 
determinat apariţia şi dezvoltarea sentimentelor 
unităţii etnice şi naţionale. Ambele evenimente, în 
contextul larg al conceptului de eroism, se concretizează în 
monumentele propriu- zise, panteonul naţional, cultul 
soldaţilor căzuţi, mormântul Eroului Necunoscut, 
Societatea “Cultul eroilor” cu publicaţiile sale, „Cultul 
eroilor(1920-1925), ”România eroică” (1925-1936)  şi 
“România eroică. publicaţie pentru propaganda 
românismului”(1936-1944). 

Apar subscripţii publice pentru diverse acţiuni de 
popularizare a eroismului, albume comemorative, 
ridicarea unor statui, ajutorarea orfanilor şi văduvelor, 
lucrări de memorialistică. Fenomenul panteonizării ia 
amploare prin legiferarea eroismului. Astfel, prin 
Decretul de Lege din 4 mai 1920, pentru comemorarea, 
în fiecare an, de Înălţare a eroilor căzuţi, se cereau 
“procesiuni şi  serbări cu caracter naţional şi 
patriotic”, după un program stabilit de Societatea 
„Mormintele eroilor căzuţi în război”. 
  De asemenea, Legea 1547 din 9 aprilie 1920, de 
amnistiere a faptelor comise de către cei chemaţi sub arme, 
nu amnistia faptele ce au atins sentimentul naţional şi 
memoria eroilor noştri morţi pentru înfăptuirea 
României Mari. Decretul de Lege din 19 septembrie 
1919 aproba recunoaşterea calităţii de persoană morală 
a societăţii “Mormintele eroilor căzuţi în război”. 

În aceeaşi ordine de idei se înscrie şi Legea pentru 
cinstirea memoriei eroilor căzuţi, din 2 septembrie 
1920, ce stipula ridicarea unui edificiu comemorativ la 
Bucureşti, unde urma să fie depusă „Cartea de Aur”, 
conţinând numele eroilor morţi pentru patrie. În 
continuare, urmau să fie ridicate monumente comemorative 
în toate localităţile „unde s-au desfăşurat actele de eroism 



ale neamului”, în funcţie de importanţa luptelor, la care se adăugau lucrări de construire şi întreţinere a mormintelor şi 
cimitirelor eroilor români, atât în ţară, cât şi în străinătate. 

Comemorarea eroilor căzuţi în război avea să se facă în fiecare an, în Ziua Înălţării Domnului, cu parastase în toate 
comunele, fapt ce avea menirea de a-i imprima zilei un caracter naţional. 
     În fiecare comună, trebuia depus un registru numit „Cartea de Aur”, în care aveau să fie trecuţi toţi combatanţii 
născuţi în comuna respectivă, căzuţi pe front. Acest registru urma să fie păstrat de primării în sala de onoare şi la 
dispoziţia locuitorilor. Lista eroilor căzuţi dintr-o comună trebuia afişată şi în sala şcolii comunale „spre a fi pildă 
generaţiilor tinere”. Pe de altă parte, familiile eroilor urmau să primească câte o diplomă pentru membrii căzuţi. 
      În aceeaşi acţiune de eroizare la nivel legislativ, pot fi menţionate legile pentru înlesniri acordate invalizilor, de 
împroprietărire, reintegrare socială etc. 
      „Ziua Înălţării Domnului la Cer” este pentru noi, românii, şi Ziua Cinstirii Eroilor Neamului, din toate timpurile şi 
din toate locurile, cunoscuţi şi necunoscuţi, toţi aceia care, într-un fel sau altul, şi-au jertfit viaţa pentru apărarea ţării, 
pentru realizarea unităţii naţionale şi pentru înlăturarea oricăror forme de înrobire a românilor.  

Eroii, în conştiinţa noastră, sunt memoria vie a societăţii clădite pe lucrarea şi jertfele înaintaşilor, memorie vie a 
istoriei noastre.  

Nu este suficient să-i cinstim prin discursuri şi declaraţii, ci şi printr-o viaţă curată, frumoasă, demnă de jertfele lor. 
Cunoscând istoria, eroii, tradiţia, ne facem mai sociabili, mai altruişti, mai iubitori de oameni şi de viaţă. 

  
                       Lt.col.(rtg) MIHAI ISTRATI 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
      

Despre policromia etnică a 
Dobrogei s-a mai scris în revista 
noastră.  

S-au mai regăsit, în paginile ei, 
istorii despre transhumanţă, rege, 
războaie, colonişti, suferinţe şi 
izbânzi. Deci, nu facem decât să 
continuăm şi să completăm, cu 
mărturiile trăitorilor, istoriile mai 
mult sau mai puţin ştiute ale 
oamenilor şi locurilor. 
În sudul Dobrogei, prin 1897, la 
aproape 20 de ani de la îndemnul 
de după Războiul de Independenţă 
de a veni în ţinuturile de la Mare, 
după ce au răspuns mocanii 
sibieni, argeşenii, ceangăii din 
Oituz, moldovenii, “răspunseră” şi 
….oltenii din comuna Dăneţi-
Locusteni, jud. Dolj. Cu tot, cu 

mândria lor specifică, binecunoscută.  
   Veniră, deci, improprietăriţi de Rege, într-un sat, ca mai toate satele, tot mai depopulate de turci şi tătari, din comuna 
Bairamdede (astăzi Independenţa), numit la acea vreme Demircea sau Demirgea (fierari, în turcă). Prin zonă, erau 
încă destule urme ale trecerii Imperiului Otoman, mai mult ruine de geamii, căci localităţile nu erau decât 
improvizaţii. Au lucrat pământul, au sfinţit locul cu munca lor şi, încet, încet, cei din Dolj şi Romanaţi au ajuns la un 
sat de 325 de familii, căruia, ca toţi cei veniţi din Regat, i-au dat un nume de amintire a locurilor de unde izvodeau: 
Olteni. S-au cunoscut cu vecinătăţurile, cu Dumbrăvenii de la Sibiu, cu Perişul, cu Negurenii pe unde erau brăileni, au 
întemeiat familii, au închegat  rudenii, au cultivat tradiţii, au adus cu ei obiceiuri, denumiri ale locurilor de unde 
veneau, biblii, au ridicat biserica, au trăit.  
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Prin 1917, după dezastrul de la 
Turtucaia, din 1916, când s-au întors, 
după bejenia din calea bulgarilor şi 
germanilor, n-au avut nici fir de recoltă, 
dar prin pârloagă au găsit uluitor  
“samuraslă” (termen din slavă, care 
defineşte plante răsărite de la sine din 
seminţe, tuberculi sau bulbi, nescoşi din 
pământ la recolta anului precedent- n.n.), 
din care au refăcut viaţa culturilor din 
zonă.  

Iar oltenii veniţi aici şi-au dat şi obolul 
de osândă al pierderilor de vieţi, 
războaielor celor mari ale României, 
sistemelor politice, chiar şi convulsiilor 

din Decembrie ‘89. 
  Acum satul este mult mai mic. Oamenii care moştenesc amintirile acelei vremi sunt mult mai puţini. Au mai 
venit alţii şi alţii, şi nu mai sunt olteni “de spiţă” decât vreo trei familii. Din cele 80 rămase (ceva peste 250 de suflete) 
să vieţuiască într-o parte de lume, în care eu însumi dobrogean de-o viaţă am păşit întâia oară, cu destulă sfială,  ca-
ntr-un fel de muzeu. De ce muzeu? Pentru că am pătruns într-o casă de prin 1904, aproape neschimbată, care fusese 
“prăvălie cu biliard” cândva, pentru că am dat cu ochii de case dintr-un alt timp, mult mai făloase şi mult mai părăsite, 
care nu par să facă parte din decor. Semn că aici se trăia altfel. Am fost întâmpinat cu ”Cristos s-a înălţat” şi cu ouă 
roşii, căci era Ziua de Înălţare, adică Ziua Eroilor acestui Neam. 

Şi pentru că acest neam a ştiut mereu să-i onoreze pe cei pierduţi prin războaie, pentru ca ei să poată fi acum, un 
domn, descendent al primilor olteni care au “reinventat” satul, Anghel Constantinescu, inginer pensionar, a găsit de 
cuviinţă, ca, în pofida faptului că satele şi chiar comuna cea mare, de care satul aparţine, nu au reuşit, să ridice, în 
curtea bisericii, un monument care să amintească de cei căzuţi, Fiii satului sau, mai bine zis, bunicii şi străbunicii 
satului. 

A început cu munca de convingere, apoi, 
cu umbletul pe la cei ce puteau sprijini 
proiectul, care cu o roabă de pietriş, care cu 
un sac de nisip, care cu un sac de ciment, 
ici colo, ceva contribuţii cu bani ... Pe 
urmă, lunile de tărăgănare, munca propriu-
zisă, birocraţia, dar şi oamenii inimoşi care 
au compensat toate frustrările.  

Iar, în Ziua de Înălţare, leat 2012, un 
grup de localnici, o ceată de copii frumoşi, 
4-5 invitaţi, tânărul preot sufletist al satului, 
Dumitru Gabriel, şi el piesă de bază în 
angrenajul efortului, ajutat de părintele 
Antim de la Mănăstirea vecină, de la 
Dumbrăveni, au creat o atmosferă de mare 
emoţie, sfinţind şi inaugurând, spre aducere 
aminte, un monument important, într-un 
sătuc dobrogean unde se respiră româneşte. 

Domnul Constantinescu a dorit să specifice că această ceremonie trebuie să devină tradiţie, trebuie dată din mână-n 
mână, mai ales copiilor prezenţi, spre amintirea celor 17 eroi ai satului din Primul Război, cei 9 din Al Doilea Război, 
cei trei martiri ai închisorilor comuniste şi a tânărului căzut în Decembrie ‘89. 

De Înălţare, stimaţi cititori, se cuvine să subiectivez emoţia şi să menţionez că m-am simţit bun şi frumos, alături 
de oameni pe care nu-i cunoscusem niciodată, dar care ştiau foarte bine de unde vine şi încotro trebuie să se-ndrepte 
istoria acestui neam.  

Acolo, în satul dobrogean, acela mic, unde, lângă biserică, există un reper geodezic şi o placă de tablă pe care scrie: 
Bucureşti-255 km. 

Am uitat să menţionăm (rugăm să fim iertaţi!) că satul acesta, cam necunoscut, a dat judeţului Constanţa un prefect 
destoinic, energic şi cu iniţiativă, prin anii ‘90.  

Se numeşte ANGHEL CONSTANTINESCU şi locuieşte într-o casă ridicată de străbunicul său, care se numea ...  
Anghel Constantinescu,  prin anul... , ghiciţi?, 1904! 
Lt.col.(r) Dan Nicolau 



 
 

 
În ficare an, la Înălţarea Domnului, a intrat în tradiţie 
să aducem un prinos de recunoştinţă eroilor 
neamului, care s-au jertfit pentru apărarea pământului 
strămoşesc.  

De altfel, după Primul Război Mondial, s-a 
hotărât ca, în această zi  importantă a creştinismului, 
să se sărbătorească şi Ziua Eroilor, România 
devenind primul stat din lume care a decretat această 
zi ca sărbătoare naţională. 
  Mormintele şi monumentele eroilor la care 
depunem flori, aprindem lumânări şi ne reculegem 
reprezintă un simbol al dăinuirii noastre în timp, al 

sacrificiului suprem pentru înfăptuirea idealului naţional. 
       Ziua Eroilor este un minunat prilej de a cinsti, aşa cum se cuvine, memoria ostaşilor noştri jertfiţi în lupta pentru 
apărarea ţării, credinţei şi neamului. În Panteonul Eroilor Neamului, se înscriu, la loc de cinste, şi locuitori ai satului 
Sinoe. 
 În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, soldaţii români au fost mobilizaţi pentru a lupta împotriva 
duşmanului care ameninţa libertatea şi integritatea statului. Chemării la oaste i-au răspuns şi tinerii localităţii Sinoe, 
care au luptat cu vitejie şi şi-au dat viaţa pentru libertate. Tributul localităţii Sinoe a fost unul dureros, peste 37 de 
tineri pierzându-şi viaţa în lupte, atât în interiorul ţării, cât şi în afara frontierelor sale, pentru libertate. 
 Reîntorşi de pe front, tinerii din  Sinoe au fost nevoiţi să lupte din nou, de data aceasta pentru libertatea lor şi a 
familiilor lor, pentru apărarea proprietăţilor si a bunurilor căştigate cu trudă. Au trebuit să lupte împotriva regimului 
comunist, un regim dur, impus cu forţa de tancurile sovietice. Lupta anticomunistă s-a desfăşurat sub forma rezistenţei 
faţă de regim. De-a lungul a 10 ani de rezistenţă anticomunistă, au fost arestaţi 37 de respectaţi membri ai localităţii 
Sinoe, care au fost supuşi torturii şi, ulterior, unor procese, în urma cărora au primit pedepse grele. Şi asta doar pentru 

că au îndrăznit să se opună unui regim care le fura 
libertatea, bunurile, viaţa chiar.  
 Să ne înclinăm şi noi toţi – copiii străbunilor 
noştri martiri – cu adâncă emoţie şi respect, în faţa jertfei 
celor care au făurit poporul român şi au apărat, cu preţul 
vieţii lor, graniţele Patriei şi să presărăm pe mormintele şi 
la monumentele eroilor, lacrimile recunoştinţei, 
aprinzând, totodată, o lumânare care să le lumineze calea 
întru veşnicie! 

Recunoştinţă veşnică si glorie eternă eroilor neamului 
românesc! 
Borcan Mituţa, profesoară, Şcoala cu Cls. I –VIII, 
Sinoe 

 
”Ziua Eroilor a fost ziua în care am celebrat oamenii 

care au cazut la datorie, în al Doilea Război Mondial sau în lupta împotriva regimului comunist, oameni cărora le 
spunem EROI. 

Omagiul adus de către militarii prezenţi la ceremonie a fost 
magnific şi interesant. Copiii au interpretat  cântece de vitejie, în 
memoria eroilor satului căzuţi la datorie. Invitaţii erau urmaşi ai 
eroilor comemoraţi, dar şi veterani de război. Cu toţii au depus 
coroane de flori şi au ţinut momente de reculegere. 

Copiii mai mici au depus şi ei, unul cate unul, flori de liliac, la 
momumentul închinat eroilor satului Sinoe şi, apoi, au ascultat 
povestiri pline de învăţăminte despre trecutul lor de la cei 
prezenţi, care au luat cuvântul. 

Militarii prezenţi la comemorare erau în ţinută de gală şi 
au prezentat onorul militar celor căzuţi, fiind impresionaţi de 
ţinuta lor. 
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Pentru mine, a fost un eveniment marcant, deoarece, văzându-i pe acei militari şi ascultand discursurile 
invitaţilor, am dorit să devin şi eu militar şi să slujesc ţara.”  

Sava Alexandru, elev cls a VIII-a, Şcoala cu Cls. I –VIII, Sinoe 
 

”Pentru mine, Ziua Eroilor înseamnă cinstirea 
eroilor neamului şi, în special, a celor din satul 
nostrum, căzuţi la datorie pentru apărarea ţării. 

La aceasta sărbătoare, mi-a plăcut ceremonia de 
depunere a coroanelor de flori de către urmaşii celor 
morţi ân război şi veteranii de război. 

Militarii au prezentat onorul militar celor căzuţi în 
luptă. 

Unii dintre supravieţuitori ne-au povestit prin ce 
chinuri graznice au trecut şi, de aceea, consider că 
această zi este una specială pentru mine. Este ziua în 
care mereu îmi voi aduce aminte de eroii satului.” 
Roşu Elena-Gabriela, elevă cls a VIII-a, Şcoala cu cls. 
I – VIII, Sinoe 

“Ziua Eroilor” 
Comemorarea Zilei Eroilor este una specială pentru noi, elevii, întrucât ne sunt prezentate evenimentele care au 

avut loc și ,anume, lupta împotriva regimului communist, dar şi eroii căzuți la datorie pe câmpurile de luptă. 
Ziua Eroilor a fost un eveniment marcant pentru noi, dat fiind faptul că veteranii de război invitați la această zi 

specială ne-au indus, prin modul lor de a povesti, prin întâmplările și chinurile groaznice pe care le-au suportat și prin 
care au trebuit să treacă, atât stări de melancolie, de tristețe, dar, în același timp, ne-au făcut mândri că facem parte din 
comunitatea noastră. 

Acest moment a fost marcant în copilăria noastră, iar dorința unor dintre noi este de a sluji țara cu vitejie așa cum 
au făcut-o și eroii noștri. 

Colectivul de elevi de la Şcoala cu Cls. I – VIII, Sinoe 
 
 
 
 
 

 
 
 

Versuri găsite ȋn ranița unui soldat mort ȋn toamna anului 1918, 
pe muntele Sorica, din Carpații de Curbură 

Nu plânge, Maică Românie … 
 
 

 
"Nu plânge, Maică Românie,  

Că am să mor neȋmpărtășit!  
Un glonț pornit spre pieptul tău,  
Cu pieptul meu eu l-am oprit....  
 

Nu plânge, Maică Românie! 
E rândul nostru să luptăm 
Și din pământul ce ne arde 
Nici o fărâmă să nu dăm! 

 
 

 
 Nu plânge, Maică Românie! 

Pentru dreptate noi pierim; 
Copiii noștri, peste veacuri, 
Onoare ne vor da, o știm! 
 
      Nu plânge, Maică Românie ! 
Adună tot ce-i bun sub soare; 
Ne cheamă și pe noi la praznic, 
Când România va fi Mare!" 
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Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria”, 
subfiliala Medgidia, cu deosebită bucurie în suflet, 
retrăieşte, împreună cu voi, momentele memorabile ale 
istoriei naţionale, atât de bogată în fapte de vitejie, cu eroi 
autohtoni care nu au murit niciodată, fiind veşnic 
pomeniţi, astăzi de ziua lor. 

Noi, cei mai în vârstă, împreună cu tinerii de azi, 
desfăşurăm activităţi menite să imortalizeze acţiuni 
practice care vor rămâne scrise în istoria prezentă pentru 
clipe memorabile în albume, la care, cu drag privind, veţi 
constata secvenţa prinosului de recunoştinţă adus faptelor 
eroilor ce nu mai sunt printre noi, dar care au cimentat 
temelia unităţii neamului românesc.  

Asociaţia Naţională Cultul Eroilor “Regina Maria” 
are ca menire să scoată mereu în evidenţă tradiţiile 
populare în respectarea istoriei atât de frumoase, dar 
dureroasă în momentele de încleştare a luptelor pe viaţă şi 
pe moarte de atunci. Eroii noştri au lăsat loc pentru 
revederea noastră în ocazii deosebite organizate de 
administraţia locală şi naţională,  cu diferite prilejuri de 
evocare a neamului sacrificat în lupte, eroi ale căror fapte 
nu vor fi uitate niciodată prin veşnica lor pomenire. 
Sperăm ca, pe viitor, să se poată coopera cu deschidere 
sufletească pur româneasca pentru interesul local şi 

naţional, însoţit de sinceritatea faptelor izvorâte din 
adâncurile inimilor a acelor patrioţi care mai sunt încă. 
Vorba poetului: „Patrioţi în vorbe sunt mulţi la număr, dar 
puţini duc greul pe umăr.” 

Merităm din plin să ne cunoaştem istoria aşa cum a 
fost de-a lungul timpului, zbuciumată, umilită şi trădată 
uneori, dar să apreciem meritul unor conducători ai 
vremurilor, care nu au îngenunchiat în faţa argintului 
găurit  şi care şi-au dat viaţa pentru ca noi să fim ceea ce 
suntem. 

Dumnezeu să binecuvânteze Treimea cea Sfântă în 
vibraţia naţiunii împreună cu imnul, drapelul şi armata 
purtătoare a uniformei de credinţă a neamului, formând o 
legătură puternică, de nezdruncinat a eternităţii poporului ! 

Este o adevărată zi de sărbătoare, în care se 
acţionează cu demnitate, o demnitate care a caracterizat 
poporul român de-a lungul istoriei sale atât de 
zubuciumate, în care tinerii săi au ales să moară pentru ca 
tu, ţara, să dăinui peste milenii. 

Pe scurt, acesta este calvarul de lacrimi şi sânge al 
încleştărilor fierbinţi cu pierderi de vieţi omeneşti din 
trecutul istoriei, imortalizat pe teritoriul ţării prin troiţe, 
monumente, cimitire ale eroilor, respectând comemorarea 
lor şi a martirilor neamului românesc.  
Lt. (r) Nichita N. Traian, Preşedintele Asociaţiei 
Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”, subfiliala 
Medgidia 
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Prefectura şi Primăria Constanţa au omagiat eroii de ziua dedicată acestora. La manifestarea 

organizată la Cimitirul Central, unde au fost depuse coroane, jerbe şi flori  au participat reprezentanţi ai 
partidelor politice, ai organizaţiilor şi asociaţiilor civice printre care Asociaţia Cultul Eroilor, Asociaţia 
veteranilor de război, Liga Navală şi elevi. 

O prezenţă inedită la ceremonialul militar şi religios, a constituit-o prezenţa unui grup numeros de 
copii de la Gădiniţa “Steluţele Mării”, însoţiţi de prof. Mioara Nicoară,  prof. Georgeta Adam, părinţi şi 
bunici. 

Mulţi dintre aceştia, participanţi pentru prima dată la un astfel de eveniment, au fost plăcut 
impresionaţi de solemnitatea momentelor oferite de oficialităţile prezente şi, în mod deosebit de fanfara 
militară şi defilarea gărzii de onoare. 

Prof. Dănuţa Gabriela Brezanu 
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Comemorarea Eroilor la Mangalia, ca şi în alte părţi, a fost legată de Ziua Înălţării, sărbătoare religioasă, 

ale cărei semnificaţii nu mai au nevoie de vreo explicaţie. 
 La sfîrşitul anului trecut, de 1 Decembrie 2011, datorită unor neînţegeri legate de actul conducerii 
Primăriei, s-a simţit din plin lipsa aportului Garnizoanei oraşului în derularea ceremonialului de omagiere a 
Eroilor Neamului, ce nu şi-au precupeţit viaţa, pentru înfăptuirea României Mari. 

 Aşa se explică şi faptul că, 
acum, date fiind alegerilor locale ce 
urmau a avea loc peste trei 
săptămîni, în 10 iunie a.c., numai 
această instituţie militară, 
depolitizată, putea fi (şi a fost !) 
liantul care să lege formaţiunile 
politice, indiferent de culoarea lor, 
pe eşichierul naţional şi local, 
instituţiile statului, ONG-urile etc. 
 Măreţia momentului a fost, 
astfel, din plin trăită de cei care au 
asistat la clipe de neuitat, precum 
cea al defilării a înălţării 
Tricolorului, pe catargul din 
preajma Monumentului Eroilor, sau 
cea a intonării Imnului Naţional, 

„”Deşteaptă-te, române”, precum şi a solemnităţii depunerii de coroane de flori.  
 Spre deosebire de alţi ani, slujba de pomenire a celor căzuţi la datorie a fost cu atît mai atractivă, 
pentru locuitorii urbei, prezenţi la ceremonial, cu cît a fost invitat, pentru cinstirea eroilor turci şi tătari (ale 
căror nume se află pe lespedea comună de pe monument: ), chiar preotul comunităţii musulmane din 
Mangalia, dl Halil Ismet, preotul moscheii „Esmahan-Sultan”, cea mai veche, de acest gen, din ţară.    
 „Clipă, o, rămîi ! ... ” au fost cuvintele, din poemul „Faust”, ale nemuritorului poet german  
J.W.Goethe, pe care, insesizabil, le-au perceput toţi cei adunaţi în spaţiul arhiplin, cu inimile palpitând la 
unison. 

Era firesc, deci, ca, printre jerbele de flori, să se afle şi cele depuse de către Subfiliala Mangalia a 
Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor”-”Regina Maria” şi de  către Cercul Eroilor „Callatis”, al Liceului 
Teoretic din localitate, cu cei 17 membri, avîndu-l, ca preşedinte, pe elevul Ţîncu Jean-Ştefan, din clasa a 
IX-a C. 

Membrii Cercului Cultul Eroilor „Callatis”, 
alături de veteranii oraşului şi de membrii A.N.C.E.  

Slt (r) Emil-Corneliu Ninu, preşedintele Subfilialei 
Mangalia a A.N .”Cultul Eroilor” - ”Regina Maria” 
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 Folclorul literar 
poate lua, desigur, şi forma 
liricii evenimenţiale, 
interferenţa genurilor 
demonstrînd dificultatea 
disocierii unor specii, cum ar 
fi cea a doinei. Sub 
multiplele ei variante (de 
dor, de jale, de cătănie, 
haiducească etc.), rămîne, 
oricum, o oglindă fidelă a 
realităţii, augmemtarea eului 
impunînd-o, prim 
hiperbolizarea sensibilităţii. 
 Culegerile de folclor 
conţinînd, printre altele, 
doine, ale lui Mihai 
Eminescu sau Lucian Blaga 
sînt un exemplu de preţuire a 
înţelepciunii populare. 
 Primul Război 
Mondial a marcat puternic 
fiinţa noastră naţională, 
continuînd sentimentul 
conştientizării unităţii de 
neam şi de limbă, ce va duce 
la închegarea României 
Mari. 
 Este meritul 
intelectualităţii rurale, 
implicit al învăţătorilor, 
adevăraţi “domni” ai satelor, 
alături de preoţi, primari şi 
notari, de a fi cules şi publicat cîntecele de alean, ce “scot lumii la vedere” cea mai gravă suferinţă a unui neam – 
pierderea fiilor acestuia, a celor plînşi de părinţi, de neveste, de copii sau nepoţi, pentru că, în ceasul de cumpănă al 
istoriei, au găsit puterea să stăvilească gloanţele duşamnilor cu piepturile lor, impunînd cuvintele de foc, magice, “PE 
AICI NU SE TRECE !” 
 Florilegiul următor a avut, ca punct de plecare, “Analele Dobrogei. Revista Societăţii Culturale Dobrogene” 
din 1920, anul 1, nr.2.  Creaţiile adunate aici sînt, intitulate global “cîntece” (“Cîntecul războiului”, “Cîntec de 
război”, “Cîntec de dor”, “Cîntec dobrogean”, “Cîntec soldăşesc”, “Cîntec de tranşee”, “Cîntece din război”, 
“Cîntecul lui Ivan”, “Cîntec soldăţesc”), deoarece sincretismul este nota lor caracteristică, fuzionînd melosul cu 
logosul.   Răspunzînd unei necesităţi imediate, aceea  “a ogoirii” unei suferinţe mistuitoare, a exteriorizării unei 
“dureri înăbuşite”, descărcîndu-se, astfel de povara intimă a pierderii fiinelor dragi, aceste “cîntece” au, de fapt, 
aspectul doinei, al cărei tîlc l-a descifrat chiar Dimitrie Cantemir, în “Descrierea Moldovei”. După opinia sa, doina, 
existentă şi la albenezi, de o circulaţie, aşadar, balcanică, derivă dintr-un vechi cîntec de luptă al daco-geţilor. 
 Aducem, cu această ocazie, un OMAGIU ÎNVĂŢĂTORILOR NORMALIŞTI DOBROGENI, care au 
răspuns, la propriu şi la figurat, chemării la datorie, cînd ţara le-a cerut-o. Astfel, acoperind o arie vastă pe harta 
aşezărilor dintre ape, au adunat versul şi viersul locuitorilor din localităţi cu vechi (turceşti şi tătăreşti) sau actualizate 
nume  nişte oameni minunaţi ai catedrei, precum Perianu Vasile din Chiorcişme, Stan Mihail din Paralia-Ghelegec, 
Gheorghe Radu din Topraisar, T. Cergău şi Vasile Popa din Cicrîcoi, Caraman Nicolae din Constanţa,  Mihăilescu 
E. Gheorghe din Pazarlia (Tîrguşor), C. Martinescu din Pantelimon, Mîndru N.I. din Capugiu, Caraman C.N. din 
Cogealac.  
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1. CÂNTECUL RĂZBOIULUI 2. CÂNTEC DE RĂZBOI 3. CÂNTEC DIN RĂZBOI 
   
Foaie verde şi-un dudău, 
S-a supărat Dumnezeu 
De-atâta păcat şi rău. 
A pus vrajbă-ntre popoare 
Şi-i lasă ca să se-omoare 
Pe Francezi şi pe Germani, 
Că ei sunt mai mari duşmani. 
De la Marna la Verdun, 
Numai fum şi guri de tun, 
Curge sângele nebun; 
Iar mai sus, pe-un deluşor, 
Ce măcel şi ce omor! 
Curge sângele la vale 
De la voinicul călare, 
La Galiţia de Nord, 
Curge sângele pe glod 
De ia gonitoru-not. 
Foaie verde iasomie, 
’N noaptea Sântă Mariei 
Vine rândul României. 
Bate toba, sun’ gorniştii, 
Să se-adune rezerviştii, 
Complectaşi la complectare, 
Că sunt gata de plecare. 
Foaie verde de măr dulce, 
Ieşi, măicuţă,-n deal la cruce 
Şi vezi ţara cum ne strânge 
Şi ne-nşiră câte doi 
Şi ne duce la tranşei. 
Cad gloanţele peste noi, 
Parcă-s picături de ploi 
Şi Germanii vin şuvoi, 
Curge sângele şiroi. 
Foaie verde matostat, 
Pământule blestemat, 
De câţi ani nu te-a plouat 
De sugi sânge închegat? 
 
(Cules de la Şt. Perianu din Chiorcişme-
Constanţa, de Perianu Vasile, normalist) 

Frunză verde trei migdale, 
Devale la Turtucaia 
Curg gloanţele ca şi ploaia: 
Şi ghiulelele grămadă 
Vin ca fulgii de zăpadă. 
Foaie verde bob năut, 
Cât e Oltul de adânc, 
Eu mă mir cum l-am trecut. 
L-am trecut cu meşteşug, 
Pe două scânduri de nuc 
Şi pe doi maldări de stuf. 
Trecui Oltul jumătate, 
M-a cuprins Neamţul din spate 
Şi Turcul din altă parte, 
Şi Bulgarul din stufiş 
Trăgea gloanţe pe furiş. 
Şi cum vine-un cositor, 
M-a lovit drept în picior, 
De-am rămas făr-de-ajutor 
Şi-am umplut lunca de dor. 
Împărate Ferdinande, 
Dă poruncă, printr-o carte, 
Surorile de prin sate 
Să nu poarte părul coc, 
Că au frăţiori în foc, 
Să poarte părul pe spate, 
Că au frăţiori la moarte! 
 
 (Cules de la Mihalache Manole, din Paralia-Ghelengec-
Constanţa, de Stan Mihail, normalist) 

Foaie verde de secară, 
Mi-a trimis Regina-n ţară, 
Mi-a trimis Regina carte  
Pentru fetiţele toate, 
Să nu mai poarte mărgele, 
Că ţara-i în chinuri grele; 
Să nu mai poarte panglici, 
Că ţara-i făr-de voinici; 
Să nu mai poarte cercei, 
C-au pierdut prea mulţi flăcăi. 
Foaie verde trei scântei, 
Trei leaturi de bobocei  
Umblă Averescu-n ei, 
Să-i împartă prin tranşei. 
Din Oituz în Mărăşeşti, 
Să stai, Doamne, să priveşti 
Numai trupe româneşti, 
Prin tranşee şi prin măşti; 
Tinerei fără mustaţă 
Se luptă cu Nemţii-n faţă. 
Foaie verde meri domneşti,  
Să vii, mamă, să priveşti 
Luptele la Mărăşeşti; 
Să vezi, mamă, cum luptăm 
Şi în sânge ne scăldăm; 
Să vezi şrapnele venind, 
Obuzele bubuind, 
Săbiile zăngănind, 
Baionetele lucind, 
Şrapnele care fac groapă, 
Obuzele cum ne îngroapă. 
  
(Cules de la Maria lui Neacşu din Topraisar-
Constanţa, de Gheorghiu Radu, normalist) 

 
 

 4. FOAIE VERDE TREI GRANATE  
Foaie verde trei granate, 
Voi, fetiţelor din sate, 
Rău aţi fost, neică, ursate, 
Să n-aveţi de flăcăi parte. 
Ţările luptă de moarte 
Pentru sfânta lor dreptate; 
Se-nvrăjbi frate cu frate 
Şi-au luat foc ţările toate. 
Foaie verde de trei flori, 
Dar şi voinicii flăcăi 
Sunt creaţi mai rău ca voi: 
Ţara-i ţine  concentraţi 
Să meargă peste Carpaţi, 
Să dea mâna cu-ai lor fraţi; 
C-avem pe Bulgar în spate, 
Pe Ungur la miază-noapte, 
Dar pe Ungur când l-aş prinde, 
Ca pe-un câine l-aş întinde:. 

Mi-a strâns ofiţeri, soldaţi, 
Mi-a luat bani şi reformaţi  
Dispensaţii n-au să lupte, 
Ci sunt obligaţi s-ajute, 
Nu cu pâine sau parale, 
Ci măcar cu boi şi care, 
Să transporte de mâncare 
Pân-aproape de luptare, 
Că de-acolo duc ţăranii 
În spinare, ca ţiganii. 
În ţări s-au făcut spitale; 
Prin case mari şi prin şcoale 
Doctori şi cu domnişoare 
Stă ziua noaptea-n picioare, 
Dă la răniţi ajutoare, 
Le dă ţigări şi bomboane 
Şi-i leagă mereu la rane. 
- Măi soldat, când ai murit, 

Cine mi te-a jeluit? 
- Ia, păsările ciripind 
Şi măicuţa mea plângând. 
- Da’cine mi te-a scăldat? 
- Norii, când s-au scuturat, 
Şi roua când a picat. 
- Cine mi te-a-mpodobit? 
- Iarba, când a răsărit, 
Florile, cînd a-nflorit. 
Să vii, maică, să mă caţi 
În vârf colo de Carpaţi,  
În bătaia gloanţelor, 
C-acolo mi-a fost să mor, 
Fără scândură de brad, 
C-am luat parte la atac. 
Dumnezeu s-o milui 
Şi din mine-or răsări 
Viorele şi bujor, 
C-am fost al ţării fecior. 

(Cules de T. Cergău, normalist, de la  Paraschva Tămaş din Cicrâcoi-Constanţa) 
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Marţi, 8 mai 2012 Consulatul General al Federaţiei Ruse  la Constanţa a organizat un ceremonial militar şi 
religios pentru a marca Ziua Victoriei forţelor ruse împotriva nazismului . Evenimentul s-a desfăşurat la 
Parcela de onoare a militarilor sovietici din Cimitirul Central, unde sunt înhumaţi 555 de ostaşi care au murit 
în Dobrogea, urmare a confruntărilor militare din această zonă. 
      După intonarea imnurilor de stat, slujba religioasă a fost oficiată de un sobor de preoţi , în frunte cu IPS 
Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. 
În alocuţiunea sa ,Consulul General al  Federaţiei Ruse la Constanţa, Mihail Reva, a adus un omagiu celor 
peste 55 milioane de oameni, dintre care 25 milioane au fost cetăţeni ruşi, civili şi militari,  care au pierit pe 
timpul celui de al doilea război mondial. 
      Au depus coroane de flori reprezentanţi ai Consulatului General  al Federaţiei Ruse,ai asociaţiilor ruşilor 
lipoveni,dar şi ai Prefecturii, Consiliulului Judeţean şi Primăriei Constanţa, ai Forţelor Navale, Poliţiei, 
Jandarmeriei, ai filialelor constănţene ale asociaţiilor cadrelor în rezervă şi în retragere, veteranilor de 
război. 
       Începînd cu ora 14.00 Consulatul Genaral al Federaţiei Rusiei la Constanţa  a organizat un cocteil la 
Terasa Colonadelor la care au participat oficilităţi locale, diplomaţi ai ţărilot care au consulate deschise la 
Constanţa, reprezentanţi ai garnizoanei militare, veteran de război şi reprezentanţi ai asociaţiilor cadrelor 
militarre în rezervă şi în retragere. 
 

Col.(r) Dănulescu Cătălin 
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 Primăria Techirghiol, Liceul 
”Emil Racoviţă” din această 
localitate şi Asociaţia Naţională 
Cultul Eroilor”Regina Maria”- 
filiala Constanţa  au planificat şi 
desfăşurat în luna aprilie 2012 o 
serie de activităţi pentru 
întreţinerea Parcelei  de Onoare a 
militarilor sovietici, dispusă în 
Cimitirul Ortodox . 
Sub coordonarea,col.(r) 
Andreescu Mihail Gavril, 
preşedintele subfilialei 
Techirghiol a Asociaţiei 
Naţionale Cultul Eroilor”Regina 
Maria”,  elevi membri ai Cercului 
Cultului Eroilor din liceul “Emil 
Racoviţă”,la solicitarea şi 
îndemnul doamnei Ana Maria 
Florescu, directoarea acestei 
instituţii de învăţămînt, în zilele 
de 25-26 aprilie 2012 au cosit 
iarba, au  îndepărtat resturile 
vegetale şi au întreţinut cele 39 de 
morminte ale eroilor sovietici.  
În zua de 7 mai 2012, 10 membri 
ai filialelor constănţene ai 
Asociaţiei Naţionale Cultul 
Eroilor”Regina Maria” şi ai  
Sindicatului Cadrelor Militare 
Disponibilizate au întreţinut 
insemnele de căpătîi şi au refăcut 
inscrisurile de pe acestea şi de pe 
Monumentul ostaşilor sovietici, 
iar firma angajată de primărie a 
refăcut integral gardul exterior 
distrus de hoţii de fier vechi. 
Urmare a acestor acţiuni, miercuri 
, 9 mai 2012, în prezenţa 
primarului  Adrian Stan şi a  
viceconsului Federaţiei Ruse, a 
cadrelor militare care au lucrat 
nemijlocit la lucrările de întreţine 
,  a corpului profesoral şi a unui 
grup de elevi de la Liceul “Emil 
Racoviţă”s-a putut desfăşura în 
condiţii foarte bune un ceremonial 
militar şi religios în cinstea 
militarilor sovietici înhumaţi în 
această Parcelă de Onoare. Garda 
de onoare a fost asigurată de 
Brigada 9 
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Mecanizată”Mărăşeşti”.  Au 
depus coroane de flori 
reprezentanţii primăriei 
Techirghiol, viceconsulul 
Federaţiei Ruse la Constanţa 
şi reprezentanţii Asociaţiei 
Naţionale Cultul 
Eroilor”Regina Maria”. 
Elevii liceului “Emil 
Racoviţă” au depus flori la 
fiecare mormînt. În 
alocuţiunile lor viceconsulul 
Federaţiei Ruse, primarul 
Adrian Stan şi col.(r) Remus 
Macovei au mulţumit celor 
care s-au implicat în 
reabilitarea  Parcelei de 

Onoare şi au subliniat 
necesitatea amplificării 
acţiunilor pentru cinstirea 
memoriei eroilor care s-au 
jertfit pe cîmpurile de luptă 
pentru apărarea întereselor 
comune celor două ţări. 
În final s-a convenit ca în 
perioada următoare, 
membrii Consulatului Rus 
din Constanţa să încerce să 
identifice pe urmaşii eroilor 
sovietici înhumaţi la 
Techirghiol, iar anul următor 
aceştia să fie invitaţi să 
participe la activităţile 
organizate  de Primăria 
Techirghiol cu ocazia Zilei 
Victoriei şi să se convingă 
de ospitalitatea românească 
şi de faptul că românii 
acordă tot respectul 
militarilor străini căzuţi în 
luptă pe teritoriul ţării 
noastre. 
 
Preşedintele subfilialei 
Techirghiol a ANCE 
Col.(r) Andreescu Mihail 
Gavrilă 
 

 
 

 
Preşedintele SCMD - 
filiala Constanţa  
Col.(r) Remus Macovei  
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În noiembrie 2011, cu fonduri asigurate de către Consiliul Local, a fost 

inaugurat monumentul dedicat eroilor  şi veteranilor de război  ai comunei 
Grădina. 

 
La 9 mai 2012, pentru 

prima dată la acest frumos 
monument, am cinstit aşa 
cum se cuvine  eroii căzuţi 
în cele două războaie 
mondiale şi veteranii de 
război care au avut şansa să 
scape cu viaţă din cel de al 
doilea război mondial.   

La această manifestare a 
participat primarul 
localităţii, doamna Gabriela 
Iacobici, reprezentanţi ai 
Consiliului Local, elevi şi 
profesori de la şcoala din 
localitate, un număr 
important de  locuitori ai 
comunei.   

Preotul comunei a oficiat 
o slujbă de pomenire a 

tuturor eroilor comunei, jertfiţi în cele două războaie mondiale. 
Cu această ocazie, am putut prezenta asistenţei  tripla semnificaţie a zilei de 9 Mai pentru noi, românii: 

„Ziua Independenţei”, „Ziua Victoriei împotriva Germaniei fasciste” şi „Ziua Europei”. 
Personajul cel mai important a fost dl Braşoveanu Gheorghe, veteran de război în vîrstă de 90 de ani, care 

a uimit asistenţa, prin acurateţea cu care  a povestit  întîmplările la care aparticipat în cel de-al Doilea Război 
Mondial. Venerabilul veteran a dat multă culoare manifestaţiei, pe timpul expunerii retrăind evenimentele 
tragice la care a fost martor, 
fiind ascultat cu mare 
atenţie şi aplaudat de 
întreaga asistenţă. 
  Elevii şcolii au 
prezentat un program 
cuprinzând poezii şi cîntece 
patriotice specifice 
evenimentului sărbătorit. 

În încheiere, doamna 
primar, reprezentanţii 
Consiliului Local şi ai 
Şcolii din localitate au 
depus coroane de flori .   

  
Anghel  Bardac , profesor 
de istorie la Şcoala cu 
Clasele I-VIII, comuna 
Grădina 
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Am venit pe lume într-o primăvară a anului 1951 în a 
şaptea zi a lunii lui Mărţişor şi de cînd am început a 
pricepe  mi s-au relatat drept poveşti faptele eroice 
ale bărbaţilor familiei mele. 
Tatăl mamei, ofiţer şef mecanic, în Compania 
Română de Navigaţie , era născut în Tisăul Buzăului, 
la finele secolului XIX, mai precis în 6 februarie 
1897. Primul război mondial, la data intrării 
României în conflict,1916, a fost momentul decisiv al 
voluntariatului bunicului meu , pe vasele de luptă, din 
bazinul Mării Negre. Al doilea război mondial l-a 
consumat tot pe mare, ducînd trupe germane  la 
Sevastopol, împreună cu soldaţi români. Apoi 

strecurîndu-se printre minele, capcane ale morţii, 
după  întoarcerea armelor, cu ocazia insurecţiei 
armate de la 23 august 1944. A supravieţuit cîtorva 
naufragii, dintre care cel mai spectaculos a fost 
imediat după încheierea războiului, la finele 
deceniului V al  secolului XX, naufragiul navei 
Plehanov, din golful Biscaia, supranumit şi 
“cimitirul vapoarelor” sau ”golful furtunilor”. 
De acest moment, din istoria bunicului meu, implicit 
a familiei mele şi a mea se leagă primele amintiri. 
Eram cu mama şi tata la Baia Mare, la 
cinematrograf şi deodată a apărut pe marele ecran la 
ştirile actualităţi, dinaintea rulării filmului, imaginea 
bunicului, citat de trei ori, pe întrega flotă română de navigaţie ca erou. Reuşise să conducă nava pînă la 

Stockolm, Suedia, în şantierul naval unde erau construite 
navele flotei noastre comerciale. Bunicul a fost primul erou, 
despre care am aflat eu, public şi oficial.  
Tatăl tatălui meu, Simion Aldea, a fost rănit în septembrie 
1944 şi a decedat pe front. A făcut parte din Regimentul 34 
Infanterie Constanţa. Al doilea erou al familiei. 
Tatăl meu, colonelul Corneliu Aldea, absolvent al Şcolii de 
ofiţeri de infanterie 

“Mihai 
Viteazu”Bucureşti, a 
făcut parte din ultima 
promoţie a mareşalului 
Ion Antonescu, 
numărînd 669 de 
ofiţeri. Decedaţi pe 
front 101. Eroi… Cine-
i mai ştie, cine-i mai 
pomeneşte? Poate liga 
pentru cultul eroilor... 
A fost repartizat la 
Regimentul 34 
Infanterie Constanţa, 

care s-a deplasat pînă la locul unui mare dezastru, pentru tineri ofiţeri 
şi soldaţi români, Oarba de Mureş. Soldaţii sanitari, a căror misiune 
era trierea trupurilor sfîrtecate, au recuperat plăcuţele cu datele de 
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identificare ale celor lipsiţi de semne vitale, printre care se afla şi tatăl meu. Însă, om norocos, 
brancardierilor recuperatori de trupuri încă vii, li s-a părut că rănitul din Compania comandă a Regimentului 
34 Infanterie Constanţa reaspira încă. Era 19 septembrie 1944. În Spitalul 16 de campanie, cu diagnosticul 
plagă sifon schije1/3 medie braţ stîng şi plagă oarbă schje regiunea axială stîngă, a fost propusă amputarea 

braţului. Cu o furie maximă, tata 
a scos pistoletul şi l-a somat pe 
medic că îl împuşcă dacă nu îi va 
salva braţul (tatăl meu era şi 
stîngaci). Dr.Sasu a trecut la 
extracţia schijei şi i-a salvat 
braţul.A doua zi spitalul a fost 
evacuat  şi tata , cu un tren sanitar 
a ajuns la Spitalul Militar Central 
din Bucureşti, unde tratamentul şi 
recuperarea au durat încă o lună. 
Neţinînd cont de faptul că prin 
decesul capului de familie, tatăl 
său Simion Aldea, Corneliu 
devenise ocrotitorul legal al 
Iozefinei Aldea, mama sa şi al 
celor două surori Viorica şi 
Natalia şi fiind încă convalescent, 

în aprilie 1945 şi-a urmat regimental în Tatra, în Cehoslovacia  , la Banska- Bistriţa, unde va fi din nou rănit. 
Schje în picioare (extrase ulterior), schije în ochiul stîng, amintire pe viaţă din timpul  conflagraţiei 
mondiale. 
În urma acestor acte de eroism, 
ministrul apărării naţionale , 
generalul de corp de armată 
Constantin Vasiliu Răşcanu, prin  
Decretul nr. 2259 din 20 iulie 1945 
conferă tatei  Ordinul “Steaua 
României” cu spadă în grad de 
Cavaler cu Panglică de” Virtute 
Militară” şi “Frunză de Stejar”. 
Pentru faptele de arme săvîrşite pe 
frontul antifascist în Ungaria şi 
Cehoslovacia a fost  decorat cu 
“Coroana României”. Atît “Steaua” 
cît şi “Coroana”, două decoraţii  de 
excepţie,  au fost  predate în anul 
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1954, primind în schimb Ordinul “Steau 
Republicii Populare Române clasa a V a”. 
Conducătorul de atunci al României,doctor 
Petru Groza, a dat mîna cu  eroi de pe front, 
invitaţi la Bucureşti, cu această ocazie, printre 
ei aflîndu-se şi tatăl meu. 
A mai primit şi “Meritul Militar clasa I-a” şi 
“Victoria asupra Germaniei, în timpul marelui 
război pentru apărarea patriei 1941-1945”. 
Decretul nr. 119505 consfinţeşte acordarea, la 
9 mai 1946, sublocotenentului Aldea Simion 
Corneliu, a acestei ultime decoraţii,  prin 
ordinul Prezidiului Suprem al Uniunii 
Sovietice. Pe ea sunt încrustate următoarele 
cuvinte:” Cauza noastră este justă. Noi am 
cîştigat”. 
Şi pentru că nu a semnat adeziunea de partid, 
la 40 de ani, la întîi martie 1960 tata, 
locotenentul colonel Aldea Corneliu, a fost 
trecut în rezervă. Prin hotărîrea Pactului de la 
Varşovia, ţările socialiste şi-au redus 
efectivele militare, primii pe liste au fost cei 
din vechea gardă, “domnii”, nu “tovarăşii” 
ofiţeri. 
Tatăl meu şi-acontinuat cariera civilă, şef al 
serviciului transporturi la Export lemn , în 
portul Constanţa, pînă în octombrie 1979, cînd 

s-a pensionat. 
În anul 1994 i s-a amputate piciorul drept, cel 
rănit la Banska Bistriţa, în Cehoslovacia. A 
supravieţuit încă nouă ani amputării, pînă în 
aprilie 2003, la vîrsta de 83 de ani. 
Din decenţă şi delicateţe nici nu a vrut să audă 
de înscrierea pe lista handicapaţilor. Nu a 
făcut rabat de la principiile sănătoase ale 
educaţiei din familie şi şcoala militară. Îmi 
spunea:”Coculica taichii, mareşalul ne-a 
inoculat sentimentul demnităţii ostăşeşti. 
Soldatul îşi serveşte  patria şi poporul. El nu 
are voie să se înregimenteze politic. Onoarea 
militară şi jertfa supremă pentru apărarea 
patriei sunt cele două deziderate ale 
purtătorilor de insemne militare.” 
A fost condus pe ultimul drum de către 
camarazii săi, veteranii  de război, cu 
onorurile de rigoare, ca un adevărat erou. A 
trăit frumos şi la aproape un deceniu de la 
trecerea în eternitate demonstrează că eroii nu 
mor decît fizic… ei ne veghează dintr-o altă 
dimensiune, de pe căi astrale. Nouă nu ne 
rămîne decît să le venerăm memoria şi să 
transmitem urmaşilor că”nimic din ce este 
românesc, nu piere!” 
Carmen AldeaVlad 
Nepoată şi fiică de eroi 



 
 

 
Acum cinci ani, o parte dintre copiii 

foştilor deţinuţi politici tătari a început 
să strângă bani de la urmaşi şi de la alţi 
etnici tătari cu suflet, pentru ridicarea 
unui monument. Iniţiatoarea 
proiectului, profesoara Güner Acmola, 
urmaşă a opt deţinuţi politici, a 
întocmit dosarul cu actele necesare 
construirii acestuia. Arhitectul Abdişa 
Abdişa şi-a dat acordul pentru 
construcţie şi chiar a întocmit proiectul 
.  

După obţinerea autorizaţiei, 
membrii Comitetul de iniţiativă au 
început să caute un loc pentru 
amplasarea monumentului. Deoarece, 
dintre deţinuţi, 80% erau preoţi 
musulmani, au solicitat aşezarea 

acestuia în spaţiul interior sau exterior al unei moschei, dar muftiul Murat a refuzat orice implicare. Atunci, 
s-au adresat conducerii UDTTMR. Avocatul Varol Amet, preşedintele Uniunii, a fost de acord cu 
amplasarea monumentului în curtea sediului din str. Hasdeu, nr. 56, Constanţa.  

După doi ani de tergiversări, cu ajutorul firmei de construcţii conduse de Ion Maceac, s-a început 
înălţarea monumentului. Dar, când lucrările erau aproape finalizate, „s-au ridicat vocile celor din tabăra 
adversă istoriei comuniste şi postcomuniste” (Ablez Aidin şi Ibraim Orhan), după cum afirmă iniţiatoarea 
proiectului. Aceştia au cerut anularea aprobării, dărâmarea construcţiei şi curăţarea locului. 

Dând dovadă de solicitudine, tânărul  preşedinte UDTTMR a ajutat micul grup de urmaşi să transforme 
plăcile de marmură cumpărate în plăci comemorative, pe care a fost scris un text bilingv, în tătară şi în 
română, pe care le-au amplasat în: Crimeea, la sediul Universităţii KIPU de Inginerie şi Ştiinţe Filologice; la 
sediul Uniunii, pe un perete exterior; la o geamie din Valul lui Traian; la Primăria din Năvodari, pentru a fi 
pusă într-un loc corespunzător. Ultima s-a montat pe „Monumentul Patriotului Tătar” din satul Tătaru, 
comuna Comana, localitate de renaştere cultural-naţional-politică tătară, în perioada interbelică. Mulţi dintre 
fiii satului Azaplar au devenit simboluri ale culturii tătare şi luptători pentru drepturile semenilor lor, zece 
dintre ei fiind detinuţi politici..  

Prin bunăvoinţa primarului din 
comuna Comana, Adam Ion, 
monumentul, din marmură neagră, înalt 
de 1,40 m,  fixat pe un soclu de beton şi 
înconjurat de un gard de fier, este 
amplasat într-o piaţetă din faţa Şcolii cu 
Clasele I-VIII „Negip Hagi Fazâl”.  

La dezvelirea sa, pe 26 mai 2012, au 
fost invitaţi urmaşii deţinutilor politici 
tătari, membri ai Asociaţiilor „Cultul 
Eroilor” şi  „Pro Basarabia şi 
Bucovina”, filiale din Constanţa, 
reprezentanţi ai administraţiei  publice 
locale, fii ai satului. 
 
Prof. BREZANU DĂNUŢA-GABRIELA 

 
 



 
 

Neştiuţi, nerecunoscuţi şi urmăriţi de regimul communist 
Deşi sunt membru al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor “Regina 
Maria” de foarte scurt timp, am reţinut răsfoind mai multe numere ale 
revistei asociaţiei Arma Pontica, grija cu care sunt prezentate aspecte 
necunoscute ale participării militarilor constănţeni la confruntările 
celui de al doilea război mondial. Avînd în familie trei veterani  m-am 
hotărît să scriu cîteva amintiri ale acestora şi pun în valoare unele 
fotografii, adevărate mărturii documentare ale tragediilor trăite de 
miltarii români, care au fost păstrate cu sfinţenii în familia noastră. 
În acest număr am să fac referire la  sublocotenentul Turculeţ 
Alexandru, care atunci cînd conducătorul statului, Ion Antonescu, a dat 
celebrul ordin” Vă ordon treceţi Prutul ”avea doar 30 ani. Tânărul 
rezervist, soblocotenentul Turculeţ Alexandru, din Constanţa de curând 
căsătorit cu Ioana Simionescu, a fost trimis pe frontul de est, pentru 
eliberarea teritoriilor luate prin “raptul sovietic” din vara anului 1940, 
bazat pe întelegerea dintre cei doi dicatatori: I.V. Stalin(bolşevic 
comunist de stânga) şi Adolf Hitler (naţionalist extremist de dreapta), în 

urma tratatului Ribbentrop-Molotov din 23 august 1939. 
Era încadrat în grupul de intendenţă pentru 
aprovizionarea cu hrană a trupelor de pe front, 
având ca ordonanţă pe tânărul caporal, Mihai 
Ion, din satul Cuza Voda (Docuzol). Pe acesta 
, eu  Tomici Octavian Traian, l-am cunoscut în 
primii mei ani de profesorat (1962- 1963), în 
acest sat dobrogean. 
Pe timpul celor 1159 de zile ale campaniei din 
est, când trupele române au luptat alături de 
trupele germane pentru eliberarea 
pământurilor strămoşeşti de la răsărit 
ajungând,  până la Cotul Donului. Tînărul 
rezervist a cunoscut toate greutăţile şi 
suferinţele acestei campanii, fiind marcat în 
mod deosebit  de zilele şi săptămânile care au 
urmat dezastrului suferit de armatele aliate 
germane, române şi  italiene, în  iarna anului 1942-1943, când armatele sovietice au rupt frontul de la 
Stalingrad  iar  retragerea dezordonată care a urmat a fost plină de pericole şi greutăţi . 
Din numeroasele întâmplări povestite fetelor sale, la caţiva ani buni după razboi şi cuprinse intr-o lucrare 

intitulată: ”Genealogia rădăcinilor din care ne 
tragem ”, netiparită încă, alcatuită de fiica 
cea mare a domnului Turculeţ – Doina 
Turculeţ (căsătorită  Tomici), mi-a reţinut 
atenţia întamplarea privitoare la trecearea 
unui râu fără pod, pe o pantă abruptă şi 
îngheţată, unde toate maşinile, tancurile şi 
tunurile se rostogoleau în valea prăpăstioasă 
şi alunecoasă.  
La întrebarea caporalului, ordonanţa Mihai 
Ion:”Ce facem domnule sublocotenent?”, 
acesta i-a răspuns :”Viaţa noastră este în grija 
Celui de Sus şi în mâinile tale care conduci 
camionul.” 
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În această situaţie, tânărul caporal a 
propus să facă trecerea prin acea 
porţiune periculoasă, cu mare 
viteză. 
Încercarea a reuşit şi dupa ei, 
celelalte maşini şi utilaje procedând 
identic, au reuşit să treacă peste 
valea râpoasă ce-i ţinea în loc, 
urmăriţi îndeaproape de  trupele 
ruse. 
Reântors de pe frontul de est, a 
continuat să activeze ca voluntar, 
impreună cu soţia sa, în 
detaşamentul de Cruce Roşie de la 
Techirghiol şi apoi Turnul 
Măgurele, în care se angajaseră 
înainte de plecarea pe front.  
După instalarea regimului comunist  
au urmat  etatizarea băncilor, 

naţionalizarea mijloacelor de producţie (fabrici, uzine, mici întreprinderi) şi din 1949 colectivizarea forţată a 
agriculturii după model sovietic.  În anul 1948  Bancă  Comerţului, Meseriilor şi Agriculturii Dobrogene- 
SAR Constanţa, ce funcţiona încă din 1925 şi al cărui director era încă înainte de al II-lea  război mondial, 
tânărul finanţist, Alexadru Turculeţ, a fost desfinţată . 
Tinerii Alexandru şi Ioana Turculeţ au fost nevoiţi să-şi caute noi locuri de muncă, având de întreţinut o 
familie cu doi copii. 
Anii care au urmat le-au adus multe schimbări, fiind nevoiti să accepte să-şi părăsească locuinţa din 
Constanţa şi să se mute la Medgidia, unde se înfinţase filiala Băncii de Stat din Medgidia, fiind funcţionari şi 
apoi în conducerea aceste filiale. 
Necazurile nu s-au terminat, deoarece, nefiind membri de partid reprezentanţii regimului nou  instalat, nu 
puteau avea  deplină încredere în acest tânar, care “se întorsese” de pe front cu toate alimentele ce le avea 
pentru aprovizionare, pentru a le preda cu proces verbal unităţii militare din care facea parte- motiv pentru 
care foştii camarazi de arme  şi superiorii au râs de această cinste dusă la extrem. 
Tovarăşii comunişti, ajunşi la putere, vor începe urmărirea securistică cum reiese din dosarele, obţinute de la 
CNSAS , care ne dau câteva date despre perioada 1965-1967 până la decesul acestui OM care a dovedit  
cinste, curaj, demnitate şi o mare dragoste de neam şi de ţară. 
Ar mai fi de remarcat faptul că 
autorităţile comuniste nu i- au 
recunoscut calitatea de veteran de război 
sublocotenentului Alexandru Turculeţ. 
 
11.06.2012 Tomici Octavian Traian 
 
P.S. 
Am folosit pentru documentare 
urmatoarele:  
documente din arhiva personală  
- note autobiografice ale veteranului 
Alexandru  Turculeţ din aprile 1953 
- fotografii din arhiva familiei  
- lucrarea biografica şi autobiografica 
“Geanologia rădăcinilor din care ne 
tragem” (netipărită întocmită de Doina 
Tomici, fiica veteranului decedat) 
- pagini din dosarul lui Turculeţ 
Alexandru de la CNSAS 
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…iar, anul trecut, la Rădăuţi!  
Nişte grupuri de copii, dirijate de 

profesori sufletişti, au ales să caute şi să 
îngrijească mormintele străbunilor lor. 
Copiii erau din Germania, iar mormintele 
erau în România. Războiul cel Mare se 
întâmplase peste tot. Bunicii şi străbunicii 
lor l-au sfârşit aici. Iar ei, mânaţi de pulsul 
cunoşterii de sine, au venit să se 
îngrijească de memoria şi mormintele lor.  
      Mai întâi cu ajutorul unui colonel 
rezervist de tancuri, dl Valentin Treml (71 
ani), care a fost desemnat de forurile 
germane să răspundă de dezhumări şi de 
realocări în locuri de onoare, ale celor 
căzuţi în România şi nu numai (dar, de aici,  n-a mai plecat, recăsătorindu-se la Iaşi!).  Şi i s-au alăturat, 
puţin câte puţin, profesori şi elevi, care, cu fonduri cârpite de pe la fundaţii, de la Ministerul Apărării al 
Germaniei, şi chiar contribuţii ale familiilor copiilor, au slujit memoria celor căzuţi.  
      Mai întâi, anul trecut, la Rădăuţi, unde este un cimitir german al soldaţilor căzuţi. Împreună cu polonezi, 
în total vreo 36 de puştani, au curaţat cimitirul, i-au dat o nouă faţă. A fost ca un team building, pentru că aşa 
au cunoscut miracolele Bucovinei până la Putna şi dincolo de ea. S-au făcut seri germane şi seri româneşti, 
meniuri germane şi meniuri româneşti, cântece, dansuri la fel de bilingve ... S-au împrietenit. Din păcate, un 
moment sumbru a marcat acea perioadă. Un Florin român s-a izbit crunt de o tragedie: i-a ars casa şi a 
pierdut un frate de 5 ani, care încerca să salveze un căţel din incendiu! L-au menajat cu toţii până să-i spună, 
pentru că avea probleme cardiace aflate de grup. Or, dacă întreg grupul ştia asta, însemna că... era grup 
adevărat. În sfârşit, toţi copiii germani au adunat, din banii lor de Coca-Cola, 300 de euro, ca să-l ajute 
cumva ...     N-adaug nimic de prisos. Cred că aspectul comunicării   a arătat partea bună a lucrurilor! 
      Florin este acum la Constanţa, cu acelaşi grup. N-a vrut cu nici un chip să renunţe la acei prieteni 
câştigaţi într-o săptămână de vară! Unii-i spun socializare! Iar grupul de la Rădăuţi, reunit, face acelaşi lucru 
la Constanţa, în acest iunie! 
      Acum, ceva mai puţini, 11 puştani în jur de 15 ani, din Germania, şi alţi 11, din Rădăuţi, au venit pe 
malul mării, unde au îngrijit impecabil sectorul german din Cimitirul Central. Doamna profesoară de istorie  
Petra Klawitter, fără rigoarea germană absolută, cu o grijă mai degrabă maternală, în parteneriat cu 
doamnele profesoare de la liceul cu profil tehnologic din Rădăuţi, Cristina Grijincu şi Cristina Florea, au 
supervizat, dar au şi participat la acest proiect, nu doar cu îndemnuri. O întreprindere deosebită, îmbrăcată în 

haina respectului pentru eroi şi 
morminte, (mai rar de semnalat printre 
noi !), o manifestare plină de curăţenie 
(la propriu şi la figurat!), de limpezime şi 
de emoţie, adesea încărcată de surprize 
(prin acest proiect, mulţi germani şi-au 
găsit strămoşii aici), cum a fost povestea 
doamnei Petra, tradusă impecabil de 
domnul Treml:  
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        “Uniunea Populară pentru 
Îngrijirea Mormintelor din Război-
Volksbund, este responsabilă pentru 
noi. A început în ţară şi, mai târziu, a 
mers afară, în Polonia, România, 
Belgia, Bielorusia, Letonia etc., prin 
toate ţările Europei, pline de cimitire 
germane.  Pentru că trebuie să folosim 
amintirea şi pentru generaţiile 
următoare. Asta a adus copiii. Nu 
contează naţia. Contează prietenia care 
se naşte între ei, deasupra străbunilor. 
Vor şti, astfel, s-o ducă mai departe. 
Anul trecut, am fost cu aceeaşi grupă la 
Rădăuţi, cu români şi polonezi, care n-
au mai putut veni anul acesta. 
Finanţarea este a asociaţiei căreia îi 

putem spune semi-statală. Autocarul ni l-a dat armata germană, pentru toată perioada. Au mai contribuit şi 
alte fundaţii, firme private şi chiar părinţii, care au dat câte 200 de euro pentru fiecare copil. Chiar comuna 
doamnei Petra a susţinut financiar proiectul. 
       Ca o întâmplare, am spune inedită, la Rostock, era, printre altele, îngrijit mormântul unui român, despre 
care nu se cunoştea nimic, nici familie, nimic, decât că era român, luptase alături de noi, căzuse pe front, era 
onorat şi un zvon spunea că-i de pe lângă Timişoara, de la Jimbolia. Omul (neamţul  n.n.) de 80 de ani a 
mers la Jimbolia, l-a găsit pe dl Vasile M., l-a luat la Rostock, unde s-a plâns din suflet şi s-a depus un 
tricolor pe mormânt. Românul era, cândva, într-o închisoare austriacă, au fost întrebaţi cine vrea să lupte 
contra ruşilor, românul vostru s-a înrolat, a luptat, a căzut. De-atunci, s-au creat legături, ne scriem, deşi s-ar 
putea scrie o carte despre lucrul ăsta.  Copiii relaţionează foarte repede, se înţeleg de minune, sunt două 
culturi diferite, sunt curioşi, învaţă repede (eu însumi deja eram la “bună ziua”, “salut!”, “mulţumesc”, “la 
revedere” etc.- n.n.), se egalizează. Anul trecut, la Rădăuţi, au plâns de-a dreptul,  la despărţire... 
       Măsura în care am găsit noi cimitire, la Cobadin, de exemplu, ne încurajează să credem că proiectul va 
continua, în beneficiul tuturor, dar, mai ales, al copiilor, care poartă cu ei experienţe noi, de fiecare dată. 
Cimitire mai sunt. La Topliţa, la Soveja, la Brăila, la Oituz şi câte altele ... Ne adună străbunicii! Şi asta este 
foarte important!” 

Ideea zilei ăsteia este una de drag. Mi-a fost drag de ei toţi, nemţi, bucovineni, profesori de..., nu contează 
naţia, de ofiţerii superiori în rezervă ai Armatei Române, care, alături de copii, frecau cu perii de sârmă 
crucile din cimitir pe un soare năucitor, nu tocmai recomandat vârstei, de şeful (preşedinte, director? Habar 
n-am!) al cimitirului, prezent mereu prin preajmă, cu întrebarea: ”Aveţi nevoie de ceva?” 
      Mi-a plăcut că, în zilele de pauză ale team building-ului, copiii au văzut Murighiolul şi Braţul Sf. 
Gheorghe, peştera Sf. Andrei, Muzeul Marinei şi Muzeul Militar Naţional “Ferdinand I” din Constanţa, că 
au făcut plajă, că s-au bucurat şi că 
au lucrat incredibil de sârguincios 
pentru a arăta că le pasă. 
     De Moşii lor.  
     Mai presus de toate, ca un fel de 
zăpadă mai albă mai curată, se 
aşterne senzaţia că îngerii noştri încă 
au grijă de noi! 

Şi sunt mai aproape decât Înaltele 
Ceruri! 
 
Lt. col.(r)   Dan Nicolau    
 
 
  
     
 



26 
 

 
 

Pe teritoriul României, în circa 170 de 
localităţi, sunt înhumate rămăşiţele a 
peste 90.000 de militari germani căzuţi 
în ambele războaie mondiale. Între 
Guvernul României şi cel al Republicii 
Federale Geramane a fost semnat un 
accord privind îngrijirea mormintelor de 
război existente pe teritoriul celor două 
ţări. Uniunea Populară Germană pentru 
Îngrijirea Mormintelor de Război (VDK) 
şi Oficiul Naţional Cultul Eroilor au fost 
desemnate să efectueze tehnic această 
activitate. 

La Rădăuţi, în perioada 21 iunie - 2 iulie 
2011, s-a desfăşurat prima tabără de 
voluntari- Deutsch- Polonisch- 
Rűmanisches Workcamp-  La lucrările 
de întreţinere a Parcelei eroilor germane 
din Rădăuţi au participat  tineri  voluntari 
din Germania, Polonia şi România. 
Proiectul intitulat” Arbeit fűr den 
Frieden” a fost demarat la iniţiativa unui 
grup de profesori germani şi polonezi, a 
preotului catolic Doboş şi a lt.col. 
Valentin Treml. 

În anul 2012 acest proiect s- a 
derulat la Constanţa cu participarea 
tinerilor voluntari de la “Verbundene 
Regionale Schule und Gymnasium” din 
Rostock,  Germania şi de la Colegiul 
“Andronic Motrescu” Rădăuţi, România.  
Grupul de elevi a fost alcătuit  din 22 de 
participanţi români şi germani, însoţiţi de 
profesorii lor: Petra Klawitter, Hölger 
Klawitter, Grijincu Cristina şi Florea 
Cristina.  

Tabăra s-a desfăşurat în perioada 12- 
22iunie 2012 obiectivul principal 
constînd în reabilitarea mormintelor 
militarilor germani din Parcela de onoare 
existentă în Cimitirul Central 
Constanţa.Tinerii voluntari au curăţat 
cele 205 însemne de căpătîi şi 
monumentul central, au curăţat şi 
revopsit împrejmuirea exterioară( lanţul 
exterior, stîlpii şi poarta de acces),au 
curăţat aleea principală şi căile de acces 
şi au îndepărtat resturile vegetale 
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existente în zonă. 

În ziua de 20 iunie 2012 tinerii s-au 
deplasla la Cimitirul internaţional 
Mircea cel Bătrăn unde au îndepărtat 
resturile vegetale din jurul 
monumentului central şi a 
monumentelor existente la fiecare 
parcelă a eroilor şi în final au depus o 
coroană de flori. Petra Klawitter, şefa 
taberei, a oferit din partea unei fundaţii 
umanitare germane, maicii Veniamina, 
stareţa mînăstirii, o donaţie în bani, iar 
pentru copii nevoiaşi din comuna 
Mircea Vodă mai multe pachete cu 
articole de îmbrăcăminte. 

Programul taberei a cuprins, de 
asemenea şi diverse activităţi de 
petrecere a timpului liber, cum ar fi: 
vizitarea Deltei Dunării, a 
monumentului de la Adamclisi, a 
mănăstirii Peştera Sfântului Apostol 
Andrei, a Palatului Parlamentului,  a 
muzeului  aviaţiei din  Bucureşti şi a  
Muzeului Marinei din Constanţa, a 
Portului Constanţa. L a pensiunea din 
Costineşti s-au  organizat  două seri 
tradiţionale specifice fiecărei ţări, 
respectiv România şi Germania, ocazie 
de promovare a tradiţiilor şi 
obiceiurilor culturale, muzicale şi 
culinare.  

Această tabără s-a  încheiat joi, 
21 iunie 2012 cu un impresionant 

ceremonial la care au participat 
oficialităţi locale, reprezentanţi ai 
asociaţiilor cadrelor în rezervă şi în 
retragere, elevi de la Colegiul Naţional 
Mircea cel Bătrîn şi numeroşi 
reprezentanţi mass media. Cu această 
ocazie au fost  predate lucrările 
executate Administraţiei Cimitirului 
Central Constanţa şi au fost depuse 
coroane de flori. Din partea prefecturii 
Constanţa tuturor participanţilor la 
tabără le-au fost oferite diplome. 

 Această tabără a constituit o 
experienţă unică care a ajutat la 
dezvoltarea spiritului de echipă între 
elevi, precum şi multiculturalizarea 
acestora..                                                                                             
Profesor Grijincu Cristina 
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Asociaţia Naţională Cultul 
Eroilor”Regina Maria”- 
Filiala Constanţa a organizat 
o serie de activităţi care au 
permis unui mare număr de 
tineri să participle la 
sărbătorirea “Zilei 
Veteranilor de Război”. 

 
În ziua de 27 aprilie, la 

simpozionul  organizat  la 
“Muzeul Marinei”  din 
Constanţa, au participat 
aproximativ 100 studenţi  de la 
Academia Navală ”Mircea cel 
Bătrîn”, alături de elevi de la 
Colegiul Naţional ”Mircea cel 
Bătrîn” şi Liceul Teoretic 
”Traian”.  

 
Pe parcursul a 90 minute, au 

fost prezentate următoarele 
aspecte:  

 
Col.(r) Remus Macovei a 

făcut referiri la instituirea 
titlului de veteran de război şi 
a prezentat monumentele din 
judeţul Constanţa, ridicate în 
onoarea acestora; 

Gen. bg. (r)  Iatropol A. 
Nicolae Valentin,  în vîrstă de 
91 de ani, a prezentat amintiri 
din perioada luptelor din 
Cehoslovacia, la care a 
participat, în calitate de tînăr 
sublocotenent, 

M.M. principal (r) Remete 
Gheorghe, în vîrstă de 88 de 
ani, a prezentat acţiunile de 
luptă la care a participat în 
perioada 1943-1944, îmbarcat 
fiind pe distrugătorul 
“Mărăşeşti”; 

Cdor. (r) Nicolae 
Teodorescu, veteran al 
acţiunilor din Somalia şi Iran, 
a prezentat aspecte legate de 
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organizarea şi coordonarea unor structuri specifice luptei contra terorismului în aceste ţări; 
Mr.Sorin Constantinescu din comandamentul Brigăzii 9 Mecanizate ”Mărăşeşti”, veteran al trei 

misiuni în Afganistan, a prezentat aspecte concrete cu care militarii români se confruntă în acest 
teatru de operaţiuni. 

În ziua de 29 aprilie 2012, în mica localitate dobrogeană Sinoe, aparţinînd de comuna Mihai 
Viteazu, la monumentul care a 
fost inaugurat, în 2007, în 
cinstea celor 35 eroi ai 
localităţii, căzuţi pe  cîmpurile 
de luptă ale celui de-al Doilea 
Război Mondial şi a 61 veterani 
de război, a fost organizat un 
ceremonial militar şi religios.  

 
Primarul comunei, Gheorghe 

Grameni, şi preşedintele A.N. 
”C.E.” - “Regina Maria”, col.(r) 
Remus Macovei, au prezentat 
asistenţei importanţa 
sacrificiilor făcute de locuitorii 
comunei în cel de-al Doilea 
Război Mondial şi au subliniat 
necesitatea cinstirii memoriei 
acestora. S-a recomandat ca, 
celor 4 veterani de război care 
mai sunt în viaţă, să li se acorde 
tot respectul şi sprijinul cuvenit.  

 
Copiii şcolii din localitate au 

prezentat un program artistic, 
iar, în final, s-au depus coroane 
de flori.  

Garda de onoare a fost 
asigurată de o subunitate din 
Brigada 9 Mecanizată 
“Mărăşeşti”. 

 
 

Col.(r) Gheorghe Tudoran 
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(Opinii) 

 
“Ziua rezervistului”.  
Nu, nu am greşit titlul. Prin  H.G. nr. 467 din 12 mai 2010, având în vedere faptul că, în anul 1990, la 31 mai, 

a fost înfiinţată prima asociaţie formată din personal  în rezervă sau în retragere, reluând o tradiţie datând din 1925, 
întreruptă abuziv în 1948, se propune această dată ca zi a rezerviştilor militari. Deci, dacă se referă la rezervişti, tot aşa 
mă voi referi şi eu. Nu vreau să fac teorie, dar, pentru a-mi susţine ce  spun, mai redau o definiţie. „Prin rezervişti 
militari se înţelege orice persoană care deţine grad militar în rezervă sau în retragere, respectiv soldaţi, gradaţi, 
subofiţeri, maiştri militari, ofiţeri şi generali, indiferent de instituţia publică din cadrul sistemului de apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională în care şi-au desfăşurat activitatea”.  

De asemenea, nu anul 1925 ar fi cel de 
început, căci iată ce am găsit: „Începutul 
A.N.C.M.R.R. poate fi plasat în perioada 
marilor reforme, inclusiv militare, a înfăptuirii 
Unirii Principatelor Române de la 1859 ale lui 
Al.I. Cuza, care, prin “Legea organizării 
puterii armate” din 15 decembrie 1864, 
stabilea rolul ofiţerilor care trec în 
disponibilitate. Dar prima organizaţie 
consemnată oficial a fost “Societatea 
Veteranilor Independenţei”, înfiinţată la 
Bucureşti, în anul 1885, având ca scop 
cimentarea şi întreţinerea bunelor relaţii între 
românii care au luat parte la lupta pentru 
independenţa ţării. Societatea îşi propunea să 
acorde ajutoare băneşti, medicamente, 
mijloace pentru a se hrăni membrii nevoiaşi; 

ajutoare băneşti copiilor orfani şi văduvelor cadrelor militare”. 
Mulţi ignoră, din neştiinţă, sau alţii fiindcă se gândesc numai la ei, această noţiune de rezervist. Ei bine, 

dintotdeauna, oastea cea mare care a fost chemată pentru a salva ţara de la mari primejdii, nu numai în războaie, a fost 
formată din rezervişti. Aceştia şi-au lăsat coarnele plugului, de cele mai multe ori în grija nevestelor şi copiilor, 
prezentându-se cu entuziasm  la chemarea conducătorilor. Trecem, cu detaşarea inerentă în timp, pe lângă monumente, 
mai mari sau mai mici, pe lângă troiţe, şi, dacă avem timp, citim nume de oameni ai locului care şi-au lăsat oasele pe 
mari câmpuri de bătălii, departe de locul de baştină. Da, dar pe aceştia îi omagiem de Ziua Eroilor, vor spune unii. Aşa 
e. Avem însă un mare număr de rezervişti în viaţă, iar eu nu mi-aş dori să ajungă eroi doar pe timp de pace. Dacă noi, 
cei din diferite asociaţii cu mulţi foşti militari, mai „uităm” de definiţia de mai sus, ministrul apărării naţionale dar, 
mai ales, preşedintele ţării, care este comandantul forţelor armate, atenţie, nu suprem, acela a fost împuşcat, nu ar fi 
trebuit să uite de ei,  în mesajul transmis cu ocazia acestei sărbători. 

Activităţi concrete 
Cei în rezervă şi retragere din Constanţa, anul acesta, am fost destul de şterşi în sărbătorirea acestei zile. 

Organizaţii specifice avem, şi nu cred că au fost implicate în campania electorală. De altfel, acestea sunt 
neguvernamentale şi apolitice. Am spus şterși, în comparaţie cu alţi ani. Pot face această trimitere, deoarece sunt 
membru cu cotizaţia la zi, la mai multe astfel de 
organizaţii. Totuşi, două adunări consacrate 
acestei zile nu au fost şterse deloc. Una s-a ţinut 
în ziua de 31 mai, la Casa de Cultură a 
Sindicatelor, prin grija Filialelor  ANCE „Rgina 
Maria” şi SCMD, fiind condusă de preşedintele 
acestora, col.(r) Macovei Remus, iar alta 
organizată de Asociaţia Cadrelor Militare în 
Rezervă şi Retragere Filiala ”Tomis” Constanţa 
MAI, în ziua de 01 iunie 2012, la sala de 
festivităţi din sediul Poliţiei Municipale, 
concomitent cu Coferinţa anuală şi aniversarea 
a 21 de ani de la înfiinţare, condusă de 
preşedintele acesteia, col.(r) Marin Constantin. 
Au participat, ca invitaţi, gen. (r)  Bulai Jorj, 
prim-locţiitor al preşedintelui  Asociaţiei 
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Naţionale a Cadrelor Militare în Retragere şi în 
Rezervă din Ministerul Administraţiei şi Internelor, 
comisar şef  Pârvu Emilian, şeful Poliţiei Municipiu, şi 
un număr de membri ai Filialelor „Cultul Eroilor” şi 
SCMD Constanţa.  

Numitor comun  
Nu voi relata ce s-a discutat în ordine 

cronologică, ci pe teme, fiindcă au fost aproape 
commune, fără a se regiza din timp acest fapt. Nu 
numai haina militară a generat această comuniune de 
tematică, ci şi realitatea. Când se abordează cu 
seriozitate  problemele cotidiene şi de perspectivă, 
numitorul nu poate fi mult diferit, indiferent de 
domeniu. 
 La  adunarea celor de la „Tomis”, a participat 
şi fostul ministru de interne Doru Viorel Ursu, prilej cu care şi-a lansat şi în mijlocul foştilor colegi de muncă din 
poliţia locală cartea „Sânge şi carne de om”,   dedicată memoriei eroilor martiri din MAI, căzuţi la datorie în 
Decembrie 1989. Ca la orice adunare serioasă, deschiderea s-a făcut cu intonarea “Imnului de Stat”. Domnul fost 
ministru, în cuvântul dumnealui, normal despre carte, a mai spus că versurile acestui imn sunt perimate. Remarc 
această afirmaţie fiindcă a mai auzit-o la mulţi pseudo istorici, prin media, şi chiar la colegi de-ai noştri. Ziua Imnului 
va fi, deci nu voi fugi de tema propusă. Pe mulţi îi deranjează versul: „Deşteptă-te, române, din somnul cel de 

moarte,” considerând că e anacronic şi defetist. Păi, la 
aceste adunări, tocmai, printre altele, despre asta s-a vorbit. 
Cum să ne facem mai deştepţi în abordarea problemelor 
sociale care dor toată ţara, nu numai pe noi. Şi mai spun că 
nu există poezie, ulterior devenită cântec, cu o încărcătură 
istorică mai mare ca aceasta, cântată în momente de grea 
cumpănă. Nu s-au cântat nici “Trăiască regale!”, nici 
“Tricolorul” şi nici altele,  atât de mult.  

Din păcate, în loc să căutăm duşmanii în afara ţării, 
trebuie să-i identificăm în interior. „Acum ori niciodată 
croieşte-ţi altă soartă”. Temă comună în ambele adunări. 
Ce se va întâmpla cu soarta noastră care se schimbă de la o 
zi la alta şi pe mâna cui ne-o încredinţăm? A reieşit şi 
faptul că unii s-au păcălit în alegeri. Dar rolul aestor 
organizaţii, prin adunările lor, este de a se transforma în 
adevărate tribune de discuţii tematice şi de armonizarea 
opiniilor. Aici, se cristalizează formele concrete de acţiune 

prin care să se aducă la conoştinţă guvernanţilor nemulţumirile. 
O problemă spinoasă  ridicată de dl Marin, comună şi celorlalte asociaţii, este acea pretenţie a unor rezervişti 

sau urmaşi ai acestora de a fi ajutaţi în momente de viaţă mai grele, invocând faptul că au fost militari. Însă aceşti 
oameni nu au participat aproape nicodată la activităţile asociaţiilor, ba unii mai fac şi bârfă ieftină, la adresa celor cu 
cotizaţia la zi. Păi, din acea cotizaţie, se sare în ajutor. S-au dat şi exemple concrete în acest sens.   

De asemenea,  au fost dezbătute aspecte cu privire la problemele cu care se confruntă rezerviştii constănţeni, 
cele mai multe privind inechităţile şi ilegalităţile apărute pe timpul procesului de recalculare şi revizuire a pensiilor 
militare. S-a reliefat faptul că, în tot sistemul naţional de pensii, e haos şi incertitudine. 

La ambele adunări, în încheiere, dl col.(r) 
Alexandru Birou, membru al Cercului literar “M. 
Sadoveanu” Constanţa, a încântat asistenţa, prezentând 
câteva fabule, creaţie personală, al căror conţinut este 
strîns legat de politicieni şi caracteristicile actuale ale 
societăţii românşti. 

Un alt punct comun al celor două adunări a fost 
lipsa autorităţilor locale. Probabil, au eschivat 
fanfaronada promisiunilor electorale.  

Închei şi eu cu un vers din “Imn”: „Decât să fim 
sclavi iarăşi în vechiul nost’pământ!” 
 
      
 Cdor. av. (r) Oţelea Pavel 
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Pentru cinstirea eroilor care s-au jertfit pe 
cîmpurile de luptă, Brigada 9 Mecanizată 
“Mărăşeşti”a organizat, cu ocazia sărbătoriri Zilei 
Forţelor Terestre, un ceremonial militar şi religios la 
monumentul eroilor Regimentului 34 Mecanizat, 
amplasat pe strada Traian.  

Garda de onoare a fost asigurată din 
subunităţi aparţinînd Brigăzii 9 Mecanizate 
”Mărăşeşti”, Academiei Navale “Mircea cel Bătrîn”, 
Brigăzii de Jandarmi şi ISU Constanţa.  

După intonarea Imnului de Stat, de către 
fanfara Statului Major al Forţelor Navale, un sobor de 
preoţi militari a oficiat slujba religioasă. 

A urmat depunerea de coronae de flori de 
către reprezentanţii autorităţilor locale,  ai marilor 
unităţi din garnizoana Constanţa şi ai asociaţiilor 
cadrelor în rezervă şi în retragere. Din partea 
Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, 
coroana a fost depusă de col. (r) Remus Macovei, col. 

(r) Traian Ţăranu şi cpt. cdor. (r) Iacob Sorin.  
Depunerea coroanei şi a buchetelor de flori de 

către elevii Liceului “Traian” a reprezentat aspectul 
cel mai impresionant al întregului ceremonial, fiind 
răsplătit cu aplauze de întreaga asistenţă. 

Ceremonialul s-a încheiat cu defilarea gărzii 
de onoare şi a fanfarei militare. 

Monumentul Eroilor R. 34 I a fost construit 
cu fonduri adunate prin contribuţia cadrelor acestei 
unităţi în cinstea militarilor care s-au jertfit pe 
cîmpurile de luptă ale Primului Război Mondial.  

Proiectat şi realizat de tînărul locotenent 
Zoanel Gheorghiu, în perioada 1937-1938, 
monumentul era dispus la intrarea în R. 34 I, pe strada 
Mircea cel Bătrîn, fiind locul în care se desfăşura 
majoritatea ceremonialelor militare din garnizoana 
Constanţa. 

În anul 1977, acest monument emblematic a 
fost mutat pe faleza portului, deoarece prim-secretarul 
Vasile Vîlcu a considerat că nu este compatibil din 
punct de vedere ideologic cu impozanta clădire a 

Şcolii de Partid. Cel care a realizat, cu strîngere de 
inimă, această operaţiune dureroasă de mutare a 
monumentului a fost col. (r) Zoanel Gheorghiu, ajutat 
de fiul său şi cîţiva prieteni.  

După 1990, col. (r) Zoanel Gheorghiu, 
devenit între timp “cetăţean de onoare “ al Constanţei, 
a făcut numeroase demersuri ca monumentul să fie 
reamplasat pe vechiul amplasament. A murit cu 
speranţa că visul său va deveni realitate. Astăzi, după 
ce monumentul a fost profanat de două ori, poate că ar 
fi timpul să se analizeze cu mai mare atenţie această 
ultimă dorinţă a  celui care a  realizat acest monument 
de referinţă pentru Constanţa. 

Preşedintele SCMD Filiala Constanţa, 
    col.(r) Remus Macovei 
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Luni, 30 aprilie, începînd cu ora10,00, cu prilejul Zilei Infanteriei Române, Brigada 9 Mecanizată 

„Mărăşeşti”, în colaborare cu Asociaţia Naţională „Cultul Eroilor” Regina Maria, a organizat, în garnizoana 
Topraisar, o serie de activităţi, pentru a marca acest moment deosebit pentru militarii infanterişti,  care 
reprezintă arma cu cele mai mari efective din Armata Română. 

La ceremonialul militar şi religios, organizat la Monumentul Eroilor Regimentului 34 Infanterie, au 
participat elevi din Constanţa, Agigea, Grădina, Techirghiol şi Topraisar, cadre în rezervă şi în retragere, 
membri de familie ai militarilor din Batalionul 341 Infanterie „Rechinii Albi”. 

Preotul militar Dragoş Ciobanu a oficiat o slujbă religioasă în memoria eroilor infanterişti ai 
Regimentului 34 Infanterie, căzuţi pe un drum de luptă care a debutat la Turtucaia şi se încheie, la acest 
momemnt,  în Afganistan. După depunerea coroanelor de flori şi defilarea gărzii de onoare, invitaţii au 
participat, pe platoul din incinta unităţii, la un dinamic exerciţiul demonstrativ de instrucţie de front.  

În continuare, s-a vizitat expoziţia de armament, tehnică de luptă şi echipamente specifice, cu care 
militarii batalionului au participat la numeroase misiuni în teatrele de operaţii din Kosovo, Irak şi 
Afganistan. 

La clubul unităţii, a fost prezentat filmul „Jurnal de front”, care prezintă aspecte referitoare la pregătirea 
militară specifică în vederea îndeplinirii unei misiuni de luptă în Afganistan, precum şi la desfăşurarea 
efectivă a unei astfel de acţiuni, la finalul căreia militarii români au primit aprecieri elogioase din partea 
aliaţilor, pentru profesionalismul dovedit . 

 
Col.(r) Remus Macovei 
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LIGA MILITARILOR PROFESIONIŞTI, asociaţie reprezentativă a 
militarilor profesionişti din România, cu sediul central la Constanţa şi 
reprezentativitate în toate centrele importante din ţară, se prezintă  în faţa 
tuturor, spre a arăta ce a făcut şi ce face pentru promovarea imaginii şi 
intereselor militarilor profesionişti, pentru îndeplinirea obiectivelor înscrise în 
statut.  

Avem datoria de a ne prezenta aşa cum suntem, pentru a nu lăsa uitarea să 
se aştearnă peste memoria colectivă. 

Am plecat pe acest drum în ianuarie 2010, când un grup de constănţeni şi 
doi braşoveni, susţinuţi de colegi din ţară, a bătut la uşa Parlamentului 
României, fiind primiţi în audienţă la Comisia de Apărare. Liga Militarilor 
Profesionişti a susţinut necesitatea modificării Legii 384, prin mărirea limitei 
de vârstă la militarii profesionişti de la 40 la 45 de ani şi acordarea altor 
drepturi, inclusiv reîncadrarea celor ieşiti din sistem la 40 de ani. Demersul 
nostru legal s-a bucurat de atenţie, astfel că Legea 384 a fost completată prin 
Legea 51/2010. 

Atunci, am hotărât să ne constituim ca Ligă a Militarilor Profesionişti, 
demersurile legale fiind începute în mai 2010 şi finalizate cu succes în 
septembrie 2010, prin hotărârea instanţei. Dacă data de 17 septembrie este 
marcată ca zi a înfinţării LMP, data de 30 octombrie 2010 este ziua în care site-

ul nostru a devenit operaţional. 
Scopul LIGII MILITARILOR PROFESIONIŞTI  este de a desfăşura activităţi menite să contribuie la stimularea motivaţiei 

profesionale, dezvoltarea dorinţei de performanţă şi competitivitate, ajutorare inter-umană. Urmărim permanent cultivarea şi 
dezvoltarea nobilului sentiment al camaraderiei profesionale şi de armă. 

LIGA MILITARILOR PROFESIONIŞTI îşi propune: 
- popularizarea faptelor de arme şi a realizărilor de excepţie pe linie profesională a membrilor asociaţi, precum şi a persoanelor 

ce nu deţin această calitate, dar, prin sprijinul pe care îl oferă, demonstrează că au înţeles şi apreciază scopul Ligii;  
- promovarea relaţiilor de camaraderie cu persoanele care îşi desfăşoară activitatea în afara cadrului militar – fie activi, fie în 

rezervă, fie pensionari – precum şi cu alte organizaţii nonguvernamentale şi apolitice; 
- cinstirea memoriei eroilor români căzuţi la datorie, prin participarea la activităţile organizate în acest scop, prin implicarea 

directă în acţiuni de reparare şi renovare a monumentelor; 
- promovarea relaţiilor de camaraderie cu militari aflaţi în serviciul armatelor altor state, prin discuţii pe teme militare, tehnice, 

efectuarea unor activităţi culturale şi turistice; 
- organizarea de concursuri pe teme militare, tehnice, marinăreşti, cultură generală şi sportive, atribuind câştigătorilor premii în 

bani şi obiecte purtătoare ale însemnelor Ligii; 
- oonstituirea cercurilor aplicative şi a unei asociaţii sportive, la care să participe membri asociaţiei şi familiile acestora, 

precum şi susţinătorii şi simpatizanţii Ligii; 
- organizarea unor activităţi sportive, de club, agrement, pescuit sportiv etc. 
Conştienţi de faptul că nu ne putem construi viitorul fără a ne cinsti trecutul, ne asumăm misiunea de onoare a cinstirii 

memoriei eroilor,  demni înaintaşi ce se bucură de respectul nostru. 
În noiembrie 2010, LMP a cinstit memoria eroului aviator Horia Agarici, cel care, în al Doilea Război Mondial, împreună cu 

camarazii din Escadrila 57 Mamaia, a apărat litoralul românesc şi Constanţa de bombardierele si avioanelor de vânătoare 
sovietice, dar şi a eroului Ionel Gheorghiţă Drăguşanu, camaradul nostru căzut la 
datorie în Afganistan. Consecvenţi datoriei sacre pe care o avem, atenţia noastră se 
îndreaptă către eroi ca cpt. av. Alexandru Şerbănescu, dar şi către eroi care se află 
lângă noi, precum gl.av. Ion Dobran şi cmdr. Nicolae Bozenovici, oameni pe nedrept 
uitaţi de mulţi.  

La 19 iunie 2011, reprezentanţii LMP au organizat, alături de soţia îndurerată, 
oficierea parastasului de 5 ani al lui Ionel Gheorghiţă Drăguşanu. În alt capăt de ţară, 
la Craiova, LMP a cinstit memoria camarazilor dispăruţi în accidentul de la Cincu, 
militari ai Batalionului 26 Infanterie ,,Neagoe Basarab”. 

Nu sunt uitaţi camarazii căziţi în Irak sau Afganistan, eroii din marina şi aviaţia 
civilă, dar şi eroii anonimi ai unui popor greu încercat de-a lungul istoriei sale. 

Bucurându-ne de buna colaborare cu dumneavoastră, credem că este important să 
ne îndreptăm atenţia către acţiuni de refacere, recondiţionare şi îngrijire a 
monumentelor ridicate în cinstea eroilor noştri, precum şi a cimitirelor în care aceştia 
odihnesc. Avem convingerea că astfel de acţiuni se vor bucura de susţinerea 
autorităţilor locale din localităţile în care se găsesc astfel de monumente, căci 
importanţa comunităţilor locale este dată şi de faptul că multe familii au eroi căzuţi la 
datorie, ale căror nume sunt înscrise cu litere de aur pe monumente. 

ONOARE ȘI PATRIE! 
Oana NUŢĂ, purtător de cuvânt, membru în Consiliul Director 
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Această dorinţă, de a ridica 
un aşezământ monahal în memoria 
celor ce s-au jertfit la Canal, este de 
când am ajuns aici, la Constanţa, 
spunea recent IPS Teodosie, 
Arhiepiscopul Tomisului, despre 
proiectul Mănăstirii de la Poarta Albă 
– Galeşul. 

Situat la aproximativ 40 de 
km distanţă de municipiul Constanţa, 
în satul Galeşul, comuna Poarta Albă, 
viitorul loc de închinare a fost sfinţit, 
pe data de 1 iunie 2012, cu hramul 
Sfinţilor Români. Un hram deloc 
întâmplator, ales de ierarhul locului, 
deoarece Biserica Ortodoxă Română 

a început, din 1950, dar, mai ales, după 1990, canonizarea multor sfinţi români care au mărturisit şi au 
suferit pentru credinţa ortodoxă.  

La eveniment au participat şi patru supravieţuitori ai închisorilor comuniste: George Cuşa, Pr. 
Oancea Gheorghe, Vlad Nicolau şi Ion Negoiţă. Aceştia au rememorat ororile regimului totalitar, sistemul 
dezumanizant la care erau supuşi şi bucuria că, în sfîrşit, pot aprinde o lumânare pe locul suferinţei lor. De 
asemenea, aceştia au pus, propriu-zis, piatra de temelie a Paraclisului, împreună cu ierarhul locului. 

De ce Galeşul? Din istoria recentă scrisă despre ororile construcţiei Canalului Dunăre-Marea Neagră, 
între anii 1949 – 1953, colonia de deţinuţi politici de la Galeşul, pe partea dreaptă a canalului Midia-
Năvodari, era de departe cea mai înfricoşătoare. Cu un regim de viaţă foarte dur, cu o lipsă acută de apă, 
Galeşul a fost mormântul multor deţinuţi, dintre care majoritatea preoţi. În limbajul popular al vremii, 
colonia era numită colonia preoţilor, datorită marii concentrări de clerici. Din arhive reiese că, la un moment 
dat, din cei 3.000 de concentraţi în Galeşul, 800 erau preoţi. Cifra exactă a celor morţi la Canal nu este 
cunoscută. Există cărţi, mărturii despre Canal. în care sunt trecute numele unor deţinuţi politici decedaţi aici, 
nume pe care preoţii slujitori de la această mănăstire o să le pomenească  necontenit. În paralel, se vor face 
demersuri la autorităţile competente, pentru identificarea şi a altor persoane care au murit, în acest timp, la 
toate coloniile canalului, nu doar la Galeşul. 

Unul dintre supravieţuitorii închisorilor comuniste care a trecut prin colonia Galeşul, părintele Iustin 
Pârvu, a fost cel care a indicat cu exactitate locul fostelor barăci, în care stăteau cazaţi în jur de 80 de 
persoane (într-o singură baracă), fără 
surse de căldură iarna, făra apă şi cu o 
alimentaţie precară, în condiţiile în care 
regimul de muncă era de dimineaţa până 
seara. 

Construcţia propriu – zisă a 
mănăstirii a demarat deja cu săparea 
fundaţiei paraclisului ,care se va ridica 
într-o primă etapă, pentru a se putea sluji 
în condiţii normale. Referitor la 
construcţie, trebuie menţionat că terenul 
a fost pus la dispoziţia Arhiepiscopiei 
Tomisului de Primăria Poarta Albă. Cel 
care a realizat proiectul arhitectonic al 
mănăstirii este arhitectul Nicolae 
Tulban, din Braşov. El este unul dintre 
cei implicaţi şi în proiectul bisericii de la 
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Aiud, prima biserică dedicată martirilor din închisorile comuniste. 
Fondurile pentru ridicarea aşezământului vor fi exclusive din donaţii ale credincioşilor. 

Arhiepiscopia Tomisului a demarat, în acest sens, o campanie de sensibilizare a populaţiei, pentru ca fiecare 
dintre noi să jertfim (donăm) ceva în memoria celor care şi-au jertfit viaţa. În acest sens, au fost deschise trei 
conturi bancare, în care, deja, se adună bani de la diferite persoane din ţară şi din străinătate. Primul semnal 
a fost dat de o familie din Iaşi, care, chiar pe data de 1 iunie, când a fost sfinţit locul bisericii, a donat 1.700 
de euro. 

Fiind o perioadă grea, din punct de vedere economic, este dificil să se anticipeze un termen limită de 
finalizare a construcţiei. Dar, ţinând cont de entuziasmul cu care mulţi credincioşi au îmbrăţişat proiectul 
IPS Teodosie, este de aşteptat ca ea să nu fie pe o perioadă foarte mare. 

În completarea proiectului mănăstirii. se va construi tot aici şi un muzeu dedicat perioadei Canalului 
(1949 - 1953), se vor organiza conferinţe tematice şi alte evenimente comemorative. Trebuie spus că 
Arhiepiscopia are în vedere construirea unor plăci comemorative pe care să fie inscripţionate numele tuturor 
celor care au murit la canal, în toate coloniile, nu numai la Galeşul sau Poarta Albă. Asta presupune multă 
muncă de cercetare. pentru a putea fi descoperiţi nominal cei care s-au jertfit aici, oficial, existând indicii 
clare doar în privinţa a circa 2.000 de persoane decedate. dintre cele peste 30.000 de persoane concentrate la 
muncă, în cele 14 colonii. 

Aşadar, proiectul mănăstirii Poarta Albă – Galeşul presupune, pe lângă construirea bisericii, 
construirea unui paraclis şi a unui muzeu comemorativ. Aici, va vieţui o obşte de călugări, coordonaţi de 
către părintele stareţ Ştefan Neicu. El este şi persoana care se va ocupa de toate construcţiile ce se vor realiza 
şi tot el va supraveghea şi oficierea zilnică a slujbelor religioase. 

De aici înainte, putem spune că fiecare dintre noi are un loc unde poate aprinde o lumânare în 
memoria celor care şi-au dat viaţa pentru ideea de libertate, ca semn de mulţumire în faţa demnităţii lor. 

Sperăm că Mănăstirea Poarta Albă – Galeşul va deveni, repede, un loc de pelerinaj pentru cât mai 
mulţi credincioşi care vin în Dobrogea pe urmele Sfântului Apostol Andrei, urme care au fost stropite cu 
lacrimile şi sângele martirilor de la Canal. 
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          6 Mai, zi naţională la bulgari 

În acest articol, nu mi-am propus şi 
nici nu se cuvine, veţi vedea de ce, să scriu 
despre ce înseamnă această localitate pentru 
români. Dar, luându-ne cu vorba pentru ce am 
fost acolo, să nu uităm, totuşi, câteva concluzii 
care, putem spune, au devenit istorice şi, din 
păcate, actuale.  

Iată prin ce. 
 Constantin Argetoianu: „Turtucaia 

înseamnă o dată mare în evoluţia politică a 
ţării noastre. (...) Cu Turtucaia a început la 
noi ura împotriva partidelor. Turtucaia a pus 
în plină lumină goliciunea oamenilor cărora 
ţara le încredinţase soarta ei, aproape fără 
nici un control. Cu Turtucaia a luat naştere la 
noi o mentalitate nouă şi se poate zice că, 
odată cu dezastrul de la Turtucaia, s-a trezit şi 

opinia noastră publică la conştiinţa datoriilor ei”.  
Tot această personalitate politică interbelică, întrebată pe cine va numi regele în noul guvern,  după lovitura de 

stat, a declarat:”Lichele mai mari ca noi nu are de unde lua!”.  
Aşadar, indiferent de marile schimbări pe scena politică a ţării, opinia publică să nu creadă că şi-a îndeplinit 

sarcina şi poate intra în concediu prelungit. 
Deci, să purcedem la drum! 
Ca urmare a unei invitaţii,  făcută de conducerile Primăriei şi Muzeului de Istorie din oraşul Tutrakan  Filialei 

Constanţa a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor “Regina Maria”, un grup restrâns, din motive obiective, de membri al 
acesteia  a făcut deplasarea în localitatea amintită, pentru a sărbători împreună Ziua armatei bulgare. Această invitaţie 
a venit şi ca urmare a unei strânse legături de prietenie şi a mai multor vizite reciproce cu oameni din asociaţii similare 
din diferite localităţi ale celor două ţări. Cu ocazia acestei zile, s-au organizat festivităţi de la nivel guvernamental 
până la asociaţii neguvernamentale şi localităţi. 

În Bulgaria, ziua de 6 Mai a Sfântului Gheorghe, pe rit vechi, şi a armatei face parte din lista sărbătorilor naţionale. 
Asta nu numai pentru faptul că aproximativ 200.000 de bulgari poartă numele Gheorghi (varianta bulgară a lui 
Georgios care provine din greaca veche ) şi este cel mai răspândit nume de bărbat în Bulgaria, după aprecierea ziarului  
“Dnevnik”,  ci şi pentru că, la ei,  Sfântul are şi o conotaţie laică, faţă de cea religioasă, ca apărător al soldaţilor, ca la 
noi şi pretutindeni.  

Armata, întruchiparea viteazului care luptă cu balaurul, a avut misiunea de a tăia capetele acestuia. Aceste capete 
au fost, în viziunea multora dintre bulgari,  România, Serbia, Macedonia, Grecia, Turcia şi chiar Rusia. În consecinţă, 
legenda, mergând mână în mână cu realitatea,  dă o stare sufletească deosebită locuitorilor Bulgariei, într-o astfel de 
zi.  

Acest fapt s-a văzut de cum am intrat în vamă 
la Silistra. Fără ca noi să avem însemne 
deosebite, afară de limbă, lucrătorii de acolo s-au 
purtat foarte curtenitor  şi ne-au întrebat, retoric, 
dacă mergem la Tutrakan. În vamă, ne-am 
întâlnit  cu reprezentanţii  ANCE Filiala 
Călăraşi, dl col.(r) Popescu Vladimir, şi al 
ANCMRR, aceeaşi filiala, dl col.(r) Mardare 
Dumitru. Împreună, cei din Constanţa, col.(r) 
Macovei Remus, cdor. av.(r) Oţelea Pavel, 
col.(r) Ţăranu Traian şi cpt. cdor. av.(r) Iacob 
Sorin, cu cei din Călăraşi şi un grupuleţ de 
bulgari,  am mers mai întâi la Cimitirul de 
onoare de la Şumenţi (Daidîr, situat la 8 km sud 
Tutrakan). Acest cimitir a fost construit de 
Societatea “Cultul Eroilor” ,în anul 1926. Aici, 
sunt înhumaţi în morminte individuale şi două 



38 
 

gropi comune peste 8.000 de militari bulgari, 
germani, români şi turci, căzuţi în aprigele 
lupte din septembrie 1916.   Fondurile 
necesare au provenit din subscripţii, la care au 
participat toate localităţile dobrogene. Astfel, 
comuna Constanţa a depus din bugetul pe anul 
1920/1921, în contul deschis la Banca 
Populară Regele Carol I din Turtucaia, pentru 
ridicarea monumentului dedicat ostaşilor 
români morţi la Turtucaia, suma de 500 lei. 

În acest loc, am fost întâmpinaţi cu 
cordialitate de, pot zice, prietenii noştri, dl 
director al muzeului, Peter Boicev, şi dl Ruse 
Ştefan, fostul primar al localităţii, vorbitor de 
limbă română, cu multe neamuri la nord de 
Dunăre. (Apropo, trăiesc mai mulţi români în 
Bulgaria, decât bulgari în România.) 
 
    Ceremonial militar şi religios  

La ora stabilită, 11.00, a început un ceremonial militar şi religios, în care s-a comemorat jertfa celor căzuţi pe 
aceste plaiuri şi s-a elogiat epopeea militară în operaţia armată Tutrakan-Silistra. Au participat autorităţile locale, 
parlamentari bulgari, veterani de război, militari bulgari activi şi în rezervă, reprezentanţi ai organizaţiilor de tradiţii 
militare, de tineret şi şcolari.   

Delegaţia constănţeană, ca şi alte delegaţii prezente, români - numai cei menţionaţi, a depus o coroană de flori la 
Monumentul central comemorativ, care păstrează inscripţiile iniţiale în limba celor înhumaţi aici: ”Onoare şi admiraţie 
celor care au ştiut să moară vitejeşte pentru ţara lor”. 

Pata de culoare a acestei festivităţi au dat-o cei de la tradiţii militare, echipaţi în ţinută de epocă, ca şi elevii 
îmbrăcaţi în mod deosebit. Tot ca o pată de culoare e şi o scurtă relatare, pe care mi-a făcut-o, pe aleile cimitirului, un 
cetăţean bulgar ce a lucrat la şantierul naval Galaţi, după ’90 şi pe care criza l-a trimis acasă. Mi-a explicat dumnealui 
că, astăzi, de Ziua Armatei, vine lume mai puţină decât în prima duminică din septembrie. Acum sărbătoare e în toată 
ţara şi se vine mai organizat, mai la chemare. În prima duminică a toamnei, se adună lume, în mod spontan, de 
pretutindeni, chiar şi din afara ţării, când evocarea luptelor e mult mai amplă, iar cei mai mulţi îşi au strămoşii 
înmormântaţi aici.Vin să le cinstească memoria şi să aprindă câte o lumânare la capela cimitirului. 

Tot în această zi, de astă dată legat de Sfântul Gheorghe, se găteşte şi serveşte la masă o mâncare tradiţională de 
miel numită curban. Astfel de mâncare fac şi grecii din comuna Izvoarele judeţul Tulcea, tot în această zi. Asta o ştiu, 
fiind crescut în nordul Dobrogei, în comuna Horia, vecină cu Izvoarele. (În ce constă? Mielul, nu mieluţă, se umple cu 
măruntaie, orez, mirodenii şi se  bagă în cuptorul încins. Cel din curte pentru copt pâinea.) Festivitatea s-a încheiat cu 
servirea participanţilor cu câte o porţie de astfel de mâncare. Atenţie! Aceasta are gust doar în ziua onomastică de  Sf. 
Gheorghe.  

S-au tras şi concluzii 
Pe timpul mesei festive, de unde nu a lipsit 

vestitul curban, oferită de Primăria Tutrakan, 
rezerviştii constănţeni şi călărăşeni au avut 
discuţii fructoase în limba română, cu 
translatori ad-hoc, cu militarii activi şi în 
rezervă bulgari, cu veteranii de război, dar şi 
cu istorici de la Muzeul de Istorie, stabilindu-
se câteva acţiuni concrete, care să se 
desfăşoare în perioada imediat următoare 
pentru memoria celor jertfiţi pe câmpurile de 

luptă ale primului război mondial. 
     

Despărţirea a fost deosebit de afectuoasă, 
cu regretul, deloc fals, din partea gazdelor, că 
s-a mâncat şi băut prea puţin. Ce să-i faci! S-
au redus arderile. 
                                   

Cdor. av. (r) Oţelea Pavel 
 



39 
 

 
 
  

S-au scurs 200 de ani de la acea istorică “pace 
de la Bucureşti”, în urma căreia Ţara Moldovei a 
fost tăiată în două de ruşi.  

Trupul tăiat sângerează şi azi. 
În limita spaţiului acordat, să ne facem părtaşi, 

pentru o clipă, la drama trăită de milioane de 
români, victime ale politicilor expansioniste ale 
marilor puteri.  

Pentru o mai bună înţelegere a împrejurărilor 
care au condus la anexarea Basarabiei, să facem 
apel la “Istoria Poporului Românesc”, în care 
N.Iorga descrie condiţiile şi cauzele care au condus 
la dezmembrarea unei formaţiuni statale a 
poporului român prin încălcarea abuzivă a unor 
tratate semnate în acea epocă. Era epoca împărţirii 
ţărilor, scrie N.Iorga, epocă în care ţări şi popoare 
se vindeau în masă. Intre împăratul Napoleon şi 
împăratul Alexandru al Rusiei s-a convenit, având 
în vedere că Turcia nu mai putea da nici o chezăşie 
pentru persoanele şi bunurile din Muntenia şi 
Moldova, ca ele să revină Rusiei. În ianuarie 1809, 
Napoleon, în discursul său către Adunarea 
legiuitoare, a pomenit despre anexarea de către 
Rusia a ambelor Principate, iar Rusia, în luna mai 
1809, a înştiinţat pe cale diplomatică, toată Europa 
că încorporarea s-a îndeplinit. Cabinetul de la 

Petersburg începuse să lucreze, încă din toamna anului 1807, în cercurile diplomatice franceze, prin ambasadorul său 
la Paris, contele Tolstoi, în sensul anexării Principatelor. În cazul în care lucrul ar fi fost cu neputinţă, curtea ţaristă se 
mulţumea cu “Basarabia”, cetăţile de pe Nistru şi Ismailul. Dar, în acea vreme, schimbările se făceau rapid. În 1811, 
ţarul Alexandru oferea, în mod mai mult sau mai puţin serios, austriecilor toată Muntenia şi Moldova, până la Siret. Pe 
la sfârşitul aceluiaş an, chiar Napoleon a declarat că el socoate acum Principatele ca posesiuni ale socrului său, 
împaratul Francisc. În acest timp, se apropia norul ameninţător al unei rupturi între Franţa şi Rusia. Împăratul Rusiei 
cerea acum numai cedarea ţinutului dintre Nistru, Dunărea de Jos şi Prut, care căpătă numele înşelător de Basarabia. 
Pe data de 28 mai 1812, s-a iscălit, la Bucureşti, tratatul prin 
care Moldova a fost ruptă în două părţi, dintre care pe cea 
răsăriteană o lua Rusia. O zi funestă pentru români, 
concluzionează N.Iorga. Alexandru a scutit Basarabia de dări 
pe trei ani, de serviciul militar, a numit un guvernator român 
în târguşorul numit Chişinău, care, apoi, a fost ridicat la 
rangul de capitală. A fost instituită o puternică garnizoană 
militară rusească, s-au întemeiat seminarii ruseşti şi şcoli 
săteşti pentru “barbarii moldoveni”. O carantină veşnică la 
Prut trebuia să facă legătura cu “Moldova turcească”. Boierii 
moldoveni care nu au vrut să rămână în Basarabia au fost 
siliţi să-şi vândă moşiile  într-un termen scurt, fapt care a 
făcut ca majoritatea să ajungă pe preţuri de nimic la ruşi, 
bulgari etc. Unele moşii au fost cumpărate cu jertfe nespuse 
de către propriii lor ţărani. În vechiul Bugeac, din care tătarii 
dispăruseră, au fost colonizaţi bulgari, lipoveni, armeni, chiar 
şi nemţi.Toţi aceştia, scrie N.Iorga, au dat regiunii un caracter 
straniu  de coloratură oarecum americană sau sud-africană.  

Să ne referim şi la articolul lui Eminescu, publicat în luna 
martie 1878. Bine documentat, la curent cu evenimentele 
politice, Eminescu, preocupat de situaţia Basarabiei, scria: 
”În iunie 1812, Napoleon stătea gata să treacă peste Niemen 
cu o armată de 640.000 de oameni şi 1.370 de tunuri. În 
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momentul acela, Rusia avea 53.000 de oameni sub Cutusof în 
Moldova. Spuie oricine drept: Era atunci Rusia în poziţia de a 
anexa Basarabia? Când delegaţii ei din Bucureşti aveau avizul 
de a încheia pacea cu orice preţ, poate cineva visa că afacerea 
Basarabiei a fost curată, a fost o afacere de cucerire?” În acest 
articol, Eminescu îşi exprimă convingerea că, la anexarea 
Basarabiei, a fost angajată o altă armă, rubla rusească şi 
trădarea dragomanului Moruzi, care a trădat pentru a ajunge 
domn, după cum relata şi consulul general al Angliei la 
Bucureşti, W.Wilkinson, în cartea sa despre Moldova şi 
Valahia. Eminescu subliniază că “dreptul nostru istoric, 
incapacitatea juridică a Turciei de-a înstrăina pământ 
românesc, trădarea unui dragoman al Porţii, recăpătarea 
acelui pământ printr-un tratat european semnat de şapte puteri 
şi obligatoriu pentru ele, garantarea integrităţii actuale a 
României prin convenţia ruso-română, ajutorul dezinteresat 
ce l-am dat Rusiei în momente grele, toate acestea fac parte 
morală şi de drept să fie pe deplin partea noastră. Mai vine în 
partea noastră împrejurarea că acel pământ nu l-am cucerit, n-
am alungat pe nimenea de pe el, că e o bucată din patria 
noastră străveche, este zestrea împărţitului şi nenorocitului 
popor românesc”. Şi Eminescu continuă: ”Ni se scoate ochii 
cu binele ce l-am avut din partea ruşilor. Pentru a răspunde şi la aceasta ne-ar trebui să umplem un volum întreg. 
Destul numai să pomenim că alianţa de la Lusc dintre Petru cel Mare şi Dimitrie Cantemir ne-a costat domnia 
naţională şi un veac de de înjosire şi de mizerie, iar cea mai nouă alianţă dintre Rusia şi noi (1877) a început a aduna 
nouri grei deasupra noastră. Basarabia, mânăstirile închinate, mii de oameni pierduţi în bătălie, zeci de milioane de lei 
aruncate în Dunăre şi, în fine, poate existenţa poporului românesc pusă în joc”. 

Şi Arghezi a fost preocupat de soarta Basarabiei. În articolul “Cumătrul Nicolae”, publicat în 1912, cu ocazia 
acordării bastonului de mareşal regelui Carol I, Arghezi scrie: ”Pe noi, împăraţii muscăleşti ne-au iubit totdeauna şi nu 
mai departe, zilele trecute, am căpătat o nouă dovadă, trimiţând lui vodă, cu mare alai, bastonul de mareşal. Marele 
duce a înmânat regelui nostru o scrisoare în care ţarul scria tot lucruri frumoase şi pe ales şi spunea că-l iubeşte pe 
vodă al nostru şi pe noi toţi ca un bun frate. Şi, lucru ciudat, în aceeaşi vreme, fratele Nicolae, pe lângă băţul trimis cu 
atâta dragoste şi tevatură, ne punea alte beţe în roate la conferinţa de la Londra”. Arghezi,”un biet mujic prost”, arăta 
ce răspuns i-ar fi trimis ţarului, dacă ar fi fost el regele: ” Cumetre Nicolae, îţi doresc ani mulţi şi fericiţi şi-ţi 
mulţumesc foarte pentru deosebita cinste ce mi-ai făcut, trimiţându-mi bastonul de mareşal. Decât uite ce e, cumetre 
Niculae, eu şi ţara am fi fost mult mai bucuroşi dacă, în locul bastonului, ne-ai fi dăruit altceva, de pildă 
Basarabia…Acum, nu doară să-ţi închipui, cumetre, că dându-ne înapoi Basarabia moldovenii de acolo ar să fie mai 
fericiţi subt domnia mea ca subt a ta. Ai auzit poate de păţania ţăranilor mei din 1907....Cerem Basarabia pentru că a 
noastră a fost, pentru că acolo sunt cetăţi vechi ca Tigheciul şi Hotinul pe care le cârmuiau odată cu cinste pârcălabii 
moldoveni”. 

Politica rusească faţă de Basarabia se face din nou simţită în 1918. Procesul de rusificare continua cu intensitate şi 
nici chiar  liderii generaţiei unioniste, şcoliţi în universităţile ruseşti, n-au realizat decât cu mare greutate că Basarabia 
se poate desprinde de ruşi. Personalităţi, precum  Ion Inculeţ ori Pantelimon Halipa, au fost la început ademenite cu 
promisiuni de genul celor făcute de ruşi  în 1812: autonomia Basarabiei, dreptul de a folosi limba română, regim 
constituţional democratic. De data asta, presiunile erau făcute de  revoluţionarii lui Kerenski. Revoluţia bolşevică a 
reuşit să spulbere definitiv iluziile unora în buna credinţă a ruşilor şi s-a acţionat pentru revenirea Basarabiei la 
România. Dar Basarabia nu s-a bucurat decât 22 de ani de libertate, pentru că, în anul 1940, calvarul s-a reluat, prin 
ocuparea pământului dintre Prut şi Nistru de către URSS. A început o perioada cumplită de distrugere a identităţii 
româneşti. Pe lângă deportările românilor în Siberia, unde familiile au fost dezmembrate, NKVD-ul a lansat zvonul că 
sovieticii permit trecerea graniţei în România. La 1 aprilie 1941, oamenii din mai multe sate de pe valea Siretului, 
purtând în faţă un steag alb şi însemne religioase, au format o coloană de peste 3.000 de persoane şi s-au îndreptat spre 
noua graniţă sovieto-română. În poiana Varniţa, la circa 3 km de graniţa cu România, grănicerii sovietici au tras în 
plin, secerându-i. Supravieţuitorii au fost urmăriţi de cavalerişti şi spintecaţi cu săbiile. La finalul măcelului, răniţii au 
fost legaţi de cozile cailor şi târâţi până la cinci gropi comune săpate dinainte, unde au fost îngropaţi, unii fiind încă în 
viaţă. 

Sperăm că nedreptatea din 1812 să fie cât mai repede reparată. Politicienii români de la Bucureşti, dar şi cei de la 
Chişinău ar trebui, în problema naţională, să uite de culoarea pe care o au şi să stie că nu au o culoare, ci TREI 
CULORI. 
                 LT.COL. (rtg) MIHAI ISTRATI 
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Stephan Eleutheriadis- „Fiul ceasornicarului”  
şi albumul   

„Mangalia. In memoriam”  
  

de Emil-Corneliu NINU 
 

Stephan Eleutheriadis (n.1922, Mangalia), unul dintre fiii pribegi 
ai oraşului,  protestează, în ultimele două sale lucrări (albumul „Mangalia. 
In memoriam” şi „Fiul ceasornicarului”, apărute în acest an, 2011) 
împotriva  distrugerii vechii aşezări, a cărei poezie a surprins-o în pînzele 
şi schiţele sale, aşa cum mărturisea şi în „Epitaf vremelnic pentru Callatis”, 
prefaţa primei sale apariţii editoriale:  

„Aceste desene sunt un act disperat pentru a salva, prin modestele 
mele mijloace, fosta lui imagine şi pe care le ofer timpului, cu o impotentă 
sfidare  în faţa obtuzei sale expresii actuale (2010), atât urbanistice, cât şi 
arhitectonice, străine locului, timpului, climei şi inerţiei istorice, 
desconsiderate de arhitecţii autori ai actualului proiect existent ... 

Dacă Troia a fost cucerită şi distrusă printr-o luptă obstinată şi un 
exerciţiu de inteligenţă, dacă Guernica a fost victima cruzimii unui război 

civil, dacă Hiroshima a fost punctul final al celui mai devastator război, Mangalia a fost asasinată cinic şi 
inconştient în timp de pace de un regim impostor şi samavolnic pentru finalităţi turistice, fără să se ţină 
seama de semnele anilor, secolelor şi mileniilor... 

 Aici totul se exprimă prin tăcere; şi formele, şi timpul, şi marea chiar, aici transparenţa lumii şi 
infinitul, aici stai de vorbă cu Dumnezeu...  

Poate că greutatea indiferenţei şi betonului să fie vremelnică şi, într-o zi, capete luminate  să 
învingă bezna şi să aducă la lumină  acest crâmpei din Acropole şi Hellada....” 

Mangalia ante- şi postbelică apare din relatările celor dragi autorului (părinţi, bunici), iar, odată cu 
primele sale amintiri, oraşul începe să prindă viaţă, din confesiunile acestuia, de peste ani. 

Urmîndu-i firul iscusit al eposului, i se poate recunoaşte o altă valenţă a talentului său de artist, pe 
lîngă cele de arhitect şi pictor, aceea de iscusit narator. (Uneori, gîndul lectorului fuge la o altă lucrare 
similară, unică în literatura noastră, prin originalitatea ei, pur moldovenească, „Amintiri din copilărie ” de 
Ion Creangă.) 

Dar iată cîteva crîmpeie din noianul scînteierilor mnezice ale lui Stephan Eleutheriadis, aşa cum apar 
ele în volumul  „Fiul ceasornicarului” (Editura Omonia, Bucureşti, 2011), în care reîntîlnim figura unui 
vechi luptător din Primul Război, Vasile Stegaru, învăţătorul ajuns primar, dar şi date interesante despre 
refugiul locuitorilor, din toamna lui 1916, precum şi precizări despre cei dintîi colonoşti ai oraşului sau 
despre grănicerul singuratic, din capul digulu. 

„Când a izbucnit Primul Război Mondial, în 1914, şi Mangalia a fost bombardată de un submarin 
german, populaţia s-a speriat şi  a început să 
evacueze oraşul. România în Primul Război 
Mondial era aliată cu Franţa, Anglia şi Rusia. 
Germanii, aliaţi cu Imperiul Austro-Ungar, au 
înaintat pe frontul din estul Europei, au trecut 
Carpaţii şi au început să ocupe România. Cum 
bulgarii erau aliaţii nemţilor, frontul din 
Dobrogea avea majoritatea  trupelor formată 
din bulgari, sub comanda nemţilor, care 
înaintau din sud, ocupând teitoriul dobrogean. 
Populaţia de români şi greci a început să se 
retragă înspre nord fără nicio ţintă şi fără nicio 
orientare. Bunicul Haralamb şi-a pus familia cu 
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cei şapte copii într-o căruţă cu un cal şi tot ce a putu 
lua ca boarfe şi a luat drumul necunoscut al pribegiei 
înspre nord. Au trecut de Constanţa (la 45 kilometri 
înspre nord) şi au mers înainte către Babadag. În 
preajma satului Tariverde, trupele nemţeşti şi 
bukgăreşti i-au ajuns şi atunci s-au oprit şi s-au 
întors la Constanţa ocupată de nemţi şi bulgari. 
Acolo s-au adunat într-o căsuţă a bunicii Aniţa 
Iordan (soacra lui). 

Bulgarii, în furia războiului şi cu spirit 
răzbunător, odată intraţi în orăşelele şi satele din 
Dobrogea, jefuiau tot ce puteau. În Constanţa au 
aruncat la pământ de pe soclul ei statuia lui Ovidiu, 
voind parcă să nege originea latină a românilor şi au 
incendiat instituţii. Nemţii însă, cu un spirit de ordine 
şi ocupanţi civilizaţi (pe acea vreme), i-au obligat pe 
aliaţţii lor slavi să repună statuia la locul ei şi să 
respecte avuţia teritoriilor ocupate. 

Bunicul Haralamb cu familia a rămas până la sfârşitul războiului în Constanţa. ” 
Pag. 11 (cap. 5, „Emigrarea lui Cleovol Eleftheriadis”) 

 „Când am ajuns să intru la „şcoala mare”, aşa era numită şcoala primară, de altfel singura 
instituţie de învăţământ din Mangalia, m-am văzut în prima zi de şcoală confruntat cu o disciplină deosebită 
de aceea de până atunci: învăţătorul cu nuiaua în mână, teme de făcut acasă pe tăbliţa de ardezie cu 
condeiul. Uniforma era un şorţ cu fundă colorată, indicând clasa......Şcoala primară era obligatorie, când 
se lipsea peste o săptămână, poliţia mergea în căutarea elevului şi-l aducea la şcoală. Erau copii din toate 
clasele sociale, „de la vlădică până la opincă”, tunşi chilug, cu mâinile şi urechile spălate şi care erau 
controlate la intrarea în clasă.  

Învăţătorul era Vasile Stegaru, om politic al Partidului Ţărănist şi primar al oraşului în acel timp. 
Avea o voce stridentă şi-i plăcea să ţipe. Ne-a predat lecţii în trimestrul întâi, când am început cu: o+i=oi şi 
a+c=ac etc. şi ne-a învăţat să numărăm până la cinci: înainte şi înapoi. A făcut cu noi doar abecedarul, 
partea întâi din cele două pe care le aveam, dar, cum primăria îl solicita mai mult, a adus un învăţător 
substitutor. 

Numele lui era Hoţei, un tânăr înalt şi slab, cu un palton negru şi pas măsurat, cu figuă de sfânt. El 
venea pe jos de la Limanu, un sat la patru kilometri, dincolo de lacul Mangaliei. 

În clasa a treia l-am avut ca învăţător pe “zbirul” Teodor Alectoride, care bătea pe rupte şi avea 
forme personale de tortură, selectate şi aplicate după gravitatea cazurilor pe care le ierarhiza în repertoriul 
pedepselor şi torturilor sadicei lui minţi: bătaia cu nuiaua la palme, smulsul părului de la tâmple. Ca să 
evităm durerea, ne urcam în vârful picioarelor până când, nemaiputând, cedam durerilor până ne dădeau 
lacrimile. Ne punea în genunchi pe boabe de porumb sau ne strivea cu degetele lui de torturator partea 
superioară, cartilaginoasă, a lobului urechilor. Igiena lăsa de dorit la majoritatea copiilor, iar din când în 
când făcea inspecţie la unghii, la batiste şi la urechi. Cum majoritatea erau copii de colonişti, ţărani aduşi 
din Oltenia şi împroprietăriţi cu cinci hectare în împrejurimile oraşului, condiţiile lor de locuinţă şi igienă 
erau cele mai precare, reuşind doar să se adăpostească de ploi şi viscolele iernii, cu îmbrăcăminte modestă, 
iar în picioare purtau opinci cu obiele ca să nu le degere picioarele. Ei veneau de la lucrul câmpului direct 
la şcoală cu mâinile pline de pământ, căci apa o scoteau din fântâni, iar spălatul elementar se făcea rar. 
Toţi erau tunşi obligatoriu, pentru a evita păduchii, iar această lipsă de igienă a majorităţii copiilor era 
pedepsită cu bătaia sau cu metodele de tortură mai sus descrise. 
Clasa a treia a decurs destul de bine, căci am terminat anul ca pemiantul întâi.” 

Pag. 43 (Cap. 23, „Intrarea în şcoala primară şi moartea lui Nicu Veliu”) 
 „Pe digul mare, plantonul santinelei grănicerilor era condamnat la o suferinţă şi mai severă. Într-o 

gheretă de scânduri, el se adăpostea de vijelia vântului amestecat cu zăpadă care biciuia haosul nopţii. Cu 
bocanci şi şubă şi schimbat la fiecare trei ore, păzea graniţa de probabile himere care, nici ele, nu aveau 
curajul să apară pe un astfel de timp. Cu tot viscolul, cele două faruri înţepau nepăsătoare noaptea, fiind 
singurii tovarăşi ai grănicerului condamnat.” 

Pag. 79 (Cap. 37 „Panait Fierarul; poveştile sub felinar şi grănicerul de pe dig”) 
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Vineri, 22 iunie, subsemnatul, împreună cu lt. col. Nicolau Dan, am participat, ca invitaţi, în calitatea de membri ai 

Filialei Constanţa ANCE “Regina Maria”, la un eveniment, zic eu, inedit.  
Veţi spune că exagerez. Am încercat să organizez aşa ceva şi nu mi-

a ieşit. Încercaţi şi dumneavoastră, poate unii aţi făcut-o, şi veţi vedea. 
Despre ce este vorba? Promoţia de absolvenţi ai clasei a VIII-a, 1972, 
din comuna Lumina şi satul Oituz (aparţine aceleiaşi comune), jud. 
Constanţa, a organizat sărbătorirea a 40 ani de la terminarea acestui 
ciclu de  învăţământ. Pe parcursul desfăşurării acestei activităţi, am 
rememorat şi eu examenul de absolvire a clasei a VIII-a, tot la ţară, 
fiind prima promoţie cu opt clase. Toţi participanţii merită o apreciere 
deosebită pentru faptul că şi-au rupt din timpul întodeauna drămuit, 
indiferent de statut, pensionari sau nu, pentru a onora chemarea la o 
astfel de întâlnire. Vă veţi întreba ce caută cei de la „Cultul Eroilor” la 

activitatea unor oameni, aparent  fără vreo legătură cu aceasta. Ei bine, avem legături de cooperare cu aceste localităţi, 
pe proiecte de cinsire a activităţii umane în diferite domenii. 

Orice activitate umană, inclusiv cea de care vă vorbesc, nu are finalitate fără a avea iniţiatori şi continuatori 
sufletişti. În acest caz, sufletiştii au fost colegii de promoţie din cele două localităţi, domnii Rujanschi Emanoil şi 
Şoiam Emil. O mână de ajutor deosebită, ca fost coleg de promoţie, a dat-o şi primarul reales al comunei, dl Chiru 
Dumitru. 

Festivitatea a început simultan, în cele două localităţi.  
Cei din Lumina s-au adunat la Căminul cultural “Ion Creangă”, unde foştii elevi, după un program artistic oferit de 

elevii ce au absolvit clasele V-VIII, anul acesta,  au răspuns “prezent” sau, pentru unii, “absent”, la strigarea 
catalogului de către doamna profesoară Găjdan Elena,  “asistată” de fosta dirigintă a clasei, dna prof. Iliescu Elvira.  

Cei din satul Oituz, urmaşi ai celor care nu şi-au precupeţit viaţa în crâncenele lupte pentru apărarea ultimei fărâme 
de stat român pe valea cu acelaşi nume, au început activitatea în localul şcolii. Aici,  doamna profesoară Popescu 
Nataliţa, fostă dirigintă a clasei, a strigat catalogul şi a dat cuvântul fiecăruia, să spună câte ceva, fără temă. Pentru cei 
prezenţi, s-a cântat “Mulţi ani trăiască!”, iar, pentru cei mutaţi în 
altă lume, s-a zis “Tatăl nostrum”.  “Cei mici”, sub îndrumarea dnei 
prof. Damian Rodica, au oferit un scurt spectacol artistic plin de haz. 
Pe lângă foştii  elevi, au mai fost prezente şi următoarele cadre 
didactice: Stroe Valentina, Păunescu Maria, Dobrică Anişoara, Crăciun 
Ioana, Baia Dumitru, Bacula Nicu, Ocheşel Teodora. Pentru că ştiu 
câte ceva despre aceşti dascăli (nevastă-mea a fost învăţătoare 
doi ani, în acest sat!), vă rog să vedeţi, cu ochii minţii, naveta 
zilnică, unii mulţi ani, pe o potecă de pământ de aprox. 2 km, de la 
asfalt până la şcoală, indiferent de anotimp şi starea vremii. Adevărat 
eroism cotidian!  
Coordonaţi de către dna director a şcolii Lumina, prof. Pintilie 
Tatiana, şi dl primar, toţi participanţii s-au deplasat pentru o masă festivă la cantina primăriei. Aici, s-au înmânat 
diplome de recunoştinţă şi flori,    s-au depănat amintiri, s-a povestit despre copii şi nepoţi, dar s-au ascultat şi versuri 
de Lucian Blaga, citite cu patos de dna prof. de limba şi literatura  română, Maria Păunescu, moţogancă în copilărie, 
poezii care plasează această copilărie în viaţa nemuritoare a satului. Bineânţeles că nu a lipsit imortalizarea  acestor 
momente cu aparate foto. 
   “Trăgând” cu urechea la ce se spune, lesne îţi dădeai seama că avei de-a face cu o parte din cea mai mare 
creşă a ţării, organizată după puterile şi priceperea fiecăruia, dobândită şi în şcoală (cei mai mulţi au grijă de nepoţi!), 
că ai de-a face cu o parte din  cea mai mare armată a ţării, care duce şi aduce ţâncii de la şcoală, ba, din mica lor 
pensie, îşi mai ajută şi copiii rămaşi fără locuri de muncă. Despre aceşti oameni nu aud decât că sunt o povară pentru 
societate şi cum s-ar putea face să se mărească aberant vârsta de 
pensionare. Nu am auzit discuţii, la nivel înalt, despre faptul că, subliniez, 
aceşti oameni, în mijlocul cărora am avut onoarea de-a mă afla pentru 
câteva ore, asigură viitorul ţării, fără a împovăra statul cu ceva. Ba chiar 
dau din puţinul lor statului prin grija ce-o poartă urmaşilor.  

Gânditi-vă că aproape fiecare dintre noi a făcut câte un stagiu la bunici, 
pentru ca părinţii să se poată dezvolta în câmpul muncii.  

Cum de se uită acest fapt?  
Din păcate, cei ce uită nici nu au ştiut vreodată ! 
 

Cdor. av. (r) Oţelea Pavel 
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                                        (adaptare de plt. Adj. rz. Adrian Dumitrache) 
 
 

 
       Un aspect specific instituţiei militare este 
constituit de multe mii de ani de muzica 
militară, o categorie specială a expresiei 
muzicale, cu o tentă foarte personalizată, cu 
istorie şi cu simboluri, cu semnificaţii şi 
personalităţi. Mai mult sau mai puţin cunoscute. 
       Nu vă pregătiţi de comentarii despre 
triolete, tonalităţi, pianissimo, măsuri sau game, 
tehnici instrumentale sau ceva de genul ăsta, 
pentru că subsemnatul este mai degrabă afon. 
Pregătiţi-vă să obsevaţi ceva ce este dincolo de 
muzică. 
       Egiptenii, grecii, mai apoi romanii, Evul 
Mediu şi, ce mai la deal la vale, mai toate 
civilizaţiile au inclus muzica în oştire, ca un 
factor important, cu misiunea de a îmbărbăta, a 

mobiliza, a însufleţi trupele în dialogul lor atât de firesc cu moartea. 
     După 1990 devenirea armatei, restructurare şi diminuarea personalului dictate de noile evoluţii au lovit, poate mai 
mult decât în alte compartimente, muzica militară.  
      Pe la noi, a rămas un nucleu de fanfară al Comandamentului Marinei, care face faţă cu mare greutate încercării de 
a răspunde tuturor acţiunilor care reclamă participarea muzicii militare.  
     Iar acum ajungem la subiectul nostru, sugerat de dl. plt. adj. (rz.) Adrian Dumitrache din Medgidia, care a refuzat 
“să depună armele” şi să “se predea” în 1998, când a ieşit la pensie. Pasiunea sa pentru muzica de fanfară a doborât 
piedicile şi a înlănţuit o tradiţie a mai vechii fanfare militare din Medgidia, condusă cândva de un adjutant blajin şi 
discret care se numea Constantin Berdei (poate vă mai amintiţi, cei ce aţi trecut prin armata de la Medgidia!) şi pentru 
care dl. Dumitrache păstrează un respect anume. 
      Domnul Dumitrache nu s-a împăcat, nu s-a resemnat cu gândul sugrumării glasului muzicii şi a pus bazele unei... 
fanfare militare. De copii! 
      Eu i-am văzut, mai bine zis auzit, de nenumărate ori pe copii d-lui Dumitrache (căci sunt cu toţii copiii lui!), şi am 
fost încântat că din oraşul lui Dan Spătaru, care cânta ceea ce este chiar titlul acestor rânduri, au răsărit mugurii unei 
fanfare noi. Căci ea este mai mereu nouă. Copiii cresc, pleacă la şcoli, prin lume. Dar fanfara lui Dumitrache rămâne 
mereu aceeaşi: nouă. 
       I-am văzut, cum spuneam mai 
înainte, când cântau cu foc sub un soare 
de iulie şi de foc, i-am văzut cântând cu 
mâinile îngheţate în mănuşi de decembrie 
(cântau tot cu foc!), i-a auzit o întreagă 
Dobroge, pentru că ei acoperă ceea ce 
fanfara oficială nu poate, aşa cum 
spuneam mai devreme. “Copos poate ţine 
o echipă de fotbal, iar un Minister nu 
poate ţine o fanfară!”- adaugă cu o undă 
de dezamăgire interlocutorul meu. 
       “Inventatorul” mi-a povestit îndelung 
tot ceea ce însemnă pasiune,  a însăilat 
dificultăţile pe care le-a avut, mi-a spus 
despre ajutorul dat de un primar al 
oraşului (3.500 RON!), despre cum a 
dobândit uniformele puştanilor, despre 
repetiţii şi frecvenţa lor, mereu alta, căci 
copii mai au şi teze şi vacanţe... 
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       Iar muzica era complicată. “Mie mi-au trebuit 
vreo 5 ani să desluşesc instrumentul”, ne spune şeful 
fanfarei, “ei vin stângaci, la început, erau ca elefanţii 
printre porţelanuri (!), dar vin de drag, şi fete şi 
băieţi şi urcă mereu, sunt mândru de ei”. 
       Şi a mai adăugat că n-are nici un gând să cedeze 
vreodată, iar copii nici atât. Le-a dat acel “microb”, 
plăcerea, dragul de a stăpâni instrumentul şi melodia 
      Aţi putea întreba de numele lor. Nu-l ştim, e 
mereu în schimbare. Nici măcar numărul lor nu este 
mereu acelaşi, sunt cam 15-20.  Unii pleacă alţii vin, 
Adrian Dumitrache rămâne. Trombonul este “prima 
opţiune” (sau dragoste, cum vreţi!) pentru domnia 
sa, dar nu refuză nici un instrument. A refuzat oferta 
de a se înscrie într-un partid politic. “Eu nu  câştig 
lumea cu mici şi bere. Nu am timp de asta! Eu fac 
MUZICĂ!” 
      Chiar regretatul Dan Spătaru a fost impresionat 
de calitatea fanfarei pe care a dorit-o în deschiderea 
unui spectacol din oraşul natal.  
      Numele de “Mircea Dragomirescu”, ales să 
personifice grupul este chiar cel al profesorului meu 
de muzică din 1960 şi ...ceva, personalitate plină de 
semnificaţii pentru orăşelul dobrogean, o altă 
inspirată alegere a investitorului nostru în suflete de 
copii. 
      Fără exagerări, fanfara de copii din Medgidia 
este un fenomen ilustrativ al dragostei pentru lucruri 
făcute temeinic de oameni cu har şi de copii 
frumoşi! 
 
Lt.col.Dan Nicolau 
     

 
 
 

Orizontal:  1.Caş sec! Fata din 
port. 2.Apeluri. Îndemn cabalin. 
3.Nume de musulmană. Vechea 
Constanţă. 4.Nu-i drept. Excrescenţe 
cărnoase. 5.Denumirea genoveză a 
Mangaliei. 6.Alifie moldovenească. 
Asia anagramată. Pofteşte! 7.Vechea 
Mangalie. 8.Cămăşi rustice. Comună în 
Maramureş. 9.Vas mare pe foc. 
Strămoşul nostru.   

Vertical:  1. Mare peste Caucaz. 
2.Instrumentul serenadei. 3.Cheia 
peşterii lui Ali-Baba. Refrenul 
ciocîrliei. 4.Vechiul Callatis. 5.Soare 
egiptean. Răpitoarea zeiţã a pãmântului. 
6.Artă neterminată. Roman. 7.Zeul 
bahic  al grecilor. 8.Posesiv feminine. 
Miază-zi. 9.Zid în apă. Aprobare. 10. 
Oaspetele satrap al lui Dromihete. 
                                                  

 E.C.Ninu 
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La Biblioteca Judeţeană “Ioan N. Roman”, spaţiu cultural 
al oraşului Constanţa, au avut loc două lansări de carte: 
Generalii de Armată, scrisă de col. (r) Remus Macovei, 
preşedintele Filialei judeţene a Asociaţiei Naţionale Cultul 
Eroilor şi Director al Revistei Arma Pontica, şi o carte de 
poezii, intitulată Lupta cu strigoii, autor fiind Lică Pavel, 
publicist, poet, scriitor. Evenimentul s-a desfăşurat într-o 
atmosferă de camaraderie, prietenie şi voie bună, participanţii 
fiind, în majoritatea lor, foşti colegi de serviciu, poeţi, 
scriitori, artişti plastici.  

Cartea domnului col. (r) Remus Macovei, Generalii de 
Armată, a trezit un deosebit interes în rândul cititorilor 
constănţeni prin argumentele şi documentele aduse de autor în 
prezentarea carierei celor 77 de militari, care, în perioada 
1941- 2011, au fost avansaţi în gradul de general de armată. 

Ofiţer de carieră, cu principii sănătoase despre muncă, valori morale, drepturi şi îndatoriri de viaţă, nu a putut 
rămâne nepăsător la unele nereguli existente în toate structurile de apărare şi prezentate cu incisivitate de mass-media.  

Ca un român de bună credinţă, autorul se întreabă retoric:” Reprezintă cei 68 de generali de armată avansaţi în 
perioada 1947- 2012 adevărata elită militară românească?” 

Este, aşadar, dureros pentru orice militar, activ sau în rezervă, să afle că, în 
perioada 1947-2012, o influenţă nefastă a avut-o amestecul politicului în 
armată. Ca urmare, un mare număr din aceşti generali au fost implicaţi în 
grave cazuri de corupţie, inclusiv în cazuri de trădare naţională, dar au avut 
impunitatea asigurată în faţa legii. Iar despre cei 68 de generali de armată 
avansaţi în această perioadă sunt prezentate cazurile de trădare naţională şi 
corupţie în care a fost antrenată o bună parte din cei consideraţi că reprezentau 
sau reprezintă încă elita armatei române. 
     Dr. Geo Stroe, directorul editurii la Fundaţia Academia Dacoromană, în 
cuvântul său, a apreciat foarte corect: „Autorul nu condamnă, nu etichetează şi 
nu judecă pe nimeni. Prezintă doar o stare necorespunzătoare existentă. 
Demersul autorului este canalizat pentru ca starea armatei să redevină una a 
realelor valori şi, indubitabil, a onoarei”. 
      Prof. univ. Marian Cojoc de la Universitatea Ovidius a afirmat: „Autorul 
face dovada unei capacităţi analitice deosebite, fiecare capitol încheindu-se cu 
concluzii pertinente. Lucrarea scoate în evidenţă un fapt destul de periculos, 
care îi vor face pe tinerii militari să nu mai aibă adevărate modele”.  

Autorul, el însuşi riguros în tot ce întreprinde, nu intenţionează acest lucru, 
ci, dimpotrivă, doreşte ca, prin exemplele date, să nu se mai repete asemenea fapte ce nu corespund cu principiile şi 
îndatoririle armatei.  

Cea de-a doua carte, lansată de col. (r) Lică Pavel, „Lupta cu strigoii”, un volum de poezii, reprezintă, de 
asemenea, revolta sa de ofiţer de carieră, care este „silit” să se lupte cu inamicii, identificaţi în politicienii actuali, 
catalogaţi „strigoi retardaţi”.  
     Acest crez artistic îl determina pe acelaşi dr. Geo Stroe să conchidă: „Autorul mizează pe forţa demascatoare, dar şi 
purificatoare a cuvântului”. 
     Poetul, prin versurile sale, demonstrează sarcasm, dar şi 
cutezanţă, precum şi o bună stăpânire a pamfletului social. 
     Dl Aurel Lăzăroiu, şeful Cercului Literar Mihail 
Sadoveanu, a recitat, cu mult talent, câteva din poeziile 
domnului Lică Pavel. 
      Printre cei prezenţi la acest act de cultură, s-au numărat 
scriitorii Ioan Roman, Alexandra Flora Munteanu, Cuşa 
George, Birou Alexandru şi mulţi alţii. 
      Sunt suficiente argumente să putem recomanda, cu multă 
căldură, cititorilor aceste două volume: Generalii de Armată 
şi Lupta cu Strigoii ! 
                                                                     
Vasilica MITREA 
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       Această semnalare a subsemnatului, ar trebui 
să înceapă aşa cum Nichita Stănescu şi Arhimede, 
ne învăţau cândva lecţii despre cub şi despre cerc şi 
despe emoţii şi despre mai  toate lucrurile lumii 
acesteia. 
       Azi am ajuns la lecţia despre responsabilitate, 
despre respect şi despre râvnă. Maliţioşii ar numi 
asta ce trei “R”. Mai puţin maliţioşii, ar înţelege că 
tandemul domnilor Coman (Virgil) şi 
Cheramidoglu (Constantin)slujbaşi de marcă ai 
ceea ce se cheamă Arhivele Statului, ajută cetatea 
Tomisului să fie responsabilă de trecutul ei, adică 
să nu-l neglijeze sub nici o formă, să aibă altfel 
spus, grijă de ce să dea din mână-n mână, să 
respecte straturile de strămoşi, de simţire şi de 
emoţie care stau adânc ascunse în aceste locuri şi 
să aibă râvna necesară şi suficientă să persevereze 
în a ne arăta nouă, pe noi înşine, cei ai secolelor de 
dinaintea noastră, sub formă de bunici, străbunici, 
stră-..... 
       Ca în mai toate cărţile pe care le semnează, 
îndrăznesc să spun cei doi prieteni ai noştri, ne 
emoţionăm să aflăm amănunte pe care în ruptul 
capului nu le-am fi aflat, ne bucură la fel ca orice 
descoperire, mai ales că acum descoperim ceva de 

“sub noi”. Suntem cu fiecare pagină parcursă, mai bogaţi, ne găsim alte sensuri, privim lumea într-un fel 
special.  
      N-am să scot un cuvinţel despre locul sau data lansării, despre aprecierile specialiştilor în domeniu, dl. 
prof. Valentin Ciorbea sau distinsul prof. Gheorghe Dumitraşcu, care au onorat lansarea volumului cu 
aprecieri deosebite, pentru că nu se cade.  
     Am să menţionez însă punctul de vedere al cititorului, el, cititorul filelor vibrează parcurgând textul, el 
cititorul este emoţionat de limbajul documentelor, de vitalitatea textelor, de ineditul imaginilor 
necontrafăcute ale întregului ansamblu. Se vede clar cum “detectivii” arhivelor descoperă toate amprentele 
epocilor prelinse de la 1878.  
      Mă mândream de curând, cu 
subiectivismul clasic al celui ce 
descoperă, crede el, cea mai cea....când 
am studiat şi am descoperit volumul 
“Dobrogea – cinci zeci de ani de viaţă 
românească 1878-1928”, cu texte 
admirabile ale lui Constantin Brătescu, 
Nicolae Iorga sau Constantin Moisil, 
mai apoi l-am găsit pe “căpitanul”, care 
era cam colonel, Mihai Ionescu-
Dobrogianu şi mă gândeam că nimic nu 
mai e de descoperit.  
               Domnii Coman şi 
Cheramidoglu s-au pus curmeziş! 
 
 
Lt.col.(r) Dan Nicolau 
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Stimate prieten, respectat coleg,  
Eu niciodată nu am să-nţeleg   
Ce reguli are Domnul nostru sfânt  
Când ne ridică-n cer de pe pământ!  

În loc să vii în vizită la noi  
Ne laşi în lacrimi, care curg şiroi, 
Că nu te-om mai vedea de-acumîn veci,  
Că nimeni nu s-a-ntors de unde pleci. 

Colegii tineri, toţi au învăţat   
Din sfaturile bune ce le-ai dat 
 Copiii şcolii toţi te-au îndrăgit, 
 I-ai îndrumat cu grijă, i-ai iubit. 

Sigur ştia că eşti nepregătit    
Să pleci din lume făr-a fi vestit   
Pe cei mai dragi: surori, nepoţi, cumnaţi  
Vecini, prieteni, ... pe cei apropiaţi.  

Mă simt dator, celor prezenţi să spun-  
De nu ştiu -, c-ai fost un suflet bun.  
Profesor foarte bun, merituos  
Cu toată lumea foarte respectos. 

Deja mi-e dor de clipele-mpreună  
Şi inima din piept ar vrea să spună:  
- Prieten drag, nu te-oi uita nicicând  
Te voi purta în suflet şi în gând. 

   
 Te las cu Domnul, bun coleg, mă iartă 

De ţi-am greşit cumva în astă soartă 
Îmi voi aduce-aminte des de tine 
Şi de vei veni şi tu în vis la mine, 
N-oi mai putea să-ţi dau o-nbrăţişare. 
Îţi voi aprinde doar, pios, o lumânare. 

 

  de  VAL D. FURTUNĂ 
 
 
 
 
 

 
 

ORIZONTZL : 1) ISPASUL LA ROMĂNI. 2) Abreviere 
pentru rețetele medicale. 2-3) CASA POPORULU1 - LUI 
NE INCHlNĂM SI NE PUNEM TOATE SPERANȚELE 
DE MAI BINE, DUPĂ CE A CONVINS PRIN PUTEREA 
SA CĂ SE POATE CREDE ÎN ÎNVĂȚĂTURA LUI. 4) 
Nord-Vest! – Rezistența - CALEA VICTORIEI. 5) 
Grandoarea EROILOR - Hain. 6) EROUL Divanului 
Adhoc! (Ion) - Celebre figuri OLIMPICE (sing.) 7) Redau 
artistic faptele și chipurile EROILOR - Erou negativ. 8) 
Personificarea soarelui în mitologia egipteană - EROU - 
EROU PAMÂNTEAN! 9) Salvează EROII - Cu fața 
marcată de efort. 10) Senzație necunoscută de EROI (pl.) 
Faptă mareață în final! - Fastă în sine! 11) Transporta 
turiștii la MONUMENTELE EROILOR (sigla) - 
Intervenite pe CÂMPUL DE LUPTĂ - Ultimile acorduri 
ale simfoniei „EROICA” de Ludwig van Beethoven! 12-
13) Case! - A parcurge scrierile EROICE - CEL CE ȘI-A 
DAT VIAȚA PENTRU ȚARĂ (2 CUV.) 
VERTICAL: 1) Drumul oaselor - Omul din trecut. 2) Dus 
de toatp lumea - Rămâne un ilustru NECUNOSCUT. 3) 

Trecut prin focul luptelor - EROUL mărilor și oceanelor. 4) Omagiile aduse EROILOR - Perie! - Întrebare pusă la 
obiect. 5) Trecută prin păr - Ceva de vis. 6) Cartierele Aradului! – Reținute! - Muzeul Municipal de istorie (sigla) - 
Avantaj într-o confruntare. 7) Bariera (reg.) - Rău de MUSCĂ! 8) Epsilon Medical Romania (sigla) - Li s-au șters 
păcatele. 9) A comemora evenimentele pentru EROII NOȘTRI - Zeul războiului la greci. 10) Bătute la intrare - 
Serviciu naval - Intrate în circa! 11) Loc de POMENIREA EROILOR - Anotimpul comemorării ZILEI EROILOR - 
Ciocnit IN ZIUA DE ÎNĂLȚARE. 12) Are o evoluție în cuplaj - Sunt în stare! – Ieșit în lume. 13) Formă de 
comunicare la COMEMORARE - Loc de stat la spectacolul „DE ZIUA EROILOR” 
Dictionar: Add, rie, mmi, emr, irc. 

Col.(r) loan IOJA 
Rebus club „DELFINUL” Constanta 






