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BENTITA TRICOLORA DIN DUMBRAVA EROILOR 
 

       O bătrânică, aflată în apropierea unei biserici, 
a fost mai deunăzi întrebată de un reporter de 
televiziune cărei religii aparţine. Cu o seninătate 
dezarmantă, răspicat, cu claritate, bătrânica a 
răspuns: ”Eu sunt de religie română, maică!” “ N-
ai înţeles, de ce vii mata duminica asta la biserică? 
Care ţi-e religia?” “Apoi asta nu-i religie maică, 
asta este datina!” 
      Clar şi concis, asta este datina, asta este 
tradiţia, este acel ceva care circulă numai dat din 
mână în mână, care trăieşte doar prin generaţiile 
care-l transmit, iar generaţiile, au codat înlăuntrul 
lor, la fel ca ADN-ul, să transmită doar acele 
lucruri însemnate, a căror valoare dă sens 
existenţei, acele lucruri care îi reprezintă pe cei care au fost în folosul celor care sunt. Sunt lucruri sacre 
către care trebuie să privim cu smerenie şi cu mare drag. 
     Poate mai presus de altele, după sângerarea Marelui Război de acum 95 de ani, se întâmpla binecuvântata 
Mare Unire cu Basarabia şi Bucovina iar în sufletele celor ce supravieţuiseră urgiei se năştea speranţa Ţării 
noi, mari şi puternice, iar mai presus de toate sentimentul că se făcuse dreptate celor jertfiţi pe front pentru a 
vedea România Mare. Şi tot pe-atunci, o iniţiativă absolut lăudabilă, la nivel naţional, gândise o idee, aceea 
de a sădi un copac pentru fiecare din eroii localităţii. Şi nu oricum, ci cu mânuţele stângace ale copiilor, care 
astfel, aveau să înţeleagă mai anume, sensul jertfei, al sacrificiului unui înaintaş.  
După ce comuniştii au suspendat planul iniţial din cauză de dificultăţi de stabilire a eroilor (care au luptat 

alături cu gemanii, NU, care au luptat alături cu 
ruşii, DA) s-a lăsat o linişte mare, adică abandonul 
jenant al ideii, altminteri superbă. Activată în 
această primăvară ploioasă şi blândă peste 
Dobrogea noastră cea din toate timpurile, mai ales 
de acea Asociaţie Naţională a Cultului Eroilor, 
sprijinită foarte serios de Consiliul Judeţean al 
Constanţei, căruia nu avem cum să nu-i fim 
recunoscători (au investit în tot atâtea localităţi -38- 
plăci de marmură, care să amintească celor ce vin, 
gestul nostru...) Ne-am pornit iar spre Dumbravă, 
ba chiar motivaţi suplimentar de o fetiţă din 
Covasna, Sabina Elena, care a avut îndrăzneala să 
poarte o bentiţă tricoloră pe cap, mergând la şcoală. 

    Gravă îndrăzneală în România tuturor posibilităţilor. În afară de hula confraţilor de etnie maghiară, copila 
a marcat chiar ameninţări cu moartea, ceea ce este (nu pare!) cel puţin absurd! Adică îi era refuzată datina 
menţionată în debutul articolului, adică noi trebuie să scoatem paprica şi gulaşul şi ceardaşul în afara legii, 
căci altcumva nu se poate! Unde? Lângă casa părinţilor şi bunicilor ei. Care nu era în nici un fel, declarată 
rezervaţie pentru indienii ameridieni. 
    Eu aş numi-o mizerie! Dar copiii judeţului au ales altă cale. Aceea de a aborda cu toţii o bentiţă tricoloră, 
de a planta pomişori tineri, ca anii lor, în locuri care să le aducă aminte de străbuni, de cei cărora le-a păsat 
de România, chiar dacă au fost tătari sau turci, machedoni sau lipoveni. Suntem în Dobrogea 17 etnii. 
Suntem în Dobrogea un fel de model de echilibru interetnic. Avem oameni buni de toate naţiile. Iar cei 
ticăloşi, la rândul lor respectă procentele, fără diferenţă de naţionalitate. E cu adevărat bine că respectul, 
acela ce se dă din mână în mână, echilibrul antemenţionat şi normalitatea, sunt arătate acum de copiii din 
Saraiu, Cernavodă, Ivrinezu, Nicolae Bălcescu, Dorobanţu, Horia, Mangalia, Cobadin, şi să mă ierte toţi cei 
nemenţionaţi, care tare au fost frumoşi, adevăraţi, exemplari, pentru generaţia lor, care va avea să ne 
continue ţara asta amintirile astea şi eroii aceştia, prea puţin amintiţi!  
Dan Nicolau 
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27 MARTIE 2013 – 95 DE ANI DE LA UNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA 
 
               La Muzeul Marinei Militare din Constanţa a avut loc Simpozionul „95 de ani de la unirea Basarabiei cu 
România”. La festivitate au fost prezenţi istorici, scriitori, oameni de cultură, membrii ai Asociaţiei Pro Basarabia şi 
Bucovina, preşedinte Pânzaru Cezar, vicepreşedinte Liliana Vasiliev; reprezentanţi ai Cultului Eroilor „Regina Maria” 
şi o delegaţie venită de la Primăria din Căuşeni, Basarabia: prof. Valeriu Ostaş, Directorul Casei Limbii Române; Ing. 
Sîrghi Valeriu, consilier la Primăria oraşului Căuşeni, Ing. Onofrei Simion. 
              Numele de Basarabia a fost primit de la neamul 
Basarabilor, stăpânitori peste gurile Dunării de la 
mijlocul veacului al XV-lea şi cuprindea judeţele 
Chişinău, Bender, Akkerman, Ismail, Bolgrad şi Cahul. 
Din cauza războiului dintre Rusia şi Turcia, încheiat în 
1812 şi apoi cel al Crimeii (1854-1856) situaţia instabilă 
a Basarabiei a avut urmări dramatice. Aceasta a fost 
ruptă de Moldova, apoi o parte a ei a revenit la ţinutul-
mamă în 1856. Tratatul de la Berlin din 1878, ca urmare 
a Războiului ruso-româno-turc, a însemnat pierderea 
Basarabiei în favoarea Rusiei. Populaţia românească a 
Basarabiei a rămas majoritară. O statistică a populaţiei 
basarabene din  1916 indica o populaţie de 2.000.000 de români. 
              Redeşteptarea spiritului de libertate s-a concretizat în crearea, în noiembrie 1917, a unui Forum politic al 
Basarabiei, Sfatul Ţării, care să asculte şi să îndeplinească doleanţele acestora. Sfatului Ţării şi-a început activitatea la 
21 noiembrie 1917, zi simbolică pentru creştinism, ziua Intrării Maicii Domnului în Biserică. După ieşirea din 
Catedrală, publicul, foarte numeros, s-a îndreptat spre locul de convocare a Sfatului Ţării, aflat în clădirea 
Parlamentului moldovenesc, unde deasupra flutura drapelul Basarabiei, simbol al unei identităţi care se afirma cu 
demnitate. 

               Sfatul Ţării devenea astfel puterea de cârmuire care 
punea capăt anarhiei. Acesta avea fruntaşi din toate stările 
sociale ale ţării - militari, profesori, jurişti, economişti – toţi 
oameni competenţi.  
               Actul unirii votat de Sfatul Ţării la 27 martie 1918 
declară „Republica Democratică Moldovenească (Basarabia) în 
hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea Neagră şi vechile 
graniţe cu Austria, ruptă de Rusia acum o sută şi mai bine de 
ani din trupul vechii Moldove, în puterea dreptului istoric şi 
dreptului de neam pe baza principiului că noroadele singure să-
şi hotărască soarta lor de azi înainte şi pentru totdeauna SE 
UNEŞTE CU MAMA SA ROMÂNIA. TRĂIASCĂ UNIREA 
BASARABIEI CU ROMÂNIA DE-A PURURI ŞI 

TOTDEAUNA!” 
               La 28 martie 1918 Sfatul Ţării a votat actul solemn al Unirii Basarabiei cu România. Primul ministru al 
României, Alexandru Marghiloman a transmis un mesaj pentru toţii compatrioţii: „În numele poporului Român şi al 
Regelui Ferdinand iau act de unirea Basarabiei cu România, de aici înainte şi în veci! Trăiască România Mare!”  
               Poporul Român va rămâne veşnic recunoscător Generaţiei Unirii, celebrându-le generozitatea şi curajul pe 
câmpurile de bătălie politică şi militară. 
               Dl. profesor de istorie Ion Moiceanu, de la Tribună, a rostit o adevărată lecţie de istorie participanţilor la 
acest eveniment. 
               Venit din Basarabia, domnul profesor Valeriu Ostaş, Director al Casei Limbii Române din Căuşeni a ţinut un 
discurs impresionant şi emoţional, amintind de acele mari personalităţi ale culturii şi politicii care au participat la 
Actul Unirii, precum Ion Inculeţ, ales preşedinte al legislativului basarabean, care a deţinut această funcţie  de la 
înfiinţare, 21 noiembrie 1917 până în 30 aprilie 1918. A amintit de Constantin Stere, de Pan Halippa şi alţi fruntaşi 
înfăptuitori ai Unirii. Şi-a încheiat discursul cu nemuritoarele sale cuvinte: „Să ne avem ca fraţii şi să ne ţinem de 
neamuri!”  
               Au mai luat cuvântul domnul Pânzaru Cezar, preşedintele Pro Basarabia şi Bucovina, filiala Constanţa, 
domnul cdor.prof.univ.dr. Glodarenco Olimpiu care au elogiat alte mari personalităţi ce au înfăptuit unirea. 
               Un cor de elevi de la Liceul Mircea ne-a delectat cu câteva melodii, unele cu caracter patriotic, iar alţi doi 
rapsozi ai muzicii populare şi membrii ai Ligii Navale, filiala Constanţa, ne-au emoţionat şi ne-au făcut ziua mai 
frumoasă cu melodiile dumnealor. Evenimentul s-a încheiat cu Hora Unirii la care au participat toţi invitaţii. 
     Vasilica MITREA 
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PROCESUL DE RUSIFICARE A BASARABIEI 
   
        Prin Tratatul de la Bucureşti (1812), Poarta renunţa la Basarabia.Turcia nu putea ceda ce nu-i aparţinea, pentru că 
Poarta otomană n-a fost niciodată suverană asupra Ţărilor Române , având doar drept de suzeranitate. Este necesar să 
arătăm că pe timpul când Petru cel Mare a încheiat un Tratat cu Dimitrie Cantemir, domnul Moldovei, Tratatul, la 
art.1 arăta: “ Moldova va dobândi întreg teritoriul dintre Nistru şi Bugeac. Art .4: “ Rusia  nu se va amesteca în 
afacerile ţării, şi nici unui rus nu-i va fi permis să se căsătorească şi să dobândească moşii în Moldova. Dar nu a trecut 
multă vreme şi politica rusească s-a schimbat.  
         Incepând cu anul 1828, autorităţile ţariste au dus o politică de rusificare a populaţiei din Basarabia prin 
intermediul bisericii, şi  şcolii.  
Predicile în biserică se ţineau în limba rusă şi slavonă. Sub regimul ţarist, în Basarabia nu a existat nicio şcoala cu 
predarea materiilor în limba română .  
          Armata şi strămutarea populaţiei au contribuit din plin la deznaţionalizare. Mulţi basarabeni au fost strămutaţi în 
regiunile Caucazului de Nord, Siberiei şi Extremului Orient. In acelaşi timp, regimul ţarist a promovat o politică de 
colonizare a Basarabiei prin strămutarea populaţiei din interiorul Rusiei. In anul 1824 au fost strămutaţi în Basarabia 
20.000 de ţărani din diferite regiuni ale Rusiei care au întemeiat 18 localităţi noi în judeţul Cetatea Albă. După 1812 
au fost aduşi în Basarabia bulgari şi găgăuzi. Fiecare familie a primit în folosinţă 60 de deseatine de pământ (1,o9 ha) 
fiind scutită de impozite timp de 3-7 ani, iar bărbaţii scutiţi de serviciul militar. In 1813, ţarul Alexandru a aprobat 
germanilor să se stabilească în sudul şi centrul Basarabiei, având mari privilegii. Concomitent, a sporit numărul 
ucrainienilor, polonezilor, evreilor, etc .  
             La fel ca în Transilvania, s-a deznaţionalizat în majoritatea sa covârşitoare numai clasa stăpânitoare,  
nobilimea. Tăranul basarabean a rămas român.  
              Acţiunea împotriva limbii române a început să fie intensificată începând cu Regulamentul Voronţov (1828) 
care a declarat obligatorie folosirea limbii ruse în cancelarii şi tribunale. Aplicarea acestui Regulament nu s-a putut 
realiza.  
              Incepând cu anul 
1829 s-a luat măsura ca să li se 
permită românilor să facă 
cereri în limba română, iar 
hotărârile judecătoreşti şi toate 
publicaţiile să fie în limba rusă 
şi “moldovenească“. In 1836, 
regimul ţarist a aprobat 
folosirea limbii române de de 
către “moldovenii care nu ştiu 
limba rusă“. Până în 1843 
limba românească a reuşit să 
se impună, devenind limba 
oficială  în instituţii, biserică şi 
şcoală.  
              Numeroşi basarabeni, 
influenţaţi de revoluţionarii 
ruşi, au trecut la o serie de 
acţiuni care însă  nu au fost de 
mare anvergură. Mulţi au 
trecut în România beneficiind 
de azil politic stipulat în 
Constituţia din 1866. Cei 
rămaşi în Basarabia au fost 
exilaţi sau au avut domiciliu 
forţat. Rusificarea se făcea şi 
prin şcoală. In Basarabia 
şcolile aveau după anexare ca 
limbă de predare, limba 
română. Primele mari restricţii 
au fost impuse începând cu 
anul 1836. Cu toate acestea, 
şcolile din Chişinău, Balţi, 
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Hotin, Soroca, şi-au continuat activitatea în limba română. Dupa 1860 s-au înmulţit şcolile cu citirea, scrierea, şi 
gramatica moldovenească. Scrierea se făcea cu litere chirilice. Oficial, scoaterea completă a limbii române din 
programele şcolilor basarabene a avut loc între anii 1866 - 1871. Dar, în regiunile româneşti unde nici dascălii şi nici 
elevii nu cunoaşteau limba rusă, continua să se înveţe româneşte .  

Nu exista obligativitatea învăţământului primar. Cărţi româneşti de învăţătură nu erau. In şcolile ruseşti, elevii 
români erau terorizaţi de dascăli şi de elevii ruşi. In manualele ruseşti nu se pomenea nimic de existenţa poporului 
român. Lipsiţi de şcoală, înstrăinaţi de  biserică, persecutaţi de administraţie, românii din Basarabia erau consideraţi de 
ruşi ca brute şi imbecili, ca popor fără limbă. Este de mirare cum de au putut românii să reziste acestui proces.  
            In 1892 a fost elaborat un proiect cu privire la deschiderea unor şcoli noi în Basarabia. Toţi rusificatorii au 
salutat acest proiect pe motivul că astfel se poate spera ca generaţia. tânără moldovenească să fie educată în spiritul 
pur rusesc şi astfel se va contopi cu Rusia. In Basarabia, de la 1812 şi până în 1898 guvernul rus a oprit tipărirea 
cărţilor româneşti şi a interzis intrarea lor, şi a ziarelor în Basarabia.  
              In 1905, câţiva emigranţi basarabeni au tipărit cu litere latine, la Geneva, un ziar numit “ Basarabia“ care a 
fost difuzat în plicuri în România şi Basarabia. Iată ce scria acest ziar într-unul din numerele sale: “Ar părea că fiind 
moldoveni, adică români, noi am dori să ne unim cu fraţii noştri de peste Prut! N-ar fi nimic straniu în această dorinţă 
a noastră, suntem de acelaşi neam, avem aceeaşi 
limbă, aceeaşi lege şi obiceiuri. Dar pe lângă că 
această unire nu se poate face, nici nu ne vine la 
socoteală nouă moldovenii din Basarabia. Ce am 
câştiga noi ? “ .  
             Rusificarea se mai făcea şi prin armată. 
Soldaţii erau nevoiţi să înveţe ruseşte, fiind 
împrăştiaţi pe toată suprafaţa Rusiei şi trebuind să 
lupte pentru cauze străine. Dar, întorcându-se acasă 
de la oaste, ţăranii uitau repede  limba ocupanţilor .  
            Incepând cu anul 1871 a început prigoana 
impotriva bisericilor româneşti din Basarabia. Au 
fost înfiinţate strane ruseşti în toate mânăstirile. 
Bisericile au fost rusificate masiv. In 1882 se mai 
făcea slujbă românească în 207 biserici faţă de cele 
608 slavoneşti şi 211 mixte (româneşti şi 
slavoneşti). Catedra de limba română de la 
seminarul teologic din Chişinău a fost desfiinţată, 
împreună cu celelalte şcoli duhovniceşti existente.       
A fost închisă tipografia eparhială 
moldovenească întemeiată în 1813. Au fost închise 
336 de biserici româneşti şi au fost goniţi din 
Basarabia toţi preoţii care nu au învăţat ruseşte în 
doi ani. Toate cărţile religioase româneşti au fost 
adunate la mitropolia din Chişinău, 
unde arhiepiscopul Pavel Lebedev, le-a ars timp de 
sapte ani pentru încălzirea palatului .  
            In pofida măsurilor luate în scopul 
rusificării populaţiei moldoveneşti, autorităţile erau 
îngrijorate şi nemulţumite de faptul că 
rusificarea  nu progresa in ritmul dorit de ele. Intr-
un raport adresat ţarului Alexandru în 1890 se arăta 
că: “Noi spunem hotărât că nu numai în fundul 
Basarabiei, unde populaţia a rămas întreagă 
românească, dar chiar la Chişinău am întâlnit 
moldoveni care nu ştiau un cuvânt ruseşte. Dacă 
voim ca populaţia rusească să nu se românizeze, dacă voim ca Basarabia să nu ajungă obiectul dorinţelor şi agitaţiilor 
românofile, atunci trebuie ca prin intermediul şcolilor să ne grăbim a face ca măcar jumătate din ţăranii moldoveni să 
devină ruşi “ .  
              In patru secole, arată în lucrarea sa Ion G. Pelivan,  turcii păgâni nu au putut săvârşi în Moldova şi Valahia 
atâtea mişelii câte au făcut pravoslavnicii ruşi în Basarabia  timp de 106 ani. Dacă turcii ne-au prădat rodul muncii 
noastre, dacă ei ne-au impus birul sângelui nostru, ruşii nu s-au mulţumit numai cu aceasta, ci au căutat să ne 
pângaăească sufletul, să ne batjocorească limba şi să ne omoare însăşi fiin ţa noastră etnică.                      
                                               Lt.col. (rtg) MIHAI ISTRATI 
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Marile momente din istoria ţării nu trebuie uitate ! 
 

 

 
 
Miercuri 27 martie a.c., orele 13,00, în Piaţa Republicii din faţa Casei de Cultură a oraşului, a avut loc 
ceremonialul de sărbătorire a 95 de ani de la alipirea Basarabiei la ţara-mamă, România.  
După slujba de pomenire, ţinută de către preotul Sorin Cârlan în faţa unor reprezentanţi ai primăriei, ai unor 
instituţii, asociaţii şi organizaţii locale, a luat cuvântul dl Cristian Darie, vicepreşedintele Consiliului 
Judeţean Constanţa, care a rememorat clipele acelei  zile istorice, ce avea să marcheze înfăptuirea României 
Mari, din timpul domniei lui Ferdinand, la sfârşitul abia încheiatului Prim Război Mondial. 
Totodată, oaspetele a subliniat că acestui eveniment îi este dedicată şi acţiunea “Dumbrava Eroilor”, cu care 
ocazie, timp de trei săptămâni, se vor planta puieţi pentru cei 2.526 eroi constănţeni, căzuţi ca acest măreţ 
vis să fie împlinit. 
 Cu această ocazie, un grup de elevi din clasa a VI-a B a Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Mangalia a depus o 
coroană de flori la “Monumentul Eroilor” din Piaţa Republicii, având pe piept ecusoanele de membri ai 
Cercului “CULTUL EROILOR”. 

 
Profesor E.C.Ninu, 
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ZIUA UNIRII SARBATORITA LA MALUL MARII 
 

În organizarea Garnizoanei 
militare Constanţa pe esplanada  din 
faţa sediului Comandamentului Flotei s-
a desfăşurat un impresionant ceremonial 
dedicat Zilei Uniri. La eveniment au 
participat autorităţile locale,cadre active 
din M.Ap.N. şi MAI, veterani de război, 
cadre în rezervă şi în retragere membri 
ai filialelor  constănţene a Sindicatului 
Cadrelor Militare Disponibilizate şi ai 
Asociaţiei Cadrelor militare în Rezervă 
şi în Retragere. Urmare a protocolului 
încheiat între Asociaţia Naţională Cultul 
Eroilor “Regina Maria ”şi Inspectoratul 
Şcolar Judeţean, la festivitate au 
participat un număr impresionant de 
elevi de la Colegiul Naţional”Mircea 
cel Bătrân”, Liceul “Traian”, Liceu 
“Mihail Eminescu” şi Şcoala 
“ I.N.Roman”. 

 
Profesorul universitar doctor 

Marian Cojoc, de la Universitatea 
“Ovidius”, comandantul garnizoanei 
Constanţa, cam. Alexandru Mâşu şi 
prefectul judeţului Constanţa, domnul 
Eugen Bola au evocat momentele 
principale ale realizarii Unirii 
Principatelor Române de la 24 ianuarie 
1859, au subliniat în importanţa  acestui 
act care a permis punerea bazelor 
României moderne. Deasemenea au  
fost evocate figurile istorice  care , cu 
inteligenţă, au ştiut să speculeze 
impreciziile prevederilor Convenţiei de 
la Paris. 

 
 După defilarea gărzii de onoare 

formată din militari ai Forţelor Navale, 
ai Forţelor Terestre, ai Jandarmeriei şi 
ISU, fanfara reprezentativă a Forţelor 
Navale, condusă de lt.col. Cornel Ignat a 
interpretat câteva cântece patriotice. În 
final, pe platforma din faţa 
comandamentului Flotei, toţi participanţi  
la acest eveniment s-au prins în Hora 
unirii. 
 
Col.(r) remus Macovei 
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Revolutie sau nu, la Mangalia ? (II) 
de E.C. Ninu 
 
Motto: „Dacă, după Decembrie 1989, există mii de oameni caree îşi arogă cu vehemenţă responsabilitatea şi merritul 
răsturnării vechiului regim, nimeni nu îşi asumă responsabilitatea morţilor şi a răniţilor de după 22 decembrie 
1989.”  
(Remus Macovei, „La revoluţie  se şi moare, nu-i aşa ?”) 
  
Ce tribut de sânge a dat Mangalia, în ultimele zile ale unui Decembrie 
de foc 1989 ? 
Sintetizând informaţiile din lucrările amintite în numărul trecut al 
revistei noastre, se desprind următoarele concluzii, care explică haosul 
creat în retorta evenimenţială: 
Mangalia îşi are specificul ei, ca şi alte mari garnizoane: numărul mare 
de unităţi militare, pe specialităţi variate (marină militară, artilerie, 
transmisiuni etc.), dar o individualizează existenţa portuşui militar.    
O mare parte a populaţiei este legată, fie direct, prin cadrele active, 
angajaţi civili sau pensionari militari, fie indirect, prin ceilalţi membri 
ai familiei (soţii, copii etc.) de destinul armatei. 
Cu dezvoltat spirit al disciplinei cazone şi un grad ridicat de cultură, 
civilizaţie, intelect, cadrele militare şi familiile lor au trăit mult mai din 
plin drama unei potenţiale răsturnări politice, în care jurământul depus 
i-a privat de o mare parte a libertăţii de mişcare, limitarea acţiunilor şi 
expectativa fiind singura soluţie ad-hoc. 
În transferul uriaş de putere, multe dintre vechile şi compromisele cadre 
de conducere au încercat, pe toate căile, să-şi păstreze   funcţiile şi, 
implicit, o parte din privilegiile existente. 
Ordinele şi dispoziţiile au fost elaborate în două centre de comandă, din 
eşaloanele superioare, naţionale (ministerul şi televiziunea) şi chiar judeţene, aşa cum s-a încercat la Constanţa, unde 
au existat, la presiunea maselor, şi conducători civili, incapabili să centralizeze rapid informaţiile din teritoriu, pentru 
o deliberare justă).  
Primele zile de după 21-22 decembrie 1989 au fost şi cele mai dificile, când s-a urmărit culpabilizarea masivă a 
Ministerului de Interne, privindu-se cu neîncredere demersurile angajaţilor săi de a se subordona armatei. De aceea, 
sloganul teroriştilor care „trag din orice poziţie” a indus teama şi panica în rândul populaţiei întregii ţări, deşi 
conducătorul Nicolae Ceauşescu fusese arestat în chiar după-amiaza zilei de 22 decembrie. Până la condamnarea şi 
executarea sa în sfânta zi de Crăciun, diversiunile unor profesionişti din Ministerul de Interne au surprins total 
nepregătită armata, preocupată de procesul de culpabilizare la care ar fi putut fi supusă, în orientarea sa spre sferele de 
influenţă (Moscova sau New-York).  Tocmai în această perioadă dificil ă, de reorganizare, au putut fi înregistrate cele 
mai multe victime. 
Militarii în termen, prinşi, de regulă, în campaniile agricole, au avut momente de cumpănă, fiind puşi în faţa unor 
situaţii-limit ă, în care lipsa de experienţă a superiorilor şi-a spus din plin cuvântul.  
Gărzile patriotice, înfiinţate după evenimentele din Cehoslovacia, din august 1968, au avut un rol pozitiv, în 
asigurarea unui climat de linişte şi ordine, după Revoluţia de la Timişoara, dar, după 22 decembrie 1989, câţiva dintre 
revoluţionari au intrat în posesia armelor acestora, dând naştere la abuzuri, în ceea ce priveşte armamentul din dotare.  
De cele mai multe ori, ordinele contradictorii, teama, neîncrederea, dorinţa de afirmare teribilistă, ca şi simpla 
curiozitate în mânuirea puştilor au constituit explicaţia unor scene de luptă, soldate cu victime nevinovate.  
 
Vom rememora câteva din „orele astrale” ale Mangaliei, argumentând, pe cât posibil, existenţa arbitrariului şi a 
erorilor, în pierderile de vieţi şi rănile provocate în rândul unor cadre active, militari în termen sau chiar civili. 
Marina Militară din oraş deja fusese alertată şi ea, după declanşarea revoluţiei la Timişoara, prin indicativul de luptă 
„Radu cel Frumos”, încă din ziua de 17 decembrie, orele 18,50. Ea cuprindea Brigada 29 Vedete (cu 4 vedete 
purtătoare de rachete, 8 vedete torpiloare mari, 9 nave auxiliare), Divizia 42 maritimă (cu 4 vânătoare de submarine, 3 
dragoare de bază, 5 dragoare de radă, 6 nave auxiliare, 8 tunuri de 130 mm şi 3 instalaţii mobile de lansare a rachetelor 
navale), 3 companii de infanterie ale Centrului de Instrucţie a Marinei. Semanlarae unor ţinte aeriene şi navale false a 
determinat comandamnetul să dispună ieşirea în mare, spre patrulare, abia pe 26 decembrie, după înrăutăţirea vremii şi 
executarea soţilor Ceauşescu, să se permită revenirea în port. În acest interval de timp, au fost recepţionate 75 de 
informaţii despre existenţa a peste 150 de elicoptere şi cam 35 de avioane, multe dintre ele fiind transmise noaptea. 
Dacă se are în vedere şi colportarea unor ştiri despre aşa-zisa otrăvire a apei din Mangalia (ceea ce a provocat 
formarea unor cozi imense la alimentarele din oraş, pentru cumpărarea sticlelor de apă minerală şi sucuri Cico) sau 
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despre ascunderea unor terorişti în curtea geamiei „Esmahan-Sultan” sau în holurile şi pe acoperişurile blocurilor , se 
poate conchide că acţiunea de intoxicare a unor „profesionişti” civili a fost încununată de succes, căci efectele au fost 
imense în rîndul mangalienilor. 
Dar iată derulat filmul acestor evenimente, aşa cum ni-l prezintă autorul lucrării „La revoluţie se şi moare, nu-i aşa ?” 
(ed. „Boldaş”, Constanţa, 2009, 64-65), col. (r) Remus Macovei, care sintetiza cauzele existenţei unor numeroase 
victime astfel: „ ... ca urmare a declanşării luptei pentru putere, românii se vor confrunta cu fenomenul diversionist-
terorist, 942 dintre ei plătind cu viaţa, iar alţi 2.251 fiind răniţi. Acesta este preţul accesului la putere al celor care, 
conform scenariului elaborat la Moscova, trebuiau să asigure o nouă orientare politică în România, cea socialist-
democratică, faptul că manifestanţii din stradă scandau „fără comunişti” neavând nicio relevanţă” (lucr. cit., p. 69). 
Imediat după eşecul marelui miting de înfierare a evenimentelor din Timişoara şi fuga Ceauşeştilor cu elicopterul de 

pe acoperişul clădirii Comitetului Central al P.C.R., în 
huiduielile mulţimii, şi după constituirea Frontului Salvării 
Naţionale, al cărui comunicat a fost citit de către Ion Iliescu, o 
mulţime fericită de mangalieni s-a adunat spontan în faţa 
Primăriei, trăind din plin clipa istorică. Din delegaţia ce a 
pătruns în biroul primarului Nicolae Simionesc, au făcut parte 
„Robert Condruţ, Irfan Moloamer, Ichim Caminschi, Mihai 
Şotropa, Nicolae Cioată, Elorie Manea, Radu Bârcă şi Mircea 
Ciolacu” (cf. Aurelia şi Ştefan Lăpuşan, „Mangalia în paginile 
vremii”, Editura „Dobrogea”, Constanţa, 2007, cap. XII, 
„Revoluţia la Mangalia”, pag. 175). Imediat s-a format un 
Comitet Orăşenesc al salvării Naţionale, condus de către dr. 
Bogdan Dumitrescu, iar seara, la orele 20,00, organizându-se şi 
primele noi patrule, mixte, grupând militari, revoluţionari, gărzi 
patriotice şi mili ţieni ce depuseseră armele în sediul lor, 
coordonator fiind contraamiralul Ion Boian. Nota telefonică a 
generalului-locotenent Victor-Atanasie Stănculescu,  trimisă în 

teritoriu, cuprindea indicaţii suficiente pentru lupta antiteroristă ce urma să aibă loc şi a fost încredinţată, spre aplicare, 
de către contraamiralul Ion Boian căpitanului rg. I Mihai Dinu: „Comandanţii militari să asigure paza obiectivelor 
civile de importanţă deosebită cu subunităţi înarmate care să nu tragă decât în situaţşia în care sunt atacate cu arme de 
foc de către grupuri înarmate. Unităţile militare să se pună de acord cu reprezentanţii organelor locale.” (lucr. cit., pag. 
177) Imediat, s-au alcătuit şase patrule mixte, conduse de către cpt. rg. II Eugen Bulboacă, şeful biroului Mobilizare, 
şi şeful Comenduirii de garnizoană, maiorul Paloşanu. 
Ca peste tot, în unităţile economice şi instituţiile publice, au fost organizate, în aceeaşi după-amiază, comandamente 
de asigurare a pazei şi apărare a acestora.  
Jubilaţia acestei prime zile a fost cu atât mai mare, cu cât populaţia avea, acum, acces neîngrădit la consumul energiei 
electrice, reestricţionate, cu ora, în ultima perioadă a „erei” ceauşiste. Aşa se face că pâlpâirile ghirlandelor luminoase 
ce împodobeau brazii din casele oamenilor, ca şi focurile de artificii 
ce anunţau apropiatul Crăciun liber au fost interpretate de către unii 
militari şi civili ca semnalizări ale unor grupuri de terorişti şi agenţi 
ai unor inamici potenţiali, ce urmau să invadeze oraşul pe căile 
rutiere, maritime sau aeriene. Astfel, s-a deschis focul de pe mare şi 
de pe uscat asupra unor obiective, precum Spitalul orăşenesc, hotelul 
„Mangalia” („Siemens”) şi asupra plajelor, fiind produse pagube 
materiale, mai puţin victime.  
Cum această stare de dezinformare profesionistă avea să ţină până la 
condamnarea şi executarea Elenei şi a lui Nicolae Ceauşescu, 
efectele acestui război din umbră nu au întârziat să apară.  
1. - În ziua de 23 decembrie 1989, în intervalul 3,00 – 4,00, au fost 
trimise două grupe de militari, una din Constanţa, condusă de către 
cpt. Atănăsoaie (UM 01727, având comandant pe col. Mihalache), şi 
alta din Mangalia, condusă de către cpt. R. III Şercăianu Ion (UM 
02039), fără a şti una de cealaltă. Aşa se face că sold. Văduva 
Gheorghe, convins că-şi face datoria,  l-a împuşcat mortal pe 
comandantul subunităţii trimise din Mangalia, ai cărei militari 
marinari, prudenţi, se apropiau în salturi scurte de releul de 
televiziune din Eforie-Sud; 
2. - în dimineaţa aceleiaşi zile, la orele 6,30, în dreptul U.M. 02144, 
m.m. Balla Pavel, răspunzând de controlul circulaţiei în perimetrul 
încredinţat, îl răneşte pe Csabo (Szabo ?) Ştefan, angajat al S.N. 
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Mangalia, care se deplasa cu autoturismul său între unităţile 
militare, internat de urgenţă la Spitalul orăşenesc. Tot aici, ai 
fost spitalizaţi şi alţi răniţi, precum militarii în termen Ion 
Vasile, Daniel Stan, Constantin Rahoveanu, Marian Stoian din 
Compania de Pompieri, sau Ion Gavrilă, Ştefan Irimescu, 
Valerică Nedelcu (apud Aurelia şi Ştefan Lăpuşan, „Mangalia 
în paginile vremii”, Editura „Dobrogea”, Constanţa, 2007, cap. 
XII, „Revoluţia la Mangalia”, pag. 178); 
3. - tot în aceeaşi zi, în U.M. 02123 2 Mai, lt. maj. Cireaşă 
Constantin îl răneşte mortal, tot din imprudenţă, pe plt. maj. 
Pilat Constantin; 
4. - în noaptea de 23 spre 24 decembrie, imediat după miezul 
nopţii, „după relatarea cdor (r) Preda Dumitru”, se arată în 
aceeaşi lucrare,  şalupa  cu nr. 581 a U.M. 02132 este trimisă în 
patrulare. După schimbul de semnale cu distrugătorul „Mărăşeşti”, asupra sa a fost deschis focul din zona cheiului de 
vedete, la scurt timp mitraliorul de la bord ripostând şi el, în timp ce ambarcaţiunea efectua manevra de întoarcere, 
spre a se adăposti sub piciorul podului.  
Trei minute mai târziu, asupra acesteia s-a declanşat un puhoi de gloanţe ale tuturor navelor din jur. Acum, au fost 
răniţi militarii Vasile Ion şi Stan Daniel, iar m.m.pr. Stan Dumitru (nu Ştefan Dumitru!) a plătit cu viaţa această 
neînţelegere. Din datele deţinute de noi, am reţinut un amănunt surprinzător, faptul că piturarea indicativului şalupei 
nu fusese terminată pe unul din borduri (!), ceea ce a făcut ca şalupa să nu pooată fi identificată, la întoarcere; 
 5. - trei ore mai târziu, pe podul de la Mangalia spre Limanu, în timpul patrulării, este rănit sold. Racoveanu 

Constantin, din U.M. 02091, de către camarazii săi; 
6. - în noaptea de 28 decembrie, orele 02,30, tot prin împuşcare, este rănit şi Gavrilă Gheorghe, din U.M.02091, prin 
descărcarea involuntară a armei, de către un soldat aflat în patrulare; 
7. - imediat după Revelion, la orele 02,00, sold. Nedelcu Valerică, în timpul serviciului de patrulare, a încercat să se 
sinucidă, prin autoîmpuşcare, în abdomen; 
8. - la Neptun, în cadrul Companiei de Pompieri, imediat după miezul nopţii de Crăciun, plt. maj. Prisăcariu Vasile 
este împuşcat mortal de către un soldat din cazarmă, tot dintr-o confuzie creată într-o stare de tensiune. 4 ore mai 
târziu, la orele 5,00, în aceeaşi unitate, tot dintr-o eroare, a fost împuşcat şi sold. Stoian Marian, de către m.m. Oneţ 
Valentin; 
9. - tot în Neptun, în după-amiaza zilei de 31 decembrie 1989, a fost împuşcat şi sold. Irimescu Ştefan, din UM 02196 
Mangalia, în timp de patrulare. 
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Salutul spiritual al Capitanului aviator Alexandru Serbanescu la Constanta 
                                                                                                          Cpt.cdor. av.( r ) Sorin Iacob 
 
 

Sâmbătă, 23 februarie 2013, ora 11.00,  în sala „Clio” a Muzeului Marinei Române din Constanţa, plină până 
la refuz, s-a desfăşurat  simpozionul intitulat „Aviaţia şi Marina - interferenţe istorico-militare Eveniment 
omagial  Erou cpt. av. Alexandru Şerbănescu”. Organizatorii evenimentului au fost Liga Militarilor Profesionişti 
(LMP) si  Filiala  Judeţeană  Constanţa a Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor Regina Maria”. 
Invitat special la eveniment a fost fundaţia Erou Cpt.Av.Alexandru Şerbănescu din Bucureşti, delegaţia fundaţiei 
condusă de preşedinte Eleonora Arbănaş a fost compusă din patru reprezentanţi printre care şi Prof.univ.dr. Valeriu 
Avram. 
 Au participat cadre militare în activitate, în rezervă şi în retragere din mai multe asociaţii constănţene, ai căror 
membri, în  mare parte, au fost piloţi, ingineri si tehnicieni ai Regimentului 57 Aviaţie şi ai Regimentului 59 
Elicoptere, dar şi membri ai Ligii Navale,  Comitetului român 
pentru cinstirea eroilor, Asociaţiei Pro Basarabia şi 
Bucovina, Ligii scriitorilor Filiala Constanţa, precum şi elevi 
ai Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” şi ai  Şcoalii 
generale  nr. 38 din Constanţa, presa şi televiziunea locală. 
În deschiderea evenimentului, într-un stil inconfundabil 
presărat cu vorbe de duh, comandorul aviator (rtg ) Oţelea 
Pavel a trecut în revistă principalele  repere temporale, 
acţiunile şi  întâmplările  mai puţin cunoscute legate de 
cooperarea dintre aceste două componente de elită - AVIATIA 
si MARINA -  ale armatei române, cu precadere în cursul celor 
doua coflagraţii mondiale. Aplauzele din finalul cuvântului său 
au răsplătit munca de istoriograf şi fin analist a pilotului de 
vânătoare supersonică, comandant de escadrila, cunoscut 
apropiaţilor cu numele de cod „Tătuca”. 
În continuare, doamna  Eleonora Arbănaş, preşedintele 
Fundaţiei ”Erou Cpt.Av. Alexandru Şerbănescu” a prezentat o 
parte dintre activităţile şi programele din ultimii ani 
desfăşurate în cadrul fundaţiei, dedicate cu precădere  păstrării 
în demnitate şi onoare a memoriei eroilor aviatori şi a 
tradiţiilor militare, promovarea imaginii forţelor aeriene 
romîne pentru cunoaşterea istoriei aviaţiei şi valorilor 
naţionale, pentru reînvierea în conştiinţa publică a 
sentimentului de mândrie naţională. Remarcăm şi cu 
această ocazie dăruirea cu care s-a cules, prelucrat în 
format electronic şi prezentat cu mijloace moderne 
proiecţie, un foarte bogat tezaur de informaţii, fotografii 
de epocă şi documente de arhivă. 
Prof.univ.dr. Valeriu Avram, autorul a 32 de cărţi, cu şi despre 
piloţii români, după o trudă de peste 40 de ani în arhivele 
româneşti şi străine, şi-a prezentat lucrarea „Căpitanul aviator 
Alexandru Şerbănescu - Asul cerului.” 
Cei prezenţi au aflat, cu această ocazie, aspecte inedite 
despre dotarea aviaţiei române, afectată profund de actele 
de corupţie ale conducătorilor politici ai vremii, dar şi ale 
unora dintre militarii cu funcţii importante din 
conducerea armatei. S-a mai vorbit despre pregătirea 
piloţilor români şi participarea acestora la marile 
confruntări ale celui de al Doilea Război Mondial, 
reliefându-se, în mod deosebit, patriotismul, eroismul şi spiritul de sacrificiu al acestora.  
 Căpitanul aviator Alexandru Şerbănescu a fost unul din cei mai buni piloţi de vânătoare româneşti al 
acelor timpuri.Şi-a dat viaţa, la 18 august 1944, într-o confruntare inegală cu piloţi americani, pe atunci 
inamici ai României, pilotând un avion inferior din punct de vedere tehnic si al performanţelor de zbor. 
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Crezul său, devenit motto-ul cărţii, a fost următorul: „Nu înţeleg ca un inamic, oricât de mare şi puternic ar fi, să intre 
în ţara mea ca într-un sat fără câini şi s-o pustiască… Dar eu voi continua să lupt, de va fi nevoie singur, până când, 
sau cad, sau nu se va putea spune că în România n-a ieşit niciun  român în calea americanilor, chiar dacă pierdem 
bătălia”. 
În finalul activităţii domnul Albu Danuţ, preşedintele Ligii Militarilor Profesionişti, a conferit doamnei Eleonora 
Arbănaş placheta şi diploma de MEMBRU DE ONOARE a LMP şi DIPLOMA  DE  EXCELENŢĂ conferită  de 
LMP domnului Prof. Univ. dr, cercetător gr.I  Valeriu Avram, cu prilejul onorantei participări la acest eveniment, în 
semn de înaltă preţuire pentru activitatea ştiinţifică, pentru  valoroasele lucrări  de istoriografie ale aviaţiei militare 
române aşa cum a fost, pentru contribuţia sa la  înnobilarea zestrei documentar istorice şi memorialistice a aeronauticii 
româneşti. 
 Tot cu acest prilej, domnului cdor. av. (r.) Popescu Marius - Călăraşi, secretar general al Fundaţiei Erou 
Cpt.Av.Alexandru Şerbănescu din Bucureşti, i-
a fost acordată o 
DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ pentru prodigioasa 
activitate desfăşurată pe tărâmul cultului pentru 
eroii neamului şi promovării  aeronauticii 
româneşti.  
De asemenea, col.(r) Remus Macovei, preşedintele 
Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor Regina Maria” 
filiala Constanţa,  a înmânat tânărului profesor de 
istorie Costel Coroban, membru  al Filialei 
Judeţene Constanţa „Cultul Eroilor”, Diploma 
pentru premiul III acordat de  Arhivele Naţionale 
Române, obţinut cu lucrarea “Potârnichile gri. 
Spitalele femeilor scoţiene în România 1916 - 
1917”. 
S-a mai acordat domnului caporal Catalin Ignat 
premiul anual (plachetă si  diplomă)  ”Ionel 
Gheorghita Draguşanu”  pentru rezultatele sale 
profesionale, comportament civic deosebit şi 
devoţiune faţă de ligă. 
In semn de aleasă preţuire pentru întreaga activitate 
în slujba adevărului şi contribuţiei sale la 
dezvoltarea prestigiului Aviaţiei Române, 
doamnei Eleonora Arbănaş i s-a acordat titlul 
de MEMBRU DE ONOARE L.M.P. 
La rândul său, preşedintele Fundaţiei Erou Cpt.Av. 
Alexandru Şerbănescu a conferit Medalia 
Omagială cu Emblemă şi Atestat, următorilor: 
Presedintelui Ligii Militarilor Profesionisti 
domnului Danut Albu, Asociaţiei Cultul Eroilor 
”Regina Maria” filiala Constanţa şi Muzeului 
Marinei Române precum şi un număr considerabil 
de cărţi. 
Au mai fost evidenţiaţi şi onoraţi cu însemne şi 
diplome ale LIGII MILITARILOR 
PROFESIONISTI următorii: 
    Baltă Louis Edmond  -  Prim-vicepresedinte 
LMP 
    Lupu Mugurel           -  Vicepresedinte LMP 
    Mocanu Dănuţ            -  Vicepresedinte LMP 
    Cocus Gabriel Florin  -  Vicepresedinte LMP 
    Pintea Emilian Valentin - Jurist LMP 
    Hădarean Ioan Gabriel -  Secretar LMP 
    Cavadia Mircea         -  Administrator LMP 
    Oana Nuţă                 -  Puratator de cuvant 
    Baltă Mihael Isabel   -  Membru in Consiliul 
Director 
 
 Cpt.cdor. av.( r ) Sorin Iacob 
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IOAN D. CHIRESCU (1889 - 1980) 
 

  "Dorinţa mea ca şi a tuturor oamenilor cinstiţi din lumea întreagă este să avem o pace deplin 
asigurată, pentru că numai astfel se poate munci şi crea rodnic în toate domeniile, cu atât mai mult în cel al 
artei. Mă leg ca şi de azi înainte să cânt mereu cu poporul." 
IOAN D. CHIRESCU 

Ioan D. Chirescu se naşte la 5(18) ianuarie 1889 la Cernavoda în familia preotului şi învăţătorului 
Dimitrie Chirescu, cărturarul care a luptat pentru răspândirea slovei româneşti în sânul populaţiei dobrogene, 
ajungând inspector al şcolilor de pe malul drept al Dunării. 

Şcoala primară o urmează la Cernavoda. Se înscrie apoi la liceul Sf. Sava din Bucureşti şi după doi 
ani trece la Seminarul Central. în 1910, luându-şi diploma de absolvire a seminarului, se înscrie la Facultatea 
de Teologie. Concomitent urmează conservatorul, unde îşi continuă pregătirea muzicală începută cu 
profesorii Dimitrie Teodorescu şi I. Popescu-Pasărea.  

Fiind student, în timpul vacanţelor a păstrat legătura cu viaţa muzicală din oraşul său natal, făcând 
parte din ansamblul coral înfiinţat la Cernavoda în 1907. 

În perioada 1914-1916, Ioan D. Chirescu suplineşte, la Conservator, catedra de teorie şi solfegii a 
maestrului său Dimitrie G. Kiriac. 
       La intrarea României în 
război, Ioan Chirescu plecă 
pe front. Într-un sat din 
Moldova, în faţa Muncelului, 
după bătălia de la Mărăşeşti, 
compune una din cele mai 
populare creaţii ale sale, 
Mama, pe versurile 
învăţătorului Gh. Roiban, 
tipărite într-o foaie pentru 
front sub titlul "În repaus". 

După război, pentru 
scurt timp, suplineşte la 
Conservatorul din Iaşi catedra 
de teorie şi solfegii a 
profesoarei Sofia 
Teodoreanu, apoi timp de 4 
ani îl găsim profesor la 
Fălticeni, unde ca dirijor al 
corului interşcolar organizat de el, obţine numeroase succese şi premiul I la Concursul organizat de 
"Tinerimea română" pe întreaga ţară. 

Se transferă la Liceul Gh. Şincai din Bucureşti în locul compozitorului Ionel Brătianu decedat. 
Pentru completarea studiilor pleacă în 1922 la Paris, ca dirijor al corului Capelei române şi se înscrie 

la Schola Cantorum. Împreună cu membrii corului şi cu concursul prietenilor români din Paris printre care 
se numărau Th. Rogalski, Constantin Bobescu, Mihail Vulpescu, Constantin Stroescu şi alţii, înfiinţează 
asociaţia corală "Hora" cu care dă numeroase concerte de muzică corală românească, mult apreciate de 
publicul parizian. 

În 1928, Chirescu ocupă prin concurs catedra lui D. Kiriac de teorie şi solfegii de la Conservator şi 
preia şi conducerea asociaţiei corale Carmen. 

Pentru meritele sale i s-au acordat titlurile de "Laureat al Premiului de Stat" şi "Artist al Poporului". 
În bogata sa activitate creatoare se includ lucrări pentru ansamble corale, cântece pentru copii, şcolari 

şi tineret, piese instrumentale etc. 
Cântecele sale de masă, dintre care Măreţ pământ al patriei iubite, Cântecul partizanilor păcii, Sub al 

păcii stindard, Dobrogea de aur etc. sunt expresia directă a unei forţe mobilizatoare, iar opera lui e străbătută 
de puterea de viaţă.  
 
Mr.(r) Constantin Grăjdeanu 
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ISTORICUL CORULUI  I.D.CHIRESCU  
 Constantin Grăjdeanu 

Puţine sunt corurile care au o dată exactă la care s-au înfiinţat. Adesea ele s-au format încet, încet, datorită 
unui grup de oameni, cu dragoste de muzică, sau datorită unui dirijor, care i-a strans în jurul său. Adesea, numele lor 
ramân necunoscute, mai ales când vorbim de un cor cu peste 100 de ani de existenţă, cum este cazul formaţiei 
cernavodene "I.D.Chirescu". 

Corul, apare prima dată, la Cernavodă, la 14 septembrie 1895, la inaugurarea Podului Anghel Saligny, în 
prezenţa regelui, când inerpretează 3 piese, între ele si Imnul Regal. Deoarece, în acea vreme, personalitatea muzicală 
şi didactică, cea mai marcantă era Preotul Dimitrie Chirescu, presupunem că formaţia corală a fost iniţiată de el. 

In perioadele de vacantă, tânarul Ioan D.Chirescu (fiul preotului Dimitrie Chirescu) particapa la repetiţiile 
corului, care avea în repertoriu lucrări de Gavriil Muzicescu, Ciprian Porumbescu, în primul plan înscriindu-se 
prelucrarile din folclorul românesc. In acest cor, I.D.Chirescu a căpatăt o experienţă deosebit de importantă, mai întâi 
în calitate de corist şi apoi ca dirijor. 

Nu ştim numele purtat de formaţia corală din Cernavodă, cert este că după plecarea la cele veşnice a 
compozitorului, corul s-a numit “I.D.Chirescu”, întocmai cu festivalul înfiinţat în 1981, cu activitate neîntreruptă si 
care astazi poartă numele “FESTIVALUL INTERNATIONAL DE INTERPRETARE CORALA I.D. CHIRESCU”  

Corul a fost prezent la toate editiile festivalului, dar şi la altele, cum ar fi: ”Festivalul Antonio Sequens” - 
Caransebes, ”Festivalul Sf. Atanasie cel Mare”- Obrociste-Bulgaria, Chisinau, Grecia (Insula Corfu, Cardita, 
Tirnavos), Zilele Oltinei, Ziua satului Lazu etc. 

Peste tot, corul s-a bucurat de aprecierile auditoriului, abordând un divers repertoriu: colinde, piese religioase, 
prelucrări folclorice, precum şi lucrări clasice si din repertoriul internaţional. 

 In prezent corul are în componenţa 30 de persoane, de diverse profesii. 

                    DESPRE DIRIJOR 
Dirijorul corului este ANGHEL DINCU, preot la Parohia Lazu, Judetul Constanţa şi realizator al emisiunii 

cultural-religioase “Lumina lui Hristos”, din anul 1997 la televiziunea Neptun-Constanţa. Este licenţiat al Facultăţii de 
Teologie din Bucureşti şi absolvent al Scolii de Canto clasic. De la vârsta de 14 ani a cântat în diverse coruri, pană în 
anul 1989, când toate formaţiile corale din România, s-au desfiinţat. Nemulţumit de acest aspect, deşi fară studii de 
specialitate (dirijorale), bazându-se numai pe experienţa acumulată în calitate de corist, a pus bazele unui cor, pe care 
l-a dirijat din 1991 până în anul 2009. 
 Din anul 2006 este la cârma corului “I.D. Chirescu, cu care a participat la dierse manifestări cuturale, în ţară şi peste 
hotare. 
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Înca un Cerc „Cultul Eroilor” la Mangalia 
 
 
 
 
de E.C. Ninu 
 
 Un al doilea Cerc „Cultul Eroilor” a luat fiinţă 
la Mangalia, de data aceasta în cadrul unei şcoli 
gimnaziale. 
 „Şcoala din Colonişti”, cum este cunoscută 
instituţia ce aminteeşte de primele valuri de români, 
după alipirea Dobrogei, prin „Protocolul nr. 712” din  
29 mai 2013, între Asociaţia  Naţională Cultul Eroilor 
„Regina  Maria” filiala Constanţa, reprezentată 
preşedintele filialei, dl col. (r) Remus Macovei şi 
conducerea Şcolii Gimnaziale  nr. 1 Mangalia, 
reprezentată de dl profesor Florin Pădureanu, 
directorul unităţii şcolare şi doamna profesoară Ionela  
Mateciuc, dirigintă a clasei a VI-a B, a decis 
înfiinţarea unui Cerc al Eroilor.  
Finalizarea acestui protocol s-a derulat marţi, 11 iunie 
a.c., orele 17.00, în Cabinetul de istorie al şcolii, în 
cadrul orei de Dirigenţie „Eroi au fost, eroi sunt încă”, 
activitate condusă de către doamna profesoară de 
limba engleză Ionela Mateciuc, debutând, cum era 

firesc, cu intonarea Imnului „Deşteaptă-te, române”.  
Din rândul invitaţilor, au luat cuvântul dl col. Alecu 
Crudu, preşedintele  Asociaţiei Naţonale a Veteranilor 
de război din Mangalia,  dl Al. Gh. Rădeanu, veteranul 
ce a cunoscut privaţiunile prizonieratului, de după 23 
August 1944, şi dl prof. Emil-Corneliu Ninu, 
preşedintele Subfilialei Mangalia a A.N. C.E. „Regina 
Maria”. (Din păcate, Garnizoana Militară nu a putut da 
curs invitaţiei făcute.) 
Cu această ocazie, după vizionarea expoziţiei de 
medalii ale eroului Ninu I. Constantin, şi a unor 
proiecţii p.p.t., având ca temă „Monumentele închinate 
Eroilor din Dobrogea”, elevii au prezentat un program 
artistic, în care recitările    s-au bucurat de un succes 
deosebit.  
În final, li s-au împărţit ecusoanele şi carnetele de 
membri ai asociaţiei, invitaţii urmând să semneze în 
„Cartea de Onoare” a şcolii. Un panou cu ilustraţii 
specifice va rămâne să fixeze în memoria elorlalţi 
elevi ai şcolii un viitor loc dedicat Cercului „Cultul  
Eroilor”.  
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NEA MIRCEA A ÎMPLINIT 100 DE ANI! 
 

 În ziua de 5 februarie 2013, orele 11.00 (veţi înţelege sublinierea!) la Techirghiol, reprezentanţii primăriei, 
bibliotecii, şcolii  şi ai parohiei locale, ai Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor”Regina Maria” filiala 
Constanţa, şi  prof. dr. Costin Scurtu, director al Muzeului Militer Naţional Ferdinand I, filiala Constanţa, au 
aniversat cu un fast rezervat, emoţionant, delicat, elegant şi sincer, cele 100 de primăveri ( şi 3 ore, nota 
sărbătoritului!!!!) ale domnului Stoica Dragomir, pe care toată lumea îl ştie de NEA' MIRCEA 
CROITORUL!  
    Domnul nostru, şi el emoţionat peste măsură, ne-a povestit cu şarm , cu umor chiar, despre vremea când 
avea să vină în Techirghiol, tare demult, pe un 3 septembrie (ştia şi ora!), cum s-au schimbat 30 de primari 
în localitate de-a lungul vieţii sale, despre 
nepoţi sau despre cum a croit haine pentru 
Mircea Eliade, un obişnuit al Techirghiolului, 
şi alte nume de marcă... A trecut prin două 
războaie, prin primul, copil fiind la Călăraşi, 
de unde îşi mai amintea că bunicul găzduia 
doi ofiţeri francezi de la Misiunea Berthelot. 
Am zâmbit aflând din amintirea de copil a 
centenarului nea' Mircea, bunicul Vasile, era 
mai mereu întrebat de francezii care vorbeau 
stâlcit româneşte: "MONSIEUR, CUM SĂ 
TE STRIGăM, : Fasole sau FASILE? " Iar 
nepotul, care începuse să priceapă, se 
prăpădea de râs! 

Umorul se mai topea când ne apropiam de 
participarea la cel de-al Doilea Râzboi, 
manevrele din Caliacra, frontul, familia lăsată 
de izbelişte...Cruzimi, suferinţe, sacrificii.  
Acum s-au adunat copiii, nepoţii, strănepoţii, 
vecinii prieteni, cei care-au mai rămas... 
Colegii de generaţie care au vorbit, au 
menţionat cu tărie, pe rând că n-au decât 92 
sau poate 93 (de ani!), dar au de-acum un 
model... 
La evenimentul, dirijat impecabil de domnul 
primar Adrian Stan, au mai participat şi alţi 
şapte veterani (semn că nămolul de 
Techirghiol chiar este eficient!), care au 

primit diplomele de onoare oferite de 
Asociaţia Naţională Cultul Eroilor "Regina 
Maria", Filiala Constanţa.  
În această zi  zi însorită din cale-afară,  s-au 
pus bazele unei cooperări între Primăria 
Techirghiol, Asociaţia Naţională Cultul 
Eroilor "Regina Maria", filiala Constanţa şi 
Muzeului Militar Naţional Ferdinand I, filiala 
Constanţa, care se va finaliza cu deschiderea 
unui muzeu al istoriei locale, ce va conţine şi 
un spaţiu destinat „Cultului Eroilor “ filiala 
locală.  
Lt.col.(r) Dan Nicolau 
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POMI PENTRU EROI 
 

Prin adresa nr. 13.823/8 mai 1940 organizaţia 
locală a Frontului Renaşterii Naţionale anunţa Primăria 
Constanţa că a demarat acţiunea de  creere a parcurilor 
pentru eroii căzuţi în marele război de întregire a 
neamului şi solicita identificarea locurilor, pe raza 
municipiului,  unde puteau fi realizate astfel de obiective. 
În acelaşi timp se solicita unităţilor militare din 
Constanţa - Regimentul 34 Infanterie, Regimentul 13 
Artilerie, Regimentul 9 Călăraşi, Regimentul 12 Roşiori, 
Regimentul 5 Jandarmi şi Baza Navală - să înainteze 
tabele cu numele şi pronumele eroilor căzuţi în perioada 
1916 – 1919. Această iniţiativă nu s-a putut realiza din 
cauza situaţiei politico-militare deosebit de complexe 
existente pe parcursul întregului an 1940. 

În 12 martie 1943 , Prefectura Constanţa a primit 
circulara nr. 76139 A, emisă de Ministerul Afacerilor 
Interne - Direcţia Administraţiei de Stat , prin  care se 
anunţa demararea de către Ministerul Culturii Naţionale a  
unui proiect, al cărui scop era acela de a planta în fiecare 
comună, cu ajutorul elevilor, o suprafaţă de un hectar de 
pădure, denumită sugestiv „Dumbrava eroilor”.  Potrivit 
mărturiilor documentare aflate în patrimoniul Serviciului 
Judetean Constanţa al Arhivelor Naţionale amenajarea 
„Dumbrăvii eroilor” s-a realizat în funcţie de terenul 
disponibil, posibilităţile financiare şi priceperea fiecărui 
primar,  astfel: 

Cobadin s-a plantat o suprafaţă de 2 ha cu 800 
puieţi salcâmi, 250 puieţi sophora japonica şi 25 puieţi 
plopi, înconjurată de o perdea protectoare formată din 
patru rânduri de salcâmi. 

Primăriile din Techirghiol şi Ostrov au 
transformat parcurile existente în „Dumbrăvi ale  eroilor” 
şi s-au  luat măsuri  pentru  confecţionarea  tăbliţelor cu 
numele eroilor pentru alei  

La Topraisar, Dumbrăveni, Poarta Albă şi Tuzla 
au fost amenajate astfel de obiective  în vatra satelor,  
unde s-au plantat nuci, duzi, arţari şi salcâmi, 
Primăria Corbu  a plantat 12.000 de puieţi.  

La Ivrinezu Mic au fost plantaţi 2000 puieţi 
salcâmi pe o suprafaţă de 3000 m.p.  

La Saligny, a fost împrejmuită o suprafaţă de 
circa 3000 m.p., în centrul comunei, şi s-au plantat pomi 
fructiferi, salcâmi, iar în interior au fost semănate flori şi 
plante leguminoase.  

În localităţile Cerchezu, Chirnogeni, Dobromir 
Deal, Horia, Lumina, Mangalia, Măgura, Mihail 
Kogălniceanu, Petroşani, Satu Nou, Sibioara, Tudor 
Vladimirescu şi Ţepeş Vodă, s-au identificat terenuri, 
plantarea urmând a se face în toamna anului 1943 sau 
primăvara anului 1944. 

Din păcate, desfăşurarea nefavorabilă a 
războiului, iar ulterior, în perioada comunistă, indiferenţa 
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autorităţilor locale şi a cetăţenilor, precum   şi dezvoltarea 
urbanistică,  au făcut ca urmele acestui îndrăzneţ proiect să 
dispară.  

Cu ocazia  aniversării a 95 de ani de la proclamarea 
unirii  Basarabiei cu România, Cosiliul Judeţean Constanţa 
şi Asociaţaia Naţională Cultul Eroilor “Regina Maria”- 
filiala Constanţa, au demarat acţiunea de plantare a  unor 
arbori, în fiecare localitate, în jurul monumentelor eroilor, 
pentru a cinsti memoria celor care şi-au pierdut viaţa în 
timpul primului război mondial. Pentru fiecare din cei 2528 
de eroi ai judeţului Constănţa  care s-au jertfit pe câmpurile 
de luptă, contribuind astfel la realizarea marelui ideal  al 

unirii tuturor românilor într-un singur stat naţional, s-a 
hotărât plantarea  unui arbore. 
În 38 de localităţi ale judeţului arborii asiguraţi prin grija 
Consiliului Judeţean Constanţa au fost plantaţi de copii din  
grădiniţe şi elevii din  şcoli  şi licee, ajutaţi de reprezentanţii 
organizatorilor acestei acţiuni şi autorităţilor locale.  
Elevii participanţi la aceste evenimente au purtat  o bentiţă 
tricoloră la fel ca eleva  Sabina Elena  din Covasna care a 
fost ameninţată cu moartea, pe un site de socializare, pentru 
că şi-a permis să poarte acest insemn naţional  în ziua 
mondiala a maghiarilor de pretutindeni. Tinerii constănţeni 
şi-au manifestat astfel soidaritatea cu gestul acestei colege 
de generaţie  care a  atras atenţia  opiniei  publice asupra 
faptului  că în România, elevii români din Covasna nu au 
dreptul să utilizeze insemnele naţionale: Imnul şi 
Tricolorul.  

Cei care interzic  acest lucru sunt minoritarii 
maghiari, majoritari în acastă zonă, care nu mai ştiu ce 
drepturi să solicite, uitând  să acorde un tratament similar 
românilor din zonă. 

Acţiunea desfăşurată în această primăvară, a început 
la  27 martie şi  s-a încheiat la 26 aprilie 2013. Ea va fi 
reluată în toamna acestui an când vor fi plantaţi arbori şi 
pentru eroii din cel de al doilea război mondial. În felul 
acesta se va încerca realizarea în cât mai multe dintre 
localităţi a “dumbrăvilor eroilor”, finalizându-se  astfel 
proiectul  demarat  în  perioada celui de al doilea război  
mondial .  

Acum, cei care au organizat şi desfăşurat acest 
proiect, urmăresc să se înfiinţeze adevărate parcuri unde,  cu 
ocazia sărbătorilor naţionale, comunitatea locală să se adune 
şi să îşi cinstească înaintaşii aşa cum tradiţia o cere. Nu în 
ultimul rând proiectul este viabil şi din punct de vedere al 
griji pentru realizarea unui mediu înconjurător mai sănătos. 
Participanţii au dovedit că nu au uitat trecutul şi că tratează 
cu responsabilitate viitorul. 

 
Col.(r) Remus Macovei 
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Ziua Fortelor Terestre la Constanta 
 
     Forţele Terestre se constituie în cea mai 
reprezentativă categorie de forţe din oştirea 
română, care au avut o contribuţie decisivă în 
obţinerea victoriilor pe câmpurile de luptă. 
Acestea au fost dintotdeauna, nu numai cea mai 
numeroasă componentă a oştirii, dar şi singura 
categorie de forţe capabilă să angajeze, să 
desfăşoare şi să desăvârşească operaţii, lupte şi 
bătălii, îndeplinind misiuni grele, suferind 
pierderile cele mai mari, uneori fără sprijinul 
celorlalte componente ale armatei 

(aviaţie,marină), situaţie mai frecvent întâlnită 
înainte de primul război mondial. 
   Odată cu sărbătoarea închinată  Sfântului Mare 
Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă –
patronul spiritual al Forţelor Terestre - militarii 
din Forţele Terestre au organizat în garnizoanele 
şi unităţile militare din ţară, activităţi de 
comemorare şi de aniversare dedicate acestui 
eveniment. 
     În acest an, Brigada 9 Mecanizată şi Filiala 
Constanţa a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor 
“Regina Maria”au organizat  o multitudine  de 
activităţi pentru aniversarea Zilei Forţelor 
Terestre,după cum urmează: 
      Luni, 22 aprilie 2013, începând cu orele 
18.00, cadrele militare active şi membrii 
familiilor acestora, dar şi studenţi ai Academiei 
Navale”Mircea cel Bătrân”, au participat la un 
spectacol agreabil , prezentat de  ansamblul  
Cercului Miliatar Constanţa şi corul Liceului de 
Artă “Regia Maria”. 
       Marţi , cu începere de la ora 10.00 în 
garnizoana Constanţa s-a desfăşurat un 
ceremonial militar şi religios la Monumentul 
Eroilor Regimentului 34 Infanterie care a 
cuprins: întâmpinarea prefectului judeţului, 
domnul Eugen Bola; intonarea Imnului Naţional; 
oficierea serviciului religios de către preotul 
B.341Infanterie; prezentarea mesajului 
Ministrului Apărării Naţionale; depunerea de 
coroane de către reprezentanţii oficialit ăţilor 
publice locale şi ai tuturor asociaţiilor cadrelor în 
rezervă şi în retragere aparţinând M.Ap.N.şi 
M.A.I; defilarea Gărzii de Onoare formate din 
militari aparţinând  unităţilor Bg.9 Mc., 
Inspectoratului Judeţean de Jandarmi şi I.S.U. 
Constanţa; defilarea Fanfarei Foţelor Navale. 
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     Începând cu ore 11.30 , în garnizoana 
Murfatlar, la Monumentul Eroilor din 
centrul localităţii, în prezenţa 
reprezentanţilor Primăriei, Consiliului 
Local şi ai garnizoanei militare, s-a 
desfăşurat ceremonialul militar şi 
religios. Festivitatea a fost  onorată de  
participarea unui mare număr copii de la 
grădiniţele din localitate, Au participat şi 
elevii de la Liceul din Murfatlar, dar şi 
membrii ai Cercurilor Cultul Eroilor din 
Medgidia şi Băneasa. După terminarea 
festivităţilor de la monument, 
participanţii s-au deplasat în cazărmile Batalionului 912 Tancuri “Scythia Minor”şi Batalionului 348 
Artilerie Antiaeriană”Dobrogea”, unde militarii acestor unităţi au organizat vizitarea sălilor de specialitate, a 
standurilor de prezentare a armamentului şi tehnicii de luptă din dotare. Deosebit de apreciat a fost sectorul 
dedicat procedeelor de supravieţuire, care a stârnit un interes deosebit în rândul  celor tineri. A fost prezentat 
un exerciţiu demonstrativ de conducere a tancului, măiestria mecanicului conductor fiind răsplătită cu 
aplauzele celor prezenţi.     
      A urmat masa festivă, unde rezerviştii au socializat cu activii. Primii şi-au amintit cu plăcere de 
exerciţiile de conducere din tancodroame, de tragerile şi aplicaţiile din poligonul Babadag.Nu au fost uitate 
nici eforturile făcute pentru tarnsformarea  cazărmii  în una din cele mai moderne din ţară. Cei tineri au 
împărtăşit din experienţa acumulată în teatrele de operaţii, unde  majoritatea dintre ei au participat cu 
rezulate excelente. 
A fost o zi frumoasă care le-a umplut inimile de bucurie tuturor reprezentanţilor Forţelor Terestre, dar şi 
celor care le-au fost aproape. 
Col.(r) Cătălin Dănulescu 
 
 
 

Sarbatoare europeana la Cernavoda 
 
        Primăria Oraşului Cernavodă şi Casa de Cultură “I.D.Chirescu”au găzduit, ieri 9 mai 2013, orele 
17:00, festivitatea triplei aniversări naţionale: împlinirea a 136 de ani de la “Proclamarea Independenţei 
de Stat a României din data de  9 mai 1877”, “Victoria Cualiţiei Naţiunilor Unite în Cel de al Doilea 
Război Mondial 1918” şi  “Ziua Europei”. 
     Sute de cernavodeni s-au adunat în Piaţeta din faţa instituţiei, pentru sărbători împreună importantele 
evenimente istorice, unde artiştii Casei de Cultură au susţinut un spectacol inedit. În deschiderea 
evenimentului, primarul Gheorghe Hânsă i-a invitat pe cetăţeni, în discursul său, la o întoarcere în timp, 
pentru a înţelege mai bine însemnătatea istorică a acestor evenimente şi importanţa lor naţională. Zeci de 
tineri şi copii, au ascultat cu atenţie discursul edilului, şi s-au întors pentru câteva momente în anii1945, 
cînd Puterile Aliate au obţinut Victoria împotriva Germaniei Naziste în cel de al Doilea Război Mondial, în 
anii 1877, când Parlamentul ţării a proclamat Independenţa absolută a României, şi în anii 1985, când s-au 
unit cele 27 de state ale Europei Unite. De asemenea, tinerii au primit din partea primarului sfaturi pentru a 
devein cu adevărat cetăţeni europeni, printr-o conduită potrivită şi respect faţă de societate. “Lecţia de 
istorie” a fost urmată de evoluţiile artistice, printre care s-au numărat dansuri tradiţionale specifice 
fiecărei tări ale Uniunii Europene, cântece care aparţin folclorului European. Vedeta evenimentului a fost  
Fanfara Casei de Cultură “Axiopolis”, care i-a cucerit  pe cei prezenţi prin intonarea Imnului Europei, 
defilând în acelaşi timp, cu mândrie în faţa auditoriului. 

 
Sorina Popa 
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VENERABILII OSTAŞI  AI ROMÂNIEI 
 
Prin Legea nr. 3003 din 13 noiembrie 2007 a fost instituită Ziua Veteranilor de Război, “în semn de recunoaştere a 
meritelor veteranilor de război pe câmpurile de luptă pentru apărarea independenţei, suveranităţii, integrităţii 
teritoriale şi a intereselor României”. 
Reprezentanţii Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor “Regina Maria” filiala Constanţa s-au implicat în organizarea 
festivităţilor prilejuite de acest eveniment  împreună cu primăriile din  localităţile Techirghiol şi Cumpăna . 
La Techirghiol, la sediul Bibliotecii din localitate, începând cu ora 11.00 s-a desfăşurat o festivitate la care au 
participat: Adrian Stan, primarul localităţii, col.(r) Remus Macovei, preşedintele Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor 
“Regina Maria” filiala Constanţa, prof.dr. Costin Scurtu, directorul Muzeului Naţional de Istorie Militară “Ferdinand 
I” filiala Constanţa, consilieri locali, cadre în rezervă şi în retragere şi elevi de la Liceul “Emil Racoviţă”. Cei 
sărbătoriţi au fost: Abdula Sapuat,Avamil Cadâr, 
Cosmeanu Constantin, Durilă Mircea, Frâncu 
Alexandru, Iurescu Grogore, Picoiu Constantin, 
Ritco Sava, Stoica Dragomir, Toma Nicolae şi 
Tudor Dumitru, venerabili veterani cu vârste 
cuprinse între 92 şi 100 de ani. Aceştia au fost 
felicitaţi şi li s-au adus mulţumiri pentru faptele 
de vitejie săvârşite pe câmpurile de luptă din 
Rusia sovietică, nord- vestul României, Ungaria, 
Cehoslovacia şi Austria. Celor 11 veterani, 
col.(r) Andreescu Mihail Gavrilă, preşedintele 
subfilialei Techirghiol a Asociaţiei Naţionale 
Cultul Eroilor “Regina Maria”,  le-a  oferit câte o  
plachetă şi  o diploma de onoare. Elevii de la 
Liceul “Emil Racoviţă” au prezentat un scurt 
program artistic, veteranii de război  izbucnind  
în lacrimi la intonarea marşului “Treceţi 
batalioane române Carpaţii”. Primăria 
Techirghiol a oferit fiecărui veteran de război un 
pachet cu ocazia sărbătorilor de Paşti. 
La Cumpăna, ceremonialul s-a desfăşurat la 
monumentul Veteranilor de Război, situat în 
parcul central. Primarul comunei, doamna 
Mariana Gâju, gen.(r) Gheorghe Constantin şi  
contraamiralul Petre Zamfir, preşedintele şi 
prim-vicepreşedintele Uniunii Naţionale a 
Vetaranilor de Război din România, filiala 
Constanţa şi cdor. Paul Oţelea, prim- 
vicepreşedinte al Asociaţiei Naţionale Cultul 
Eroilor “Regina Maria” filiala Constanţa,  în 
alocuţiunile lor au subliniat importanţa 
sacrificiilor pe care militarii români le-au făcut 

în timpul celui de la doilea război  mondial, i-au 
felicitat pe cei doi  veterani de război  rămaşi în 
viaţă - Ceapă Ion şi Crăciun Gheorghe şi  i-au 
asigurat pe aceştia de respectul întregii 
comunităţi locale. La ceremonial au participat  
un număr impresionant de copii  şi elevi de la 
grădiniţa şi Grupul Şcolar din localitate. 
Oaspeţilor prezenţi, doamna Mariana Gâju le-a 
oferit o tradiţională pâine, semn al bunăstării 
oamenilor din Cumpăna. Activitatea s-a încheiat 
cu o masă festivă organizată în cinstea  
veteranilor de război. 
Preşedintele subfilialei ANCE ”Regina Maria” 
Techirghiol 
Col.(r) Mihai Gavrilă Andreescu  
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Ziua Veteranilor de Razboi la Mangalia 
 
Slt. Profesor Emil-Corneliu Ninu,  
preşedinte al Subfilialei Mangalia a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”  
 

Provenind din latinescul „veteranus”, termenul se referea, 
cândva, la cel eliberat de povara unui serviciu militar, ce 
ajungea deseori chiar până la douăzeci de ani, în urma 
căruia statutul oferit de către Republica şi Imperiul Roman 
era de invidiat, fiind al unor privilegiaţi. Lexemul 
„veteran” are rădăcini adânci în vocabularul fundamental 
al limbii române, derivatele din „bătrân” fiind multiple 
(bătrâneţe, bătrânel, bătrânică, a îmbătrâni, bătrâneşte etc., 
etc.), ba, chiar mai mult, prin conversiune, din adjectiv a 
devenit atât de frecventul substantiv „bătrânul”. Trebuie 
menţionat că chiar şi marele lingvist Bogdan Petriceicu-
Hasdeu l-a avut în vedere, în a sa celebră lucrare, 
„Cuvente den bătrâni”. 
 Instituită, în 1902, la iniţiativa regelui Carol I, cu 
ocazia sărbătoririi a 25 de ani de la proclamarea 
Independenţei României, precum şi a Zilei Naţionale de 
10 Mai, Ziua Veteranilor de Război este un pios omagiu 
adus celor care, „din câmp, de-acasă, de la plug” 
(V.Alecsandri) au răspuns „Prezent!” la chemarea patriei. 
 Şi ocaziile au fost multiple, într-un dramatic secol 
al douăzecilea, când problema teritoriilor era primordială, 

pentru împlinirea visurilor de libertate şi reconstituire  a fiinţelor naţionale. Aşa, de exemplu, implicând România, 
trebuie menţionate al Doilea Război Balcanic (soldat cu alipirea Cadrilaterului), Primul Război Mondial (având drept 
consecinţă înfăptuirea României Mari, cuprinzând Basarabia, Bucovina, Ardealul şi reanexarea Cadrilaterului) şi, 
desigur, al Doilea Război Mondial, cu ale sale consecinţe funeste pentru întreaga lume, devreme ce avea să dea naştere 
unui alt tip de război, Războiul Rece, specific unei Europe divizate de existenţa a două sisteme politice. 
 Recunoaşterea oficială a meritelor celor chemaţi să lupte „războaiele aprinse” (M.Eminescu, „Împărat şi 
proletar”) se făcea, de regulă, prin actul unei 
împroprietăriri, în urma unei reforme agrare 
create ad-hoc.  
Aşa s-a întâmplat cu procesul amplu de 
recolonizare a Dobrogei cu cetăţeni ai 
Regatului. Masiv, din 1894, mulţi dintre 
noii locuitori au provenit din familiile aduse 
din judeţele Dolj, Romanaţi, Mehedinţi, 
Teleorman, iar, mai târziu, din câteva 
familii din Fălticeni-Suceava, primii 
colonişti primind, iniţial, câte 25 ha de 
pământ. Cum, în 1904, mulţi dintre cei 
împroprietăriţi nu se prezentaseră, acum au 
fost împroprietăriţi, mai ales, veterani ai 
Războiului de Independenţă, fiecare familie 
primind câte 8 hectare de pământ, cu locuri 
de casă, atelaje cu cai sau boi şi 
instrumentar agricol, iar tinerii căsătoriţi 
beneficiau şi ei de câte 5 ha. 
După Primul Război Mondial, în deceniul al treilea, după 1922, a avut loc, iarăşi, un proces de împroprietărire, 
favorizat de reforma agrară. Din păcate, o parte dintre colonişti avea să renunţe la drepturile şi facilităţile acordate 
veteranilor şi văduvelor de război, cedându-şi terenurile unor viitori mari moşieri.  
Al Doilea Război Mondial a însemnat o nouă experienţă dramatică pentru multe dintre familiile împroprietărite, în 
urma unei noi reforme agrare, neajungînd să se bucure de loturile primite, întrucât s-a desfăşurat bezmetic o amplă 
campanie de cooperativizare. În urma proclamării Republicii Populare Române, la 30 Decembrie 1947, odată cu 
instaurarea guvernelor comuniste, prin grabnica filieră a întovărăşirilor,  Regiunea Dobrogea a reuşit performanţa de a 
fi prima regiune în totalitate cooperativizată. Cu ce preţuri? Istoria a consemnat deja abuzurile survenite, în urma 
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amplificării aşa-zisei „lupte de clasă”, când epurările din armată şi din instituţiile statului s-au soldat cu numeroase 
condamnări pe aceste criterii polirice, având ca rezultat umplerea închisorilor şi anihilarea unor personalităţi politice şi 
culturale ale ţării. 
Cum cadrele militare active decorate ar fi putut beneficia de răsplata aportului de sânge vărsat prin Uniunea Sovietică, 
Ungaria sau Cehoslovacia, li s-a anulat o mare parte dintre ele, cele mai importante, cum a fost cea vizând dreptul la 

împroprietărire cu un număr sufucient de hectare, care să le 
asigure un trai decent. 
Este de remarcat, totuşi, că noua epocă de reconstrucţie de după 
război nu ar fi fost încununată de succes, dacă foştii combatanţi nu 
ar fi fost orientaţi, vrând-nevrând, ca civili, pe amplele şantiere ale 
patriei, alături de militarii din construcţii. Aşa s-a întâmplat şi cu 
mulţi dintre foştii angajaţi ai unităţilor militare din Mangalia, care 
au construit obiective industriale importante, precum 
Hidrocentrala de la Bicaz, Combinatul Chimic de la Işalniţa, 
Combinatul Siderurgic de la Galaţi, podul de la Giurgeni-Vadul-
Oii, hotelurile din staţiunile litoralului românesc, Canalul 
Dunărea-Marea-Neagră şi atât de mult altele. 
Anii de după Evenimentele din Decembrie 1989 au redeschis 
posibilitatea  acordării unei părţi din vechile drepturi, veteranii 
deţinători ai unor decoraţii şi medalii beneficiind de 500 mp 
intravilan sau 1 ha extravilan, de foi de drum cu 12 călătorii 
gratuite la clasa I, de compensarea unor medicamente, precum şi 
de o indemnizaţie de veteran. Din păcate, deşi au solicitat 
achitarea sumelor cuvenite pentru călătoriile neefectuate, acest 
deziderat nu s-a finalizat, ba, mai mult chiar, în acest an, noile 
tichete de călătorie au întârziat nepermis de mult. 
Numărul veteranilor a scăzut dramatic, previzibil, din cauza 
vârstei lor. 
Unii dintre ei au lăsat chiar ceva în urma lor, în afara celor mai 

mari şi dragi realizări-urmaşii, de care s-au simţit mândri, cândva.  
Aşa este cazul fostului veteran Dănilă Brănişteanu, a cărui operă va înfrunta timpul, căci al său „Jurnal în versuri” este 
o grăitoare cronică vie a unui măcel mondial. „Iunie 1941 la luptă”, „Ruşii fug fără oprire”, „Bateria VII rg. 13 
Artilerie”, „Să vedem unde am ajunge”, „Clipe de neuitat”.  Din păcate, gustul amar al înfrângerii din propria ţară, 
când lipsa de recunoştinţă a noilor guvernanţi, pleşcari tentaţi de  noile averi obţinute pe „Dai, boje!”, precum şi 
procesele interminabile au stăvilit intrarea în posesia de drept a unor bunuri mobile şi imobile deţinute cândva, 
răzbate, în finalul volumului: 
„Dă-ne, Doamne, dor pe lume / Ca s-avem cui spune / Viaţa noastră oropsită / Şi de mulţi batjocorită ...    Fost pe front 
în Răsărit / Şi în ţară am venit, / Iar din nou am suferit, / Pe mine m-
au nimerit ...   S-a făcut colectivizare, / Să stau şi noaptea-n picioare 
... Eu am stat cu vai şi chin / Şi-am strâns la inimă venin: / Cotele mă-
ngrămădeau, / Nu ştiam cum s-o mai dau.  În carieră la canal, / Am 
muncit ca să fac bani ... Am făcut la plângeri, frate, / Dar de drept nu 
am avut parte, / În zadar am suferit / Pe frontul de Răsărit ... / Şi iar 
mă rog lui Dumnezeu / Să facă pe gândul meu, / Cei ce au luat 
frâiele-n mână / Să ne dea pe calea bună,   / Să lucre-n colaborare, / 
De la mic până la mare, / Să facă dreptate, frate, / Căci fără ea nu se 
poate! ”  
Cum o nouă categorie de veterani se prefigurează – cea a militarilor 
ce fac parte din trupele dislocate în teatre de război, precum Kossovo, 
Afganistan, Iran, care au drept scop „salvgardarea şi menţinerea 
păcii”, este demn de remarcat tradiţia purtării cu cinste a onoarei şi 
demnităţii militare, a curajului şi priceperii acestora, cu atât mai mult, 
cu cât procesul profesionalizării s-a impus de la sine, serviciul 
obligatoriu fiind desfiinţat. 
Le dorim tuturor veteranilor în viaţă, văduvelor de război şi urmaşilor 
acestora multă, multă sănătate şi trecerea cu bine peste greutăţile 
inerente ale vieţii!   
  
( Intervenţie ţinută pe 28 aprilie 2013, la Cercul Militar Mangalia) 
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Elevii constănţeni implicaţi  în revigorarea cultului pentru cinstirea eroilor. 
 
 
Cu ocazia sărbătoririi Zilei Eroilor, elevii din  
liceele şi şcolile gimnaziale constănţene, sub  
îndrumarea cadrelor didactice şi a  
reprezentanţilor Asociaţiei Naţionale Cultul 
Eroilor “Regina Maria” şi sprijiniţi de autorităţile 
locale au organizat şi au participat la o serie de 
activităţi  pentru cinstirea  înaintaşilor noştri care 
s-au jertfit  în marile momete ale istoriei  neamului  
pentru apărarea gliei străbune. 
În ziilele de 11 şi 12  iunie 2013,  elevii de la 
Liceul Mihai Eminescu din Constanţa  şi  
respectiv  elevii de la  Şcolile nr. 1 şi 3 din 
Mangalia au participat la concursul “Eroul din 
familia mea”. Cu această ocazie elevii au 
prezentat aspecte necunoscute despre faptele de 
arme ale bunicilor sau străbunicilor lor, 
participanţi la primul şi al doilea război mondial, 
la revoluţia din decembrie 1989 sau despre cei 
care au fost victime ale luptei anticomuniste. 
Materialele întocmite de către elevi,   însoţite de 
ilustraţii diverse – fotografii individuale sau în 
grup, acte militare, scrisori şi cărţi poştale, 
comunicate privind decesul eroului respectiv 
primite de la autorităţile locale, extrase din presă -  
au prezentat cu acurateţe faptele unor oameni 
simpli, ale căror fapte au rămas necunoscute până 
la desfăşurarea acestui eveniment. 
Joi, 13 iunie 2013, la Cimitirul Central din 
Constanţa, la Parcela de onoare a militarilor 
români căzuţi în al doilea război mondial  şi la 
Grupul funerar al eroilor martiri din decembrie 
1989, la ceremonialul militar şi religios organizat 
de Prefectura  şi Garnizoana militară Constanţa au 
participat şi elevi de la Şcolile nr.8 şi 10 din 
Constanţa . Aceştia, împreună cu profesorii  şi 
reprezentanţii Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor 
“Regina Maria , sub acordurile “Imnului Eroilor ”, 
au depus  cu smerenie câte o floare la cele 368 de 
morminte ale celor care, ştiuţi sau neştiuţi , sau 
jertfit  pe câmpurile de luptă ale celui de al doilea 
război mondial, apărând  fiinţa naţională şi glia 
strămoşească, precum şi la cele 10 monumente 
funerare dedicate eroilor martiri. 
Sâmbătă, 15 iunie 2013, un grup de 50 de elevi 
din Mangalia, cu sprijinul primăriei din localitate 
s-au deplasat la Mausoleul eroilor neamului din 
Mărăşeşti, ocazie de a cunoaşte faptele de arme 
ale militarilor români,  în mod deosebit a celor 
dobrogeni din Divizia 9 Infanterie, care în vara 
anului 1917 s-au  aruncat în braţele morţii, 
apărând cu dîrzenie ţara, neamul şi credinţa. 
Col.(r) Gheorghe Tudoran 
 

Nu-l uitaţi!! 
Nu-l uitaţi pe cel căzut în război, 

Lăsaţi-i din când în când un loc liber la masă 
Ca şi cum ar fi viu între noi, 

Ca şi cum s-ar fi întors acasă. 
 

Nu-l uitaţi pe cel căzut în război, 
Strigaţi-l din când în când pe nume, 

Ca şi cum el ar fi viu printre noi 
Şi-atunci el va surâde în lume. 

Nichita Stănescu 
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ZI ISTORICA PENTRU REZERVIŞTII MILITARI CONSTANTENI 
Vineri, 31 mai 2013, Instituția Prefectului 

Județul Constanța, alături de filialele constănţene ale  
Asociatiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în 
Retragere ”Horia Măcellariu”, Sindicatului Cadrelor 
Militare Disponibilizate şi Asociaţiei Naţionale 
Cultul Eroilor “Regina Maria”, au organizat un 
ceremonial cu ocazia „Zilei Rezervistului Militar”. 

Începând cu ora 10.00 s-a vizitat foto-
expoziţia intitulată “Patrie , Onoare , Demnitate”, la 
realizarea căreie care au contruibuit reprezentanţii 
Muzeului Marinei, Muzeului Militar “Ferdinand I” 
şi ai Inspectoratului Judeţean de Jandarmi. Pe cele 
20 de panouri au fost prezentate aspecte 
semnificative din activitatea  marilor unităţi şi 
unităţi dobrogene aparţinând Marinei Militare, 
Trupelor Terestre ,Aviaţiei Militare şi 
Inspectoratului Judeţean de Jandarmi,  

În sala “Remus Opreanu”, în faţa unui 
auditoriu format din 150 de rezervişti militari, au 
ţinut alocuţiuni: domnul Selamet Iucsel, 
subprefectul  Judeţului Constanţa; domnul Cristinel 
Dragomir, vicepreşedintele Consiliului Judeţean 
Constanţa; domnul, contraamiralul Alexandru 
Mârşu, comandantul Flotei Militare; domnul gen.(r) 
Constantin Gheorghe, preşedintele Uniunii 
Naţionale a Veteranilorde Război din judeţul 
Constanţa; domnul  gen.lt.(r) Constantn Zeca, 
preşedintele Asociatiei Cadrelor Militare în Rezervă 
şi în Retragere ”Horia Măcellariu”; col. Constantin 
Marin, preşedintele Asociatiei Cadrelor Militare în 
Rezervă şi în Retragere “Tomis” din MAI şi col.(r) 
Remus Macovei preşedinte al Sindicatului Cadrelor 
Militare Disponibilizate şi Asociaţiei Naţionale 
Cultul Eroilor “Regina Maria”. 

A fost o zi istorică pentru rezerviştii militari 
pentru că pentru prima dată după 1990 la această 
adunare festivă au participat reperezentanţi ai tuturor 
asociaţilor din M.Ap.N., MAI, SRI şi STS. 
Domnul subprefect Selamet Iucsel a înmânat apoi 
diplome de excelenţă preşedinţilor tuturor 
organizaţiilor şi asociaţiilor rezerviştilor militari din 
judeţul Conatanţa. 

În încheierea festivităţii  Fanfara 
Reprezentativă a SMFN, dirijată de col. Cornel 
Ignat, a încântat asistenţa cu un program care a 
conţinut marşuri, melodii populare  şi tradiţionalul 
“La mulţi ani” 

Col.(r) Remus Macovei 
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31 Mai, Ziua Rezervistului Militar 
de comandor (r) Al. Macavei, 

 preşedintele Filialei Mangalia a A.N.C.M.R.R. 
 
 

 În fiecare an, pe 31 Mai, îi sărbătorim pe 
cei care, cu regret, au păşit din categoria cadrelor 
militare active în cea a cadrelor militare în 
rezervă şi retragere. Sunt acei militari care, de la 
soldat la general, cu responsabilitate, dragoste de 
patrie, spirit de sacrificiu şi profesionalism, şi-au 
dedicat viaţa lor şi a familiilor lor apărării patriei. 
 Instituirea acestei sărbători reprezintă 
reluarea unei tradiţii ostăşeşti, vechi de 149 de 
ani, din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. 
Acesta a fost primul care, prin „Legea asupra 
poziţiei ofiţerilor” , promulgată la 3/15 decembrie 
1864, stabilea, în premieră, „rostul ofiţerilor care 

treceau la disponibilitate”, care, conform acestei legi, se puteau afla în poziţiile: activitate, disponibilitate, 
neactivitate, reformă şi retragere. Este demn de rmarcat faptul că legea prevedea, pentru cadrele devenite 
disponibile, posibilitatea numirii lor în funcţii importante ale statului, având capacitatea organizatorică, 
spiritul de ordine şi disciplină, caracteristice acestui corp de cadre. Preocupările pentru reglementarea 
poziţiei cadrelor militare neactive au continuat şi după anul 1864, existând diferite forme de asociere cu mai 
mult sau mai puţin succes în promovarea intereselor acestora. Această modalitate de exprimare a cadrelor 
militatre în rezervă şi în retragere a fost întreruptă în timpul regimului comunist. La 21.09.1948, Consiliul de 
Miniştri, prin Decizia nr. 1342, a desfiinnţat organizaţiile C.M.R.R. şi ale foştilor combatanţi. 
 După o lungă perioadă de peste patru decenii de uitare şi de interzicere a dreptului de asociere, 
Revoluţia din Decembrie 1989 a creat condiţiile favorabile reafirmării în viaţa societăţii româneşti a cadrelor 
miliatre în rezervă şi în retragere. La 31 mai 1990,  s-a constituit un Comitet de iniţiativă, format din 24 
ofi ţeri şi generali în rezervă şi în retragere, proveniţi din Ministerul Apărăii Naţionale, care şi-au propus 
reluarea tradiţiilor privind organizarea cadrelor militare în rezervă şi în retragere şi a hotărât să înfiinţeze 
„Liga Naţională a Ofiţerilor în Rezervă şi în Retragere” . Cei care doreau acest lucru erau conduşi de voinţa 
de a reface unitatea de corp a ofiţerilor aflaţi în rezervă şi în retragere şi de a continua nobilele tradiţii ale 
structurilor asociative ale cadrelor militare în rezervă şi în în retragere, atestate legal în perioada interbelică. 
În 31 mai 1991, liga ofiţerilor se transformă în „Uniunea Naţonală a Cadrelor Miliatre în Rezervă şi în 
Retragere” (U.N.C.M.R.R.), pentru a cuprinde întregul corp de cadre în rezervă şi în retragere. În Statut, s-a 
prevăzut ca deviza Uniunii să fie: „PATRIE-ONOARE-DEMNITATE !”. Pe 31 mai 2007, la Conferinţa 
Naţională, s-a hotărât schimbarea denumirii uniunii în A.N.C.M.R.R. („Asociaţia Naţională a Cadrelor 
Militare în Rezervă şi în Retragere” ). 
 La iniţiativa asociaţiei, ziua de 31 mai,, zi a desfăşurării atâtor evenimente, va deveni începând cu 12 
mai 2010 , când guvernul aproba Horărârea nr. 467, „Ziua Rezervistului Militar”. 
 În nota de fundamentare a guvernului, se recunoaşte că: 

- Rezerviştii militari reprezintă o categorie socio-profesională distinctă, cu un statut bine definit, în 
cadrul societăţii româneşti contemporane. 

- În acţiunile militare desfăşurate de România în cadrul Războiului de Independenţă (1877-1878), a 
Războiului de Întregire a Neamului (1916-1919) şi în Cel de-al Doilea Război Mondial (1940-1945), 
precum şi pe timp de pace, rezerviştii militari au adus o contribuţie importantă la păstrarea 
independenţei şi suveranităţii ţării, a valorilor militare şi culturale ale poporului român. 

Instituirea unei zile a rezerviştilor militari constituie o recunoaştere a rolului acestora de-a lungul 
timpului, în cadrul societăţii româneşti.  
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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. 
 Prin rezervişti militari, se înţelege orice persoană care deţine grad militar în rezervă sau în retragere, 
respectiv soldaţi, gradaţi, subofiţeri, maiştri militari, ofi ţeri şi generali, indiferent de instituţia publică din 
cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională în care şi-au desfăşurat activitatea. 
 Închei cu cuvintele pline de semnificaţie ale preşedintelui „Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare 
în Rezervă şi în Retragere”, filiala Arad „Ziridava”, general de brigadă (r) Vasile-Ionel Heredea: „ Statutul 
de rezervist ar trebui să fie onorant. Din păcate, însă, datorită unora care nu au habar ce a însemnat viaţa 
militar ă, astăzi cadrele miliatre sunt privite de foarte mulţi oameni cu suspiciune sau chiar cu dispreţ ! 
 Adevărul este că rezerviştii de astăzi sunt cadrele militare de ieri, care au muncit în armată cu 
responsabilitate şi competenţă, în condiţii grele, de foarte multe ori periculoase, suportând privaţiuni şi 
servituţi deosebite. Ei au fost la dispoziţia Armatei şi, deci, a statului român, 24 de ore din 24, respectiv 365 
de zile şi nopţi, în fiecare an. De multe ori, şi-au neglijat familia şi orice interese personale, în numele 
îndatoririlor de serviciu. Au fost obligaţi să lucreze oriunde în ţară sau în afara graniţelor, acolo unde au 
cerut interesele statului. Au schimbat garnizoana de reşedinţă ori de câte ori li s-a solicitat aceasta, 
renunţând la casă şi la relaţiile sociale pe care, în mod firesc, şi le construieşte orice om. Au fost obligaţi să 
renunţe la locul de muncă al soţiei şi la confortul copiilor, nevoiţi, şi ei, să schimbe instituţia de învăţământ 
sau chiar profilul pregătirii.”  
 În concluzie, pe 31 Mai, de Ziua Rezervistului Militar, îi sărbătorim pe cei care constituie, conform 
legislaţiei în vigoare, mai puţin Legea pensiilor, Legea nr. 263/2010, armata de rezervă a României. În 
situaţia în care ar suna iar goarna războiului, aceasta devine, prin activare, baza armatei, reprezentând peste 
două treimi din efectivele acesteia. Odată îmbrăţişată meseria armelor, militarul poartă pemanent asupra lui 
ordinul de chemare la unitate, rămânând în slujba ţării până la trecerea sa în nefiinţă.  

Sperăm ca legea actuală a pensiilor, care, prin prevederile aberante atentează la suguranţa statului, 
transformând militarii din rezervă în asistaţi sociali şi desfiinţând, astfel, armata de rezervă a României, să 
fie amendată.   
 

Ceremonial militar si religios pentru cinstirea memoriei   
slt.p.m. Ionel Gherghită Dragusanu 

      Ȋn urmă cu 7 ani în timpul executării unei misiuni de patrulare , la aproximativ 20 de kilometri de 
Kandahar , s-a produs incidentul în urma căruia şi-a pierdut viaţa caporalul Drăguşanu încadrat la Batalionul 
341 Infanterie din Topraisar. Militarul se afla în primul transportor amfibiu blindat, dintr-o coloană de patru 
autovehicule, care se întorcea la bază dintr-o misiune de patrulare. TAB-ul a declanşat un dispozitiv 

exploziv improvizat, Ionel Gheorghiţă Drăguşanu 
decedând în urma deflagraţiei. Prin ordin al ministrului apărării naţionale, caporalul Ionel Gheorghiţă 
Drăguşanu a fost înaintat la gradul de sublocotenent post-mortem. Ne plecăm capul în faţa jertfei caporalului 
Ionel Gheorghiţă Drăguşanu cu tot respectul cuvenit militarului care a făcut sacrificiul suprem pentru ţăra şi 
poporul său. Ne vom aduce mereu aminte de sacrificiul său suprem şi-i vom păstra neştearsă amintirea. 
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  Pe data de 20 iunie 2013, în Cimitirul din 
localitatea Murfatlar, la Monumentul funerar al 
sublocotenentului p.m. Ionel Gheorghiţă 
Drăguşanu, a avut loc un ceremonial militar şi 
religios prilejuit de comemorarea a 7 ani de la 
moartea acestuia. Au participat membri ai familiei 
eroului, reprezentanţi ai conducerii M.Ap.N.- 
gen.lt. Dan Ghica Radu, gen.mr.Nicolae Ionel 
Ciucă, gen. bg. Vasile Hermeneanu - reprezentanţi 
ai Primăriei Murfatlar, colegii  ai eroului din 
Batalionul 341 Infanterie “Rechinii Albi” şi unităţi 
ale Brigăzii 9 Mecaniazate, cadre în rezervă şi în 
retragere, reprezentanţi ai Asociaţiei Naţionale 
Cultul Eroilor “Regina Maria”filiala Constanţa.  
  Slujba religioasă a fost susţinută de un sobor de 
preoţi, printre aceştia aflându-se şi preotul  militar 
Dragoş Ciobanu, cel care în tabăra Batalionului 341 
Infanterie din Kandahar, a oficiat slujba religioasă 
din 21 iunie  2006,  la încheierea căreia “Rechinii 
Albi ” ş i-au luat rămas bun de la colegul lor. 
  Col.Vasile Vreme, fostul comandant al 
Batalionului 341 Infanterie “Rechinii Albi”, a 
evocat în cuvinte emoţionante personalitatea  
cap.p.m. Ionel Gheorghiţă Drăguşanu reamintind 
celor prezenţi amănunte dureroase privind  
misiunea în care acesta şi-a pierdut viaţa. 
  Gen.bg. dr. Nicolae Ionel  Ciucă, comandantul 
Diviziei 2 Infanterie  “Gemina” a înmânat familiei 
eroului o scrisoare din partea  gen. mr. dr. Mircea 
Savu, Şefului Statului Major al Forţelor Terestre, 
din care redăm următorul fragment: ”Prin modul  în 
care a ştiut să îşi îndeplinească misiunile, prin 
profesionalismul de care a dat dovadă, prin modul 
în care  a ştiut să onoreze virtutea şi uniforma 
militară a Armatei Române, prin spiritual eroic 
arătat, sublocotenentul p.m. Ionel Gherghiţă 
Drăguşanu a devenit eroul  care nu va fi uitat 
niciodată de camarazi, comandanţi şi toţi cei care l-
au cunoscut” 
  Gen.lt.dr. Dan Ghica Radu, locţiitorul şefului 
SMG, în cuvinte simple a reamintit auditoriului că 
Ionel Gheroghiţă Drăguşanu  a făcut sacrificiul 
suprem pentru binele ţării şi poporului său, jertfa sa 
făcând parte din tributul de sânge al Românie în 
lupta contra terorismului internaţional.  
  În finalul ceremonialului au fost depuse  coroane 
de flori  din partea  conducerii M.Ap.N., comenzii 
Batalionul 341 Infanterie “Rechinii Albi”, 
serviciului medical al BrIgăzii 9 Mecanizate, 
Primăriei Murfatlar,  Asociaţiei Naţionale Cultul 
Eroilor “Regina Maria”filiala Constanţa şi  Ligii 
Militarilor Profesionişti.  
Col.(r.) Cătălin Dănulescu 
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SARBATORIREA ZILEI EROILOR LA MEDGIDIA 
 

         Joi 13 iunie 2013 la Monumentul Eroilor din Primul Razboi Mondial din Medgidia a avut loc un ceremonial 
militar religios si depuneri de coroane in cinstea marelui eveniment. 
         La aceasta mare sarbatoare a credintei neamului romanesc de ziua Inaltarii Domnului au participat numerosii 
locuitori ai municipiului, elevi, reprezentanti ai administratiei locale, garnizoanei Medgidia cat si reprezentanti ai 
asociatiilor asociative a cadrelor militare in rezerva si retragere din Ministerul Apararii Nationale si Ministerul de 
Interne, precum si alte organizatii si partide din raza municipiului. 
         Merita evidentiat faptul ca pentru prima data dupa revolutia din decembrie 1989, cel mai mic contingent al 
tinerelor vlastare “Micii Sanitari” ai Asociatiei de Cruce Rosie din gradinita “Lucian Grigorescu” au depus buchete de 
flori in culorile drapelului national in semn de omagiere a celor ce au cazut pe front la datorie. In uniforme albe de 
sanitar, insotiti si indrumati de doamnele educatoare Nedelcu Steluta si Desliu Elena precum si presedintele subfilialei 
Medgidia a Crucii Rosii d-na psiholog Tamara Nichita, au impresionat 
pana la lacrimi intregul auditoriu.  
         In cuvantul  sau presedintele Asociatiei Nationale Cultul Eroilor 
“Regina Maria” subfiliala Medgidia, d-l lt.(r) Traian Nichita a reamintit 
cuvintele lui Nicolae Iorga: “Neamul devine etern prin Cultul Eroilor” , 
elogiind jertfa si izbanda inaintasilor, virtutile ostasilor precum si despre 
nezdruncinata tarie a sufletului romanesc de-a lungul vremurilor greu 
incercate. Prin intoarcerea in timp si reamintirea celor prezenti despre 
eroismul lor, aratam lumii ca ei nu au murit in zadar si nu ii vom uita 
niciodata. Au cazut demn la datorie pentru neam si tara. Cel ma 
impresionant moment a fost cand eleva Stoica Delia Monica de la Cercul 
Scolar Cultul Eroilor “Constantin Brancusi” a recitat poezia “Nu plange, 
maica Romania!”, versurile acesteia auzindu-se puternic sub unduirea 
drapelului national: 

 
Nu plange, maica Romanie, 
Ca am sa mor neimpartasit! 

Un glont pornit spre pieptul tau, 
Cu pieptul meu , eu l-am oprit.... 

 
Nu plange, maica Romanie! 
E randul nostru sa luptam 
Si din pamantul ce ne arde 
Noi o farama sa nu dam! 

 
Nu plange, maica Romanie! 
Pentru dreptate noi pierim; 
Copii nostrii, peste veacuri, 
Onoare ne vor da, o stim! 

 
Nu plange, maica Romanie! 

Aduna tot ce-i bun sub soare; 
Ne cheama si pe noi la praznic, 

Cand Romania va fi mare! 
 
         Aceste versuri au fost gasite in ranita unui soldat mort in toamna anului 1918 pe muntele Sorica din Carpatii de 
curbura. In continuare membrii acestui cerc coordonati de d-na directoare Sisu Zisan si prof.Raluca Marcov au depus 
o coroana de flori la monument, iar impreuna cu elevii au tinut un moment de reculegere . 
         Au fost depuse in continuare coroane de flori din partea administratiei locale si a celorlalte organizatii prezente. 
Evenimentul s-a incheiat prin defilarea garzii de onoare in aplauzele participantilor si sub ochii plini de admiratie al 
“Micilor Sanitari”.  
         Prin binevointa membrilor Asociatiei Cadrelor Militare in Rezerva si Retragere “G-ral Roland Parlogeanu” sub 
directa coordonare a d-lui col.(r) Fratu Gheorghe, acest eveniment s-a incheiat printr-o slujba religioasa de pomenire a 
celor cazuti pentru patrie si neam la Cercul Militar Medgidia. 
Presedinte Asociatia Cultul Eroilor 
   “Regina Maria” – Medgidia 
         Lt.(r) Traian Nichita 
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Despre concursul mangalian  „EROUL DIN FAMILIA MEA” 
 

Profesor E.C.Ninu, 
preşedinte A.N.C.E.- „REGINA MARIA”, subfiliala Mangalia 

   
                     

Faptul de a se fi aflat împreună, profesori, elevi, părinţi, invitaţi, în pragul  Zilei  Înălţării şi a Eroilor, s-a 
datorat unei iniţiative minunate a unuia dintre sufletiştii judeţului, dl col (r) Remus Macovei, autor a peste 
zece cărţi, preşedinte al Asociaţiei Naţionale Cultul  Eroilor „Regina  Maria”, Filiala Constanţa, director al 
revistei „Arma  Pontica”, etc. 

Mangalia, vechiul Callatis, a 
avut eroii ei, de-a lungul unei 
istorii zbuciumate, în  acest colţ 
străjuit de o mare magică, ce-şi 
schimba înfăţişarea după voinţa 
lui Poseidon sau a lui Neptun, 
în funcţie de intenţiile bune sau 
rele ale celor care au râvnit la 
bogăţiile ei. Aşa se face că 
vechii colonişti greci au numit-
o, iniţial, Pontus Axeinos 
(Marea Inospitalieră), iar, 
ulterior, Pontus Euxinos 
(Marea Ospitalieră).  

Un concurs care să se 
adreseze tuturor celor care, mai 
mult sau mai puţin, au avut de-
a face cu acele cochetării ale istoriei, a avut drept scop, după cum şi-au propus câteva organizaţii apolitice: 
„ -cunoaşterea, preţuirea şi mediatizarea faptelor eroice legate  de marile momente istorice ale Dobrogei, 
ţinutul românesc dintre Dunăre şi mare: Războiul de Independenţă, Războaiele Balcanice, Primul şi al 
Doilea Război Mondial, Revoluţia din Decembrie  1989; -aprecierea justă şi recunoştinţa faţă de eroii 
neamului, mai mult sau mai puţin cunoscuţi”. Organizatorii, după cum bine se cunoaşte, sunt: Asociaţia 
Naţională a Veteranilor de Război din România-  filiala Mangalia, preşedinte, colonel(r). Alecu Crudu, 
Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere – filiala Mangalia, preşedinte, comandor 
(r). Alexandru Macavei, Complexul Cultural „Calatis”,director, dr. Tatiana Odobescu, Primăria 
Municipiulşui  Mangalia şi Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria”, Subfiliala  Mangalia, 
preşedinte, prof. Emil-Corneliu Ninu. 

În urma mediatizării concursului, la nivelul celor trei licee şi cinci şcoli generale, au fost primite, prin e-
mail sau prin înmânare  personală, 11 lucrări, din care una aparţine  unui cadru didactic, iar celelalte zece 
elevilor. 

După o lungă deliberare a juriului, format din nume de prestigiu ale localităţii: dna scriitoare Emilia 
Dabu, dna dr. în ştiinţe istorice Tatiana Odobescu, dl veteran de război Gh.Al. Rădeanu, dl col. (r) Alecu 
Crudu şi dl comandor (r) Al. Macavei, pe parcursul a peste trei ore, au fost sintetizate următoarele rezultate: 

 
PREMII DE EXCELEN ŢĂ (4 premii a câte 100 RON): 

A. - la secţiunea cadre didactice, un singur premiu:  
1.dna profesoară Angela  Soare (Şc. Gimnazială „Sf. Andrei”) 
B. - la secţiunea elevi (trei premii a câte 100 RON): 

a. - învăţământ gimnazial: 
1. Dragoş Maxim (clasA a VI-a B a Şcolii Generale Nr. 3, Mangalia) 
2. Ursu Clara-Yasmina-Gabriela  (clasA a V-a C a Şcolii Generale Nr. 3, Mangalia) 

b. - învăţămînt liceal: 
1. Dan Tudor - Octav (clasa  a X-a A a Colegiului Economic Mangalia) 
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             PREMII SPECIALE (7 premii a câte 50 RON), din care: 
A. - la secţiunea elevi : 

a. - învăţământ gimnazial: 
1. Fulop Ana-Maria (clasA a V-a C a Şcolii Generale Nr. 3, Mangalia) 
2. Gavrilă Alina-Valentina (clasA a VI-a B a Şcolii Generale Nr. 3, Mangalia) 
3. Marinescu Florentina şi Andreea (clasa a V-a C a Şcolii Generale Nr. 3, Mangalia) 
4. Oprea Margareta-Valentina (clasA a VI-a B a Şcolii Generale Nr. 3, Mangalia) 
5. Putinică Gabriel-Cristian (clasA a VI-a B a Şcolii Gimnaziale Nr. 1, Mangalia) 

b. - învăţământ liceal: 
1. Neagu  Roxana (clasa a XI-a A a Colegiului Economic Mangalia) 
2. Tomescu Iuliana (clasa a XI-a A a Colegiului Economic Mangalia) 

Desigur că trebuie să remarcăm, totodată, şi aportul deosebit pe care l-au avut  profesorii îndrumători ai 
acestora: 
1. Fefea  Silvia (Şcoala Generală Nr. 3, Mangalia) 
2. Amet Nebie (Colegiul Economic Mangalia) 
3. Negoiţă Ibolya (Colegiul Economic Mangalia) 
4. Ninu Emil - Corneliu (Şcoala Gimnazială Nr. 1, Mangalia) 

Le mulţumim, pe acestă cale, tuturor celor implicaţi în acest act uriaş de cultură şi de patriotism, părinţi, 
sponsori, pentru a fi pus umărul la efortul de a reînvia trecutul şi de a-l repune pe un piedestal de pe care, 
vremelnic, unii neaveniţi ai istoriei l-au rostogolit în haos şi-n uitare.  

Era firesc, aşadar, ca, a doua zi, o nouă întâlnire să se impună de la sine, de data aceasta la „Monumentul 
Eroilor Mangaliei”, pentru a se putea exprima, astfel, indiferent de etnie, religie sau orientare politică, 
recunoştinţa pentru cei care, cunoscuţi şi rămaşi anonimi, s-au jertfit, deopotrivă, pentru împlinirea unor 
idealuri în care au crezut! 
 
                                                

Eroul din familia mea 
 

de Dan Tudor-Octav (clas a X-a A, Col. Economic Mangalia) 
 

“Războiul este o lecţie a istoriei pe care niciodată popoarele nu şi-o amintesc îndeajuns!” afirma Benito 
Mussolini despre un subiect complex al umanităţii, care a oferit prea puţin bine pentru ca să uităm răul.  

Toate războaiele istoriei au fost declanşate de ignoranţa şi ura politicienilor, dar cei care au suferit au fost oamenii 
de rând, atât civilii, dar mai ales, soldaţii. Pionii războaielor, soldaţii, sunt cei care au îndurat condiţiile vitrege de 
luptă pentru a-şi face datoria faţă de patrie.  

Neamul românesc, a fost şi el încercat ,nu de puţine ori, de patima războiului. Mii de români au luat calea 
refugiului din faţa frontului sau au decis să pună mâna pe arme pentru a respinge vrăşmaşul. Fiecare familie 
românească are membri ce au luptat într-un astfel de război, spre exemplu, cel mai recent: al Doilea Război Mondial 
(1939-1945). 

Străbunicul meu, Aurel Dan, a fost unul dintre cei care s-au dus la război, părăsindu-şi, astfel, familia. 
Povestea sa este una interesantă, o aventură ce merită povestită.  
Vara anului 1941, România intra în război ca forţă militară de partea Axei. Paralel, Ungaria, care a răpit cu un an în 

urmă teritoriul Transilvaniei de Nord, intra şi aceasta în război. Pentru tinerii români din Ardealul furat se naşte o 
dilemă: să lupte pentru Ungaria sau pentru România? Majoritatea au ales variantă a doua, inclusiv străbunicul meu. 
Dar, pentru a te înrola în armata romană, trebuia să fugi din teritoriul maghiar al Transilvaniei, iar acest lucru 
reprezenta un risc imens.  

Totuşi, străbunicul meu, şi-a luat inima în dinţi, şi-a părăsit satul din judeţul Cluj şi s-a îndreptat spre un punct de 
frontieră cu România. Acea frontieră era un cadru interesant, o vale străbătută de un pârâu, iar accesul de pe o parte pe 
alta a văii, respectiv a graniţei, se făcea prin intermediul unei mori de apă. Străbunicul, împreună cu un grup de tineri, 
care voiau să fugă, au aşteptat căderea nopţii, pentru a fi mai greu de detectat. Aceştia s-au strecurat în podul acelei 
clădiri. Grupul a observat o grindă undeva sus, înspre tavan: acea grindă putea reprezenta puntea de trecere. Totuşi, a 
existat un obstacol: în planul de jos al încăperii, se afla un soldat maghiar ce păzea punctul de frontieră. Tinerii s-au 
întrebat cum să treacă, dar, cum ingeniozitatea, mai ales în momente teribile, este soră cu românul, aceştia s-au 
sincronizat cu zgomotul ritmic produs de roţile instalaţiei de măcinare a cerealelor. Toată lumea a reuşit să treacă fără 
să atragă atenţia soldatului ungur. 
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Drumurile tinerilor s-au despărţit, fiecare urmând un anumit traseu. Aurel, împreună cu prietenul său din satul 
natal, Gheorghe, au plecat la Turda, spre a se înrola. Fiind tineri, nu au conştientizat pericolul, dar era mai onorabil să 
mergi pe front, decât să fii hamal într-o fabrică. Aceştia s-au înrolat după cum au plănuit şi au fost repartizaţi în cadrul 
unui regiment de vânători motorizaţi ai Armatei 4 de Nord.  

Armata a 4-a Română a fost singura structură operativă care s-a aflat neîntrerupt pe front, de la Prut la Volga și de 
la Stalingrad în Munții Boemiei, lângă Praga, din iunie 1941 până în mai 1945.  

Prima lună de război este una uşoară, în comparaţie cu ce avea să 
urmeze: străbunicul meu lupta cu succes în campania de eliberare a 
Basarabiei, numită Operaţiunea München. Cele 24 de zile de luptă sunt 
îmbinate şi cu plăcutul, campările în satele puţinilor moldoveni scăpaţi 
de refugiu fiind un prilej de relaxare. După victoria noastră în cadrul 
acestei bătălii, Armata a 4-a porneşte înspre Odesa. Luptele între Nistru 
şi Odesa se dovedesc a fi mai dificile, dar nu îndeajuns de deosebite, 
pentru a deranja moralul lui Aurel Dan. Asediul Odesei este privit cu 
seriozitate de străbunicul meu; lucrurile se complică din cauza 
rezistenţei sovietice, care face victime printre români. Bateriile de 
artilerie, katiuşele şi bombardamentele defensive ale inamicilor sunt 

înspăimântătoare pentru militarii români. În ziua de 24 august, românii suferă pierderi mari, inclusiv în unitatea 
străbunicului meu. După o săptămână de lupte grele, “ai noştri”, împreună cu germanii, vor cucerii portul Odesei, iar 
drapelul României Mari va fi arborat în semn de biruinţă.  

Străbunicul meu povesteşte despre acest moment al maturităţii sale în următorul mod: “Am luptat cu mult  curaj la 
Odesa, Ivanii s-o ţinut bine pe picioare, dar până la urmă le-am arătat noi. Mulţi români o murit, a fost bătaie mare, 
dar, pentru că i-am bătut, am trecut cu bine şi ne-a încurajat pe mai departe. Nu o să uit niciodată mândria de a 
defila victorios într-un oraş bolşevic.” 

După victoria de la Odesa, armatele Axei înaintează pe teritoriul Ucrainei, biruind în nenumărate rânduri. Cum 
spune străbunicul: “Despre treaba asta n-or fi multe de zis, i-am bătut de mai multe ori, dar şi ei ne-o bătut câteodată, 
no, ca la război!” 

 După un an de la Odesa, trupele noastre, printre care se afla şi Aurel Dan, străbunicul 
meu, se aflau în apropriere de Stalingrad, la Cotul Donului. În lupta de la Cotul Donului şi 
din Stepa Calmucă, s-au prăpădit 150.000 de ostaşi români. Dar, conform datelor publicate 
de profesorul Raoul Şorban, în cartea sa, „Invazie de stafii “(Editura „Meridiane “, 2003), 
acolo s-au pierdut şi 100.000 de români, care făceau parte din armata maghiară.  

Nea Aurel povesteşte: “O fost foarte urât acolo, stăteam în tranşee băgaţi în noroaie, era 
frig de tremuram şi cu şube pe noi. Iar rusu’ ne mai aruncă şi el câte două-trei obuze, cât să 
mai piară din ai noştri. Cât frig am mâncat colo la ruşi! Dar cel mai urât şi tragic moment a 
fost când tovarăşul meu a murit. Era o zi puţin mai senină, parcă era şi mai cald, rusu’ a 
profitat că vremea e bună şi ne-a făcut o vizită. Vizita asta o fost chiar serioasă, rusul avea 
cu el tancuri T-34 de alea bune, iar noi doar un tun antitanc, un car blindat cu un tun aşa, 
mai micuţ şi câteva grenade antiblindate. Atacul rusesc a pornit, iar noi ne-am ocupat 
poziţiile, fiecare cum am apucat. Eu cu Gheorghe eram într-un tranşeu în mijlocul alor 
noştri. Peste tot explodau proiectile ruseşti, noi am ripostat cu ce aveam, distrugând destul de uşor un T-34 sovietic, 
dar, la rândul nostrum, am rămas fără carul blindat respectiv. Lupta devine din ce în ce mai crâncenă, cu puţinul 
nostru îi ţineam pe ruşi la distanţă, dar şi ei ne loveau bine. Totuşi, o breşă s-a creat în flancul drept al apărării 
noastre, iar un car de luptă inamic a reuşit să pătrundă încet, încet, aproape de noi. Ce s-a întâmplat în acele clipe a 
fost cea mai grea experienţă din război pe care am trăit-o. O schijă m-a lovit în braţul drept. M-am simţit groaznic, 
am zis că mor. În şocul momentului am scăpat arma din mână şi m-am trântit în şanţ, ca să caut un bandaj, ceva cu 
care să-mi acord primul ajutor, deoarece nu aveam timpul necesar să îmi fac ca acu’ programare la doftor. Gheorghe 
s-a speriat foarte tare şi, parcă încurajat de un sentiment de fraternitate, de camaraderie oştenească, a ţâşnit din 
tranşeu cu o grenadă antitanc în mână, a apucat să o arunce şi să avarieze turela tancului inamic. Dar a căzut 
săracu’ în genunchi, săgetat de câteva gloanţe sovietice. L-am tras imediat în tranşeu, dar nu a mai apucat decât să 
murmure:” ... -Ai grijă..., mor în glorie!” Am uitat de rană, am uitat de tot şi am continuat să trag cu MP-40-ul din 
dotare în toţi ruşii pe care îi vedeam. Eram nervos şi prinsesem o ură colosală pe tot ce mi se întâmplase. Lupta a mai 
continuat vreo juma’ de oră, dar, până la urmă, rusu’ s-o retras.” 

 Lunile au trecut de la acea confruntare de la Cotul Donului, iar unitatea străbunicului meu a fost repartizată undeva 
în Nordul Peninsulei Crimeea, pentru a sprijini nişte detaşamente germane, în evacuarea lor din peninsulă. Acel loc 
avea un farmec ciudat. Într-un spaţiu relativ strâns, convieţuiau multe naţionalităţi, erau trupe române, germane, 
italiene, câteva maghiare şi slovace, erau localnici ucraineni, tătari, armeni, cazaci şi chiar câţiva negustori iranieni de 
dromaderi. Probabil că vă întrebaţi ce caută dromaderii, animale de deşert  într-o zonă relativ rece a Europei. Ei bine, 
aceste animale pot fi folosite în multe medii, deoarece nu necesită o întreţinere complicată, iar hrana poate fi mai 
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modestă decât cea a cailor sau catârilor... Unitatea lui Aurel a folosit astfel 
de patrupede pentru transport, dar şi pentru bună dispoziţie. Cu toţii s-au 
amuzat călărind dromaderii respectivi sau de onomatopeele scoase de 
animalele exotice. 
 Soarta, s-au, mai bine zis, greşelile celor care au planificat războiul 
au dat posibilitatea ruşilor să devină ei cei care atacă şi atentează la 
siguranţa naţională. În vara lui ’44, unitatea străbunicului meu este 
surprinsă în retragere de către armata roşie. Planul românilor era să treacă 
un pod peste Siret, undeva în zona Vrancei, pentru a ajunge într-o zonă 
sigură. Problema a fost că podul era apărat de artileria şi infanteria 
sovietică ... Bătălia a început, dar să îl las pe străbunicul să povestească: 
“Eram disperaţi, simţeam că pierdem războiul, simţeam că nu mai aveam mult, dar trebuia să luptăm pentru vieţile 
noastre, aşa că am atacat podu’ cela blăstămat. Noi am atacat, primul val nu a fost unul reuşit, ruşii ne-au respins, 
era să creăm o breşă, dar au strâns bine zona inamicii. Mureau mulţi şi de o parte şi de alta, curgea mult sânge, eu 
eram cât de cât în siguranţă, fiindcă mă aflam într-un vehicul blindat. Bubuiau toate pe lângă noi şi tancuri, cădeau 
seceraţi şi oamenii, era un infern. Dar mare noroc am avut, după vreo 2-3 ore de bătaie, vreo 2-3 “Stuka”-uri 
româneşti i-au bombardat fain, aşa, în picaj, pe ruşi şi am reuşit să îi respingem ... Dacă mai întârziau vreo 10 
minute, ne trezeam înconjuraţi de ruşi, căci pe urmele noastre erau nişte inamici dintr-un corp armat ucrainean. Ei 
bine, până la urmă, am scăpat cu viaţă majoritatea, iar, în vreo două zile, am ajuns la Braşov ... La Braşov, am 
campat tocmai în “Piaţa Sfatului.” A fost o atmosferă destul de frumoasă acolo, în ciuda faptului că era în preajma 
zilei de 23 august, zi în care am întors armele şi ne-am luat la război cu neamţu’.” 

Toamna anului 1944 a fost una deosebită, armata romană luptând pe 
teritoriul natal, în Ardeal. Pe rând, oraşele şi satele Transilvaniei au fost 
eliberate, iar trupele au invadat Ungaria. Străbunicul meu a luptat în cadrul 
bătăliei de la Debreţin, iar, după câştigarea acelei bătălii, Armata a 4-a Romană 
şi-a îndreptat dispozitivele înspre Cehoslovacia, străbătând 3 masive muntoase 
și au forțat 4 cursuri de apă, provocând inamicului pierderi de 30.789 (morți și 
prizonieri), iar pierderile proprii s-au cifrat la 42.700 (morți, răniți și dispăruți). 
Bătălii grele s-au dat în Munţii Tatra (Cehoslovacia). Din cauza unui relief 
dificil, înaintările au fost dificile, iar pierderile pe măsură.  

Străbunicul îşi aminteşte: “Ne-am bătut cu neamţul în Munţii Tatra destul de 
tare, aveau poziţii de aparare înalte şi bine poziţionate, dar, inevitabil, am câştigat. Chiar dacă a fost greu, a fost mai 
comod decât în Rusia şi Ucraina, iar munţii Tatra, care sunt fraţi cu Carpaţii noştri, mi-au adus aminte de zonele 
faine din Ardealu’ de acasă. Oricum, sentimentul că războiul se apropie de final mi-a oferit speranţe că o să ajung 
acasă destul de repede şi că merită să trăiesc...  

Îmi amintesc o întâmplare interesantă. În munţii Tatra, într-o zonă destul de dificilă, unde au murit sute de-ai 
noştrii şi sute de ruşi, am reuşit să cucerim acel punct, da’ să îţi zic cum a fost. Într-o seară, comandantul nostrum, 
colonelul Petre Petre, a adunat vreo 20 de voluntary, pentru o misiune special. Nu ştiam despre ce e vorba, dar m-am 
oferit voluntar. Am pornit, având la noi doar echipament de luptă, raniţă cu provizii, iar restul lucrurilor personale l-
am lăsat la tabără. Împreună cu o călăuză din partea locului, am mers pe drumuri înguste şi trecători abrupte. Până 
la urmă, am căzut undeva, în spatele acelui “cuib”. Am intrat peste ei din toate părţile, iar inamicul s-a predat. 
Nemţii erau într-o stare foarte proastă, păreau nemâncaţi, sătui de război chiar mai mult decât noi, aveau moralul 
scăzut. Vai de capu’ lor! Comandantul nostru, Petre Petre, totuşi a decis să 
îi lase pe nemţi să fugă din locul acela, deoarece, dacă rămâneau prizonieri, 
ajungeau în gulagurile Siberiei. Ei bine, treaba asta şi încă vreo câteva mai 
ciudate l-au băgat la puşcărie, ca deţinut politic, pe colonelul nostru, după 
terminarea războiului. 

Războiul a mai durat scurtă vreme, noi am ajuns aproape de Praga, 
bineînţeles, între timp, am eliberat câteva oraşe şi sate, dar nu mai ţiu’ 
minte aşa bine. Oricum, nimic deosebit, ce am avut de zis ţi-am povestit, 
nepoate... Ah, încă ceva, am mai rămas peste vară ca forţa ocupantă în 
Cehia, am vizitat şi Praga. În toamnă, m-am întors în ţară şi, la scurtă 
vreme, m-am căsătorit cu străbunică-ta, Dumnezeu s-o ierte!” 

În final , dacă aceptaţi ideile mele, consider că fiecare bărbat, femeie, copil, bătrân, sănătos sau bolnav, are datoria 
şi obligaţia de a-şi apăra ţara !  

Modul în care o protejezi nu este imporant, unii folosesc forţa fizică, forţa armelor, dar, poate, cel mai util este să 
ne folosim intelectul pentru a contribui la prosperitatea şi dezvoltarea ţării noastre. Astfel, putem evita şi evenimentele 
tragice cum ar fi confruntările cu alte ţări ... 

Parafrazându-l pe William Shakespeare, Binecuvântaţi sunt cei ce aduc pace pe pământ…, susţin că SUPREMI 
sunt cei care menţin pacea si buna inţelegere!  
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C O N S I L I U L  L O C A L  M A N G A L I A 
C O M P L E X U L  C U L T U R A L  C A L L A T I S 
Şos. Constanţei, nr. 7-9, loc. Mangalia, jud. Constanţa, cod 905500 
Tel/Fax: 0241.755580, E-mail: complexulculturalcallatis@yahoo.com 

     

PE URMELE EROILOR 
 
COMUNICAT DE PRESA 
 
Asociaţia Naţională Cultul Eroilor “Regina Maria”, Subfiliala Mangalia, Asociaţia Naţională a Veteranilor de 

Război din România – Filiala Mangalia, Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere, 
Complexul Cultural “Callatis”, cu sprijinul Primariei Mangalia, au organizat sâmbătă 15 iunie a.c., o excursie cu 
autocarul pe traseul Mangalia-Tecuci-Mărăşeşti. 

Obiectivul principal a fost reînvierea unor 
clipe din frământata istorie a poporului nostru, 
respectiv cele care au amintit de gloroasele lupte din 
vara anului 1917, când deviza bravei armate române a 
fost „PE AICI NU SE TRECE!” 

În Tecuci,  un sprijin deosebit l-au acordat cei 
din conducerea Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor”, 
respectiv dl Doru Paraşcan, directorul muzeului din 
localitate, şi dl Stănilă Cristian, dir. adj. al Şcolii Nr. 
11, „Iorgu Iordan”. Explicaţiile ultimului, la 
„Monumentul Cercetaşului Român” (unic în Europa!), 
au fost ascultate cu interes de mangalieni. 

La „Mausoleul” din Mărăşeşti, elevii Şcolii Gimnaziale 
Nr. 1 Mangalia, după intonarea Imnului de Stat de către cei 
prezenţi, au depus o coroană de flori la mormântul generalului 
Ieremia Grigorescu, aflat chiar în incintă, simbol al jertfei celor 
care au făcut România Mare. Cu această ocazie, dl veteran de 
război Gh.-Al. Rădeanu a cântat o doină despre suferinţa  unui 
copil de trupă, orfan.  

În continuare, oprindu-se la mănăstirea din preajma 
localităţii Tudor Vladiirescu, au aprins câte o lumânare pentru 
sufletele celor „îngemănaţi cu glia”. 

Din grup au făcut parte câştigători ai concursului 
„Eroul din familia mea”  (iniţiat de către dl col. (r) Remus 
Macovei, preşedinte al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor 
„Regina Maria”, Filiala Constanţa), colegi de-ai lor şi cadre 
didactice de la şcolile şi liceele din oraş, membri ai Asociaţiei Naţionale a Veteranilor, având ca preşedinte pe dl col. 
(r) Alecu Crudu, membri ai A.N.Cultul Eroilor-„Regina Maria” Mangalia, în frunte cu preşedintele lor, prof. Emil-
Corneliu Ninu. 

Aceeaşi bucurie a împărtăşit-o, cu această ocazie, şi un grup de elevi însoţiţi de către dna prof. Tatiana Lascu, 
veniţi din localitatea natală, Căpreni, jud. Gorj, pentru a cinsti memoria eroului Ninu I. Constantin, declarat „Cetăţean 
de onoare post- mortem al municipiului Mangalia”. 
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Regimentul 34 Infanterie – „Floarea Dobrogei”. 
Povestea unui destin 

 
de Soare Aurel, pensionar şi Soare Angela, profesoară 

 
        Motto: „Dobrogean scăldat în soare  

Şi în mare mişcătoare ...” 
 
În anul 1909 se năştea Niculae Soare, fiul lui Marin şi al Ioanei Soare 

din comuna Rasova, judeţul Constanţa. Tatăl, Marin, se refugiase din Vâlcea, 
în urma Primului Război Mondial, la care şi participase.  

După terminarea studiilor primare, urmează Şcoala Normală din 
Constanţa şi devine învăţător. Nefiind membru al vreunui partid politic din 
acea vreme, i s-a oferit încadrare pe post fie în Transnistria, fie în Cadrilater 
(Bulgaria).  

Cadrilaterul, pământ însorit, numit şi al doilea Bărăgan al României, 
va fi alegerea noului învăţător, specialist în vioară. Oamenii de diferite 
naţionalităţi se împăcau atât de bine încât nu se cunoşteau „decât ca oameni”, 
cum se spunea pe atunci. Toţi doreau să fie liberi, să muncească în linişte şi 
să se îmbogăţească cinstit. Această parte a lumii pe care unii români şi-o aduc 
aminte ca pământ românesc, era lăcaşul Castelului de la Balcik, locuit 
odinioară de Regina Maria.  

Aşa ajunge tânărul învăţător la Acadânlar. Soarele Dobrogei a 
încălzit şi iubirea dintre învăţător şi Iordana, care s-au căsătorit curând şi în 
1933 îl strâng în braţe pe fiul lor, Aurel. (astăzi în vîrstă de 80 de ani, locuitor 
al Mangaliei). Din nefericire, Iordana moare în anul 1934, la naşterea celui de 

al doilea copil. În următorii ani, văduv, cu un copil mic de crescut, tânărul 
învăţător rămâne la Acadânlar.  

Soarta îi pregătea o nouă lovitură: izbucnirea celui de al Doilea 
Război Mondial. Liniştea Cadrilaterului a fost sfărâmată de furtuna 
războiului. Nicolae Soare participă la pregătirea efectivelor militare, în 
vederea înrolării pe front, în calitate de ofiţer al Regimentului 34 Infanterie 
Constanţa, numit şi „Floarea Dobrogei”.  

Soarta României înseşi urma să se schimbe: în urma Tratatului de 
la Craiova, 1940, Cadrilaterul revine Bulgariei. Urmează graba autorităţilor 
bulgare în gonirea românilor din casele şi avutul lor peste noua graniţă, în 
România. Niculae Soare primeşte post la Şcoala Primară din cartierul 
Cerneţi, oraş Turnu Severin. Nu a avut voie să plece nici măcar cu un 
pachet de mâncare. Leu, câinele 
alb din curte, aleargă trei kilometri 
până la vapor, cu un pachet de 
zahăr în bot, trimis de bunica din 
partea mamei, bulgăroaică, rămasă 
în sat. După plecarea vaporului, 
Leu a urlat întruna timp de trei 

zile, a refuzat mâncarea şi apa şi a murit de dor, la marginea apei.  
În martie 1941 Niculae Soare este trimis pe front. Politica acelor 

vremuri îl duce pe frontul rusesc, unde se întâlneşte cu fratele său, Dinică. 
Este impresionat de faptul că Regimentul de Cavalerie Călăraşi, în care 
fusese înrolat fratele său, era decimat aproape în totalitate, oameni şi cai 
murind de foame şi de frig. Regimentul 34 Infanterie îi preia pe ccei câţiva 
supravieţuitori şi se întorc în ţară. Pe drumul de întoarcere, din cauza 
marşurilor lungi, i se deformează picioarele şi este operat.  

La scurt timp este numit Comandant al Companiei a 4-a Armament 
Greu şi este trimis pe front în lupta contra Germaniei naziste. Soarta îl duce în 
Ungaria, în luptele de eliberare de la vestul Tisei.  

În ziua de 19 noimebrie 1944, unitatea de tancuri rusească 135 
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forţează regimentele Diviziei a 9-a să treacă Tisa, cu toate că era o 
situaţie de front aproape imposbilă. Naziştii şi horthistii aveau 
instalaţii de armament greu cu care loveau pe români la metru 
pătrat. În acest context, comandanţii trebuiau să iasă primii, ca să 
dea exemplu soldaţilor, conştienţi de gravitatea înaintării.  

În această încleştare, moare maiorul Murea, comandantul 
diviziei. I-au urmat alţi comandanţi, loviţi de ploaia de schije a 
brandurilor nemţeşti. Printre ei, comandantul Niculae Soare. 
Regimentul 34 Infanterie este complet decimat.  

În semn de recunoştinţă, ostaşii au săpat un mormânt în 
formă de cruce, cu patru sicrie, în curtea bisericii din localitatea 
Pruggy, Ungaria. Fiul său, Aurel, primeşte lada de campanie a 
tatălui, o ultimă amintire dureroasă, care îl face să plângă şi astăzi, 
în 2013.  

Satul natal Rasova, din judeţul Constanţa, a 
ridicat un monument, tot în curtea bisericii, pentru 
onorarea jertfei de sânge a fiilor săi. Faptele de arme au 
fost evocate şi în cărţile „260 de zile în faţa morţii” şi „ 
Din august până în mai”, scrise de generalul Ion G. 
Pană, fost ofiţer în Regimentul 34 Infanterie, 
comandantul Companiei a 2-a pe Frontul din Apus.  

Destinul lui Niculae Soare a fost asemănător cu 
cel al multor altor români, care au trăit în timpul şi în 
locurile prin care acesta a trecut, pentru eliberarea ţărilor 
noastre. Oameni ca el, care au luptat pe cele două 
fronturi într-o atât de scurtă perioadă de viaţă, poartă 
pecetea eroilor neamului, eroi care trebuie cinstiţi şi 

pomeniţi de către urmaşi. 
Aurel, astăzi în vârstă de 80 de ani, îşi sfătuieşte nepoţii să fie mândri că sunt dobrogeni, să iubească soarele 

cald de la malul mării şi să nu uite că sunt „Dobrogeni scăldaţi în soare şi în mare mişcătoare”, cum îl alinta şi pe el 
tatăl său, Niculae.  

 
 

 

Se duc eroii... 
Se duc eroii rând pe rând 
în cimitirul de pe deal, 
n-au regretat niciun minut 
că au slujit un ideal 
Uitaţi şi neştiuţi se duc 
în Cer, şi ultimii eroi 
să simtă gustul fericirii 
în viaţa nouă, de Apoi. 
Ei se petrec tăcuţi şi tri şti  
lăsând un gol în urma lor  
şi poate nu le-am mulţumit destul  
şi nu le-am fost de ajutor. 
Câţi mai trăiesc, istorii vii,  
să-i ascultăm că prea curând 
fără de veste, vor pleca, 
doar amintiri, ei devenind. 
Ei, în tranşee ori pe mări,  
şi-au pus cununa de eroi 
ca să păstreze neştirbit 
pământul ţării pentru noi. 
În cărţi şi-n cântec, şi-au ascuns 
tristeţile şi vitejii mereu. 
Şi când ne-or părăsi pe noi 
ei vor cânta lui Dumnezeu. 

Poezii de Ana Ruse 

 

Numele ţării 
Ţară, numele ţi-l strigă  
codrul, râuri călătoare,  
marea, păsările-n cântec, 
bucuroase-n zbor sub soare. 
Florle-s de dor uscate,  
noaptea arde ca o pară,  
vara-i iarnă friguroasă 
dacă sunt departe, ţară! 
Tu pe cerul vieţii mele, 
ai scris semne roditoare,  
eu te-am răsplătit prin vreme, 
ca o fiică iubitoare. 
 
 

Mă simt grănicer... 
Scriu despre Luceferi  
coborând să se adape  
seară de seară,  
din fântâna Meşterului Manole. 
Scriu despre alabastra reverie a 
mării 
urcată-n tricolor 
alături de purpra sângelui de erou 
şi de aurul de rod îmbelşugat. 
Când scriu despre toate acestea, 
mă simt un grănicer 
de strajă la fruntarii de limbă, 
de neam şi de ţară 
în strai de armonie şi pace. 
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NINU I. CONSTANTIN 

la Monumentul din 
Limanu 

NINU I. CONSTANTIN, 
CETATEAN DE ONOARE 

AL MANGALIEI 
 

Delegaţia Şcolii Gimnaziale Căpreni, jud. Gorj, 
depunând o coroană de flori la Monumentul 
Eroilor din Mangalia, oraşul în care a descins 
fiul satului lor, NINU I. CONSTANTIN 

 

 

 

Mangalia-şi cinsteşte eroii 
 

 
 În şedinţa de consiliu de vineri 31 mai 2013, cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi 
(din 19), Primăria Municipiului Mangalia a decis acordarea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE 
(POST-MORTEM)” unuia dintre eroii oraşului, NINU I. CONSTANTIN. 

Fiii acestuia, George şi Emil-Corneliu Ninu, îşi exprimă, pe această cale, recunoştinţa şi le 
mulţumeşte, totodată,  primarului Radu Cristian şi consilierilor săi pentru această decizie care încununează 
viaţa unuia dintre români, care a răspuns şi el “Prezent !”, atunci când ţara i-a cerut să o apere, în 
ceasurile ei grele. 

De asemenea, mulţumirile lor se adresează şi celor din mass-media (domnului colonel Benone 
Neagoe, de la emisiunea “Pro patria”, redactorilor de la revistele “Camarazi”, “Arma Pontică”), 
preşedinţilor Asociaţiilor de Veterani şi Cadre Militare în Rezervă şi Retragere, respectiv domnilor 
colonel(r) Al. Crudu şi comandor(r) Al. Macavei, domnului Dumitru Isac, autor al unor monografii despre 
Mangalia, domnului dr. S.M. Colesniuc, director al muzeului de Arheologie “Callatis”, cadrelor didactice 
şi elevilor de la şcoala din satul său natal, Căpreni, judeţul Gorj, precum şi directorilor şi profesorilor de la 
gimnaziile şi liceele din Mangalia, care au permis cunoaşterea unor aspecte legate de biografia sa. 
 
      “… Cea mai importantă realizare a mea, ca director al  muzeului callatian, o reprezintă regăsirea şi 
readucerea  în ţară, de la Moscova, a singurului papirus descoperit pe teritoriul României.” 
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Interviu cu dr. Sorin Marcel Colesniuc, 
directorul muzeului callatian 

de prof. Emil-Corneliu NINU 
 
 Dl Sorin-Marcel Colesniuc nu ar  mai avea nevoie de 
vreo prezentare, pentru cititorii fideli ai revistei, întrucât numele 
d-sale le este cunoscut dintr-un număr anterior, în care, fără 
sprijimul său neprecupeţit, expoziţia închinată eroilor din 
Mangalia şi împrejurimi nu ar fi avut succesul obţinut. (A se 
revedea, în acest sens, art. “Eroi mangalieni la Muzeul 
Callatis”, din nr. 13 al publicaţiei noastre!) 

Expunerea făcută, în incinta muzeului, în faţa unui 
auditoriu variat, ca vârstă, preocupări şi ocupaţii, despre Ziua 
Armatei a reţinut pe deplin atenţia invitaţilor înşiraţi de-a lngul 
vitrinelor pline cu decoraţii, fotografii, spicuiri din presă, 
exponate filatelice, pe acestă temă.  Afirmam, cu acea ocazie, că 
“ omul sfinţeşte locul!” şi iată că interviul de faţă vine să 
confirme acest adevăr, întrucât dl dr. Sorin-Marcel Colesniuc 
este o personalitate a oraşului Mangalia, cu care locuitorii se 
mândresc. 

-Domnule Colesniuc, numeroşi cetăţeni ai Mangaliei au citit în presa scrisă şi pe Internet despre dvs. 
sau au aflat de la diferite posturi de radio ori televiziune. Aţi fost directorul Muzeului de Arheologie 
Callatis Mangalia timp de patru ani, iar, acum, sunteţi şeful muzeului callatian, din cadrul Complexului 
Cultural Callatis. Pentru început, aş vrea să ne spuneţi câteva cuvinte despre dvs. 

-Numele meu este Sorin Marcel Colesniuc, m-am născut la 1 august 1968 şi sunt absolvent al Facultăţii 
de Istorie din cadrul Universităţii Ovidius Constanţa, specializarea istorie – arheologie. Am urmat apoi studii 
aprofundate la aceeaşi facultate, cu specializare în istorie modernă şi contemporană. Am mai absolvit un 
master la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Departamentul Relaţii Internaţionale şi 
Integrare Europeană, specializarea Securitate şi Diplomaţie, iar din anul 2008 sunt doctor în istorie al 
Facultăţii de Istorie şi Patrimoniu, din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.  

-De unde pasiunea pentru istorie? 
-Mi-a plăcut istoria încă din clasele gimnaziale. Era deosebit de interesant să aflu informaţii despre ce au 

făcut oamenii care au trăit cu sute sau mii de ani înaintea noastră, pe acest pământ. Tatăl meu, Gheorghe 
Colesniuc, avea o mare pasiune pentru istorie, motiv pentru care, în casă, aveam numeroase cărţi de istorie. 
La şcoală, am fost un elev premiant, iar diplomele le păstrez şi acum. Învăţam bine la toate materiile, însă 
istoria a început să-mi placă şi mai mult, atunci când profesorul de istorie a devenit dirigintele clasei noastre. 
Era clasa la care el ţinea cel mai mult şi îşi propusese să ne determine să învăţăm cu plăcere lecţiile de 
istorie. Dar, la sfârşitul clasei a VIII-a, am dat examen de admitere la un liceu cu profil industrial, unde s-a 
pus accentul pe matematică şi fizică. După ce am terminat liceul, am susţinut examen de admitere la 
Facultatea de matematică şi fizică din Iaşi. Am fost respins cu o notă destul de mare, pentru că, pe vremea 
aceea, concurenţa era foarte mare. Îmi amintesc că eram cinci sau şapte candidaţi pe un singur loc. Am 
plecat apoi în armată, iar, când am terminat cu armata, mi-am dat seama că nu mai vreau să continui cu 
matematica şi fizica şi am început să învăţ pentru istorie. În grupul nostru de prieteni, era şi fiica 
prof.univ.dr. Gheorghe Dumitraşcu şi cu ea discutam, deseori, despre diverse evenimente istorice sau despre 
oameni care au făcut istorie. Acestea ar fi motivele pentru care am susţinut examen de admitere la facultatea 
de istorie, în urmă cu peste două decenii şi, dacă ar fi să o iau de la început, cu siguranţă aş alege tot istoria. 

-Cum aţi ajuns să lucraţi la Muzeul de Arheologie Callatis Mangalia? 
-Când am terminat Facultatea, am primit post de profesor la Liceul Teoretic din Cernavodă. Pentru că era 

dificil să fac naveta şi nici nu vroiam să mă mut în Cernavoda, am hotărât să lucrez în mass-media 
constănţeană şi m-am angajat la ziarul Cuget Liber. Colaboram deja, încă din timpul facultăţii, cu postul de 
televiziune TV 57 Plus din Constanţa, unde realizam emisiunea Mapamond. Ulterior, am renunţat la 
televiziune şi am rămas în presa scrisă. Dar dorinţa mea era aceea de a lucra într-un muzeu. De aceea, am 
vorbit cu prof.univ.dr. Adrian Rădulescu, directorul Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, 
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care îmi fusese profesor în facultate, să mă angajez la muzeul din Constanţa, dar nu erau posturi libere. În 
schimb, am gasit un post liber, de muzeograf, la Muzeul de Arhelogie Callatis Mangalia şi, în anul 1998,  
m-am mutat în acest oraş cu o istorie milenară. În anul 2005, am devenit şeful „Secţiei Expoziţie, 
valorificare patrimoniu, relaţii cu publicul”, iar, în anul 2006, am promovat pe funcţia de cercetător ştiinţific. 
Din 17 februarie 2008 şi până în 16 aprilie 2013, am fost directorul Muzeului de Arheologie Callatis 
Mangalia. 

-Ce activităţi aţi desfăşurat în cadrul acestui muzeu, de când v-aţi angajat? 
-Am participat la cercetări arheologice de salvare sau sistematice şi la sesiuni ştiinţifice, colocvii, 

simpozioane etc; am publicat rezultatele cercetărilor arheologice în reviste ştiinţifice de specialitate; am 
realizat ghidaje pentru vizitatorii muzeului; am publicat articole de istorie în presa scrisă; am ţinut discursuri 
în Piaţa Republicii, din centrul oraşului, cu prilejul manifestărilor organizate acolo de către Primărie şi 
Armată, în zilele de: 24 Ianuarie – Unirea Principatelor Române, 9 Mai – Ziua Independenţei de Stat a 
României şi Ziua Europei, Înălţarea Domnului şi Ziua Eroilor, 25 Octombrie – Ziua Armatei Române, 1 
Decembrie – Ziua Naţională a României şi altele. 

Dar cele mai multe activităţi le-am organizat în perioada în care am fost director al muzeului. Pe lângă 
cercetările arheologice desfăşurate la Mangalia sau pe diverse şantiere din ţară, participarea la sesiuni 
ştiinţifice şi colocvii naţionale şi internaţionale, publicarea rezultatelor cercetărilor arheologice în reviste 
ştiinţifice de specialitate, aş mai adăuga faptul că am iniţiat şi coordonat mai multe proiecte culturale, prin 
care am popularizat patrimoniul arheologic al muzeului callatian. Dintre aceste proiecte culturale, amintesc: 
organizarea de conferinţe, simpozioane şi colocvii naţionale şi internaţionale; colaborări cu muzee, 
universităţi şi instituţii de cultură din judeţul Constanţa şi din întreaga ţară; vernisarea unor expoziţii 
temporare cu diverse tematici; activităţi culturale organizate în colaborare cu instituţiile de învăţământ din 
Mangalia şi din judeţul Constanţa; excursii de documentare la monumentele istorice din Dobrogea, din ţară 
şi din Bulgaria.  

De asemenea, am mediatizat activităţile organizate la muzeu în presa locală, judeţeană, naţională şi 
internaţională, dovadă fiind şi cele câteva mii de site-uri de pe Internet; am finalizat mai multe volume 
ştiinţifice, dar care nu au văzut lumina tiparului datorită lipsei fondurilor financiare; am organizat seri 
culturale la muzeu, care au constat în spectacole de teatru, muzică folk şi poezie; am reorganizat expoziţia 
permanentă a muzeului şi multe altele. Dar cea mai importantă realizare a mea, ca director al muzeului 
callatian, o reprezintă regăsirea şi readucerea în ţară, de la Moscova, a singurului papirus descoperit pe 
teritoriul României. 

-Este un artefact deosebit de important şi, de aceea, v-aş ruga să ne vorbiţi, pe scurt, despre istoria 
acestui papirus. 

-A fost descoperit în anul 1959, la Mangalia, într-un mormânt tumular din necropola elenistică, aflată la 
nord de cetatea Callatis. Deoarece în România nu existau condiţii pentru conservare, papirusul a fost trimis 
la Moscova şi, timp de jumătate de secol, oamenii de ştiinţă din România nu au mai ştiut nimic de soarta lui. 
Întâmplarea a făcut ca, în anul 2002, să se angajeze la muzeul nostru dr. Ion Pâslaru, care a terminat un 
doctorat la Moscova. El şi-a amintit că, în urmă cu patru decenii, a citit, într-o revistă ştiinţifică publicată la 
Moscova, despre papirusul descoperit la Mangalia. Dl Pâslaru a cerut sprijin autorităţilor locale şi celor de la 
Bucureşti pentru a pleca la Moscova să-l caute, dar nimeni nu l-a luat în serios.  

În anul 2009, când se împlineau 50 de ani de la descoperirea papirusului, am devenit directorul Muzeului 
de Arheologie Callatis Mangalia, şi unul dintre proiectele pe care mi le-am propus atunci a fost să regăsesc 
şi să readuc în ţară acest deosebit de important artefact pentru istoria cetăţii Callatis. Împreună cu dr. Ion 
Pâslaru am început căutările şi, după doi ani, l-am găsit la Centrul de restaurare ştiinţifică I.E. Grabar din 
Moscova. Tot împreună cu dl Pâslaru am plecat în capitala Federaţiei Ruse şi l-am adus la Mangalia. 
Predarea oficială a avut loc la Muzeul Callatis, în ziua de 22 august 2011, în prezenţa a numeroase 
oficialităţi, profesori universitari din ţară şi din străinătate, specialişti în istorie veche şi arheologie, studenţi, 
oameni de cultură şi numeroşi jurnalişti. Este singurul papirus descoperit pe teritoriul României, şi eu sunt 
foarte mulţumit şi fericit că l-am gasit şi l-am adus acasă, la Mangalia, unde a rezistat trecerii timpului mai 
mult de două milenii. 

N.A.: Vă lăsăm pe dv., dragi  cititori, să descifraţi avatarii acestui papirus într-o nouă carte a acestui 
tânăr şi nepreţuit cercetător ştiin ţific, ultima, în momentul de faţă, din salba de lucrări ale autorului 
mangalian. 
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 Ziua Aviației Române si a Fortelor Aeriene sarbatorita la Constanta 

  de cdor. av. (r) Pavel Oțelea  
În acest an, 2013, majoritatea activităților de propagandă a 
aviației: conferințe, simpozioane, expoziții de tehnică, carte 
și fotografii, „Ziua Porților Deschise” în unități și muzee, 
mitinguri aeriene și, nu în ultimul rând, întâlniri între foști 
și actuali aviatori în diferite locuri s-au ținut sub semnul 
împlinirii a 100 de ani de la prima “Lege de organizare a 
Aeronauticii Militare”. Deci, Centenarul Aviației Militare 
Române.   
  La data de 5 aprilie 1913, Senatul României a votat 
respectiva lege (după ce Adunarea Deputaților făcuse mai 
înainte acest lucru), sancționată de Regele Carol I prin 
“ Înaltul Decret Regal”,  nr. 3199 din 15 aprilie 1913. Legea 
a fost publicată în “Monitorul oficial”, nr. 15 din 20 aprilie 
1913, instituționalindu-se structura tehnico-organizatorică 
și de instruire a aviației, sub forma unui “Serviciu de 
aeronautică militară”, care avea în București „ un Parc 
central cu personalul, școala, aparatele de zbor și tot 
materialul trebuincios”. Aeronautica militară, conform noii 
organizări, se afla în subordinea Inspectoratului General al 
Geniului și cuprindea două servicii: 1) aviația și 2) 
aerostația. 
  Ziua sărbătorită în accepțiunea documentelor de 
acum, ultimul R.G.-4 (“Regulamentul onorurilor și 
ceremoniilor militare, zilele categoriilor de forțe ale 
armatei, ale genurilor de armă și specialităților militare”), 
s-a stabilit să fie pe 20 iulie, sărbătoarea ortodoxă a 
Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul. În R.G.- 4, anterioare 
acestuia, veți găsi “Ziua Aviației Militare” -pe data de 17 
iunie, iar “Ziua Forțelor Aeriene“-pe 20 iulie. Actualmente, 
în compunerea acestor forțe intră armele: aviația, rachete și 
artilerie antiaeriană, radiolocația. 
  Sufletul activităților organizate în acest an, cu 
ocazia acestui eveniment, la Constanța a fost cdor. av. (r) 
prof. dr. ing. Vasile Reghintovschi, vicepreședinte al 
Filialei ARPIA- Constanța. De altfel, dumnealui are o 
prodigioasă activitate pe tărâmul aeronauticii și după ce a 
ieșit în rezervă. Printre altele, a organizat un stand 
permanent de carte despre aviație, la “Biblioteca Județeană” 
Constanța, o expoziție foto permanentă cu aceeași temă, pe 
holul principal al Cercului Militar, și a publicat câteva cărți 
cu același caracter. Împreună cu  cdor. av. (r) Moise Filipaș 
și m.m. pr.(r) Neculai Rusu, a organizat un mic colț „Ziua 
Aviației” la Cercul Militar, iar, pe 19 iulie, a inaugurat, în 
incinta “Muzeului Marinei Române“, expoziția „Aviatica-
20”. La această expoziție, a contribuit cu pozele 
monumentelor dedicate aviatorilor militari existente în 
județul Constanța și președintele Filialei Județene Constanța 
a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, col. 
(r) Remus Macovei. La deschiderea expoziției, cei mai 
mulți participanți au fost din partea celor două asociații 
menționate mai sus. 
  Deschisă între 19- 25 iulie, pentru a permite cât mai 
multor constănțeni și a turiștilor vizitarea, aici au putut fi 
văzute materiale, mai ales cărți, machete și fotografii despre 
pionerii aviației, figurile feminine remarcabile din aviație, 
tipurile de avioane din înzestrarea aviației  române, istoricul 
hidroaviației și al R. 57 Av. V., operele unor scriitori 
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români și altele prezentate direct de organizatori. S-au făcut 
consemnări în “Cartea de onoare” a acesteia. 
  Sâmbătă, 20 iulie, prin grija acelorași organizatori, 
cdor. av. (r) Vasile Reghintovschi și col. (r) Remus Macovei, 
membri ai asociațiilor amintite, ne-am deplasat la Aerodromul 
“Mihail Kogălniceanu”, pentru un ceremonial închinat 
memoriei celor 20 de piloți sfârșiți în accidente de aviație, în 
perioada 1954-1994. Am fost primiți cu multă căldură de 
comandantul acestei unități militare, cdor. av. Adrian Vasile. 
Activitatea s-a desfășurat în fața monumentului dedicat eroilor 
aviatori din incinta unității, monument ce a fost completat cu 
plăci comemorative de către cele două asociații, pe data de 27 
noiembrie 2009. Cei doi menționați mai sus au cuvântat 
despre unele aspecte din activitatea fostului regiment de 

aviație de vânătoare, elită a armatei române, iar Comandantul 
Aerodromului a dat citire “Ordinului comun al Ministrului 
Apărării Naționale, Ministrului de Interne și Ministrului 
Transporturilor”, precum și mesajului șefului Statului Major 
al Forțelor Aeriene. 

În finalul ceremonialului, s-au depus coroane de flori 
la baza Monumentului, s-au făcut poze și s-au depănat 
amintiri despre foste activități și despre camarazi de arme în 
viață sau trecuți în neființă. (Au fost participanți de la mai 
multe arme).  

Discuțiile au continuat, fără aplombul de altădat’, pe 
terasa restaurantului Hotelului Tarom de la pădure. 
 
 
 
 

Poezii de Ana Ruse 

Hora împietrită de la 
Moisei 
Pământ umbrit  
de păsări 
şi de hora-mpietrită 
a martirilor. 
Gura noastră tace,  
din suflet totuşi suie un ţipăt 
purtat de amintiri dureroase. 
Gura lor este mută, 
năframe îndoliote 
şi-au pus casele părăsite 
în miez de noapte. 
Teama nu s-a furişat 
în inima lor, 
sângele lor a trecut 
peste jale zvâcnind  
în perenele chipuri  
dârze, sculptate în piatră. 

 

 
Străbunii 
Bunicilor mei 
Străbunii mei şi-au veşnicit  
genunchii în ţărână 
lângă sâmânţa din brazdă,  
lângă trupul fiilor  
ce-au făcut din pieptul lor 
zid puternic de cetate 
în calea duşmanilor. 
Străbunii mei au zidit 
Cetatea Sarmizegetusei, 
au scris Palia de la Orăştie, 
Scrisoarea lui Neacşu, 
cu litere de grâu, 
brodate cu purpura vieţii 
să stea de veghe 
la tâmpla caldă a limbii române 
şi-a vetrei dacice. 
 
 
 

 
 
Voi reveniţi mereu 
Străbătând milenii, 
voi reveniţi mereu 
în neodihna vântului 
peste valuri înspumate, 
peste creste carpatine, 
în murmurul alb de narcise 
ca o aripă protectoare peste ţară. 
Voi reveniţi mereu  
în fulgerarea de ninsori 
peste livezi în luna mai. 
Şi semne akasice au scris paşii voştri  
pe sfânta palmă de pământ 
cu hotare de flori şi porumbei,  
care se cheamă România. 
Noi descifrăm scrierea voastră  
şi ne mândrim 
că suntem ai voştri strănepoţi. 
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Al treilea an de comemorare pe aerodromul Tuzla 
 
                                                                                                                              de  cdor. av. (rtg)  Pavel Oțelea,  

 
Atunci când, dintr-un motiv sau altul, mergi pe 

un aerodrom, te aștepți să întâlnești o activitate febrilă, 
contracronometru, cu zbârnâit specific, ca de stup, unui 
loc unde se zboară pe avioane ușoare. De această dată, 
mergând pe aerodrom împreună cu membri ai Filialei 
Județene a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina 
Maria”, la invitația Comandantului Centrului de 
Scafandri Constanța și a dl Petre Furtună, tatăl unui 
tânăr decedat la datorie, în accidentul aviatic din 5 iulie 
2010, moment tragic la a cărui comemorare, ca 
participant, am întâlnit o altfel de atmosferă. 
Febrilitatea era dată, fără zbârnâit, de pregătirea 
dispozitivului uman pentru ora începerii 
ceremonialului, deoarece participa Ministrul Apărării 
Naționale, însoțit de Șeful Marelui Stat Major și Șefii 
statelor majore ale Aviației și Marinei. Au fost prezenți 
și colegi de-ai eroilor pe timp de pace, militari ai 
Centrului 29 Scafandri Constanța și ai Școlii de Aplicație a Forțelor Aeriene „Aurel Vlaicu”  Boboc. 

Ceremonialul religios și militar a avut loc lângă Ansamblul Comemorativ, amplasat pe câmpul de zbor din 
apropierea locului unde, în acea fatidică zi, cronometrele celor 12 militari și ale avionului AN-2 au stat pentru 
totdeauna, în decolarea tragică pentru salt de antrenament cu parașuta. Tot aici, s-au depus coroane, jerbe și flori din 

partea celor particpanți, inclusiv „Cultul Eroilor”. S-au 
aprins lumânări și candele. 

Despre eroii de mai de demult poți vorbi cu o 
oarecare detașare dată de timp. Despre cei ce ți-au fost 
camarazi și cu ochii la urmașii acestora, copii, neveste, 
dar și la părinții lor cerniți de necaz, vorbele îți cam 
rămân în gât. De aceea, probabil, nu s-au ținut cuvântări, 
oficialitățile participante preferând să stea de vorbă cu 
rudele eroilor, ascultându-le  dorințele. Una dintre ele 
este să afle adevărul despre accident, iar alta să fie ajutați 
pentru ridicarea unui monument impunător la intarea pe 
aerodrome, la care să se poată reculege oricând pe 
parcursul anului, nu numai cu ocazia cermonialelor 
organizate de oficalități, intarea pe aerdrom nefiind 
posibilă oricând.  

Un moment de mare încărcătură emoțională din ceremonial a fost “Apelul nominal” făcut de Comandantul 
Centrului 29 Scafandri, la care, după rostirea fiecărui nume, militarii din garda de onoare răspundeau „Căzut la 
datorie!” La terminarea ceremonialului, mulți dintre participanți, inclusiv dintre oficialități, au plecat cu lacrimi în 
ochi. 

Am pomenit mai sus și de avion. Ca aviator, am 
iubit fiecare tip de avion pe care l-am zburat, chiar dacă a 
făcut și victime. Din acest AN-2, am un salt cu parașuta. 
Știu că e fabricat în URSS, iar, apoi, și în alte țări, mai ales 
Polonia. Mai știu că e cel mai zburat avion din lume, de la 
transport persoane cu fel de fel de bagaje, inclusiv păsări și 
animale vii, utilitar în agricultură, până la misiuni cu 
caracter militar. Printre alte calități, o are și pe aceea că 
poate decola și ateriza pe terenuri ușor amenajate. 

După accident, am văzut că s-a dat ordin să fie scos 
din dotarea forțelor armate. Nu mai știu ce s-a întâmplat cu 
ordinul. În schimb, la mitingul aviatic organizat pe 
Aerodromul Tuzla în luna iulie anul current, un astfel de 
avion a încântat asistența cu evoluțiile sale, fiind în dotarea 
formațiunilor de aviație civilă. 
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ROMÂNIA ŞI RĂZBOIUL BALCANIC 
 

La 9 octombrie 1912 a început primul război balcanic între bulgari, greci, 
muntenegreni pe de o parte - si turci pe de alta. Guvernul bulgar a cerut 
României “ să nu-i refuze neutralitatea sa binevoitoare în greaua sarcină pe 
care şi-a asumat-o “. Guvernul Maiorescu răspunde : “ In limitele Tratatului 
de la Berlin, neutralitatea României era firească, dar dacă se vor produce 
schimbări teritoriale în Balcani, Romania va avea să-şi spună cuvântul “. Ca 
urmare a atitudinii loiale din timpul războiului, marile puteri au promis 
României o rectificare de frontieră în Dobrogea, pe care, după cum ştim, 
Bulgaria a refuzat-o, fiind vorba de noua frontieră care pleca la aproximativ 3 
km spre apus de Silistra şi includea şi Varna. La scurt timp se reiau 
ostilităţile. Turcii sunt bătuţi de sârbo - muntenegreni. Primul război balcanic 
se încheie  prin pacea de la Londra. Dar învingătorii nu s-au înţeles asupra 
împărţirii teritoriilor abia eliberate. Marile puteri nu-şi concertează cum se 
cuvine eforturile pentru realizarea păcii şi începe al doilea război balcanic: 
Bulgaria contra Serbiei în alianţă cu Grecia (la 29 iunie 1913). Guvernul 

român dă ordin armatei să  treacă Dunărea, să intre în Bulgaria. În aceste condiţii armata română se apropie de 
Sofia fără să întâmpine rezistenţă. Turcii reiau operaţiunile contra Bulgariei. Ajunşi în situaţie catastrofală, 
bulgarii cer începerea negocierilor de pace cu România. Noul 
guvern  bulgar se angajează să ia în considerare revendicările 
româneşti în schimbul retragerii peste Dunare a armatei române. 
Are loc Tratatul de la Bucureşti care a fost semnat la 10 august 
1913. Tratatul stabilea noua graniţă dobrogeană româno - 
bulgară care includea cele doua judeţe: Durostor (cu reşedinţa la 
Silistra) şi Caliacra (cu reşedinţa la Bazargic) cunoscute sub 
numele de Cadrilaterul Românesc. Ne propunem, în continuare, 
să consemnăm câteva din părerile unor personalităţi 
contemporane cu evenimentele.   
Constantin Argetoianu, ca om politic şi participant direct la 
evenimente a acordat un capitol special Razboiului balcanic în 
memoriile sale. El descrie fără prejudecăţi, în calitate de căpitan 
medic la ambulanţa Diviziei 2 Infanterie, comandată de 
generalul Tănăsescu - fapte şi aspecte legate de organizarea 
armatei şi de epidemia de holeră, singurul inamic cu care s-a 
luptat armata română în Bulgaria. “A trebuit -  scrie Argetoianu -  
să mă pregătesc la repezeală. Tatăl meu mi-a dat sabia şi 
revolverul lui, restul l-am adunat cum am putut de la furnizorii 
din Craiova “. 
Comentând intrarea României în război, Argetoianu 
consemnează că ea  a fost justificată, dar a fost şi o mare 
nenorocire  fiindcă sarcina de îndeplinit a fost prea uşoară şi ne-a 
întărit în obiceiurile noastre de a tratata toate lucrurile cu 
uşurinţă. 
Dacă n-ar fi fost holera care a secerat multă lume şi a dovedit că serviciile sanitare erau nule, campania din 1913 
ar fi fost o simplă plimbare. “Câteva lupte - scrie Argetoianu - ne-ar fi arătat care este situatia reală a armatei 
şi în cei trei ani până la intrarea în războiul mondial am fi făcut ceea ce trebuia. Dar a existat şi o parte bună . 
A fost prima încercare, limitată, de eliberare  faţă de Puterile Centrale care au făcut tot ce se putea face pentru 
a ne împiedeca sa trecem Dunarea“. Ajungând la ambulanţă, căpitanul Argetoianu constată că nu existau 
pansamente şi antiseptice, ci doar nişte proteze şi cârje inutilizabile. Maiorul doctor, seful formaţiei nu se ocupa 
decât de instrucţia companiei sanitare cu care făcea exerciţii de mânuirea armei, jumătate din soldaţi, rezerviştii,  
neavând uniformă şi nici arme, drept pentru care foloseau stinghiile de la brancarde. Argetoianu menţionează 
surprinderea sa când a văzut că în toate satele bulgăreşti există câte o şcoala nouă modernă, fapt care-l 
determină să consemneze: “ Niciodată nu mi-am dat seama mai bine că nu şcoala civilizează pe oameni, ci 
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conştiinţa unui trai mai confortabil şi râvna după el. Cine nu mănâncă, nu se spală, nu se încalţă - cine trăieşte 
în murdărie, istovit de boli şi mâncat de paraziţi, n-are ce face cu cititul şi scrisul. Întâi spitale, întâi băi, întâi 
căi de comunicaţie şi numai apoi şcoală. Omul trebuie să simtă nevoia de carte, nu să fie osândit de ea şi prins 
cu arcanul  ca o vietate sălbatică şi dus la şcoală “ . Reţinem din memoriile lui Argetoianu şi cazul in care 
populatia din Vraţa a ucis un ofiţer şi 5 soldaţi din Regimentul 2 Roşiori, drept pentru care, au fost împuşcaţi ca 
represalii 15 locuitori. In consecinţă, populaţia civila, ca peste tot pe unde a umblat, era foarte ostilă, spre 
deosebire de soldaţii bulgari care erau prietenoşi. Constatând că a apărut un caz de holeră într-un sat unde erau 
cantonaţi militari români, medicul Argetoianu informează superiorii, dar măsurile profilactice au fost luate cu 
mare întârziere. In afară de chinina  şi sare amară nu existau alte medicamente. El citeaza cazul unui colonel 
care ignorând recomandările medicale, le-a sfidat, bând apă dintr-o fântână contaminata. În trei zile, colonelul a 
murit. “Mureau oamenii ca muştele” scrie Argetoianu. Încheierea păcii constituie pentru Argetoianu un prilej de 
a-şi exprima părerea asupra modului în care era guvernată Romania. Constatăm că politicienii români au fost şi 
sunt mereu aceeaşi. El scrie în memoriile sale: “ Holera care a încheiat  campania  nu a fost un simplu incident 
sau accident în calea trupelor noastre. Ea trebuie considerată ca o simbolică uşurinţă, de neglijenţă şi de 
incapacitate în guvernarea ţării . Dând ţara pe mâna a doua partide, regele Carol I a osândit-o la cea mai 
cumplită înfrângere. Rotativa asigurând puterea fiecărui partid, fiecare din ele s-a istovit în lupta personală şi 
în loc să se preocupe numai de interesele obşteşti, a ridicat pe primul plan interesele particulare. Ambiţiile 
conducătorilor, rivalit ăţile de la om la om şi de la partid la partid, au absorbit, sleindu-le, toate puterile 
succesivelor noastre guverne. Slăbiciunea conducerii şi turpititudinile de pe diverse planuri  politice, au fost 
acoperite cu florile minciunilor demagogice. 
Fiecare partid promitea marea cu 
sarea când era în opoziţie, criticând 
cu violenţă, cu asprime şi cu dreptate 
activitatea de guvern a concurentului. 
Fiecare partid, odata la putere, îşi 
uita toate angajamentele luate în 
opoziţie, şi continua, cu alţi oameni, 
greselile guvernului pe care îl 
înlocuia “. 
 Cu regret, ne oprim aici cu memoriile 
atât de actuale ale lui Argetoianu, şi să 
vedem ce scria Tudor Arghezi  despe 
acelaşi război balcanic. Acesta, cu 
talentul său inegalabil, a urmarit cu 
atenţie evoluţia evenimentelor şi a 
scris în perioada 1912 - 1913 în ziarul “Seara“ o serie de 20 de articole în care a analizat şi comentat aspectele 
politice, militare şi sociale ale campaniei din Bulgaria. In articolul “Armata are cuvântul “  Arghezi scrie: “ In 
timpul războiului balcanic, gata să reânceapă, s-a definit rolul fiecărui beligerant. Incurajată să-şi lepede 
“ fraţii“ de “jugul“ musulman, Bulgaria visează o hegemonie în Orient şi joacă toate carţile care încă nu i-au 
scăpat din mână , îşi aruncă armata peste sârbi şi greci şi ar ameninţa, în atitudinea ei melodramatică, Europa 
şi toate cele cinci continente (…) Bulgaria domnului Danev abuzează. E rolul nostru  acum să o liniştim pentru 
vreo douăzeci de ani, să-i răcim temperamentul, să o întoarcem la realitatea modestă a lucrurilor normale “ . In 
articolul “ Eroii “ citim: “Când am văzut România ridicându-se întreagă la ordinul de mobilizare, când am 
văzut miile de oameni de toate stările pornind cu cantece şi steaguri, trecând pe uliţi cu urale; când am simţit 
ce sunt aceştia şi ceea ce simţim cu toţii, părăsindu-şi vetrele şi familiile nu ca pentru razboi, dar ca pentru o 
sărbătoare extraordinară  ni-sa părut că trăim nu o viaţă care se curmă, dar ca o epopee nemuritoare 
…..Mobilizarea armatei noastre  a schimbat  deodată înfăţişarea vieţii şi a descoperit  deodată virtuţile 
poporului nostru, de care în timp de pace ne plângem  şi pe care-l nesocotim….. Pe când vecinii, prieteni sau 
neprieteni cu noi, aşteptau o mobilizare mediocră, mobilizarea generala, i-a uimit …..Bulgarii şi-au modificat 
brusc mentalitatea. Bulgarii şi-au adus aminte de nişte chestii vechi care se cheamă umanitarism, echitate, 
drept , şi se vaietă şi cred că nu, că România nu va intra în Bulgaria, că schingiuirea şi masacrarea răniţilor, 
femeilor şi copiilor tuturor celor fără apărare, le dă dreptul să se îndoiască de intrarea oştilor româneşti, în 
ţara lor de briganzi şi asasini “.  
În articolul “ Evreii şi războiul “ Arghezi, un aprig luptator împotriva antisemitismului , scrie despre atitudinea 
evreilor faţă de războiul balcanic: “Entuziasmul care a ridicat populaţia ţării la ordinul de mobilizare, a fost 
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împărtăşit şi de evrei ….. Sunt patruzeci de mii de evrei înrolaţi subt steagurile ţării noastre şi al lor, patruzeci 
de mii de oameni tot atât de hotărâţi şi de eroici ca toţi românii “ . Arghezi nu scapă din vedere nici aspectele 
politicii interne. In articolul “ Tara merge, politica rămâne “, subliniaza necesitatea de a lăsa deoparte 
problemele personale: “Ce importanţă mai poate avea durerile şi nedreptăţile personale faţă de durerea patriei 
în primejdie şi faţă de efortul naţional ? ….. Să înceteze vrajba, să înceteze egoismul . Disciplina patriei trebuie 
să înâbuşe toate ambiţiile, toate resentimentele….Familiile au primit să rămâie fără pâine, când capul lor pleca 
de la vatră, femeile au primit să rămâie văduve, copiii au primit să rămâie orfani ….Pentru ce oamenii noştri 
politici n-au şi ei în acelaşi fel cultul acestui patriotism, nu putem înţelege …..Azi cabinetul  Maiorescu nu mai 
reprezintă Partidul Conservator, azi cabinetul Maiorescu este guvernul acestei ţări cu sentimentele careia s-a 
identificat. Noi care i-am atacat pe unii din membrii lui şi i-am contestat, ne-am strâns în jurul acestui guvern 
……Partidul  Liberal duce o politică egoistă şi de duplicitate. Dacă ar fi leal, Partidul Liberal ar imita pe 
conservatori, care şi în 1877, în timpul războiului,  au dat Partidului Liberal tot concursul lor nelimitat şi fără 
rezerve“. Arghezi nu-i  scapă de analiza sa necruţătoare nici pe greci. Din articolul “ Grecii “ reţinem: “  In 
vreme ce bulgarii intrau în foc cu o îndrăzneală inconştientă şi irezistibilă; în timp ce ei băteau pe turci în toată 
Tracia şi Macedonia si cucereau cu baioneta  cetatile cele mai bine aparate, grecii, frizati, parfumaţi şi bine 
adormiţi, se preumblau prin locurile mai mult deşarte  şi anexau, în numele regelui elenilor, satele fără câini 
…..Dispreţul bulgarilor, pentru  nepoţii adulterini ai lui Zeus era atât de mare încât, după ruperea alianţei, 
Statul Major bulgăresc se întreba dacă trebuie să trimită împotriva întregii armate greceşti un regiment sau 
numai o companie de soldaţi ….Optimismul bulgar şi-a greşit socoteala când a opus grecilor prea puţine forţe 
şi meritul eroismului grec le revine astfel tot bulgarilor, după cum faima puterii armate a Bulgariei se datoreşte 
slăbiciunii exagerate a armatelor turceşti ……Lacomia bulgareasca îşi primeşte pedeapsa de la lăcomia 
grecească şi naţionalismul bulgar de la naţionalismul grec …..Civilizatia ei, o reprezintă tot atât de puţin ca şi 
bulgarii, şi dacă aceştia au schingiuit şi ucis locuitorii greci din Macedonia, grecii în schimb au asasinat 
populaţia cruţată de bulgari, românească. Românii macedoneni stau sub teroarea greceasca prigoniţi, jefuiţi, 
ciopârciţi. Satele lor sunt distruse, avutul lor este furat“ .  
In sfârşit, ne putem face o idee şi despre felul în care-i privea  Arghezi pe turci. Citim în articolul “Turcii “: “ În 

timpul tratativelor de pace din 
Bucureşti un singur  popor a 
fost uitat, şi cu desăvârşire 
stăpânul teritoriilor în 
discuţie. Ca şi cum n-ar 
exista, n-a ţinut  de el nici o 
seamă, cu toate că, foarte 
timid, guvernul turc îi ceruse 
să ia parte la el……In 
indiferenţa universală, turcii 
au luat liniştiţi o hotărâre. Si 
iată-i adunându-se cu toţii şi 
pornind înapoi spre ţărmurile 
pierdute, până la Adrianopol, 
cetatea lor sfânta prin trecutul 
ei şi sfinţită prin rezistenţa de 
mai multe luni de zile a unui 
turc de fier, generalul Sukri 

……Turcii erau duşmăniţi ca un popor de sceleraţi, pe care presa europeană, inspirată de balcanici, execelenţi 
reclamagii şi platnici, i-a ponegrit sistematic …..Dar turcii sunt moştenitorii cel puţin a culturii arabe şi ei se 
pot mândri cu o civilizaţie a lor, şi ceea ce distinge poporul turc e complexul lui sufletesc, de cinste şi de 
credinţă ….Cu toată descompunerea ei, datorită numai Europei, noi vrem să credem că Turcia n-a murit şi că 
se va reface reîntinerind pe ţărmul de majolică al undelor din Marmara “ . Menţionăm în treacăt faptul ca 
Arghezi a făcut o critica aspră şi a condamnat modul în care şi-a desfăşurat activitatea intendenţa şi sistemul 
sanitar în perioda războiului balcanic, situaţie din care politicienii vremii n-au învăţat nimic, situaţia repetându-
se în primul război mondial. Cu regretul sincer că nu dispunem de mai mult spatiu, ne oprim aici. Articolul se 
vrea şi un îndemn la cunoşterea completă a publicisticii argheziene care stă cu cinste alături de cea eminesciană. 
 
    Lt.col (r)  Mihai  Istrati 
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Oaspeti de suflet la Oituz 
de Leonard Adam,  

președintele Subfilialei Oituz a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” 
 
 De fapt, ceea ce voi relata mai departe își are începutul, 
mai întâi , prin anul 1923, de Sf. Mare Mucenic Gheorghe, când 
se spune că s-a bătut țărușul de început al localității Oituz, al 
cărei fiu sunt, și, mai apoi, în timpuri mai apropiate, când unchiul 
meu, Emanoil Rujanschi, tot fiu al satului, a descoperit Filiala 
Județeană Constanța a Asociației Naționale Cultul Eroilor 
„Regina Maria” și, de atunci, toate activitățile prinse și neprinse 
în acest articol s-au organizat și desfășurat împreună. Nu poate fi 
uitată și implicarea Forumului Democrat German Constanța. 

Primele încercări de a intra pe urmele strămoșilor 
locuitorilor din Oituzul dobrogean, îmi spune unchiul, își au și 
aici începutul, prin anii 1995- ‘96, când, împreună cu Nicolae 
Burlacu, tot fiu al satului, și directoarea școlii din localitate, Butacu Mirela, au început să încropească activități despre 
tradițiile ceangăilor. Fiind cooptat în aceste activități, mai ales  în cele cu caracter istoric, a început să-mi placă și, 
încet, încet, m-am implicat cât mai mult. M-a impresionat deosebit ziua de 29 august 2010,  în care s-au aniversat 87 
ani de la înființarea satului Oituz. Au fost multe personalități, inclusiv din Bacău,  județul de baștină al înaintașilor mei 
ce au luptat cu eroism pentru apărarea patriei pe văile Oituzului și Trotușului. După cum îmi spune unchiul, această 
activitate a fost prima închegată oficial. A urmat  alta, cu o participare de personalități istorice,  cea în care s-a lansat 

Proiectul „Andrei Lupu”, primul militar român cu gradul de 
soldat, răpus de gloanțe pe câmpiile bulgare, la Nicopole, în 
Războiul de Neatârnare, născut în comuna Luizi Călugăra, satul 
Osebiți, unde se află rădăcinile înaintașilor noștri împământeniți 
prin Reforma agrară din 1921, în Dobrogea. Acum majoritatea 
activităților se desfășoară sub semnul acestui Proiect. 

O astfel de acțiune a fost și cea din zilele de 12-15 august 
a.c., când un grup de 17 elevi ai școlii din Luizi Călăugăra, 
însoțiți de trei cadre didactice, au fost oaspeții Oituzului 
dobrogean, în scopul participării la unele activități cultural 
istorice și sărbătoririi împreună a Hramului bisericii noastre, 
“Adormirea Maicii Domnului”. Acest fapt nu ar fi fost posibil 

dacă nu mă ajutau Primăriile și Parohiile din cele două localități. O mențiune aparte aș vrea să fac pentru primarul 
nostru, Dumitru Chiru, care s-a implicat moral și financiar în toate activitățile din 2010 și până acum. Programul 
acestor zile a fost dens și plăcut, aceasta și datorită implicării Filialei Constanța a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor 
„Regina Maria”, prin președintele acesteia col. (r) Remus Macovei. 

A doua zi, după ce anterior am făcut acomodarea cu locul și am luat o masă comună oferită de primar, am fost 
oaspeții profesorului Costin Scurtu, la “Muzeul Militar Național Ferdinand ”filiala Constanța. Acesta ne-a încântat în 
mod deosebit cu modul de expunere al tematicilor. După vizita la muzeu, mi-am condus musafirii pe faleza Constanței 
și în Satul de Vacanță.  

A treia zi, am fost oaspeți ai “Muzeului Marinei Române”, unde dl dr. Florin Stan ne-a primit și îndrumat cu 
multă amabilitate. După amiază,  în prezența unor locuitori ai satului și a unei mici delegații a A.N. C. E. ”Regina 
Maria” Constanța, formată din col. (r) Remus Macovei, prof. Costin Scurtu și lt.col. (r) Dan Nicolau, am trăit un 
moment de istorie în fața bisericii din Oituz, cu tema 
„Comemorarea a 136 ani de la moartea eroului Andrei Lupu”, 
iar, apoi, grupul de copii din Luizi Călugăra ne-a încântat cu 
cântece și dansuri populare în costume ceangăiești. După Sf. 
Liturghie de deschidere a Hramului, ne-am deplasat cu toții 
într-o procesiune spre cimitir, unde ne-am oprit și am făcut o 
rugăciune pentru toți eroii. 

A patra zi și ultima am început-o cu participarea la Sf. 
Liturghie de Hramul biserici și la o masă comună, în cinstea 
acestei sărbători. Apoi, am dat o fugă pentru încă o plajă. Pe 
seară, ne-am despărțit cu urări de bine și cu promisiunea că 
vom participa și noi la sărbătoarea Hramului bisericii lor, 
“Înă lțarea Sfintei Cruci”, și a activităților organizate cu acest 
prilej. 
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Prea putin despre Horia Macellariu 
       Atunci când este vorba de date biografice, de repere numerice 
ştiinţifice, fie ele geografice, matematice, biologice, etc., facem apel 
la informaţiile pe care Internetul, ispita timpului prezent, ne-o poate 
oferi, de multe ori chiar… satisfăcător. 
      Când însă, dorim să accedem spre o înţelegere mai de soi, mai 
profundă, mai umană a celor cercetate, totdeauna vom recurge la o 
documentare care implică multe cărţi şi pe cât posibil depozitari ai 
conţinutului multor cărţi (i-am numit aici pe cercetători!), dacă nu 
chiar a persoanelor-subiect ale documentării în cauză sau a 
apropiaţilor lor, atunci când asta este posibil. Cazul 
contraamiralului Horia Macellariu este prin prisma săracelor 
abordări unul cu atât mai important cu cât el a făcut parte dintr-o 
generaţie de comandanţi militari care cuprinsă într-un volum din 
1997 a constituit o “dramă a generalilor români (1944-1964)”, 
carte-document, foarte bine structurată pe baza unor ...documente. 
Iar mai apoi, în 1998 a apărut volumul semnat de însuşi 
contraamiral, ”În plin uragan“. 
     Cărţile, cele menţionate şi cele nemenţionate deopotrivă, 
prezintă o personalitate distinsă, conturată atât de faptele proprii cât 
şi de aprecierile şi evaluările contemporanilor, fie ei profesori, 
subordonaţi sau comandanţi. Sunt destul de multe lucruri neştiute şi 
de aici pleacă durerea neînţelegerii unei personalităţi de asemenea 
valoare. Căci poate puţini sunt cei ce cunosc lupta ce s-a dat 
înlăuntrul omului demn, sub jurământ, Horia Macellariu, la data 
când, (23 august 1944) a trebuit să lupte cu sine însuşi, o povară 
dintre cele mai grele, poate chiar sinistră, să înţeleagă importanţe 
poziţiei sale decisive între cleştii Sovietelor (pân-atunci inamici, 
brusc, aliaţi) şi cei ai germanilor (pân-atunci aliaţi, dintr-o dată inamici) ideea de credinţă faţă de neam, a celei de 
trădare faţă de un aliat, a celei de aliere cu un fost duşman, a celeia de aparţinător şi credincios jurământului şi 
poporului său… într-o Constanţa a noastră, ce ar fi putut să nu mai fie! 
    Decizia, în urma ordinelor primite, l-a condus pe distinsul ofiţer să acţioneze pentru  a salva Constanţa, din faţa a 40 
de nave germane cu peste 140 de guri de foc la bord, care la o adică, într-un puseu de nervozitate generat de această 
bruscă schimbare de situaţie, ar fi putut duce la raderea cu brio a oraşului de pe faleză. Discuţii lungi dar eficiente cu 
fostul aliat, amiralul german Brinkman au condus la o incredibilă soluţie: deşi într-o situaţie grea, germanii au părăsit 
portul Constanţa fără a trage un singur cartuş, condiţionare impusă de contraamiralul român în actul de înţelegere. O 
mare victorie a lui Macellariu despre care prea puţini ştiu. Un mare cap de acuzare ulterior, despre care puţini ştiu: 
rând pe rând comisari, amirali, etc. (sovietici) au bătut toaca încarcerării contraamiralului pentru trădare şi pactizare cu 
inamicul:  “Germanii au fost lăsaţi să plece. Nu au fost atacaţi de Marina Română. Macellariu a pactizat cu prietenul 
său Brinkman”. Mujicii n-au înţeles nimic. În pofida unei remarcabile culturi ruse, opaci, şi rinoceri printre 
porţelanuri, ruşii au demonstrat ca nu pot pricepe demnitatea militară altfel decât prin forţă, brutalitate şi abrupt 
politic.  Faţă de germani, forţa navală română era o pradă mult prea uşoară. Ar fi fost o prostie tactico-strategică de 
proporţii să ataci germanii în port. În propriul port. Ceva fără precedent în istoria universală! Iritarea produsă de o 
acţiune violentă ar fi dus la un număr de victime şi distrugeri greu de apreciat. Iar Macellariu a ales să fie al Patriei 
sale.  
    Şi în final  a “reuşit să aparţină” închisorilor patriei sale, condamnat la muncă silnică pe viaţă. A durat 16 ani! După 
reducerea la „numai” 25 de ani de muncă silnică din ianuarie 1963, amnistierea, târzie din 1964 nu mai avea să 
îndrepte nimic! Contraamiralul avea să comenteze: ”Cândva, când pasiunile politice se vor atenua, realitatea va 
apare în tot adevărul ei!” 
    N-am să citez discursuri personale, comentarii ale vremii sau ale contemporanilor (mergeţi la Internet, sau la 
biblioteci!), despre Horia Macellariu. Am să amintesc înainte de a sfârşi că a fost devotat Patriei sale. Că a fost 
implicat în procesul Mişcării Libertăţii Româneşti, că a acţionat în Mişcarea Naţională de Rezistenţă iniţiată de alt 
general credincios Patriei sale, Aurel Aldea, că a fost implicat pe lângă “Sumanele Negre” în alte capete de acuzare, că 
a fost devotat Regelui şi Poporului său, a însemnat doar un plus la capetele de acuzare care i-au şubrezit ce a mai 
rămas din viaţa sa. Finalul, fără a fi apoteotic, a însemnat numele său dat unei străzi, unui vas al Marinei Militare şi 
Gloria de a fi rămas în neuitarea celor care l-au înţeles!  
                                                        E oare de-ajuns? 
                                                                                                             Dan Nicolau 
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TEATRU FOLCLORIC 
„Pacea generala” 

de E.C. Ninu 
  

Teatrul folcloric evenimenţial, respectiv cel de inspiraţie istorică, continuă şi astăzi să respecte tradiţia 
moştenită „din moşi-strămoşi”, aşa cum ne-o dovedesc trupele de actori rurali, din comunele Moldovei, 
îndeosebi. Aşa se face că, în preajma Anului Nou, numeroase festivaluri de datini şi obiceiuri de iarnă, ca cele 
din Iaşi, Suceava, Rădăuţi, Botoşani, Piatra-Neamţ ş.a., evidenţiază frumuseţea unor spectacole, în care 
scenariile, vestimentaţia, jocul actoricesc, muzica şi mişcarea coregrafică se îmbină într-un sincretism specific. 
Aspectul de vodevil domină specificul acestui gen de taetru ambulant, în care şi costumaţia nu ţine cont de 
timpul şi locul istoriceşte determinat, ci sunt efectul improvizaţiei. Astfel, din ilustraţia de mai sus, se desprinde 
clar concluzia că uniformele sunt împrumutate de la ofiţeri ai noii armate, dar şi ai mili ţiei. 
 Cum, în perioada 
studenţiei noastre la 
Universitatea „Al.I. Cuza” din 
Iaşi (1964-1969),   ultimii trei ani    
i-am petrecut într-un grup de 
folclori şti condus de renumitul 
profesor universitar Vasile 
Adăscăli ţei în toate zonele 
Moldovei, atât vara, cât şi iarna, 
voi face trimitere la acest gen 
literar, îmbogăţit şi întreţinut, 
cum era şi firesc, de slujbaşii 
catedrei. Aportul lor la 
culegerea şi păstrarea acestui 
tezaur l-am subliniat în ultimele 
trei numere ale revistei noastre, 
cu referire directă la folclorul 
liric dobrogean. Cât realism şi, 
desigur, dramatism în doinele de 
jale ce au surprins scene din 
încleştările pe viaţă şi pe moarte 
ale combatanţilor din Primul 
Război Mondial, explicabile şi 
prin transmiterea directă a 
propriilor sentimente şi gânduri! Câtă naivitate populară, însă, în mesajul acestei reprezentaţii teatrale, în 
care, ca-n poveşti, happy-end-ul are dimensiuni magice, comunicând un dublu deziderat, cel al eliberării 
provinciei române de sub jugul austro-ungar şi cel al încetării unui m ăcel cumplit, care nu aduce decât 
suferinţă şi durere. 
 Ciudată este varietatea acestei specii folclorice, din care am selectat pe cea mai simplă. Între-o altă 
variantă, mai amplă însă, culeasă chiar de autorul lucrării, în 1951, de la Ruscanu Ilie, de 25 de ani, din satul 
Soci, comuna Borca, acelaşi judeţ, Neamţ, personajele sunt mai numeroase, reprezentând, prin sinecdocă, 
armatele prinse în încleştarea de durată: Preşedintele, Românul, Francezul, Rusul, Italianul, Englezul, 
Austriacul, Germanul, Turcul, Bulgarul. Mult mai elaborat ă, accentele comice domină textul.  Simetria face 
mai armonios mesajul şi mult mai inteligibil. Astfel, începutul, ca şi finalul,  apar ţine Preşedintelui, care 
constată înţelept şi cu reproş:  

„Tot s-aud şi-acuma tunuri: / Nu e lumea încă-n pace. / Împăraţi ai Europei, / Ce doriţi, mă rog, a face ? / Ce-i în 
ţara ta, muscale, / Ce voiţi să faceţi voi ? / Voi nu vreţi să facem pace, / Să curmăm acest război ?” 

Mai plin ă de realism, piesa de teatru folcloric surprinde elemente ale unui conflict generalizat  ce avea să 
ducă la destrămarae a trei imperii. 

Rusul: -„Ce să fie, preşedinte? / Nu pot pune ţara-n cale, / Că-i răscoală între dânşii, / De-şi sparg capul toţi 
muscalii. / Am încercat să sting eu focul, / Dar nu-i chip să-i potolesc / Şi de-aceea eu sunt unul / Ce-ntâi pacea 
iscălesc. ”  

Francezul aminteşte de visul atât de drag românilor – cel al unităţii naţionale: „Dar v-am dat şi tunuri / În 
contra germanilor; / Şi-am întărit puterea muntelui mocanilor ... / Eu am îmbărbătat românii / Şi le-am spus la 
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fiecare / Că-n curând va bate ceasul / Pentru România Mare. / Şi de-atuncea înainte, / Luptăm unul contra zece / Şi 
strigăm cu glas de teamă: / „Pe aicea nu se trece! ” 
 Apelul Germanului la continuarea luptei de către partenerii săi, îngrijoraţ i de consecinţele disoluţiei 
din ţările lor, este inutil, răspunsurile acestora căpătând, cum este şi firesc în toiul sărbătorilor de iarn ă, 
accente comice. Astfel, Austriacul, cam ameţit, văzând că românii au înviat la auzul cornului sunat de către un 
înger, nu vrea să se bată cu „arhanghelii”. Bulgarul, preocupat de muncile de toamnă, îi răspunde Germanului 
că nu poate să-l ajute decât cu „pătlăgele”, întrucât şi-a vândut armamentul Franţei şi, de aceea, acceptă 
grăbit: „M ă predau, tu, Românie ! / Ia-ţi pământul înapoi ! / Eu nu vreau ca să mai lupt de-acum, / Cel puţin până la 
vară.”   

Lamentaţia Germanului pregăteşte finalul piesei: „Scumpă ţară, scumpă ţară, / În ce stare-acuma eşti, / Strig 
la fraţi să-mi ajute, / Ei râzând îmi spun poveşti ... ”   

Românul: „De-ar mai fi să fie pace, / Ce curaj frumos am face ! / Toate-ar rămânea poveşti, / Luptele la 
Mărăşeşti: / Cum luptau soldaţi români, / Păzind ţara de păgâni. / S-au înspăimântat păgânii, / Ce curaj aveau 
românii.”  

Austriacul: Şi eu pace vreau de-acum, „ Mă iertaţi c-am glumit. / Să-l ia dracul pe acela / Ce război i-a trebuit ! 
Preşedintele: -Pace am dorit ca să văd până nu mor. / Să trăiască acela care este învingător ! 
Toţi cântă un text pe care informatorul nu şi-l mai aminteşte.” 

  
Vă propunem, în acest număr, un text cules de Livadaru Paraschiva, în 1957, de la Cozma Ion, de 47 de ani, 

din satul Graşi, comuna Timişeşti, judeţul Neamţ, inclus în volumul „Teatrul folcloric din jude ţele Bacău şi 
Neamţ”, editat de Casa Judeţeană de Creaţie Populară Bacău, în 1968, autorul Vasile Adăscăli ţei făcând 
precizarea următoare: „Izvorât, fără putinţă de tăgadă, între limitele acestor judeţe, teatrul care se referă la 
evenimente istorice importante din viaţa noastră naţională a ajuns să depăşească graniţele, infiltrându-se şi în 
zonele administrative vecine (Suceava, Iaşi).” (lucr. cit, pag.164). 
  

Personajele sunt: -Regele României; -Împăratul Germaniei; -Un general român; -Un general german; -Un căpitan 
român; -Un grănicer român; -Un grănicer neamţ. 

 
„Toţi intrând în casă cântă: „O ştile stau faţă-n faţă, / Strânse-n câmpia de război. / Lupta e aproape să înceapă, / 

Lupta crâncenă de-apoi. / Deci, maică înstrăinată, / În ascuns şi scurt minut, / Îţi trimit, măicuţ,-o dată / Înc-o dată, 
un salut. / Iar când vestea morţii mele, / Când la tine va sosi, / Bate munţii şi vâlcele, / Trupul meu spre a-l găsi. / 
Negăsindu-l, te opreşte / Şi te-ndreaptă către cer, / Căci acolo locuieşte (sic !) / Toţi acei ce-n luptă pier. 

Regele către generalul român: -Tu, viteze generale, / Ia comanda armeţii-ntregi, / Cu-ndrăzneala cea mai mare, / 
Carpaţii să mi-i treci / Şi pe toţi fraţii români, / Din robie să-i dezlegi ! 

Generalul răspunde: -Să trăiţi, majestate ! / Am înţeles ordinele date. / Comanda armeţii voi lua, / Peste Carpaţi 
voi pleca / Şi ţinutul României, / Din robie,-l voi scăpa.  

Generalul român către generalul german: Ah, tu, mândre căpitane, / Şef armatelor germane ! / Ce-ai călcat tu, 
crunt păgân, / Pe pământul meu român ? / Căci pământului din Ardeal / Pe care tu îl stăpâneşti, / Traian şi Decebal / 
I-au pus nume românesc. 

Generalul german către generalul român: -Ce spui tu, generale ? / Pentru-aceste vorbe date, / Voi da ordin la 
armate / Şi vei fi supus la moarte. / Ah, războinice general, / Nici nu vreau să ştiu măcar. / De-o armată aşa de mică / 
Am ajuns să ştiu de frică ? 

Generalul român către grănicer: -Tu, grănicere, să fii gata ! / Să strângi în mână arma, / Căci în toată ţara / S-a 
ţinut alarma ! / Voi să fiţi cu mine / Şi eu voi fi cu voi / Şi, într-o unire, / Să mergem la război ! 

Grănicerul: -Să trăiţi, domnule general, / Ura, să trăiască armata românească / Şi-n orice luptă ea să biriuască ! 
Generalul german către grănicerul german: -Dar tu, mândre grănicere, / Cum crezi că ar fi mai bine ? / Să mai 

luptăm cu românii / Ori să facem pace mai bine ? 
Grănicerul german: -Să trăieşti, domnule generale ! / Vă rog să încheiaţi pace, / Căci de patru ani de zile, / Nu mai 

putem lupta, / Stând pe locurile dace. 
Împăratul către rege: -Ah, tu, rege-al României ! / Capul meu îl plec azi ţie, / Căci nu mai putem lupta. / Pace voi 

ca să încheiem, / Căci la Jiu şi la Mărăşeşeti / Au albit câmpii de oase, / Morţi de săbiile tăioase. / Şi acum cu toţii / 
Să cântăm un cântec de bătălie ! 

Toţi cântă: Pe Valea Sticlăriei, / La Coşna şi Oituz, / Curgea ziua şi noaptea / Obuz lângă obuz. / Sus bubuie tunul 
/ Şi îmi pare rău, / Căci în astă luptă, / Cu noi e Dumnezeu. / În luptă grea, / În luptă grea. 

Regele către căpitanul român: -O, tu, mândre căpitane, / Ce pentru ţară ai luptat ! / Ce luptă sângeroasă / Pe tine 
te-a apăsat ? 

Căpitanul: -Să trăieşti, Majestate ! / La Oituz, / O schijă de obuz / Lângă mine s-a sfărâmat / Şi braţul mi-a 
fracturat. 

Regele: -Voi toţi ce pentru ţară / Aţi luptat cu vitejie, / De mine sunteţi decoraţi / Cu-<<Avântul României>> !” 
Toţi joacă „Hora Unirii”, pe care o interpretează taraful de care sunt însoţiţi.” 








