“Patriotismul adevarat nu se afla in fraze desarte, ci in munca ta pe care ai facut-o tu,
pentru tara ta, din primejdia pe care ai infruntat-o tu pentru tara ta!”
Nicolae Iorga

ARMA PONTICA
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Nouă,
românilor,
ne
plac
sărbătorile şi sărbătoririle. De
multe ori însă, nu desluşim pe
fundul sertarului cu sărbători,
unele mult mai importante decât
ceea ce trăieşte cu adevărat, ceva
ce înseamnă cu mult mai mult
decât puţinul pe care ni-l
închipuim la prima vedere. Cu noi,
istoria a fost darnică, se cuvine să
apreciem însă, momentele ei
cruciale.
Aşadar, vechi urmaşi de
sibieni,
vrânceni,
olteni,
bucovineni, argeşeni sau militari
trimişi la datorie sub soarele
Dobrogei, adăugându-i pe turci,
tătari, germani, greci, lipoveni, haholi şi încă alţii, Dobrogeni ne numim, calitate în care ne
propunem, aşa cum am început de anul trecut, să aducem aminte de 14 Noiembrie 1878, în fiecare
an în aceste pagini. Chiar şi acelora care încă n-au uitat.
Căci la acea vreme, Dobrogea (cu titluri mari: “California Română”, “Plămânul României”,
etc.) se întorcea la Tara de la care plecase cu ceva secole în urmă şi rămăsese de izbelişte, la
marginea unui Imperiu Otoman care a lăsat-o “de pârloagă” sau “de muls”, undeva la ţărmul
mării. Se întorcea la fel ca în parabola biblică a fiului rătăcitor. Dar oamenii luminaţi ai vremii (I.
N. Roman şi nu numai) au observat că la reîntâlnirea aceasta aproape neaşteptată n-au răzbătut
urale şi căldură, ca în parabola mai sus amintită, iar Patria Mamă nu a tăiat nicidecum viţelul cel
gras, în cinstea fiicei revenite la pieptul ei. Intoarcerea a fost marcată parcă de un oftat al Maicei
Românii. Căci spre sfârşitul verii anului
1878 opinia publică din România dezbătea
(nu ca azi!) cu aprindere, consecinţele
Războiului de Independenţă a României.
Toată lumea o aştepta, dar cu circumspecţia
necesară. Exiastau temeri exprimate chiar
de poetul naţional, Mihai Eminescu:
“Populaţia turcă începe a se întoarce: din
gospodarii ei de frunte, care lăsaseră case
bune şi vii, cultivate bine, atăzi găsesc ruine
în locul caselor, şi viile închiriate unor
speculanţi locali. Turcii bat la toate uşile, se
jeluiesc tuturor autorităţilor dar rămân
numai cu jalbele numai, căci nimeni nu se
mişcă la strigătele lor. Aceşti oameni, odată stăpâni, mândri, se târăsc astăzi la picioarele slugilor
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lor de mai nainte, care îi depărtează cu dispreţ şi cu
ură. Facă cerul, ca dominaţia română să poată
uşura întrucâtva existenţa acestor oameni printre
populaţiile creştine, recunoscându-le măcar a zecea
parte din ceea ce li se cuvine.”
Iar revenirea aceasta ce s-a petrecut ca să fie
rezultatul Războiului pentru Independenţă, adică a
jertfelor sale şi a zvârcolirilor politice care au
urmat, născându-se în felul acesta una din marile
sărbători ale Românilor, aşa cum am spus, este pe
nedrept uitată şi prea puţin celebrată. Pentru că nu
este mai prejos de Unirea Principatelor din 1859,
care a înflăcărat o generaţie revoluţionară, cea a lui
1848, sau chiar de Marea Unire de la 1918, care la
rândul ei a fost o apoteoză a luptei pentru unitate a
unor politicieni de marcă şi a unei Case Regale cu
adevărat remarcabile, angajată cu trup şi suflet să
împlinească aşteptările naţiunii.
Au clădit-o tot eroii români, au muncit la ea
politicienii adevăraţi ai vremii, adică să nu uităm
de Brătianu, de Mihail Kogălniceanu, politicieni
de care suntem mândri şi după 133 de ani...Nu
spunem mai mult!
Un mare prieten ne spunea că “dacă acest 14
Noiembrie n-ar fi existat, poate 24 Ianuarie ar fi
fost doar un moment de nostalgie şi probabil 1
Decembrie nu ar fi existat de loc.” Asta pentru că
râvna politicienilor menţionaţi mai sus nu ar fi putut rodi fără contribuţia unei Europe în care
apăreau primii germeni ai actualei Uniuni. Gurile
Dunării şi ieşirea la Marea Neagră, puteau deveni la
vremea unui Imperiu Rus, deşi ostenit, încă
puternic şi al unuia Otoman slăbit peste poate de
înfrângerea de la 1877, de afirmarea independenţei
foştilor supuşi sau vasali, un perpetuu subiect de
conflict, o ameninţare a echilibrului european, total
de nedorit după efortul sângeros din 1877 şi
dezechilibrele economice care i-au urmat.
Soluţia a dat-o însăşi istoria, care a amintit
Europei că Dobrogea, împotriva tuturor voinţelor
externe, ale frământărilor şi conflictelor istoriei, a
purtat dintru începuturi pecetea geţilor şi mai apoi
pe aceea a lui Mircea cel Bătrân. Aşa că 14
Noiembrie reprezintă de fapt admiterea României
în familia Europeană (cum era şi firesc!) şi
asumarea de către Europa a noului Stat Român.
Ori aceste lucruri nu se întâmplă decât o singură
dată, şansa istoriei nu ciocăneşte de două ori la uşă!
Acestea au fost consfinţite de Tratatul de pace
de la Berlin, 1878.
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Si mai mult decât atât, parcă pentru a întări cele de mai sus, la gurile Dunării amintim că la
1856, pregătind parcă evenimentele ce aveau să urmeze, a luat fiinţă (cu sediul iniţial la Galaţi) o
instituţie simbol, am putea spune, chiar un germene al viitorelor reprezentări europene: Comisia
Europeană a Dunării, cu sediul definitiv la Sulina, prefigurând cu aproape o sută de ani înainte,
viitoarea Europă Unită, al cărei embrion se afla în trupul României. Un stat mic, parcă într-adins
aflat în strânsoarea a trei imperii, mereu flămânde, mereu arţăgoase mereu acaparatoare, niciodată
sătule, Austro-Ungar, Tarist şi Otoman. Iar mai
apoi a urmat firesc, Unirea Principatelor Române,
alte secunde glorioase, în drumul către România
Mare.
Iată ce vrea să amintească această realipire
istorică a Dobrogei, această reparaţie, fără de care
am fi fost mai săraci ...dacă am mai fi fost. Iată un
prilej de a fi mândri încă odată şi de a încerca să
respectăm mai mult decât o facem, memoria
înaintaşilor şi a înălţătoarelor lor fapte. 14
Noiembrie devine tot mai mult, pe măsură ce putem
înţelege, un moment fundamental al devenirii
Statului Naţional Român, iar Dobrogea, o cheie de
boltă a acestui edificiu clădit pe umerii înaintaşilor.
Aducem la final, cu pioşenie aminte de
cuvântul Regelui Carol I de la 14 Noiembrie, 1878,
scris la vremea aceea de Primul Ministru, Mihail
Kogălniceanu:
„OSTASI,
Marile puteri europene, prin tratatul din Berlin, au unit cu România Dobrogea , posesiunea
vechilor Domni Români. Astăzi voi puneţi piciorul pe acest pământ care redevine ţară
românească.
Voi nu intraţi în Dobrogea ca cuceritori, ci intraţi ca amici, ca fraţi ai unor locuitori cari de
astăzi sunt concetăţenii voştri.
Ostaşi! In noua Românie voi veţi găsi o populaţie , în cea mai mare parte română! Dar veţi
găsi şi locuitori de alt neam, de altă religiune. Toţi aceştia, devenind membri ai statului român,
au drept deopotrivă la protecţiunea, la iubirea voastră.
Între aceştia veţi afla şi populaţiuni musulmane a căror religiune, familie, moravuri se
deosebesc de ale noastre. Eu cu dinadins vă recomand de a le respecta.
Fiţi în mijlocul noilor voştri concetăţeni ceea ce aţi fost până acum şi în timp de pace ca şi pe
câmpul de onoare, ceea ce cu mândrie constat că vă recunoașşe astăzi Europa întreagă, adică
model de bravură şi de disciplină, apărătorii drepturilor României şi înainte-mergători ai
legalităţii şi ai civilizaţiunii europene.
Cale bună dar, soldaţilor români, şi Dumnezeu să vă protege!
Cugetările mele cele mai afectuoase sunt nedespărţite de voi!
Să trăiască România!
Brăila, 14 Noiembrie 1878.
C A R O L”
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Ca urmare a războiului dintre Rusia şi Turcia din 1877-1878, la care a luat
parte şi România, ţara noastră îşi câştigă independenţa de stat, lucru statuat prin
tratatul de pace de la San Stefano, din 19 februarie/3 martie 1878. Cu acest prilej, s-a
stabilit ca Turcia să plătească Rusiei despăgubiri de război în valoare de 1.410.000
ruble, sumă din care urma să se scadă 1.100.000 ruble, contravaloarea sangeacului
Tulcea care revenea Rusiei. Tot potrivit tratatului, sangeacul Tulcea, cu districtele
sale, urma să fie cedat României, căruia i se lua în schimb zona de sud a Basarabiei,
care-i fusese retrocedată după războiul Crimeii. Deşi Guvernul României a protestat
pe lângă Guvernul imperial rus şi pe lângă Marile Puteri ale Europei, intervenţia lui
nu a avut nici un ecou. Astfel că, în perioada 1/13 iunie şi 1/13 iulie 1878, au avut
loc lucrările Congresului de la Berlin, la care delegaţiile României şi Greciei au avut
doar titlu consultativ, unde s-a hotărât recunoaşterea independenţei ţării noastre,
căreia îi reveneau insulele care formau Delta Dunării, sangeacul Tulcea cu districtele
Khilia, Sulina, Mahmudia, Isaccea, Măcin, Babadag, Hârşova, Medgidia, Küstenge
(azi Constanţa), cât şi ţinutul din sudul Dobrogei, până la o linie care, plecând de la
răsărit de Silistra, răspundea la M. Neagră, la miazăzi de Mangalia. A fost, astfel,
parafat schimbul dintre Dobrogea şi sudul Basarabiei.
Decizia a generat numeroase atitudini din partea unor personalităţi. Mihai
Eminescu scria în ziarul „Timpul” că „din punct de vedere istoric, dreptul nostru
istoric asupra Dobrogei este incontestabil. Dobrogea ar trebui să devină pământ al dreptăţii şi muncii regulate, deoarece nu
e vorba de cucerire, ci de uniune”. Şi Mihail Kogălniceanu a susţinut necesitatea revenirii acestei provincii la patria mamă.
La rândul său, tatăl regelui Carol I, Anton D. Hohenzolern, scria atunci: „Teritoriul neproductiv al Dobrogei nu răsplăteşte,
desigur, pierderea Basarabiei, totuşi Dobrogea cu Constanţa dimpreună se poate primi, deoarece dobândirea acestui port
la M. Neagră va fi, poate, de cea mai mare importanţă pentru viitorul comerţului României.”
Au fost, desigur, şi păreri contrare. Viitorul ministru liberal Dimitrie A. Sturza se întreba, în şedinţa din 28 sept
1878: „Este drept ca domnia voastră să ruinaţi două porturi (se referea la Galaţi şi Brăila) cele mai importante ale ţării,
pentru ca să faceţi un port într-un teritoriu care nu ştiţi cât timp avem să-l menţinem?”
La aceeaşi reuniune, un alt viitor premier, P. P. Carp, credea şi el că portul Constanţa este, prin aşezarea sa, în contra
intereselor şi nevoilor reale ale României, concluzionând: „Din toate aceste puncte de vedere, eu sunt contra luărei
Dobrogei”.
Şi mai tranşantă Nicolae B. Locusteanu, deputat de
Romanaţi, scria într-o carte apărută în 1879: ”Dobrogea nu va
putea fi pentru noi decât o achiziţiune funestă...”
Pentru a pune lucrurile la punctă primul ministru Ion C.
Brătianu a ţinută încă la 21 septembrie 1878ă un discurs la Senată
în care, adresându-se scepticiloră spunea: „Noi am posedat-o cu
sângele nostru, am pierdut-o cu sabia şi acum s-a întors la noi cu
sabia!... Şi dumneavoastră vă e teamă că un pământ care a fost
stăpânit de noi, n-o să-l putem să-l facem pământ românesc?” Şiă
mai departeă autorul spune: ”Alte naţiuni ar fi făcut orice
sacrificiu pentru a ajunge la mare, pentru că, mai ales pentru
români, luând Dobrogeaă ne deschidem o poartă prin care ne
punem în raport cu lumea întreagă şi cu Occidentul, către care
ziceţi dumneavoastră că aveţi toate aspiraţiile.”
Cu sau fără voia unora sau altora, după 450 de ani de dominaţie otomană, Dobrogea revine la România.
La 13 octombrie 1878, prin mai multe decrete, au fost numiţi cei trei prefecţi de judeţe şi ceilalţi funcţionari. În
Proclamaţia domnitorului către dobrogeni, care a fost publicată în Monitorul Oficial se subliniază: „Noi nu intrăm în
hotarele noastre ca nişte cuceritori, dar o ştiţi şi voi, mult sânge românesc s-a vărsat pentru dezrobirea popoarelor din
dreapta Dunării. Locuitorii lor, de orice naţionalitate şi religiune, Dobrogea, vechea posesiune a lui Mircea cel Bătrân şi
Ştefan cel Mare, de astăzi face parte din România.”
În acelaşi an, la 18 noiembrie, au loc festivităţi la Tulcea, la sosirea prefectului G. M. Ghica, iar, la 23 noiembrie,
este numit şi primul prefect al judeţului Constanţa, Remus Opreanu.
Au trecut 133 de ani de la aceste evenimente şi, astăzi, Dobrogea este o provincie perfect integrată ţării.
prof. dr. TRAIAN BRATIANU
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Studiile referitoare la spaţiul dobrogean, care oglindesc preocupările din cadrul cercetărilor de toponimie şi onomastică
românească, nu sunt, din păcate, foarte numeroase şi au un caracter destul de sporadic. Acestea au fost publicate mai ales în
ARHIVA DOBROGEI (1916, 1919-1920) ,precum şi în presa dobrogeană.
Mai sunt de menţionat studiile importante de “Antroponimie dobrogeană”, volum lansat în 2003 de regretata doamnă
Liliana Lazia, şi un volum remarcabil, recent lansat la Biblioteca Judeţeană, căreia doamna Lazia i-a fost director şi care,
împreuna cu reputatul profesor şi senator Gh. Dumitraşcu, a dat tiparului o muncă de 10 ani, în volumul (1991) “Dobrogea
1884-1885- în 31 de răspunsuri ale comunelor la Chestionarul Hasdeu”.
O altă lucrare de referinţă, ar fi reeditarea volumului “Imagini din Dobrogea- 1916-1918”, tradus şi reeditat după 93 de
ani, de la ediţia germană, cu ajutorul prof. univ. dr. Valentin Ciorbea de la Universitatea OVIDIUS şi dl dr. Constantin
Cheramidoglu, preşedintele Asociaţiei Arhiviştilor şi Prietenii Arhivelor, din judeţul Constanţa.
Comentariile asupra acesor aspecte sunt diverse, complexe, emoţionante, dar, mai ales, necesită continuarea acestui
demes. In aceste condiţii, îndrăznim să vă supunem atenţiei doar o parte.
Un fel de introducere
Implicarea unui aşa de mare număr de etnii, religii, guverne şi alternative, ocupaţii, mai mult sau mai puţin durabile sau
autoritare, ne obligă să fim cu luare aminte la detaliile ce decurg din toate cele exprimate. Astfel, am începe cu, doar unele....
Denumiri româneşti
o MOVILA VERDE (sat, com. Independenţa)
o VAMA VECHE (sat, com. 2 Mai)
o VADU OII, (sat, Hârşova)
o VALEA DACILOR (sat, Medgidia)
o VALU LUI TRAIAN
o CIOCÂRLIA DE SUS (sat, com. Ciocârlia)
o DOBROMIRU DIN DEAL (sat, com. Dobromir
o DOBROMIRU DIN DEAL (sat, com. Dobromir)
o IVRINEZU MARE (sat, com. Peştera)
o PANTELIMON DE JOS (sat, com. Pantelimon)
Denumiri turceşti:
SARAIU < Saray „serai, palat”
SIRIU < Şirin „simpatic”
TOPALU < Topal „şchiop”
LAZU (sat, com. Agigea) < Laz mahalle „mahalaua
lazului”
TOPRAISAR (com.) < Toprakhisar „fortul de lut”
c) pınar „ izvor”:
ŞIPOTELE (sat, com. Deleni) < Ghiolpunar „izvorul lacului”
TECHIRGHIOL < Tekirghiol „lacul lui Tekir”
STEJARU (sat, com. Saraiu) < Karageclit „stejaru negru”
ALBEŞTI (com.) < Akbaş „cap cărunt”
POARTA ALBĂ (com.) < Alakapi „poarta bălţată”
COBADIN (com.) < kop „lăudăros” şi aydin „învăţat, luminat”
Denumiri greceşti:
CASIAN (după inscripţia grecească ce se păstrează şi astăzi pe un perete de stâncă, într-o vâlcică
din apropierea satului cu acelaşi nume)
ISTRIA < Istrum, numele antic al Dunării (după numele cetăţii greceşti de la mijlocul sec. al VII-lea
î.H., întemeiată de coloniştii greci din Milet)
Denumiri latineşti:
• OLTINA < anticul Altinum
• d) slave: VÂRTOP < sl. vrŭtŭpŭ „râpă, groapă”
Academicianul Vasile PÂRVAN a publicat, în Analele Dobrogei- Revista Societăţii Culturale Dobrogene, nr.2, aprilieiunie 1923, studiul „Consideraţii asupra unor denumiri de râuri daco-scitice”, din care prezint un fragment.
,,Originile poporului şi culturii noastre nu se vor putea clar lămuri, până ce arheologia de săpături nu va lua
îndeaproape cercetare şi resturile aşa-numitului ev mediu, în strânsă legătură cu cele preistorice, iar filologia nu va cerceta
istoria şi geografic comparativ- pe bază nu numai romanică şi slavică, ci şi general indogermanică - diferitele nume de
persoane şi de elemente şi accidente geografice.
În ţinutul getic dintre Nistru, Carpaţi şi Balcani, adică în Basarabia, Moldova, Muntenia, Dobrogea şi o mare parte a
Bulgariei nordice, au avut loc continuu, din timpuri anterioare cunoştinţelor noastre literar-istorice, care încep abia în
secolul VII d.Chr. şi până în timpul Imperiului roman târziu, la sfârşitul secolului IV d.Chr., infiltraţii persistente de
elemente iraniene schytice şi, apoi, sarmatice.
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În Dobrogea, Cartea de privilegii dată cetăţenilor din Histria de împăratul Traian la 25 octombrie anul 100, cu ocazia
limitării teritoriului rural al cetăţii, cuprinde cinci nume de râuri şi anume PISCULUS, TURGICULUS, GABRANUS şi
CALABAEUS.
o PISCULUS şi TURGICULUS sunt nume romane. Primul înseamnă mica ciocănitoare, iar al doilea micul
umflăcios.
o CALABAEUS e format din două rădăcini cal[a] şi ab. Cala în sanscrită înseamnă negru, iar ab apă. Deci apă
neagră, un fel de Cara-su sau Cerna-vodă de astăzi. Constanţa, observăm că, în cea mai mare parte, numele de
locuri şi de sate apar ca motivate. ”
Dar a ne opri aici ar fi o nesocotinţă, pentru că izvoarele încep cu doar un fir de apă spre a deveni pâraie, râuri şi.....Chiar
ar fi păcat să ne oprim!
Col.(r) Bâscă Octavian

Să cunoaştem istoria ţării noastre înseamnă respect
pentru acest popor greu încercat de-a lungul anilor şi pentru
aceste ţinuturi ce ne ocrotesc din zorii vieţii până la apus, ne dau
siguranţa apartenenţei la o familie şi oferă un sens existenţei
noastre.
Este datoria noastră, a celor ce astăzi formăm generaţia
de mâine, să asigurăm liantul între trecut şi viitor, să le
transmitem cât ne este cu putinţă din ceea ce şi noi am primit de
la dascălii noştri.
Cu acest gând am pornit la drum sâmbătă, 19 noiembrie
2011, alături de un grup de elevi ai claselor a şaptea şi a opta din
cadrul Liceului Teoretic „Emil Racoviţă”din Techirghiol. A fost
un prilej minunat să asistăm la o veritabilă oră de istorie, menită
să ofere un plus de informaţii referitoare la evenimentul celebrat
în data de 14 noiembrie – împlinirea celor 133 de ani de la alipirea Dobrogei la ţara mamă.
Totul s-a petrecut graţie invitaţiei adresate de domnul
colonel în rezervă Remus Macovei, preşedinte al Asociaţiei
Naţionale « Cultul Eroilor » - Filiala Constanţa, instituţie
parteneră unităţii şcolare.
Pe tot parcursul periplului nostru istoric, îndrumător nea fost domnul colonel în rezervă Mihail Gavril Andreescu, cel
care, de altfel, a şi început lecţia de istorie, vorbindu-le celor
prezenţi despre câteva dintre monumentele şi instituţiile de mare
importanţă din oraşul Constanţa.
A urmat apoi vizita la Muzeul Marinei Române, prilej
pentru toţi să conştientizeze încă o dată însemnătatea accesului
la Marea Neagră, din punct de vedere economic şi militar, rolul
marinei militare la apărarea apelor teritoriale și a țărmurilor
românești. Participanţii la prelegerea elocventă a ghidului au fost
încântaţi de exponate şi de modul în care acestea sunt puse în
valoare.
Următorul obiectiv a fost Muzeul Naţional de Istorie
« Regele Ferdinand I », Filiala Constanţa. Ospitalitatea directorului
acestei instituţii, Scurtu Costin, i-a fascinat pe toţi încă de la intrarea
în sala de primire. Maniera de a comunica, de a-i face pe elevi
părtaşi la fapte din file de istorie, implicarea emoţională în discursul
prezentat au făcut ca adolescenţii poate prea ancoraţi în prezent să
recunoască faptul că este esenţială însuşirea unor cunoştinţe din
trecutul meleagurilor pe care trăim. Dovadă au fost aplauzele pe care
tinerii le-au oferit domnului director-ghid la finalul întâlnirii.
A fost o excursie tematică? O lecţie de istorie? A fost o
întâlnire de suflet cu oameni ce iubesc istoria şi se înclină în faţa
trecutului neamului nostru.
prof. Florescu Anamaria
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Emoţii
După douăzeci de ani de activitate, se cuvine a
organiza şi o adunare festivă care să marcheze, prin
rememorări şi proiecte, acest moment.
Spre deosebire de alte activităţi ale asociaţiei,
aceasta se anunţa de o încărcătură emoţională mai
deosebită. Aniversările întotdeauna dau emoţii. Aceste
emoţii au început în Biroul Executiv, când s-a pus în
discuţie modalitatea desfăşurării unui astfel de
eveniment. Plecând de la faptul că această asociaţie este
neguvernamentală, bazată exclusiv pe voluntariat, vă
daţi seama că resursele materiale şi financiare sunt
extrem de limitate. Dar, pentru că scopul strategic
principal al “Cultului Eroilor” este de ordin sufletesc, sa pornit acţiunea mai mult cu sufletul. Gazdă primitoare
pentru această activitate a fost Muzeul Marinei
Române, prin domnul doctor Florin Stan şi colegii
domniei sale.
Pe lângă sala de conferinţe, participanţilor li s-a dat posibilitatea de a vedea sau revedea exponatele acestui muzeu, unele
dintre ele unice în Europa. De altfel, mulţi dintre constănţeni, prinşi în vârtejul cotidianului, nu ştiu că acest muzeu este unic
el însuşi în plan internaţional, prin valoarea istorică a obiectelor conservate aici.
Început de drum
Dar de ce serbăm douăzeci de ani? Fiindcă Sentinţa Civilă nr. 13 a Tribunalului Constanţa, care declară asociaţia
“persoană juridică”, în baza legii 21 din 1924, este datată 28 ianuarie 1992?
Avem norocul şi onoarea ca această întrebare să-şi afle răspunsul chiar din relatările a doi particpanţi de marcă la această
adunare şi membri fondatori ai renaşterii acţiunii “Cultul Eroilor”. Aceştia au fost preşedintele de onoare al ANCE Filiala
Constanţa, domnul contraamiral în retragere Marcel Dragu, şi domnul senator Puiu Haşoti.
Acţiunea a început din pornire sufletească şi, la 19 octombrie 1991, grupul de iniţiativă pentru acest nobil demers era
constituit. “Aventura”, deloc uşoară, de oficializare a acestei asociaţii, o găsim relatată şi în revista Cultului Eroilor, Filiala
Constanţa, “Arma Pontica”, căreia i s-a urat, cu acest prilej, viaţă lungă şi un jubileu douăzeci de ani.
Din relatare, extrag şi faptul că domnul Marcel Dragu
nu a fost ales preşedinte numai datorită funcţiilor avute şi
experienţei organoizatorice, ci şi faptului că era legat
sufleteşte de acest fenomen, ca orfan de război.
Mai reţinem, din relatările celor doi, că noi, membrii şi
simpatizanţii Filialei Constanţa “Cultul Eroilor”, ne putem
mândri cu acţiunea de început a dumnealor. Primii paşi sau făcut la malul mării, dar nu la margine de ţară, pentru
că acţiunea s-a finalizat prin unirea tuturor asociaţiilor
existente la nivel naţional, printr-o lege adoptată în
Parlamentul României.
Mesaje
Evenimentul jubiliar a fost deschis, cum e şi firesc, de
preşedintele în exerciţiu, domnul colonel în rezervă
Remus Macovei. Acesta a citit mesajele adresate de
Preşedintele ANCE- domnul general de brigadă Petre
Stoica şi de Comandantul garnizoanei militare Constanţadomnul contraamiral Alexandru Mârşu. În continuare, acesta a prezentat activitatea pe care Asociaţia Naţională “Cultul
Eroilor” a desfăşurat-o în perioada interbelică.
În cuvântul său, domnul deputat Amet Aledin a prezentat faptul că U.D.T.T.M.R. a avut o foarte bună colaborare cu
asociaţia noastră, reuşindu-se ca, în ultimii doi ani, să fie dezvelite două monumente ale eroilor musulmani căzuţi în luptele
duse împreună cu armata română în cele două războaie mondiale.
Am fost onoraţi de prezenţa domnilor profesor universitar doctor Gheorghe Dumitraşcu, profesor doctor Lascu Stoica,
profesor doctor Aurelia Lăpuşanu, profesor doctor Traian Brătianu, profesor doctor Ioan Damaschin. Prin cuvintele
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dumnealor, s-au arătat aspecte ale colaborării fructuoase cu A.N.”C.E.” Filiala Constanţa şi încrederea într-o continuă
colaborare pentru realizarea de proiecte.
Au răspuns invitaţiei noastre reprezentanţi ai următoarelor asociaţii şi instituţii: A.N.C.M.R.R., prin domnul general de
brigadă(rtg) Oscar Beneş, U.N.V.V.R., prin domnul contaamiral (rtg) Petre Zamfir, A.R.P.I.A., prin domnul comandor
aviaţie (rtg) Teodor Petriman, “Clubul amiralilor”, prin
domnul contraamiral (rtg) George Petre, Liga de
prietenie Româno-Sârbă, prin preşedintele acesteia,
doamna Emilia Ursein, Baza Aeronautică M.
Kogălniceanu, prin domnul căpitan comandor Adrian
Vasile, “Arhivele Naţionale” Filiala Constanţa, prin
domnul profesor doctor Virgil Coman, “Uniunea
Scriitorilor” Filiala Constanţa, prin doamnele profesor
Güner Akmola şi scriitoarea Vasilica Mitrea.
După ce asculţi o scurtă relatare, cum a fost cea a
domnului George Cuşa, fost deţinut politic încă din
studenţie, îţi dispare nostalgia comunismului.
Un moment aparte l-a reprezentat solicitarea venită
din partea domnului Cezar Pînzaru, preşedintele
Asociaţiei “Pro Basarabia şi Bucovina”, de a sprijini efortul cetăţenilor dintr-o comună din Republica Moldova, pentru
înfiinţarea unui cimitir al eroilor militari români căzuţi în luptele pentru eliberarea Basarabiei.
Expresie a protocolului de colaborare între A.N.”C.E.” şi Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului, dar nu
numai de aceasta, au fost prezenţi la evenement, din partea Inspectoratului Judeţean Şcolar, doamna profesoară Narciza
Topor, iar, din partea unor şcoli cu care filiala nostră are protocoale de colaborare, domnul director al Colegiului “Mircea cel
Bătrân” Vasile Nicoară, doamna profesoară Minodora Nicolai, director adjunct la Şcoala cu clasele I-VIII “Aurel Vlaicu”,
doamna profesoară Claudia Vintilă de la Şcoala cu clasele I-VIII “Ion Borcea” Agigea.
Ne-ar fi părut rău să nu fie prezent la acest eveniment prietenul asociaţiei noastre, dar, mai ales, al elevilor ce vizitează
Muzeul Naţional Militar Filiala Constanţa, domnul profesor Costin Scurtu, directorul acestei instituţii.
Au fost prezenţi şi preşedinţii subfilialelor “Cultul Eroilor” din Mangalia, Medgidia, Băneasa şi Techirghiol, respectiv
domnul profesor Emil/Corneliu Ninu, domnul locotenent în retragere Traian Nechita, domnul colonel în rezervă Marian
Anghel şi domnul colonel în rezervă Mihai Gavrilă.
Nu în ultimul rând, în rol de gazde, au fost prezenţi mulţi membri ai asociaţiei.
Momente de neuitat
Sărbătoarea a continuat cu un înălţător moment
artistic, montaj literar prezentat de un grup format din
elevii Corbeanu Laurenţiu, Nasurla Arzu, Baba Larisa,
Vîlcea Andreea, Ibraim Aylin, Drăgan Eden de la
Şcoala cu clasele I-VIII, Nr. 8 Constanţa, coordonat
de doamna profesor Angelica Danciu, din care cităm
câteva strofe:
“Suntem aici de 2000 de ani! / Pământ al ţarii, tărâm
de epopee,
/ Români ne spune, bine să se
ştie!
/ Vibrezi în inimele noastre toate,
/
Năvălitori şi împăraţi şi hani. / Stropită-ţi este sfânta
libertate,
/ (Nu ne-au clintit poporul din
vechime)
/ Cu sângele eroilor fierbinte.
… Nu-l uitaţi pe cel căzut în război! / Eroii noştri
dorm cuminţi. / Lăsaţi-i din când în când un loc liber
la masă,
/ Au plecat doar să se închine ,
/
Ca şi când ar fi viu între noi, /
Si
să
moară, / Ca şi cum s-ar fi întors acasă. /
Eroii
nu mai au nevoi, / Eroii ne mai au pe noi, / Cât mai trăim, să nu-i uităm / Un semn de dragoste doar să le dăm!”
Tuturor celor prezenţi le-au fost conferite “Diplome de excelenţă” şi le-a fost înmânat câte un exemplar din numărul
festiv al revistei “Arma Pontica”.
Finalul acestui eveniment jubiliar a aparţinut corului Colegiului Naţional “Mircea cel Bătrân”, dirijat de domnul
profesor Sabin Nicolaină, care, într-o manieră artistică deosebită, a intonat cântece patriotice, colinde şi… nu-ţi mai venea
să pleci.
Cdor. av. (rtg) Pavel Oţelea
Col.(r) Doru Budureanu
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de E.C. Ninu
Primul Război Mondial a marcat puternic destinul unor scriitori români, fie
ei munteni, moldoveni, basarabeni, bucovineni sau ardeleni.
Creaţiile lor s-au zămislit deseori în tranşee (Vasile Voiculescu, George
Topîrceanu, Camil Petrescu) sau au cunoscut truda nopţilor şi a zilelor, la
masa de scris (Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Cezar Petrescu, Alexei
Mateevici).
Poetul filozof al literaturii noastre nu a cunoscut experienţa războiului, întrucît,
în vara anului 1914, după absolvirea liceului din Braşov, împreună cu alţi colegi,
hotărăşte să se sustragă serviciului dur militar austro-ungar, înscriindu-se la
Seminarul Teologic din Sibiu, fără a avea, după cum va mărturisi mai tîrziu, în
„Hronicul şi cîntecul vîrstelor”, „conştiinţa vreunei datorii”. Nu au scăpat, însă,
doi fraţi mai mari. Detalii despre ei putem afla din lucrarea lui Mircea Vaida („Pe
urmele lui Lucian Blaga”, ed. Sport-Turism, Bucureşti, 1982, pag. 61): „fratele
său Lionel fusese mobilizat la Alba-Iulia şi apoi trimis cu întreg regimentul pe
frontul din Galiţia. Celălalt frate, Longin (fost funcţionar la o fabrică din
Bucureşti), se afla sub arme undeva în Bosnia. Fratele Liciniu, rămas la
Constanţa, scapă chemării chesaro-crăieşti la oaste.”
Astfel, pana lui Lucian Blaga, scăpat de front, datorită acestui subterfugiu şi,
apoi, din toamna lui 1916, student la Facultatea de Filozofie din Viena, a lăsat pe hârtie cîteva stihuri, în care spectrul
măcelului mondial apare în toată grăzăvenia lui, la apogeu, în primăvara lui 1917:
„Focul tăcu. E zi de odihnă. Privim din tranşee
reţeaua, livada cu flori şi zdrenţe-n sîrmă.
Simţi Paştile-n linişti. Încă o dată cei zece tovarăşi
stăm într-o groapă, asmenea bărcii fără de cîrmă.
Scumpe făpturi, fluturi mulţi, năvălesc din apus
Cu nalte sclipiri jucăuşe, curate.
Trec pe deasupra în pîlcuri , culori salvate
Din alt continent, cufundat şi răpus.
Mîne bătaia va-ncepe din nou. Fii, inimă- lemn,
Cînd fiecare-n tăcere se-ntreabă: care pe munte
Cădea-va întîiul?”
Aflat la studii şi îndrăgostit de Cornelia Brediceanu, muza inspiratoare, căreia i-a dedicat
volumul de debut din 1919, „Poemele luminii”, în preajma Marii Uniri de la sfîrşitul anului 1918, viitorul mare poet
călătorea des cu trenul, între capitala valsului şi Sebeş-Alba.
Corespondenţa sa este plină de entuziasm, un tînăr îndrăgostit, care ardea la maximum, în toiul creaţiei, căci acum
pregăteşte nu numai volumul de poezii, ci şi pe cel de aforisme, „Pietre pentru templul meu”.
Iată ce-i scria, într-un asemenea moment înflăcărat, iubitei sale, atins de „scînteia divină”: „...Dacă priveşti în
România mare o să vezi că vîltoarea şi vîrtejul vremii a ridicat pe mulţi-deasupra: dar spune-mi, te rog, un caz care să se fi
ridicat aşa de sus ca mine, - şi încă nu prin alţii, ci prin puterile proprii! Nu simţi că sunt cu mult, cu mult - mai sus – decît
aş fi ... ministru ori altceva în direcţia aceasta?...”
Tot ei, îi descrie starea de bucurie nebună a românilor, prinşi în toiul unei istorii ce se derula cu atîta repeziciune: „..
Poţi fi liniştită. Ardealul e al nostru. Conducătorii noştri, ce-i drept, sunt zăpăciţi şi evenimentele i-au găsit, -ruşine să le fie,
- nepregătiţi... Românii de dincolo probabil trebuie să stea cu arma la picior...” („Corespondenţă inedită Lucian Blaga.
Scrisori din perioada Unirii Ardealului cu Ţara”, în revista Amfiteatru, nr. 11, 1970, p. 16-17)
Cu fratele său Lionel, reformat, în 1916, şi ajuns primar al orăşelului Sebeş-Alba, Lucian Blaga va fi, pe 1
Decembrie 1918, la Alba-Iulia, fără a i se fi permis să intre în sala în care s-a semnat Proclamaţia celebră.
Iată cum îşi va aminti, mai tîrziu, în „Hronicul şi cîntecul vîrstelor”, episodul actului istoric la care a fost participant
direct.
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„Pentru marea, istorica adunare naţională de la Alba-Iulia, unde s-a
hotărît alipirea Transilvaniei la patria-mumă n-a fost nevoie de o
deosebită pregătire a opiniei publice. Pregătirea se făcuse vreme de sute
de ani. În dimineaţa zilei de 1 Decembrie, ca la un semnal, lumea
românească a purces spre Alba-Iulia (spre Bălgrad, cum îi spuneam noi,
cu vechiul nume) pe jos şi cu căruţele..., căci pînă acolo nu erau decît 16
km. Era o diminineaţă rece de iarnă. Respiraţia se întrupa în invizibile
cristale. Pe o parte a şoselei ..., scîrţîind prin făgaşele zăpezii, căruţele
româneşti, buchete de chiote de bucurie, alcătuind un singur tir, iar pe
cealaltă parte se retrăgea, în aceeaşi direcţie, armata germană, ce veena
din România, tun după tun, ca nişte pumni strînşi ai tăcerii. Soldaţii
germani, fumegînd liniştiţi din pipe, se uitau miraţi după căruţele
noastre mai grăbite. Ei îşi luau răgaz. Nu s-a produs niciun incident.
„Uite, îi spun lui Lionel, aşa – prin ger şi zăpadă, se retrăgea pe vremuri
Napoleon din Rusia.”
La Alba-Iulia nu mi-am putut face loc în sala adunării. Lionel, care
era în delegaţie, a intrat. Am renunţat c-o strîngere de inimă şi mă
consolam cu speranţa că voi afla de la fratele meu cuvînt despre toate.
Aveam în schimb avantajul de a putea colinda, din loc în loc, toată ziua,
pe cîmpul unde se aduna poporul. Era o roire de necrezut. Pe cîmp se
înălţau, ici-colo, tribumele de unde oratorii vorbeau naţiei. Pe vremea
aceea nu erau microfoane, încît oratorii, cu glas prea mic pentru atîta
lume, treceau, pentru multiplicarea ecoului, de la o tribună la alta. În
ziua aceea am cunoscut ce înseamnă entuziasmul naţional, sincer,
spontan, irezistibil, organic, masiv. Era ceva ce te făcea să uiţi totul,
chiar şi stîngăcia şi totala lipsă de rutină a oratorilor de la tribună.
Seara, în timp ce ne întorceam, cu aceeaşi trăsură, la Sebeş, atît eu, cît şi fratele meu ne simţeam purtaţi de conştiinţa că
„pusesem temeiurile unui alt Timp”, cu toate că n-am făcut decît să „participăm”, tăcuţi şi insignifianţi, la un act ce se
realiza prin puterea destinului. Faptul de la răscrucea zilei, cu
tăria şi atmosfera sa, ne comunica o conştiinţă istorică.
Cînd am trecut prin Lancrăm, satul natal, drumul ne ducea pe
lîngă cimitirul unde, lîngă biserică, Tata îşi doarme somnul sub
rădăcinile plopilor. Zgomotul roţilor pătrundea desigur pînă la el
şi-i cutremura oasele. „Ah, dacă ar şti Tata ce s-a întîmplat”, zic
eu fratelui, întorcînd capul spre crucea din cimitir. Şi cît a ţinut
drumul prin sat n-am mai scos un cuvînt, nici eu, nici Lionel. O
emoţie ne strînsese gîtul ca o mînă, care încetul cu încetul se
înmuia, după ce voise aproape să ne sufoce.
În sat era întuneric şi linişte.
Cînd dăm să ieşim din sat, numai ce auzim dintr-o curte,
neaşteptat, un strigăt de copil: „Trăiască România dodoleaţă!”
(acest „dodoleţ” era în Lancrăm cuvîntul pentru „rotund”).
Sosirea în ţinuturile noastre a trupelor regulate româneşti, de
peste munţi, a întârziat mai mult decât puteam să bănuim în
primele zile ale revoluţiei...”
Desigur că tînărul îndrăgostit nu putea să nu împărtăşească
iubitei sale noianul impresiilor din ziua precedentă, căci iată ce-i
scria, cu precipitare:
„2.XII’918 ... Săvîrşitu-s-a unirea. Ieri am fost la Alba-Iulia.
Am plecat cu trăsura dimineaţa: era trăsură după trăsură, cît ţinea
drumul. Şi ce mai intreresant: deoparte a drumului de ţară
mergeau nemţii, care se-ntorc din România, iarăşi unul după altul
cît vedeai cu ochii – de cealaltă parte românii noştri în chiote şi-n
tricoloare: deoparte învingători bătuţi, de cealaltă bătuţi
învingători! ... În Alba-Iulia mulţime, de n-o puteai cuprinde cu
ochii şi steaguri multe, multe...”
Cel care a adus lumina în poezia românească a avut el însuşi
parte de ea, căci, pe lîngă cea a inspiraţiei, i s-au hărăzit şi
asemenea luciri istorice, care l-au marcat profund, ca pe un
adevărat patriot.
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E zi de sărbătoare în oraşul Băneasa.
Străzile răsună de cântece patriotice, toată
suflarea urbei s-a strâns la monumentul
eroilor din curtea bisericii. Primarul Gelu
Iordache,
Viceprimarul
Titu
Pârvu,
Directoarea liceului prof. Ianul Ruxanda,
preotul Oprea Ionuţ , prof. Bragadereanu
Elena , Vişa Florina şi Zăbun Nicuşor,
copiii, părinţii, toţi au venit animaţi de
acelaşi sentiment de mândrie că sunt români
. Toată această frumoasă sărbătoare a fost
organizată de col (rez) Anghel Marian, el cu
sufletul plin de emoţie şi galsul pătrunzător
a creat o atmosferă unică. S-au spus cuvinte
frumoase, pline de un profund patriotism, cu
o încărcătură emoţională greu de descris.
Primarul a salutat cu căldură participarea
celor prezenţi la acest măreţ eveniment. Dna director al liceului cu vocea tremurând a subliniat importanţa acestei zile, la fel şi d-na prof. de istorie
Bragadereanu Elena. Preotul a ţinut un tedeum întru slăvirea celor care s-au jertfit în acele vremuri tulburi
pentru Marea Unire .
Frumoase clipe au trăit cei prezenţi şi cu siguranţă nu vor uita cuvintele pline de înţelepciune şi patriotism
adresate cu glas ferm şi răsunător de d-l col (rez) Marian Anghel. În cuvântul să nu a uitat să amintească
importanţa acestei măreţe sărbători. „Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne o pagină sublimă a istoriei
româneşti. Măreţia ei stă în faptul că desăvârşirea unităţii naţionale nu este opera nici unui om politic, a nici unui
guvern, a nici unui partid politic, ci este fapta istorică a întregii naţiuni române, realizată datorită dorinţei
unanime a poporului român. Nu o victorie militară a stat la temelia României Mari, ci actul de voinţă al naţiunii
române, de a aduce în hotarele vechii Getodacii a tuturor celor de-o limbă şi neam.”
Frumoase vorbe rostite din inima unui dac
convins că neamul nostru românesc nu va pieri
nicând. Steagurile fluturând în tot oraşul l-a
determinat pe bravul patriot să amintească
celor prezenţi că ” drapelul tricolor al patriei
noastre are origini îndepărate, încă din timpul
dacilor, panza din care era confecţionat steagul
dacic era colorată în roşu, galben şi albastru, iar
comandanţii şi oştenii daci purtau o cămaşă
albastră, pantalon galben şi o haină de culoare
roşie. Dar, spre surprinderea noastră, acest
lucru este ascuns de cei care nu doresc să se
cunoască adevărul istoric al neamului nostru,
leagănul străvechi al culturii şi civilizaţiei
europene. Şi acest lucru , dar şi multe altele,
deşi nu se fac publice , noi români le simţim cu
toată fiinţa noastră. Trăiască România Mare. Trăiască unitatea poporului român!” Apoi în pas vioi , pe muzica
cântecului „Treceţi batalioane române Carpaţii”, s-au depus coroane de flori în semn de profund respect faţă de
acest eveniment .
Astfel, au trăit şi au sărbătorit locuitorii oraşului Băneasa Ziua Marii Uniri.
Prof. Florina Vişan
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Marţi, 29 noiembrie a.c., s-a inaugurat primul cerc “CULTUL EROILOR” din Mangalia.
Meritul de a fi
“primii deţinători” ai
legitimaţiei de membru al
unui asemenea cerc şcolar
revine – nu se putea
altfel! – celei mai
prestigioase instituţii de
învăţământ din bătrânul
municipiu de la malul
Mării Negre, LICEUL
TEORETIC
“CALLATIS”.
Derulat după ore,
în spaţioasa sala de
festivităţi a şcolii, s-a
putut viziona o expoziţie
de carte, pergătită de dna
bibliotecară Covaci Ani
(pe tema Primului Război
Mondial în operele unor
scriitori
consacraţi,
participanţi direct la evenimentele dramatice care au premers României Mari), o prezentare a celor 11 medalii,
ordine şi decoraţii de război deţinute de un fiu al oraşului, Ninu I. Constantin şi expunere a unor diplome şi trofee
deţinute de elevii fruntaşi ai clasei a IX-a C, în ultimii do ani.
Acţiunea a debutat cu cuvântul de salutare a unei
astfel de iniţiative, din partea dnei director, profesor Livia
Costache, care a subliniat şi importanţa, în viitorul CV, a
acestei calităţi de voluntariat, felicitându-i, totodată, pentru
ipostaza de pionierat, pe cei 17 membri, toţi elevi ai clasei a
IX-a C, având, ca dirigintă, pe dna profesoară de
matematică, Bechir Ghiulnaz.
Dl profesor Emil-Corneliu Ninu, el însuşi preşedinte
al Subfilialei Mangalia a Asociaţiei Naţionale “Cultul
Eroilor”, s-a arătat emoţionat de a fi reuşit să convingă o
mână de sufletişti să facă pasul afirmării lor într-o acţiune
de voluntariat. Era visul dlui de a reînvia o tradiţie, ce-şi
avea punctul de plecare într-o adresă a “Ministerului
Instrucţiunii. Direcţia Învăţământului Primar”, către toate
revizoratele şcolare judeţene, cu nr. 127116, semnată de
şeful biroului, F. Theodorescu, circulară înregistrată de către
dl revizor şcolar al Constanţei, Vasile Helgiu, cu nr. 3893/05
februarie 1921, în care se făceau următoarele precizări:
„Domnule Revizor, cu mari sacrificii şi graţie organelor
militare, s-au înfiinţat Casele de Educaţie Naţională şi
Societatea „Mormintele Eroilor”, cu scopul de a lumina
satele şi a dezvolta cultul morţilor neamului, izvor al
atâtor virtuţi.”
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Cultul Eroilor neamului trebuie să se se afle, pur şi incandescent, în fiecare din noi şi să fie scos la lumină,
ca recunoştinţă faţă de cei care şi-au dat viaţa, de-a lungul istoriei neamului, pentru împlinirea unor idealuri
naţionale.
Inaugurarea Cercului „Cultul Eroilor CALLATIS” a fost, astfel, definitiv legată de comemorarea Zilei
Naţionale a Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.
În cuvîntul de salut din partea Filialei Judeţene Constanţa a Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor”, dl
comandor de aviaţie Pavel Oţelea i-a felicitat pe adolescenţii dornici de a-şi arăta stima şi preţuirea faţă de un
trecut glorios, reprezentat de nume de neuitat în cartea de istorie a poporului, dar şi de cei care l-au făcut să devină
înălţător pentru urmaşi. Apoi, le-a vorbit despre farmecul şi greutăţile carierei miltare, despre experienţa sa, ca
pilot de aviaţie
Ajutat de dl lt.-col. (r) Budureanu Doru, a înmînat, apoi, legitimaţiile membrilor adolescentini.
În continuare, s-a derulat un captivant program artistic, care a debutat cu material p.p.t., „Lucian Blaga,
martor al Marii Uniri”, cu trimiteri emiţionante la aminitirile poetului-filozof, derulate în „Hronicul şi cîntecul
vîrstelor”, cu celebrele cuvinte ale unui copil din Lancrăm, satul natal, „Trăiască România dodoleaţă!”.
Recitările elevilor Maria Ciobanu (VI-A), Mitel Bogdan-Ionuţ şi Stan Irina, amândoi de la a IX-a C, şi
Iordache Simona-Gabriela (IX-D), preşedintă şi a Consiliului Elevilor, au făcut ca inimile spectatorilor să bată mai
aprins sau mai domol, încîntate de farmecul şi profunzimea mesajelor specifice folclorului dobrogean sau ale
poeţilor Marin Sorescu şi Cruţiu Delasălişte, care au relevat jertfa românilor în momentele de cumpănă ale istoriei.
Elevul Vlad Andrei (IX-C) a asigurat
o bună calitate a imaginilor proiectate şi
selecţia melodiilor patriotice.
În încheiere, anticipând căldura
sărbătorilor de iarnă, colindele interpretate
de elevii aceleiaşi clase au însufleţit din nou
auditoriul, invitat, pe 1 Decembrie, să
participe la depunerea unei coroane de flori
la Monumentul Eroilor din centrul
municipiului.
O acţiune, aşadar de pionierat, ce se
cere urmată de cât mai mulţi şcolari şi elevi !
E.C. Ninu
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93 ani de la Unirea cea Mare
Cercul şcolar „Cultul Eroilor” din şcoala generală „Constantin Brâncuşi” împreună cu subfiliala asociaţiei
naţionale „Cultul Eroilor” Medgidia a organizat şi desfăşurat un amplu program dedicat marii sărbători naţionale a
României.
„Marea Unire din 1918 a fost şi va
rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei
româneşti. Măreţia ei stă în faptul că
desăvârşirea unităţii naţionale nu este opera
nici unui om politic, a nici unui guvern, a nici
unui partid: este fapta istorică a întregii
naţiuni române, realizată într-un elan tşnit cu
putere din străfundurile conştiinţei unităţii
neamului, un elan controlat de fruntaşii
politici, pentru a-l călăuzi cu inteligenţă
politică remarcabilă spre ţelul dorit.”
Activităţile premergătoare săptămânii
21-25 noiembrie 2011 şi a zilei de 30 au reunit
elevii claselor a II-a, a V-a şi a VII-a pe
platoul şcolii, intonându-se imnul României,
prilej cu care s-au ascultat cele trei declaraţii
de unire, după care elevii s-au deplasat în
centrul oraşului pentru a readuce aminte
semnificaţia acestei zile şi în cadrul comunităţii. O altă activitate desfăşurată în săptămâna unirii a constat în
organizarea unui concurs tematic cu participarea elevilor claselor a VIII-a. Aceştia au recitat versuri reunite, întrun minimontaj denumit „Pentru tine, Românie!”, a fost prezentat un filmuleţ montat de domnul profesor de istorie
Iulian Jegu, participant în anii trecuţi la manifestările organizate la Alba-Iulia cu ocazia zilei naţionale. Eleva
Andreea Ciubotaru, clasa a VI-a D a interpretat melodia „Tu, Ardeal”. Se recită cu adâncă emoţie „Unirea scrisă în
versuri” de Adrian Păunescu şi Grigore Vieru,
împreună cu elevii claselor a V-a C şi D şi a VI-a
C şi clasa a VII-a B. Urmează o rugă a tuturor:
„Doamne, ocroteşte-i pe români”, interpretată de
eleva Crina Tănase şi Daria Peltea de la clasa a IIa C. Pentru organizarea, desfăşurarea şi succesul
activităţii în sine, s-au remarcat: profesor Şicu
Zişan, directorul şcolii, Raluca Marcov – profesor
de istorie, Iulian Jegu – profesor de istorie,
Ciolacu Andreea – învăţătoare, Istrate Mărioara –
învăţătoare, Radu Carmen – bibliotecar, Iordache
Valeria – profesor de muzică.
Din partea Asociaţiei Naţionale „Cultul
Eroilor” Medgidia a participat Nichita Traian şi
Badea Marin Victor. Întreaga activitate a fost
transmisă şi pe postul local de televiziune, Alpha
Media”.
Activitatea este încheiată cu urarea „La mulţi ani, România!”, „La mulţi ani, români, oriunde v-aţi afla!”
Totul a fost încununat în ziua de 1 Decembrie prin manifestările desfăşurate în centrul oraşului la care au
participat senatorul Puiu Haşotti şi deputatul Mihai Lupu, împreună cu primarul Marian Iordache şi membrii
Consiliului Local.
Preşendintele Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor”, subfiliala Medgidia
Lt. (r.) Nichita N. Traian
1.12.2011
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Elevii și cadrele
didactice ale școlii, într-un
parteneriat cu preșcolarii de
la Grădinița ”Rița Gărgărița”
din localitatea Agigea, au
sărbătorit Ziua Naţională a
României.
Activitatea
s-a
desfășurat
miercuri,
30
noiembrie 2011, la Școala
,,Ion Borcea” și a fost
pregătită de către elevii
clasei a IV-a, sub îndrumarea
prof. înv. Mărioara Pelican,
elevii corului școlii instruiţi
de profesorul de muzică
Dorin Corbu și elevii iubitori
de istorie îndrumați de prof.
Ileana Claudia Vintilă.
La
începutul
activității,
prof.
Ileana
Claudia Vintilă și prof. înv.
Marioara Pelican, au prezentat importanța istorică a zilei naționale, trecând în revistă marile momente ale unirii
tuturor românilor: Unirea de la 1600, sub conducerea domnitorului Mihai Viteazu, Mica Unire de la 1859, când a
fost ales primul domnitor al Principatelor Unite, Alexandru Ioan Cuza și Marea Unire de la 1918 înfăptuită de
voinţa poporului, în timpul regelui Ferdinand I.
Prin discursuri, poezii, scenete și cântece emoționante, elevii, îmbrăcați de sărbătoare în frumoase costume
populare, au marcat semnificatia zilei de 1 Decembrie 1918.
Corul de copii a intonat Imnul Național al României, cântece patriotice închinate zilei naționale. A urmat
sceneta “Am fost și eu la Alba Iulia” interpretata de 3 elevi din clasa a IV-a.
Serbarea s-a incheiat printr-o hora a unirii la care au participat toţi cei prezenti: reprezentanţi ai
administraţiei locale, părinți, copii, preșcolari de la grădinița ”Rița Gărgărița”, viitorii boboci din clasa I, cu
ecusoane în piept și stegulețe în mâini primite de la elevii mai mari,

Prof. Vintilă Ileana Claudia
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Pe o vreme splendidă de toamnă târzie, foarte mulţi localnici şi-au dat întâlnire în zona centrală a localităţii.
„Chemarea” lansată de Cosiliul local şi a liderilor de asociaţii, prin grija Primarului, Valer Iosif Mureşan, (căpitan
comandor aviaţie în rezervă),la sărbătorirea zilei fiinţei noastre naţionale a dat roade. Asfel, Parcul Monumentului Eroilor şi
întregul scuar din zona centrală a
localităţii au devenit neîncăpătoare, lumea
fiind conectată la însemnătatea
evenimentului, stimulată şi de vremea
extrem de frumoasă, de îmbietoare pentru
o ieşire în aer liber.
Manifestările
derulate au atras, pe lângă notabilităţile
politice, administrative şi intelectuale
locale, oameni de afaceri, cadre militare
active de la Baza aeriană, cadre militare în
rezervă, mulţi copii, simpli cetăţeni,
gospodine, dar şi oaspeţi de la Prefectură
şi Consiliul Judeţean Constanţa, lideri
politici, parlamentari, reprezentanţi media
etc.
A surprins plăcut pe toată lumea
micuţa fanfară alcătuită din elevi din
Medgidia, sub bagheta unui fost subofiţer
de muzică din garnizoană care, spre lauda
sa, a închegat o formaţie unică în judeţ.
După ce semnatarul acestor rânduri i-a introdus în „atmosferă” pe cei prezenţi, arătând
printre altele că toţi cei care grăim, gândim şi simţim româneşte azi aducem un cald oamgiu celor care în 1918 au făurit
România Mare şi că, onorând invitaţia de a participa în ceas anivesar tocmai la Monumentul Eroilor, acolo unde istoria îşi dă
„mâna” cu emoţia noastră, a contemporanilor, pe frontispiciul căruia se regăsesc eroi ai comunităţii locale – români,
macedoneni, germani, turco-tătari şi alte etnii – ne plecăm cu pioşenie în faţa celor care şi-au jertfit viaţa pentru reîntregirea
neamului românesc .S-a trecut la programul stabilit iar cei prezenţi, într-o emoţie colectivă, au ascultat Imnul naţional.
După serviciul religios oficiat de doi preoţi parohi din localitate, pe fondul muzical al Imnului Eroilor, au depus coroane:
Consiliul Judeţean Constanţa, Organizaţia Judeţeană P.S.D, Primăria şi Consiliul Local Mihail Kogălniceanu, Veteranii de
război, Filiala locală a Cadrelor militare în rezervă şi retragere, Filiala Judeţeană „Cultul eroilor” prin comandor aviaţie în
retragere Pavel Oţelea (zis PAVCA pe la noi), colonel în rezervă Cătălin Dănulescu, colonel în rezervă Gheorghe Tudoran ,
subfiliala Sindicatului cadrelor militare în rezervă şi retragere. A fost programat şi un zbor cu o aeronavă de la Tuzla, care să
ne „bombardeze” cu flori în momentul
depunerii de coroane. Condiţiile meteo
nefavorabile zborului din zona aerodromului
au dus la ratarea unui moment poate unic,
interesant şi plăcut. Noi, oricum îi mulţumim
colegului nostru, căpitan comandor în rezervă
Iacob Sorin, care trebuia să execute misiunea,
dar care şi-a arătat disponibilitatea pentru o
viitoare misiune de acest gen.
În aplauzele călduroase ale oamenilor
entuziasmaţi de importanţa evenimentului,
sărbătoarea s-a încheiat cu intonarea câtorva
cântece patriotice interpretate de inimoasa
fanfară a elevilor şi o altfel de „chemare”
adresată de primarul comunei celor prezenţi
de a participa la o masă festivă.
A consemnet pentru dumneavoastră,
cu mult drag, locotenent colonel (rez.)
CONSTANTIN NICOLAE
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La invitaţia primarului oraşului Techirghiol o
delegaţie a Asociaţiei Naţionale “Cultul Eroilor”filiala Constanţa, formată din col.(r) Remus
Macovei,col. .(r) Traian Ţăranu, col.(r) Enache
George, col.(r) Sîrbu Petre şi profesorul dr.
Costin Scurtu a participat în ziua de 1 decembrie
2011 la ceremonialul militar şi religios desfăşurat
la Monumentul Eroilor din Primul Război
Mondial din localitate.
După slujba religioasă au fost depuse coroane de
flori de către oficialităţi, reprezentanţii partidelor
politice şi ai Asociaţiei Naţionale “Cultul
Eroilor”- filiala Constanţa. Au urmat scurte
alocuţiuni ale primarului localităţii , domnul
Andrei Stan, profesorul dr. Costin Scurtu şi ale
col.(r) Remus Macovei. Aceştia au amintit de
jertfele făcute de militarii români în primul război
mondial , dar şi aportul militarilor dobrogeni la
apărarea Marii Uniri. Celor prezenţi li s-a
prezentat faptul că monumentul din localitate este
singurul din ţară care are inscrise pe plăcile de
marmură numele tuturor regilor României,
expresie a faptului că cetăţenii oraşului
Techirghiol apreciază rolul pozitiv jucat de
monarhie în dezvoltarea României.
Un grup de copii de la Liceul “Emil Racoviţă”,
conduşi de profesoara Anamaria Florescu, au
prezentat un program artistc cuprinzînd versuri şi
cîntece patriotice.
Festivitatea s-a încheiat cu defilarea gărzii de
onoare , format din militari ai Batalionului 341 Infanterie din Topraisar.
După adunare reprezentanţii Asociaţiei Naţionale
“Cultul Eroilor”- filiala Constanţa, au stabilit cu
primarul localităţii demararea demersurilor pentru
înfiinţarea unui Muzeu al localităţii şi pentru
ridicarea unui monument pentru cinstirea
memoriei fiilor localităţii jertfiţi pe cîmpurile de
luptă ale celui de al doilea război mondial. S-a
stabilit deasemenea ca domnul col. .(r) Andreescu
Gavrila Mihai să fie sprijinit pentru înfiinţarea unei
subfiliale a asociaţiei la Techirghiol. Cu
reprezentanţii
comunităţii
musulmane
din
localitate s-a convenit desfăşurarea unei acţiuni de
adunare a unor date, documente şi informaţii
despre eroii musulmani căzuţi în luptele pentru
apărarea României, care să fie utilizate pentru
elaborarea
unei
lucrări
dedicate
acestei
problematici deosebite. Nu în ultimul rînd s-au
stabilit măsuri pentru buna întreţinere a Parcelei ostaşilor sovietici, concomitent cu identificarea tuturor
mormintelor eroilor din localitae şi îngrijirea corespunzătoare a acestora.
Col.(r) Sîrbu Petre
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Pentru a vă prezenta contribuţia militarilor dobrogeni la apărarea Marii Uniri, vă oferim un fragment din lucrarea lui
Radu Cosmin- “Românii la Budapesta”, vol. 1, “Desrobitorii”, Bucureşti, Editura Librării Stănciulescu, 1920
1. Recunoaşterea de la Ciuciu
La 2 aprilie 1919, Regimentul 9 Vînători se afla la Halmagiu, pe care-l ocupasem în urma retragerii ungurilor provocaţi
de tirul artileriei noastre ce bătuse din împrejurimile dealurilor de la Baia de Criş spre Ocsi, unde se afla trenul blindat al
ungurilor, ce apăra linia lor de rezistenţă.
Ocupînd Hălmagiu, ne apropiasem de nodul de drumuri ce ducea unul spre Arad şi altul spre Vaşcău- Beiuş- Oradia
Mare. Comunicaţia spre Arad se făcea cu şosea şi calea ferată ce trecea prin Gura Honţului, care era ocupat de unguri, iar
spre Vaşcău de unde începea calea ferată, drumuri rele şi anevoioase treceau peste Dealul Mare, prin Munţii Bihorului spre
Beiuş.
De la Hălmagiu, ungurii s-au refugiat înspre Gura
Honţului, iar trenul blindat stătea în gară. Infanteria era
aşezată pe Dealul Cremeneasa cu mai multe cuiburi de
mitraliere. După aşezarea mitralierelor, s-au împrăştiat
prin pădurile de la Dulălău, Poiana şi Valea Zimbrului.
Cu o zi înainte, comandantul Regimentului 9 Vînători,
colonelul Rasovoiceanu, dimpreună cu o patrulă de 8
oameni şi un tun de munte, a plecat în recunoaştere spre
Pleşcuţa, Gura Honţului. Ajungînd la Valea Tacaşele, a
găsit patrulele noastre de recunoaştere angajate cu
patrulele inamice.
În acest timp, un ţăran român informează că 2 trenuri
blindate au plecat spre Gara Ciuciu. Ajungînd lîngă gara
Ciuciu şi voind să inspecteze locul unde calea ferată era
distrusă de noi, colonelul întîlneşte trenul la cotitura
liniei ferate la o distanţă de 40 metri. Personalul militar
unguresc al trenului surprins probabil de apariţia unui ofiţer superior la o aşa mică distanţă nu a deschis foc, deşi avea
mitraliere şi tunuri pe platformă. Colonelul, folosindu-se de momentul acesta de inacţiune, s-a înapoiat imediat, trecînd după
cotitură şi, urcîndu-se în trăsură, a plecat în grabă spre satul Ciuciu, la cota 224, unde se găsea tunul, ordonînd deschiderea
focului. Astfel, personalul trenului a fost împiedicat să repare linia, întorcîndu-se cu cea mai mare viteză înspre Gura
Honţului. Populaţiunea, mirată că un colonel cutează să meargă singur în recunoaştere pînă în linia inamică, aduce laude lui
Dumnezeu că a mîntuit pe îndrăzneţul ofiţer, care a scăpat astfel comuna Ciuciu de noi jafuri şi maltratări din partea bandelor
ungureşti. Tot aşa a scăpat şi comuna Pleşcuţa şi celelalte de prin prejur de ticăloşeniile ungurilor care veniseră să stoarcă
tot ceia ce mai puteau găsi.
2.Atacul de la Ciuciu şi Dealul Mare
La apusul soarelui, în ziua de 15 aprilie, un călăreţ aduse în
goana mare un plic pentru regiment, care se găsea la Halmagiu. După
cîteva minunte, orăşelul era în mare ferbere. Nu se spusese nimic şi, cu
toate acestea, lumea presimţea că ceva grav trebuia să se întîmple. Se
primise ordinul de atac, care trebuia să înceapă în zorii zilei. În seara
aceleiaşi zile, pe la orele 9, regimentul tăcut şi liniştit se strecoară pe
valea satului Cristeşti şi, în întunericul nopţii, coloana părea o fantomă
uriaşă. Planul era astfel ca, în zorii zilei, regimentul să cadă în flancul şi
spatele inamicului la Ciuci. Marşul se continua pe valea aleasă, într-o
tăcere aşa de adîncă, încît impresiona şi pe cel mai curagios luptător.
După două ore, regimentul ajunse lîngă o bisericuţă ascunsă tainic sub
poalele unui deal, care, prin albeaţa şi încremenirea ei, ne ţintuieşte locului. Ne descoperim şi ne înclinăm cu toată supunerea
sufletului care se află în grea cumpănă. De la bisericuţă, drumul urcă din greu spre vîrful muntelui, înspre cota 420. Întreaga
coloană defila prin faţa bisericuţei, descoperindu-se şi făcîndu-şi semnul crucii, iar printre rînduri se auzea din cînd în cînd
cîte o şoaptă: “Doamne ! ne rugăm ţie: ajută-ne!”
Coloana se mişca necontenit, iar bisericuţa, în aşteptarea ei de veacuri, ne apărea ca cel mai cumplit judecător. Pe la
miezul nopţii, capul coloanei ajunse în vîrful muntelui şi, trebuind a se urca şi bateria, vînătorii depuseră o muncă uriaşă, ca
să ridice tunurile. Nu se auzeau decît fluerăturile şi acelea pe şoptite, îndemnînd caii. Pe la ceasurile 4 dimineaţa, tot
detaşamentul era adunat în vîrful muntelui, deasupra satului Lazuri. Tot regimentul se culcase, dormind liniştit, iar patrulele
înaintate păzeau pe trudiţii ostaşi.
Într-un tufiş, la o lumină slabă, comandantul regimentului dictează ordinul de atac, iar, după terminarea ordinului, toţi se
culcă, colonelul rămînînd singur şi veghind pentru toţi şi pentru toate.
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Bisericuţa din vale, care îi apăruse pe neaşteptate, îl urmărea şi-l înfiora, căci, în război, apariţia unei biserici înaintea
luptei, e un semn rău. Pentru a suporta greutăţile zilei, colonelul îşi făcuse o injecţie cu cafeină.
Cum se iviră zorile, se ordonă atacul, iar vînătorii pornesc gravi şi hotărîţi spre poziţiile ungureşti de la Ciuci. Artileria
deschisese focul, iar atmosfera se turbură. Pădurile tremor[, satele vuiesc, iar vînătorii înaintează furtunos prin satele Lazuri
şi Măguricea. Incendii uriaşe se ridică, arătînd pînă unde ajunsese atacul. La aripa stîngă, în primele raze ale soarelui, se văd
liniile noastre care înaintează, iar inamicul surprins se zbate, împroşcînd cu furie moartea. Sublocotenentul Bârsan cade
fulgerat cu primul val de atac şi alţi soldaţi cad, iar corpurile lor semnează, pe cîmpie, drumul spre victorie. Satul Ciuci este
cucerit de Batalionul 1, iar Batalionul 2 satul Vidra. Un ofiţer maghiar, care rămăsese pe poziţie şi, văzînd că nu mai este nici
o scăpare, se ascunde într-o fîntînă, împroşcînd cu granate. I se aruncă şi lui una care l-a potolit.Cînd soarele se ridicase de
trei suliţi, l-a găsit pe al 9-lea Vînători în plină victorie; inamicul se retrăsese, iar populaţia iese inaintea ostaşilor
îngenunchind şi mulţumind.
De aici, atacul se îndreaptă spre Dealul Mare, trecînd din Valea Crişului Alb, de partea cealaltă a muntelui în Valea
Crişului Negru. Dealul Mare era apărat de cadeţii unguri, care fuseseră ţinuţi în eşec de către Batalionul Beiuş pentru a păzi
spatele Regimentului 9 Vînători, care atacase satul Ciuci. La ceasurile 4 d.a., vînătorii atacau Dealul Mare, unde au fost
întîmpinaţi de cadeţii unguri, frumoşii copii blonzi, şi pe o ceaţă deasă se începe un atac furios. Gloanţele plouau din toate
părţile, iar căprioarele, speriate de împuşcături, fugiau sus pe stînci. Cadeţii bravi rezistă şi mor lîngă mitraliere, iar, după o
oră şi jumătate, sunt puşi în derută. Ajunserăm în vîrful muntelui, de unde, o clipă, privim spre zări în direcţia oraşului
Beiuş şi urmărirea continuă fără încetare.
Detaşamentul col. Rasoviceanu se revarsă ca un val năpraznic în vale, spre satul Criştiori, unde inamicul luase din nou
poziţie, dar, la apusul soarelu era atacat şi cucerit. De aic pe înoptate, se atacă satul Cărpinet, iar cadeţii, unguri travestiţi în
femei, luptau cu ultima înverşunare. Se înnoptase de mult şi satul cucerit căzuse în linişte completă. Batalionul cadeţilo
aproape sfărîmat, se retrase înspre Vaşcău, pe care-l ocupă în timpul nopţii.
Toţi adormiseră pe marginea şoselei; frigul, pătrunzînd pînă la oase, făcea somnul cu neputinţă. Liniştea profundă a
satului era turburată de bubuiturile artileriei inamice, care din cînd în cînd, mai trăgea cîte un foc dinspre Vaşcău. Un pîrăiaş,
care curgea pe lîngă şosea, ne şoptea la ureche, aşa de dulce şi mîngîios pentru sufletele noastre obosite, că un moment pare
că am înţelege un glas de înfrăţire şi iubire a popoarelor.
Ileana, fata preotului Damian din Cărpinet, luptase în liniile noastre, aducînd nespusă bucurie părinţilor săi, care o
credeau moartă. În această noapte, ne oprirăm aici, căci mersesem luptînd 40 de km, dînd 4 lupte, toate victorioase, luînd
prizonieri şi pe comandantul batalionului de cadeţi, Titl.
După ce înmormîntarăm morţii, ceremonie la care a luat parte şi populaţia îndoliată de pierderea acestor mîndri feciori,
am pornit să atacăm Vaşcăul. Întrebînd pe prizonierii cadeţi unguri de ce au luptat cu aşa îndărătnicie, ne-au răspuns: ”Cînd
cineva moare, trebuie să fie o fiinţă, care să-i ţie lumînarea, ei bine noi, noi am ţinut lumînarea Ungariei, care a murit.” Şi cîţi
dintre cadeţi nu s-au sinucis.
3. Spre Beiuş
În Vinerea Patimilor, pornim spre Beiuş, dar de pe dealurile din jurul Beiuşului suntem primiţi cu un infernal foc de
artilerie. Lupta deveni aprigă şi dură pînă noaptea tîrziu. În acest timp, printr-un atac de noapte, se cucereşte satul Negru,
care este pus în flăcări, iar lupta, continuînd în acest tablou sinistru, pînă la răsăritul soarelui, se termină cu retragerea
ungurilor. În turla bisericii din satul Tarcaia, un steg alb uriaş îşi mişca cu moliciune cutele, la adierea vîntului. Era un sat
unguresc care se preda. Noi înaintarăm în linişte spre Beiuş, trecînd de satul Tarcaia, însă, deodată, suntem atacaţi cu focuri
de mitralieră dinspre grădinile satului. Furia soldaţilor noştri deveni neînchipuit de mare şi, cu ţipete de răzbunare, se
aruncară asupra satului, executînd pe acei ce luptaseră în fractirori şi punînd foc satului. În curînd, satul nu mai era decît o
ruină şi o jale, cuprins de o sinistră tăcere.
Coloana noastră se îndreptă în spre Beiuş. În fruntea coloanei, se dăduse onoarea de a intra întîi, Batalionului Beiuş, ca
un semnal bravurei ce arătase. În fund, pe şosea pîlcuri, pîlcuri de populaţie ne ies înainte cu braţele încărcate de flori.
Delegaţia oraşului, cu preoţii în frunte, ne primeşte, binecuvîntînd ceasul eliberării. Răspunzînd urărilor populaţiunei,
colonelul le spuse: ”Pace vouă, suflete obidite! În noaptea învierii aţi înviat şi voi!”
La miezul nopţii, dăngănitul clopotelor cheamă pe credincioşi la Înviere şi, la flacăra slabă a lumînărilor, se văd încă
feţele cît sunt de îngrijorate. Învierea aceasta sub stăpînirea românească li se pare un vis sublim, ca şi al blîndului fiu din
Nazaret, care a pătimit şi murit pe cruce, pentru a izbăvi neamul omenesc, în timp ce satul Tărcaia ardea încă, ca o pedeapsă
pentru nelegiuirile sale.
În ziua de Paşti pornim spre Tinca, pe drumul care e presărat de muniţii şi arme lăsate de bolşevici în goana lor
precipitată. Pădurile se ţin lanţ, pe o parte şi pe cealaltă a şoselei care duce spre Holod. Pîlcuri, pîlcuri de ţărani ne ies înainte
cu capetele plecate spre pămînt, cu respect profund în faţa armatei, iar în ochii lor plini de lacrimi se citeşte o bucurie, ce nu
ar putea fi tălmăcită îndeajuns. În seara aceleiaşi zile, eram la Holod, unde am poposit după un marş de 26 km, iar noaptea
care se lasă aduse o linişte profundă pe meleagurile unde fusese atîta zbucium omenesc cu cîteva zile mai înainte.
În zorii zilei, plecăm din nou spre Salonta. Înaintea ochilor noştri începea cîmpia, al cărei colorit primăvăratec ne
înveselea, iar atmosfera curată ne înviorea, dîndu-ne puteri să putem suporta cu mai multă uşurinţă marşul. În satul Rîpa,
preoţii şi populaţia ne ies în cale, vrînd să ne spuie cuvinte de mulţumire, dar plînsul le înăbuşe glasul. Fetele şi nevestele cu
braţe pline de flori ieşiră înaintea vînătorilor, apoi, luîndu-se de mînă, începură să cînte şi să joace înaintea coloanei.
Cîntecele erau un amestec şi de tristeţe şi de veselie, dînd o impulsiune soldaţilor, care înaintau cu multă vioiciune, fermecaţi
de glasul cîntăreţilor, dar mai cu seamă de frumuseţea fetelor; apoi urîndu-ne rămas bun, încheiau:” Să luaţi seama,
domnişorilor- spuneau bătrînii şi femeile- căci la Salonta duşmanul s-a oprit, şi vă aşteaptă cu gînd rău.”
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de Istrate (?)
“Ne doare Trianonul şi ne doare 1918.... Ne doare, pentru că acea întorsătură a istoriei a însemnat 70 de ani de
agonie .“
Este declaraţia lui Marko Bela, declaraţie care exprimă durerea tuturor politicianiştilor maghiari şi a unei părţi vârstnice
din maghiarime. Exista un singur medicament pentru această durere: autonomia teritorială a „Ţinutului Secuiesc”,
medicament care, însă, nu poate fi prescris (încă), deşi Ministerul Sănătăţii este condus în prezent de un ungur.
Atitudinea ungurilor faţă de România, în perioada interbelică, l-a determinat pe Octavian Goga să reacţioneze dur,
atunci când într-un ziar din Budapesta a apărut un articol în care autorul declara: “Nu poate fi vorba ca maghiarul să-şi uite
şi să părăsească viaţa lui de până acum, să se rupă de tulpina istoriei sale, de dragul unui bun tratament în noul stat “. Tot
el mai citează, într-una din scrierile sale, un alt ziar unguresc care avea aceeaşi atitudine: “Decât democraţia, noi (ungurii )
preţuim mai mult ultima raţiune a existenţei noastre naţionale: SPADA. Credem că ungurii, în aplauzele de simpatie ale
lumii civilizate, se vor reântoarce pe teritoriile străbune, drumul spre ele, însă, nu-l vor putea deschide decât cu SABIA“.
Ceea ce, de fapt, s-a şi întâmplat în 1940, când “ Lumea civilizată “nu ne-a sprijinit în momentul pierderii Ardealului, aşa
cum i-a sprijinit pe unguri, când au făcut revoluţia bolşevică, condusă de Bella Khun. Octavian Goga le-a adresat ungurilor
un „Apel public”, rugându-i să revină la sentimente şi atitudini potrivite cu noua situaţie. În „Apel”, Goga declara că românii
nu vor refuza o mână de prietenie, dar ”nici nu vom admite ca toleranţa noastră civilizată să fie confundată cu neputinţa“.
Goga, marele nostru poet, scriitor şi om politic, la începerea războiului, s-a înrolat voluntar ca soldat şi a facut parte din
Regimentul 80 Infanterie, care acţiona în Dobrogea.
Spaţiul nu ne permite să ne mai referim decât la un alt valoros intelectual român, filozof şi om politic, Petre P.
Negulescu, autorul lucrării “Partidele politice“, publicată în 1926, şi în care arată că partidele naţionale nu sunt partide
politice propriu-zise, ci organe de protestare în contra structurii statelor în care iau naştere, cu tendinţa manifestă de a ajunge
prin luptă la independenţa naţiunilor pe care le reprezintă, atunci când vor exista condiţii favorabile. Aceste partide pot
susţine, în faţa guvernelor din statele respective, drepturile naţionalităţilor, dar nu pot pretinde să guverneze. Din momentul
în care naţionalităţile au ajuns să fie egal îndreptaţite, o dată ce deosebirile politice s-au şters între ele, minorităţile naţionale
trebuie să participe la viaţa politică înglobate în partide unitare cu caracter general, care reprezintă toate interesele. Se poate
admite, scrie Negulescu, existenţa partidelor speciale, după naţionalităţi, ca partide de opoziţie. Asemenea partide, însă, „NU
POT SĂ GUVERNEZE NICIODATĂ”. Chiar şi ca partide de opoziţie, activitatea lor poate fi dăunătoare, fiindcă tind, în
fond, prin izolarea lor, mai mult sau mai puţin ostilă, la divizarea maselor cetăţeneşti şi la slăbirea unităţii statului respectiv.
La această primejdie internă, se mai adaugă, uneori, faptul că unele partide de acest fel pot fi susţinute din afară de străinii
interesaţi să submineze statul în chestiune. Evenimentele, aşa cum au decurs de când a fost editată cartea, demonstrează
faptul că recomandările lui Negulescu, deşi faptele au dovedit că are dreptate, au fost şi sunt ignorate .
La fel ca şi în perioada interbelică, precum şi în timpul ocupaţiei hortyste a Ardealului de Nord, organizaţiile iredentiste,
revizioniste şi şovine manifestă ceea ce ştiu mai bine: intoleranţa, asuprirea, teroarea. Dar, după cum ştim, începând cu anul
1989, evenimentele şi acţiunile politicianiştilor maghiari şi români demonstrează că Negulescu a avut dreptate. N-a mai
apărut un ungur-secui de talia lui Gyorgy von Ferencziy, care, în 1941, scria: „M-am considerat întotdeauna un secui care
luptă pentru conlucrarea paşnică a popoarelor care trăiesc în Romania, dar, în acelaşi timp, ca cetăţean român cinstit şi loial,
am înfierat activitatea de subminare pornită împotriva unităţii teritoriale a patriei noastre şi m-am opus mişcărilor iredentiste.
Mândrul pământ al Transilvaniei s-a transformat într-o amarnică Golgotă, unde se petrec cele mai groaznice evenimente.
Oamenii sunt închişi cu miile, sunt bătuţi, torturaţi în mod cumplit. Asasinatele şi execuţiile se ţin lanţ şi toate acestea doar
pentru unica vină de a se fi născut români .... Şi aceşti oameni îndrăznesc să se numească creştini ? .... De aceea, nu putem
exprima altceva decât dispreţ. Şi dacă acestea vor mai continua, atunci nu-mi rămâne altceva decât să mă ruşinez că m-am
născut secui-maghiar şi că am învaţat prima oară să mă rog lui Dumnezeu în limba maghiară “.
Condamnat, după apariţia cărţii, la moarte, în contumacie, ca trădător, Gyorgy von Ferencziy nu a fost reabilitat (ca
Horthy). Imediat după 1989, toate exemplarele aflate în biblioteci, unde au avut acces la putere şi decizie maghiarii, au fost
imediat topite .
Pe lângă mijloacele cunoscute, în arsenalul iredentiştilor-revizionişti, a intrat o nouă armă, mai subtilă, perfidă şi
“democratică“. Este vorba de aşa numitul “multiculturalism“, inventat în SUA şi de care se prevalează anumite minoritaţi,
considerate “defavorizate” cultural, printre care gay si lesbiene.
Multiculturalismul duce la descompunerea unităţii naţionale. El militează pentru recunoaşterea, în sânul statului, a
comunităţilor care se sprijină pe un principiu etnic, regional, lingvistic sau religios. Aceste “drepturi“ culturale sunt
concepute ca adevărate DREPTURI POLITICE, nu ca simple libertăti private. Cine va citi cu atentie “Statutul minorităţilor“,
de care UDMR face atâta caz, va întelege că pretenţiile la autonomia teritorială sunt ascunse sub această nouă firmaă.
În realitate, multiculturalismul duce la inegalităţi, neagă recunoaşterea pluralismului, căutând să separe o parte a
cetătenilor de restul societăţii, să împiedice libertatea individuală, care dă dreptul oricărui cetaţean de a ieşi din grupul
cultural în care s-a născut.
Acest “multiculturalism “are toate şansele de reuşită, în condiţiile în care CULTURA, în România, este condusă de un
ungur, iar politicianiştii sunt preocupaţi doar de lupta pentru funcţii şi putere.
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Desemnarea zilei oficiale a armatei este legată de anul 1944 – 25 Octombrie 1944 , ziua cînd Forţele
Armate Române au eliberat nord-vestul Transilvaniei şi şi-a îndeplinit menirea firească, de eliberare a ultimei
brazde de pămînt românesc de sub ocupaţie străină.
Devenită simbol al tuturor luptelor şi eroilor neamului românesc, data de 25 Octombrie este întipărită în
sufletele românilor ca ziua în care ţara îşi sărbătoreşte Armata şi pe cei care au fost sau sunt în slujba ei. Faptele de
vitejie ale soldaţilor români, de-a lungul anilor, şi întreaga istorie a Armatei României nu pot fi disociate de istoria
poporului nostru, dat fiind faptul că numai cu sprijinul armatei au fost depăşite momentele grele prin care a trecut
poporul român pentru a-şi păstra fiinţa naţională şi integritatea teritorială.
Ziua Armatei Romăniei reprezintă, totodată, un prilej cu care naţiunea îşi cinsteşte cetăţenii care, printr-un
act de voinţă, conştiinţă şi devotament, au îmbracat haina militară pentru a-si sluji, astfel, patria, precum şi o dată
cu încărcătură emoţională, în care toţi
ne îndreptăm, cu aleasă cinstire,
gândurile către cei care, de-a lungul
sutelor de ani, au apărat idealurile
naţionale.
Astfel, pe 25 Octombrie 2011,
cu ocazia Zilei Armatei Române,
membrii Asociaţiei Naţionale “Cultul
Eroilor”- Filiala Constanţa s-au
deplasat în oraşul Cernavodă, unde,
împreună cu membrii Asociaţiei
Civice “Viitor pentru Cernavodă” şicu
elevii Cercului de Istorie de la Liceul
Anghel Saligny, au sărbătorit într-un
mod inedit aceasta zi dedicată tuturor
militarilor români.
În spaţiul pus la dispoziţie de
asociaţia civică, elevii au prezentat
materiale despre luptele duse de
armata română pentru apărarea
Dobrogei în anul 1916, despre
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înzestrarea şi echiparea armatei române,
surprinzînd plăcut prin diversitatea surselor
bibliografice utilizate.
Col.(r) Remus Macovei, preşedintele
A.N.C.E. - Filiala Constanţa, şi profesorul dr.
Costin Scurtu, şeful Muzeului Naţional de
Istorie Militară ”Ferdinand I”- filiala
Constanţa, au subliniat, în intervenţiile lor,
faptul că ziua de 25 Octombrie are mai multe
semnificaţii pentru locuitorii localităţii
Cernavodă:
- La 25 octombrie 1916, după o
rezistenţă eroică a militarilor din
Divizia 2 Infanterie, Cernavoda a fost
ocupat de trupele bulgare şi turceşti.
- La 25 octombrie 1944, Regimentul 36
Infanterie, care îşi avea garnizoana de
dislocare la pace în Cernavodă, avînd
militarii încorporaţi din zona limitrofă
a acestei localităţi, a fost una din
unităţile care a participat la eliberarea
ultimei brazde de pămînt românesc
S-a prezentat, de,asemenea, faptul că
autorităţile române au acordat o atenţie
cinstirii
memoriei
tuturor
deosebită
militarilor, români şi străini, căzuţi în luptele
de
pe
teritoriul
românesc, prezentînd în
mod deosebit operele
comemorative de război
din Dobrogea.
Începînd cu ora
11.00, participanţii s-au
deplasat la Monumentul
Eroilor
din
parcul
central al localităţii,
unde institutiile publice
din oras si reprezentanti
ai A.N.C.E. - Filiala
Constanţa au depus
coroane de flori, în
cinstea eroilor căzuţi pe
front,
alăturîndu-se
numeroşilor locuitori
prezenţi la ceremonialul
militar.
După ceremonialul religios şi depunerea de coroane de flori, corurile primăriei şi Şcolii “Mircea Eliade”,
acompaniate de fanfara oraşului Cernavodă, au încîntat audienţa cu un potpuriu de cîntece patriotice, din care nu
au lipsit “Treceţi, batalioane român, Carpaţii”, “Marşul lui Iancu”,” Noi suntem români”,” Tricolorul”.
Este demn de apreciat faptul că, în organizarea acestor festivităţi, autorirăţile locale au pus mult suflet,
rezultatul fiind pe măsură.
La festivităţi au participat toţi membrii Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate din Cernavodă.
Geanina Ganea
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Veteranii de război trăiesc din amintiri, timpul a
săpat brazde adânci pe frunțile încrețite, dar memoria
războiului e încă vie.
Domnul Slăină Vasile s-a născut la 23 septembrie
1921 în comuna Fântânile Negre, județul Mehedinți. La
vârsta de 21 ani , în anul 1944, a fost încorporat la
Regimentul 95 Infanterie Turnu Severin.
Îl rog să ne împărtășească amintirile sale de pe
front din timpul războiului , cu o voce stinsă îmi spune ,,
In octombrie 1944 am luptat pe malul Tisei și am fost rănit
pe front de schije, în piciorul stâng, m-au trimis la un
spital unguresc, stabilizat m-au transferat la București.
Mâncam pământ de durere , simțeam frigul, disperarea și
teamă că nu scăpam . Tinerii de azi nu știu ce înseamnă să
lupți ca să trăiești.” Reîntors pe front, în februarie 1945, a
fost cantonat la Satu Mare până când s-a încheiat războiul.
Soldatul Slăină Vasile, a fost decorat cu Medalia
,,Bărbăție și Credinta” cu spade clasa a III- a,
O.Z.216/1945 al Regimentului 95 Infanterie.
În anul 1947 a venit în Dobrogea, la fratele său, sa căsătorit la vârsta de 23 ani. Aici în Cernavodă, și-a
crescut cele 4 fete alături de soția să. A lucrat la Fabrica de
Ciment, s-a transferat în port unde descarca din șlepuri
marfă, iar apoi, la conducta de țiței care subtraverseaza
Dunărea în zona orașului Cernavodă. S-a pensionat, la
cerere, în anul 1981 și a creat o fermă de animale în baltă,
în prezent se gospodărește singur. Datorită unui regim de
viață echilibrat, fără excese, a reușit să atingă venerabila
vârstă de 90 ani.
Pentru participarea sa pe front, domnul Slăină primește indemnizația de veteran de război, o sumă prea
mică pentru a recompensa efortul de a lupta pentru neam și patrie.
Domnul Slăină consideră că ,,armata deșteapta omul“, iar ,,munca
menține trupul tânăr și mintea ageră”. Tinerii de azi nu mai apreciază
munca, ,,vara-i prea cald, iarna-i prea frig”, zice dumnealui.
Războiul i-a marcat viața , i-a răpit un frate, mort pe frontul din
Rusia, dar i-a dat speranța
unui trai mai bun alături de
semenii săi, românii.
Un om simplu printre
oameni, domnul Slăină a trăit
drama celui de-al doilea
război mondial alături de
mulți alți români și plin de
modestie nu cere nimic, în
schimb,
ne-a
mărturisit
bucuria faptului că ne
respectăm
bătrânii,
le
apreciem faptele cu slove mari și că ne educăm tinerii să cinstească memoria
celor care care au luptat cu vitejie pentru patrie.
Prof. Benchea Nicoleta
Liceul Teoretic A.Saligny Cernavoda
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Lozinca mea: „Mort am fost şi am înviat,
pierdut am fost şi m-am găsit!...”
Preambul. Cu dl Al.-Gh. Radeanu, dacă te întinzi la vorbă, constaţi imediat că are „şcoala vieţii”, în cel mai înalt
grad. Picăturile amare ale existenţei, în loc să-l dărîme, l-au fortificat, întocmai ca stalactitele şi stalagmitele, dintr-o
cunoscută meditaţie a poetului tulcean Panait Cerna („În peşteră”), care, în loc să surpe bolta din care purced, ajung s-o
susţină.
La cei 91 de ani, de două ori deputat, alături de consoarta d-sale, dna Maria,
mai tînără cu doi ani, se pare că a găsit tărîmul „tinereţii fără bătrîneţe”, primind
tihniţi şi mulţumiţi pensia cuvenită, pentru munca depusă, dar şi suma prevăzută
pentru anii de front, ca şi pentru cei de prizonierat. Pasiunea sa este legată de
sculptura în lemn, dovadă fiind stîrcii şi berbecul ce-i străjuiesc camerele.
Singurul veteran ex-prizonier din această zonă se bucură de orice clipă pe
care timpul, atît de zgîrcit, i-o oferă cu dărnicie, atît lui, cît şi unui frate mai mare cu
opt ani, fostul învăţător din Mangalia, Nicolae Rădeanu.
Născut la 14.04.1920, în Moldova (sat Fundătura, com. Frumuşelu,
actualmente Glăvăneşti, jud. Bacău), orfan de tată, cu doar patru clase, a fost nevoit
să se căsătorească de tînăr, cînd, după un an cu actuala nevastă, a fost luat în
armată, la 10.02.1942.
-Buzunare cusute, manta cu gulerul lăsat, de ne îngheţau urechile, am parcurs
cele trei luni de instrucţie şi, apoi, am fost vărsat la Regimentul 24 Infanterie Tecuci,
Divizia 21. Fiind făcut fruntaş, am beneficiat de o permisie de o lună, ca absolvent al
şcolii de gradaţi, la care s-au mai adăugat încă două luni, prilejuite de naşterea
primului copil. Alte creşteri în grad au fost cea de caporal, în satul Nădejdea, de lîngă Cetatea Albă, şi cea de sergent, lîngă
oraşul Cahul.
După aceea, am fost duşi în bivuacul din Drăgăneşti, la 20 km de Tecuci.
Cîte amintiri nu am!
Într-o noapte din primăvara lui 1944, pe la 2,00, vine ofiţerul de serviciu care ne-a anunţat că trebuie să plecăm la
garnizoana din Odesa, la paza portului. De aici, am răspuns, apoi, de paza Uzinei Electrice, pe drumul spre Nikolaiev. Fiind
acolo un slt., care nu ştia mai nimic din ale frontului, mi-a fost încredinţată comanda plutonului. Cum luptele se apropiau
dinspre Nicolaiev, mi s-a spus că voi face parte din trupele de „sacrificiu”, pentru a asigura retragerea celorlalte trupe.
Am luat plutonul şi am mers spre Tiraspol, unde erau deja trupele
sovietice. La Beliaivka, unde erau şapte capete de pod, un colonel, după ce s-a
interesat din ce divizie suntem, ne-a oprit, lăsîndu-i pe ceilalţi să treacă Nistrul,
astfel că unitatea s-a împrăştiat prin tot Tiraspolul. Am fost îndrumaţi spre Galaţi
şi am ajuns, după cinci zile, la Răscăieţi, chiar a doua zi după Paşti. Soldaţii
mîncau porumb şi făceau haz de necaz:
„-Dle sergent, boabele astea sunt ouăle noastre de Paşti!”
La Răscăieţi, pe malul Nistrului, unde am fost retrimişi, am ţinut acolo
frontul. Nu aveam nici aici comandant de pluton, aşa că tot eu a trebuit să
răspund de cei 25 de oameni, pe un front de 400 m. În centru, aveam o cazemată
mascată. Într-o dimineaţă, un subordonat a refuzat să mai stea în ea, speriat de
gloanţele care loveau pereţii de lîngă el.
-Dă-mi puşca cu lunetă, i-am cerut eu şi, uitându-mă cu atenţie, am
desoperit lunetistul inamic într-un pom stufos. Am tras şi l-am zărit căzînd. Am
aşteptat să văd dacă se mai suie, dar n-a mai urcat în copac.
Într-o altă noapte, am văzut o barcă pe Nistru, legată de o funie ce traversa fluviul. Am cerut soldaţilor să plaseze
trei mitraliere şi să-i secere pe cei din ambarcaţiune. Curios este faptul că ei nu au tras nici măcar un foc, ceea ce i-a
determinat pe superiori să-mi ceară justificarea folosirii muniţiei.
În pădure, ruşii făcuseră cap de pod. După ce nemţii au bombardat-o masiv, a rămas acolo toată muniţia inamicului.
Un subordonat a luat un obuz şi, făcând o improvizaţie, a vrut să tragă cu el, dar acesta a explodat, omorîndu-l pe loc. A fost
nevoie să-i mint pe superiori că ne-a atacat artileria rusă.
După trei zile, ne-au orientat, de data asta, spre Iaşi. Stăteam într-un şanţ de comunicaţii şi-mi amintesc de o salvă de
katiuşe care a ras totul acolo. Cu ruşii, apoi, ne-am întâlnit într-un şanţ anticar, trăgînd orbeşte unii într-alţii, zi şi noapte.
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Într-o seară, pe la 9-10, ruşii au rupt frontul. Am fugit în Pădurea Ioanei, satul Slobozia, unde ne-am odihnit cei şapte
inşi rămaşi, după care am luat-o, pe jos, spre oraş. Fiind ocupată Bulgarika, am mers către Ismail, tun lângă tun, în retragere
cu nemţii.
Ne-am propus să intrăm în satul Acmanghit (azi, Bilolisiia), traversând o apă, în care am aruncat hainele militare şi
armele. Am găsit înţelegere la un sătean, cu cazarea. Dimineaţa, am ieşit în drum, unde ne-am întâlnit cu o maşină, din care o
femeie-soldat ne-a cerut:
„-Davai karandaş i ceas!”
Au făcut din noi o coloană de 2.000 de prizonieri. Frig, vânt! Ca în august, eram îmbrăcaţi subţire! Ne-au dus la
Tiraspol, două zile şi două nopţi, după care ne-au culcat pe paie, căpătînd, în sfîrşit, o gamelă de mîncare. În coloană cîte o
sută, mergeam la Nistru, să luăm apă. Apoi, ne-au urcat în „bou-vagoane”, stînd pe jos, cu genunchii la gură. Ne urinam pe
fereastră. Am tot mers şapte zile şi, la un moment dat, am leşinat. Un plutonier a bătut cu picioarele în uşa vagonului
strigînd:
„-Moare un om aici!”
M-au tîrît pînă la nişte bălţi de ploaie, m-au spălat pe faţă, mi-am
revenit şi .. am înviat!
Asta a fost cel mai greu, pentru mine.
Am mers pînă în Donbas, lîngă oraşul Novişatinski, în bazinul
Doneţk, în lagărul 7.800 / 12.
(N.n.: Cel mai important bazin carbonifer este bazinul Donbas, din
Ucraina, care participă cu aproape un sfert la producţia C.S.I. Acest
zăcămînt conţine circa 300 de straturi, din care sunt exploatate peste 100.
Deţine atît cărbuni cocsificabili (40%), cît si, mai ales, energetici. Bazinul
are o poziţie geografică favorabilă, fiind situat in apropierea zăcămintelor
de minereu de fier de la Krivoi-Rog şi Kerci şi a unor importante căi de
transport (Marea Neagră, canalul Volga-Don), ceea ce a favorizat
dezvoltarea uneia dintre cele mai importante regiuni industriale. Mari
cantităţi de carbuni cocsificabili exploataţi din acest bazin sunt trimise spre
regiunea central-europeană a C.S.I. sau la export, iar o parte este folosită
în industria din partea sudică a C.S.I.)
După ce ne-au selectat, ne-au băgat în mina de cărbuni. Eu, după
două săptămâni petrecute la infirmerie, m-am vindecat şi m-au băgat într-un
pluton de încărcat vagoane, la „părusk”. Atunci, m-am îmbolnăvit de
reumatism, la genunchiul stîng. Seara, mergeam la infirmerie, unde doctoriţa
îmi spunea în ruseşte că n-am nimic. Vara, mă refăceam la tîmplărie, iar, cît
ţinea iarna, reveneam la încărcat cărbuni.
Cum ştiam să fac şi sicrie, un plutonier-major mi-a cerut să-i fac un sicriu de copil. Am fost, însă, aspru certat şi
înjurat de ... cruce de către un maior, pentru că nu o făcusem, fiindcă nici nu mi se ceruse acest lucru.
Cînd ne venea schimbul, mergeam la baie, la etuvă, unde ne interesam mereu care mai este situaţia. Mulţi aflaseră de
la mine că vom merge, în curînd, acasă.
Într-o zi, mi s-a spus:
„-Adună 10 oameni, că mergeţi acasă cu maşina (60 km), 10 oameni, printre care 4 dogari, 2 tâmplari, 2 dulgheri) ...
Ne-au pus, însă, chiar atunci, să facem un birou, în doar o săptămînă, cu acoperiş, 2 ferestre, 4 uşi. Treceau deja coloane de
oameni spre tren, dar noi tot munceam. Cînd am terminat, comandantul lagărului, un colonel, ne-a felicitat, ne-a strîns mîna
şi ... ne-a dat cîte o pufoaică, drept cadou.
Am plecat, în sfîrşit, cu trenul, tractat de trei locomotive, cu şaizeci de vagoane, avînd paturi suprapuse, pînă-n Iaşi,
prin Ungheni. Oprirea se făcea, apoi, la Tecuci şi Focşani. Din cei coborâţi la Iaşi, unul a ajuns noaptea acasă, unde nevasta
şi concubinul ei l-au ucis şi îngropat în curte, fiind descoperit de cîine. Copiii, văzîndu-l, au chemat vecinii. Alt caz similar a
fost la Focşani, unde nevasta l-a otrăvit pe cel abia sosit din prizonierat. Aşa că am fost sfătuiţi să nu tragem imediat acasă, ci
la vecini. Aşa am făcut şi eu, mergînd la un văr, care, dimineaţa, a şi răspîndit vestea, venind o mulţime de consăteni să mă
vadă.
Membru de partid nu am fost, ci doar deputat.
În Mangalia, am venit în 1962, chemat fiind de către fratele meu, care îmi găsise un loc de muncă în şantier.
Ulterior, m-am transferat la I.H.R Neptun, de unde am şi ieşit la pensie.
Decoraţii nu am, ci doar „Medalia comemorativă”, acordată de preşedintele României, Emil Constantinescu, în
1997.
Am şi acum scrisori din prizonierat, căci ne permiteau să scriem doar 15 cuvinte, cu excepţia celor fruntaşi,
„stahanoviştii”, care puteau scrie toată pagina.
Prima scrisoare a găsit-o pe nevastă-mea surprinsă peste măsură. A luat scrisoarea şi s-a dus s-o citească în sat.
De atunci am început să retrăiesc!
De-aia am zis: „Mort am fost şi am înviat, pierdut am fost şi m-am găsit!..”
Interviu realizat de slt. (r) Emil-Corneliu Ninu
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de Cruţiu Delasălişte
(Director- proprietar „Marea Noastră”, 12 decembrie 1927)
Consemnează: Prof.Güner Akmolla
Activitatea literară pe care o desfăşurăm în colaborare absolut cultural-literară cu distinsul colectiv al revistei
”Arma Pontica”, revistă de cultură, informare şi atitudine a Asociaţiei „Cultul Eroilor”-Filiala Constanţa, a
cunoscut deja o formă originală, adăugându-se ca artă şi atitudine la acel act unic de „model interetnic”de
convieţuire armonioasă dobrogeană.
Cum revista noastră de cultură „EMEL-IDEAL” apare bilingv şi a împlinit de curând 8 ani, bucurându-se
de recunoaştere aici, în Dobrogea //România, dincolo, în Crimeea //Ucraina, apoi în Turcia, Azerbaigean,
Tataristan, Canada, SUA., noi, redacţia, am reconstituit patrimoniul nostru cultural şi am considerat că marele
public cititor trebuie să nu uite „tezaurul” de istorie şi civilizaţie comun.
De aceea, amintind aici celebrele cuvinte ale Poetului nostru Naţional Memet Niyazi( 1878-1931): „tătari,
voi sunteţi de acum fiii României, îi aparţineţi în calitate de cetăţeni loiali şi de creatori de civilizaţie”, redăm
doar două versuri din poezia considerată de noi „artă poetică”:
„Eu sunt tătar, le răspund celor care întreabă...
Sunt un tânăr tătar care–şi cunoaşte bine istoria străbună”.
(G.Akmolla, volum bilingv, „Poeme nemuritoare” //”Olămsăz Şiirler”, 2007)
Aflându-ne într-un asemenea context cultural ce defineşte cultura ca o esenţă a divinităţii umane în afara raselor
şi a graniţelor, readucem în memoria prezentă pe toţi eroii pământului sfânt românesc cu această poezie a dlui
Cruţiu Delasălişte, poezie dăruită redacţiei de către dl ing. Erdin Ismail, salariat al bibliotecii judeţene Constanţa,
„Ioan N. Roman”.
Poezia a fost publicată în limba română şi în limba tătară crimeeană, în revista „Emel”//”Ideal”, nr. 11,
iulie, anul 2006 ( an 76 de la apariţie).
Dar floarea neamului s-a stins
Din câteşipatru unghiuri
Şi crud se pătrundea învins
La mume pieptu-n junghiuri.
Iar printre mume de români
Trecea şi Dobrogeana,
Ce greu gemea sub alţi stăpâni
Şi trist îi plângea geana.

„Potop de moarte, guri de foc
Cutremurau văzduhul,
Cădeau flăcăi din loc în loc
Şi crunt îşi dădeau duhul.
Deasupra şanţurilor, dârji,
Se ridicau băieţii
Şi ar fi luptat chiar şi cei din cârji,
Rămas bun dându-şi vieţii.

C-avea şi ea copiii ei,
Ba musulmani chiar unii,
Cari au luptat ca nişte smei,
Răzbind-o ca nebunii!

În colbul de la Mărăşeşti,
Gemea răzbit duşmanul,
Iar oştile împărăteşti
Duceau întreg avanul.
Răzbeau românii durduind,
Căci moartea era în viaţă –
-Vai, ce-a simţit atunci căzând
Oştimea cea semeaţă!

-Vai, are-o lege Dobrogea,
O lege sfântă lege,
Să n-aibă ca ea nimenea
Un drag mai sfânt ca rege!
.............................................
Şi printre fiii Dobrogei
Vestiţi în vitejime,
Ai fost în fruntea gloriei
Şi tu, măi Kiazime...

Au cetluit ai noştri cu legi
De –a pururi grăitoare
Ce-or trebui să simtă-n veci
Duşmanii orişicare.
...................................
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Ca fraţii ai plătit şi tu,
Allah să-ţi răsplătească!,
Credinţa ce te străbătu
De ţara românească!

Dar tu, uitând amarul lor,
Eşti lângă marea noastră,
Sub soare veşnic zâmbitor,
În zarea cea albastră.

Între vitejii musulmani
Căzuţi în luptă cruntă,
Tu n-ai în urma ta orfani,
Dar gloria ta-i sfântă.

La sânul Dobrogei dormind,
Ţi-a–ngăduit destinul
Să-ţi râdă luna răsărind
Când cântă Muezinul.

Că-n veci Allah din cer va şti
Profund să preaslăvească
Pe musulmanul luptător
Din ţara românească.

De sus, din vârf de minaret,
Să-ţi spună rugi din vise,
Să nu mai ştii nici un regret
Sub ceruri larg deschise.

Şi lui eu însumi slavă azi
I-aduc, că-n grea osândă
Ne-a stat cu fiii lui zăgaz
Şi neamului isbândă.
***
... Cu tine, acasă revenit,
A fost milos norocul,
C-ai noştri, ştiţi c-au adormit
În ţară, prin tot locul.

Căci ţărna noastră ştie ea
Cum ne-a–nfrăţit cu glia
Şi-n ea vorbeşte Dobrogea
Şi râde România!”
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Motto: “Eroi au fost, eroi sunt încă
Şi-or fi în neamul românesc…”

De câţiva ani, fraţii George şi Emil-Corneliu Ninu din Mangalia,
judeţul Constanţa, au concretizat un gînd drag lor, ce-i mistuia de mai mult
timp: să-i ajute pe copiii gorjeni din Căpreni, satul natal al părinţilor
acestora, Ninu I. Constantin şi Aurelia (născută Cătănoiu).
“Deşi tatăl nostru a cărat familia după el, prin Craiova, TurnuSeverin, Tîrgu-Jiu şi Mangalia, noi ne-am simţit întotdeauna copii ai satului
Căpreni, unde ne petreceam vacanţa de vară. Am primit, de aici, seva
străbună, bătînd cu picioarele goale potecile miriştilor, cărările de pe
dealurile Gruiului, ale Culei, pe unde treceam spre Bibeşti, singura gară din
apropiere, la 12 km de mers pe jos sau cu carul bunicului, fostul primar
ţărănist, Cătănoiu Dumitru, cunoscut sub numele de nea sau moş Costea,
potecile Caprei, ale Călugărului, Pegenilor sau ale Artanului, unde mai
păşteam şi noi vaca şi boii. De aici, am luat tinereţea fără bătrîneţe a firului
de apă al Amaradiei, unde căutam botîile pentru a ne arăta, musai,
priceperea în a înota, a ne arunca în apa nămoloasă ce ne ustura nările sau a
ne cufunda, prin “călcarea nisipului”, în nămol, pînă la brîu, luptîndu-ne,
apoi, să putem ieşi, cu pielea arsă de razele unui soare oltenesc, parcă mai
plin de vipia amiazei mari, decît cel de la malul mării. De aici am furat
tihna umbrei ce ne-o ofereau, gratuit, arinii de pe maluri, de ale căror crengi
ne agăţam şi ne dăinăiam, pînă cînd, lemn moale, se apărau rupîndu-şi din
prinosul de crengi aromate, ce ne îmbălsămau mîinile zdrelite. Aici am
sorbit din căucele izvoarelor cu brotăcei, de sub coasta dealurilor de la via lui Slăvuţeanu ori de la Culă, sau din găleţile
fîntînilor cu ochiul vigilant al lui Dumnezeu de pe troiţele ce purtau numele morţilor ce au însufleţit acele locuri. Tot aici
ne-am scufundat în lectura cărţilor împrumutate de la biblioteca satului, învăţînd pe dinafară tot Luceafărul eminescian,
savurînd acel “la dolce far niente”, cînd ograda bunicilor cădea în toropeala amiezilor din lunile lui cuptor şi gustar. Aici am
prins ceva-ceva din înţelesul aforismului blagian ”Eu cred că veşnicia s-a născut la sat…”, descifrînd farmecul muncii la
cîmp, unde o însoţeam pe bunica ce ducea pe cap baniţa cu oalele ce se păstrau calde încă, învelite în ştergare, pentru cei
care culegeau aurul grâului cu secerile ascuţite cu cutea prinsă la brîu sau care întorceau brazdele, despuind pământul de
miriştea atît de crudă cu tălpile noastre goale. Aici făceam colaci de colb umezit cu urina noastră, în mijlocul drumului, pe
care, de două ori pe zi, trecea RATA leneşă de la Craiova spre Hurezani şi retur. Aici am furat şi primele sărutări de pe
buzele atît de calde ale unor copile cu trupuri de zînă. Aici am înţeles, mai târziu, umilinţa şi neputinţa celor care trebuiau
să-şi ducă recoltele la Bibeşti, cu carele, ameninţaţi cu arestarea pentru păcatul de a fi chiaburi, cu mai mult de patru hectare,
devreme ce “exploatau munca altora”, bătrîni singuratici, gînditori la destinul copiilor şi nepoţilor plecaţi la oraş. Aici am
aflat despre întovărăşirile ce au precedat cooperativizarea. Aici am resimţit deosebirea dintre horele din curtea Căminului,
unde lăutari vestiţi ţineau hangul, cu contrabasele şi chitarele lor, unor viori fermecate (culminînd cu cea a vestitului Dindiri
din Cărbuneşti) şi muzica nouă, răsunînd din difuzoarele urcate pe o scenă scîrţîitoare de pe care se luase ecranul vlăguit de
filmul cu jurnalul de ştiri despre victoria socialismului în fabrici şi pe ogoare şi, bineînţeles, cu vizitele de lucru ale aleşilor
neamului, Gheorghiu-Dej sau Nicolae Ceauşescu, în duduitul grupului electrogen de la moară. Aici ne-am rugat şi noi, în
gînd, să se introducă mai repede curentul electric, săturaţi de lampa chioară, ce trebuia îndopată cu gazul luat de la
cooperativă pe ouăle cîtorva găini rătăcite prin curţile cu scînduri putrede ale gardurilor.
Tatăl nostru a beneficiat de o şansă unică, întrucît, în preajma adunării norilor negri pe cerul Europei şi, apoi, al
întregii lumi, după satisfacerea stagiului militar, a urmat cariera militară şi a absolvit Şcoala de Subofiţeri de Artilerie de la
Dadilov. Iată cum, penultimul născut dintr-o familie numeroasă de şapte copii a putut să-şi întemeieze o familie, după ce se
călise în lupta vieţii, ca salahor ce-i ajuta pe constructorii căii ferate din Constanţa sau ucenic la Fabrica de Încălţăminte
“Malaxa”, în Bucureşti. Viaţa-i de militar a fost foarte dură, ca şi cea civilă, de altfel, şi, cu atît mai mult pe front, unde şi-a
făcut din plin datoria. Observator în linia întîi, sub focul lunetiştilor sau al mitralierelor, al bombardamentelor sau al
atacurilor inamicului, a fost decorat pe toate fronturile, atît din Răsărit, cît şi din Apus, ca subofiţer artilerist, obţinînd o
mulţime de medalii, poate şi pentru faptul că, deseori, îi înlocuia, în cele mai periculoase misiuni, chiar pe şefii săi. Aşa se
face că mulţi dintre camarazii săi, superiori sau subordonaţi, şi-au lăsat oasele pe cîmpurile de la Ţiganca, Cotu-Donului, în
asediul Budapestei sau în munţii Tatra.
Apreciat în sat pentru hărnicia lui, încă dinainte de armată, plătit cu ziua, “s-a ajuns”, cum se spune la ţară, devenind
subofiţer. Aşa se face că a îndrăznit şi a cerut mîna fiicei fostului primar ţărănist, care, după cum prevedeau regulamentele
militare, a trebuit să-i ofere miresei o dotă corespunzătoare, pentru a obţine aprobarea comandantului de artilerie de la
Craiova. Din păcate, după Evenimentele din Decembrie 1989, s-a avut grijă ca volumul al patrulea al registrului funciar de
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dinaintea coopertivizării să fie ars în primărie, nerecunoscîndu-i-se dreptul mamei asupra terenului de la ciutură, dat de
bunici pentru a-şi înălţa, aici, o casă. Cum, ca militar, după declararea republicii (30 decembrie 1947), nu se mai punea
problema împroprietăririi cuvenite pentru decoraţiile pe front, aşa se face că nici în momentul de faţă această problemă, a
drepturilor oferite de statul român, este departe de a fi rezolvată.
Mama, fără terenurile din actul dotal, din Căpreni, în proces cu moştenitorii fratelui ei, tatăl, scos în rezervă în 1956,
pentru că avea la dosar dovada deţinerii “Crucii de Fier”, cu acordarea a doar 352 metri pătraţi intravilan, din cei 500
cuveniţi, în oraşul Mangalia, iată consecinţele unor acte de bravură, încununate cu cele mai de seamă distincţii de pe front:
“Virtutea Militară”, “Seviciul Credincios”, “Bărbăţie şi Credinţă”, “Crucea de Fier” (germană), medalia sovietică “Victoria
împotriva Germaniei Hitleriste” (“Pobeda”) ş.a.
Cît de mult a însemnat descoperirea altei realităţi decît cea a satului a fost o revelaţie, a cărei importanţă ne-a
împărtăşit-o şi nouă, marcîndu-ne, totodată.
De aceea, am convenit amîndoi fraţii să încercăm,
după moartea tatălui, în 2004, să ne aducem prinosul de
recunoştinţă pentru ce au făcut părinţii noştri pentru noi,
ajutînd copiii din Căpreni, defavorizaţi sau cu merite
deosebite (premianţi), să vadă şi să înţeleagă lumea, atît de
variată şi cu atîtea oportunităţi. Trebuie să prindă şi ei trenuri
pe care cei mai mulţi nu le vor mai putea lua pe acest drum
spinos al vieţii.
În ultimii doi ani, la dispoziţia cîtorva elevi de la
“Şcoala Veche de la Tîrg”, cum o numesc căprenenii, am pus
apartamentul părinţilor, cu ocazia Zilei Marinei, a Stămăriei
Mari şi a Festivalului “Callatis”, devenit, din acest an,
Festivalul “Mangalia”, la mijlocul lunii august.
Dacă, anul trecut, deplasarea dus-întors a celor patru
copii, însoţiţi de un cadru didactic s-a făcut cu autoturismul
propriu, anul acesta fiind mai mulţi (9), drumul s-a făcut cu
trenul. Avînd cazarea gratuită, masa preparîndu-şi-o singuri,
cu osîrdia dnei profesoare Vlăduţ Manuela, sau oferindu-le chiar noi, ocazional, alimentele sau cîte o masă savuroasă din
peşte. Itinerariile unor excursii organizate special pentru ei au cuprins obiective interesante, precum Monumentul “Tropheum
Traiani” din Adamclisi, Peştera Sf. Andrei, Acvariul, statuia lui Ovidiu, Muzeul Marinei, din Constanţa, sau Muzeul
Naţional de Arheologie, geamia “Esmahan Sultan”, Muzeul Marinei, spectacolele de pe scena-scoică din acvatoriu, de care
copiii au fost încîntaţi, venind în contact direct cu unii interpreţi de muzică uşoară sau populară, invitaţi din ţară ai primăriei
Mangalia, de la care au obţinut şi autografe sau CD-uri originale cuprinzînd creaţiile acestora sau cărţi cu autografe ale unor
autori locali.
Desigur că ceva-ceva le va rămîne
în amintire, iar subconştientul lor va
scoate, din cînd în cînd, la suprafaţă multe
din trăirile şi emoţile de la mare, făcîndu-i
să se simtă mîndri că avem o istorie a
noastră, deosebită, că frumuseţile şi
bogăţiile ţării ne vor permite, cîndva, să
fim apreciaţi la justa noastră valoare, în
lumea întreagă.
Am încercat, totodată, să legăm
una din şcolile oraşului şi cea din comuna
Căpreni prin parteneriate, schimbul de
experienţă didactică, competiţiile culturale
şi sportive existînd în calendarul acţiunilor
viitoare, derulate cu Şcoala “Sf.Andrei”.
De asemenea, ne propunem o
implicare mai mare, dată fiind perioada de
criză, pe linia acordării de ajutoare
materiale şi financiare unor copii cu
probleme sociale din sat, în sensul înfiinţării unei burse, “NINU”, şi a procurării de rechizite, îmbrăcăminte şi încălţăminte
pentru aceştia.
Dar iată cîteva rînduri de mulţumire chiar din partea însoţitoarei acestor copii, din ultimii doi ani, dna profesoară
Vlăduţ Manuela, după primirea unor poze înregistrate de către noi, cuvinte care spun totul:
“… Vă mulţumim din suflet pentru frumoasele poze pe care ni le-ati trimis şi pentru urările de bine.Sunt imagini
de neuitat ce ne încântă sufletul şi sper să-i ambitioneze şi să-i motiveze şi pe alţi copii să fie pe locul întâi. Bunul
Dumnezeu să vă dea multă sănătate, realizări şi împliniri atât d-voastră, familiei, cât şi domnului George cu familia. Vă
aştepam pe la noi. Cu tot respectul, fam. pr. Vlăduţ Manuela şi Emilian”
29

Comandor (r)Întorsură-Moldoveanu Ioan
Născut la 15 ianuarie 1936 în comuna Preuteşti, satul Basarabi, judeţul
Suceava, Bucovina, urmează cursurile elementare în comună. La Fălticeni,
termină liceul „Nicu Gane”. Îşi dorea să urmeze filozofia, dar, neavând
posibilităţi materiale, renunţă, preferând „Şcoala Superioară de Marină”Constanţa.
După terminarea cursurilor, ocupă diferite funcţii în Marina Militară,
pe linie de transmisiuni. La cerere, este detaşat la I.P.O. – Tulcea
(Intreprinderea de Pescuit Oceanic), unde obţine şi brevetul de căpitan de
cursă lungă, prestând serviciul timp de opt ani (până în 1977).
Reîntors între cadrele active ale Marinei Militare, este numit în funcţii
de conducere, absolvind, în această perioadă, şi cursurile „Academiei
Militare Generale” - Secţia Marină.
Pensionat la vechime, în anul 1993, se angajează, în calitate de
comandant de navă, la Institutul de Cercetări Marine, apoi la o companie
româno-turcă, până în anul 2004.
Scrie pamflete la ziarele „Şansa”, „Albatrosul românesc”, ”Atac”,
”Jurnalul de Constanţa”
şi alte publicaţii.
2004: ”Iubiri cărunte
de catarg”. Primul volum
de poezie reprezintă un
prilej pentru a depăna
amintiri, cu prieteni, colegi şi cunoscuţi, despre marea care i-a unit
pentru totdeauna.
2006: ”Pe creste de valuri” reprezintă cel de-al doilea volum de
versuri, adresate familiei, colegilor, prietenilor. Cartea cuprinde
gândurile de senectute, purtând cititorul din Moldova natală până în
cele mai îndepărtate ţinuturi ale Terrei.
2008: ”Cearta cu valurile” este o ceartă cu o lume nedreaptă, cearta
cu sine însuşi. Autorul, om mereu vesel, mereu trist, mereu sarcastic, mereu compătimitor, iubeşte enorm viaţa, familia,
nepoţii, dar marea rămâne sacra lui iubire.
Parcă presimţindu-şi sfârşitul, îşi numeşte ultima poezie din volum:”Grăbeşte-te, nea Jane”:
„Grăbeşte-te, nea Jane, cât mai poţi / Să laşi în urma ta o amintire / Aşa cum lasă-ntreaga omenire / Ce ai mai bun
pentru urmaşii toţi!... „
La 13 aprilie 2009, se stinge din viaţă .

Bunicul ..., o Poveste
de Petru-Stelian PANAITE
Poveştile bunicului, ”bătrânul lup de mare”, chipul lui blând, zâmbetul cald, povaţa-i înţeleaptă..., toate le port în inima
mea.
Mă strecuram în braţele lui, privindu-l în ochi: „Jane, spune-mi o poveste”. Şi toate poveştile începeau în Ţara „cu dulce
grai”, numită Bucovina.
Am aflat că acolo, într-un sătuc de sub poala pădurii, a văzut lumina un băieţel cu priviri verzi, largi, atât de largi, încât
să încapă în ei întreaga lume. „Copil din flori”, spuneau sătenii. Iar eu îmi închipuiam o zeitate a pădurii adunând flori
sălbatice şi împletind un trupuşor care, nu ştiu cum, poate sărutat de ea, s-a însufleţit.
Şi anii treceau în poveştile bunicului. Copilul cu ochi largi şi verzi creştea, ocrotit de bunica lui, căreia îi spunea „mamă”.
Fiindcă, era să uit, „zeitatea pădurii” a trebuit să dispară, de ruşinea satului, dar şi de teama mâniei părintelui său. (....)
Bunicul îşi ascunde o lacrimă în geană. Ochii lui verzi caută timpul de demult, apoi surâd.
Chemat de pădure, ducea vitele la păşunat. Strivea între degete iarba crudă şi privea cerul înalt. Sub cap, îi ţinea loc de
„pernă” manualul de algebră. (...) Sfârşit de an şcolar. Învăţătorul strigă premianţii clasei. Fetiţei cu cosiţe întunecate
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„domnul”îi aşază pe creştet o cununiţă din flori „de glastră”. (...) Şi în povestea bunicului urma un haz nebun. Căci următorul
chemat la premiu era „flăcăul” cu ochi verzi. Cu bucurie, a primit cele câteva cărţi oferite de învăţător. Erau, la urma urmei,
răsplata muncii lui. (...) Dar ochii verzi ai copilului au căpătat reflexe metalice... Înecat de furie, şi-a smuls coroniţa de pe
creştet. (...) „Paulică, era împletită din ochiul-boului, din ochiul boului, adică, dacă eu eram sărman, nu meritam o coroniţă
din flori de glastră?!...” Acum bunicul râde şi râd cu el... Păi, cum să fie altfel, dacă „domnul” învăţător îi era frate vitreg?!
„Poveşti adevărate, bunicule!”...
Lumina cărţii călăuzeşte paşii băiatului spre „oraş”, la Fălticeni. Şi anii de liceu leagă prietenii şi camaraderii durabile în
timp.
Soarele dezmiardă nisipul galben auriu. Închid ochii. Valurile îmi mângâie
auzul Ţipătul unui pescăruş sfâşie liniştea „insulei”. Lângă mine, bunicul priveşte
nemărginirea apei. (...)
Şi iar se ţese o poveste: Copilul cu ochi verzi a devenit bărbat. L-a călit timpul,
l-au întărit necazurile. A părăsit satul, călătorind spre împlinirea unui destin, căci îl
chema marea lui iubire: Marea. Şi cu ea a făcut legământ întru veşnicie. (...)
„ Bunicule, spune-mi o poveste”... şi, de pe ţărmul însorit, ajungeam, alături de
bunicul, în Nord. Ochiul lunii clipeţşte în valurile îngheţate. Stelele parcă îţi intră
în pori, odată cu firul de ger. Talazuri se sparg de „burta navei”, într-un vuiet
asurzitor. Marinarul dârz ţine drumul drept. (...) Nava şi-a găsit liniştea în port.
Marinarii veseli pun piciorul pe uscat. Au lăsat în urmă uraganul. Fete frumoase îşi
leagănă şolduri rotunde pe faleza înfiorată de briză. Lumini roşii străpung
spasmodic picăturile nopţii. (...) Poveşti cu fete ciocolatii îmi spune acum bunicul.
Sunt camaradul lui ... Şi-am păşit în adolescenţă.
Vorbim „ca-ntre bărbaţi”, vrute şi nevrute. Camera bunicului mi-a devenit
refugiu. Păianjeni de mare, pisici de mare, peşti-balon, broasca de Galapagos
...”colecţia lui Jan”. Animalele astea marine, lăcuite şi puse pe panoplii sunt parte
din „averea” bunicului. Fiecare are povestea ei. Cu ochelarii căzuţi pe nas, bunicul
meştereşte un vapor. Taie fâşii din cutii metaliceşti, le modelează: o timonă, o elice
... Bunicul şi-a făcut o întreagă flotă. Pe masă, stau răvăşite o mulţime de foi înnegrite de scrisul mărunt al bunicului: „Iubiri
cărunte de catarg”. (...) Nu ştiu dacă bunicul are harul rimei, dar, sigur, sufletul lui este poezie. Îşi aşterne gândurile pe
hârtie. Şi iar prind viaţă poveştile.
Gândurile bunicului înfruntă valurile timpului. Şi bărbatul cu ochii verzi şi largi simte „sarea mării în sânge”, „poartă
briza în suflet”: „Pe creste de valuri”.
Bunicul ne soarbe din ochi pe fiecare. Este fericit când, la sfârşit de săptămănă, i se umple casa. Stăm toţi la masă şi
sporovăim. Acum, împart camera bunicului cu Angelina, verişoara mea. Fetiţa asta a venit pe lume la momentul potrivit:
zâmbetul ei azuriu înveseleşte bătrâneţea bunicului.
Mă simt responsabil şi eu. Acum, poveştile bunicului se împart la doi. Vorbesc despre peştişori aurii, despre sirene, căluţi
de mare..., despre „Împărăţii de azur”.
Rămân confidentul bunicului. Aş vrea ca timpul să rămână în loc pentru el. Căci gândurile îi zboară din ce în ce mai des
către „dincolo”. În poveştile lui, marinarii îşi găsesc liniştea pe fundul mării. Apele îşi botează „lupii”, arătându-şi cruzimea.
Cei hotărâţi sug puterea mării şi devin neînfricaţi.
Bunicul cochetează cu Bacchus: la o cană cu vin, limba i se dezleagă. Îi acopăr slăbiciunea ... De-ar şti bunica ...
Povestea îşi toarce firul ...
Ultimul gând al marinarului este să cunoască îmbrăţişarea mării. Nu pământul, ci apa. Într-un sac de „tendă albă.” Îl vor
prohodi pescăruşii, cu ţipătul lor sfâşietor. Rămâne echipajului datoria de a „mirui” valurile cu un butoi de rom(...)
”Bunicule, glumeşti!” Şi ochii verzi sclipesc luminaţi de un zâmbet pişicher. Bătrânul lup de mare îşi măsoară puterile „pe
creste de valuri”. Uneori, îl îneacă tristeţea nedreptăţii. Şi, uite aşa, începe „cearta cu valurile” şi cu lumea, care, pentru cei
cu părul cărunt, pare nedreaptă.
Poveştile bunicului sunt mai întunecate acum. Şi eu mi-am pierdut, parcă, răbdarea de a le asculta. După o zi petrecută cu
prietenii la „parcour”, intru, în sfârşit în camera bunicului. Mă priveşte cu ochi senini: ”Să fii bărbat, demn şi adevărat!” Nul las să aibă timpul de a mă certa pentru absenţa mea îndelugată. „Bunicule, spune-mi o poveste!” (...) „Am glumit, cândva,
cu moartea, / Pe ocean într-o furtună ... / Eram la Virgins Rock noaptea, / Ziua a fost vreme bună...”
Şi, în poveste, marea se răzvrăteşte, umflându-şi valurile: ”Geme-n zbucium tot vaporul, / Uraganul ne-a cuprins, /
Duduie din greu motorul , / Echipajul nu-i învins!”... Marinarii , oameni de iuspravă, stau la posturi. Nervii sunt încordaţi.
Prin radio, o navă franceză cere să fie salvate suflete: ”S.O.S”. Un val a rupt în două corpul navei. Două zile şi două nopţi sau luptat marinarii cu uraganul. Ajunşi la locul chemării, marinarii români au constatat că apele îşi luaseră tainul. (...)
Oftează bunicul şi-i face cu ochiul lui Bacchus: „Am glumit în Nord cu moartea, / Pe un pescador român, / Norocul ne-a
ţinut partea, / Azi glumesc lângă un sân(...)” ”Bunicule, mare pişicher eşti!”. Ne zâmbim complice, doar suntem „între noi,
bărbaţii”.
Şi timpul măsoară ani.
Bunicul se grăbeşte spre „Niciunde”. Poveştile lui călătoresc iar spre Bucovina, (....) în visele de noapte reapare „zeitatea
pădurii”.
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Într-o zi, bunicul „a glumit”... şi şi-a dat întâlnire cu „nelipsita Doamnă”. Şi, alături de aceasta, a plecat în „Olimp”, să-l
îmbrăţişeze pe Neptun. ...Ori pe Bacchus?
Au rămas între noi cuvinte nerostite. Lipsa bătrânului lup de mare mi-a întunecat sufletul.
Acum ,însă, sunt senin: ştiu că bunicul s-a numărat printre acei oameni care nu s-au lăsat trăiţi de viaţă. Om al pădurii, cu
sufletul dăruit mării, a fost un spirit liber: a iubit şi a fost iubit, a colindat mări şi oceane. În ochii lui verzi, a încăput o
întreagă lume, aşa cum i-au prezis ursitoarele.
Bunicul a crezut în prietenie, în camaraderie.
Bunicul a iubit locul unde a văzut lumina şi a trăit o viaţă cu marea în suflet .
„Bunicule, mai spune-mi o poveste!” (...) Din depărtări, bunicul îmi zâmbeşte şi îmi face complice cu ochiul. Şi eu ştiu
(...) că va veni vremea când eu voi spune poveşti.
(...) Bătrânul „lup de mare” trăieşte în inima mea.

Fiecare generaţie priveşte înapoi în felul ei. La fel se gândeşte la ce va fi. Şi, într-un mod propriu, se uită la prezent.
În trecut, era puternic cultul eroilor.
Acum nu prea mai e „la modă“.
Putem imputa cuiva această scădere de interes? Evident că nu, deoarece s-au schimbat vremurile. Înainte, societatea era
aproape, în timp, de evenimentele războaielor, în care sute de mii de români s-au jertfit pentru ţară. Aproape în fiecare
familie, erau astfel de eroi; erau pomeniţi la biserică şi despre ei vorbeau copiilor părinţii, în special mamele (şi bunicile). Au
trecut mulţi ani şi urmaşii sunt la a patra sau a cincea generaţie de după eroi. Şi eroii au fost, încet, încet, uitaţi. În trecut, se
preocupau prea bine de venerarea eroilor şcoala, biserica, familia, organizaţiile de copii şi tineret, străjerii şi pionierii
primeau această educaţie nobilă. Mai erau monumentele şi cimitirele eroilor, şi Ziua Eroilor (uitată mulţi ani, şi mutată, pe
drept, în ultimul timp, de la 9 Mai, la Ziua Înălţării Domnului-aşa cum a fost când s-a instituit).
Surprind din anii interbelici o scenă de familie. O mamă cu doar patru clase primare strânge pe lângă ea, la gura sobei,
într-o seară de iarnă, cei trei copilaşi ai săi şi le spune cu voce blândă poezia „Muma lui Ştefan cel Mare“, mamă care nu
primeşte în castel fiul rănit în lupte şi îi zice „Du-te la oştire / Pentru ţară mori / Şi-ţi va fi mormântul înveşmântat cu flori“.
Şi acei copilaşi s-au făcut flăcăi şi, în ‚41, au plecat în război şi au murit pentru ţară.
Vă imaginaţi acum o mamă venită de la serviciu nervoasă, extrăgând din faţa monitorului calculatorului un băieţel şi din
faţa ecranului televizorului un băietan şi apucându-se să le recite poezii patriorice?
S-au schimbat vremurile.
Amarnic s-a schimbat şi preocuparea părinţilor pentru educarea patriotică a copiilor.
Ar mai fi ceva de făcut? Probabil că da.
Asociaţia „Cultul Eroilor“, cu mijloacele sale destul de restrânse, ar fi salutar dacă ar reuşi să contacteze sutele de preoţi
şi sutele de învăţători şi să le insufle ideea de a îndemna mamele să „investigheze“ trecutul familiilor lor, să „depisteze eroii
familiei“ şi să cultive în conştiinţele în formare ale copiilor respectul şi veneraţia faţă de înaintaşi.
Pare utopic!
Dar cred că este o datorie, una dintre datoriile celor care cinstim memoria eroilor neamului (familiile sunt formate din
neamuri). Copiii sunt duşi la şcoală pe străzi cu nume de eroi de părinţi şi bunici.
N-ar fi un efort prea mare să le spună câteva cuvinte despre acei eroi.
Ştiu că toată lumea are alte griji presante. Dar şi grija pentru sufletele celor din generaţiile viitoare nu e de neglijat. Cred
că e o DATORIE.
Mi-a plăcut ce a scris cugetătorul Lacordaire: „Între trecut, unde ne sunt amintirile, şi viitor, unde ne sunt speranţele, stă
prezentul, unde ne sunt datoriile“.
Să ne amintim, deci, şi de cei ce s-au jertfit pentru ţară şi să nu neglijăm datoria de a nu-i uita.
Şi eu am avut în familie soldaţi care au murit pe front, în cele două războaie mondiale.
M-a urmărit mereu gândul de a nu-i uita, poate şi pentru că am devenit militar de carieră şi, în mod sigur, din cauză că
învăţătoarea mea m-a pus, în 1941, la o serbare şcolară, să spun o poezie din patru versuri, pe care nu le-am putut uita
niciodată:
„Bunicul meu a fost soldat,
În război el a luptat,
Pentru ţară, rege, noi,
Alături de alţi EROI“.
Contraamiral în retragere George I. Petre
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Am fost colegi în aceeaşi instituţie aproape 18 ani, relaţiile noastre, ca militari, au fost oficiale, niciodată neavînd
posibilitatea să-l vizitez acasă pe plutonierul adjutant şef Ştefan Ciorîia, cel cunoscut de majoritatea cetăţenilor din oraş, în
semn de respect, ca “nea Fănică.”
Vizita la domiciliul acestuia a fost prilejuită de îndeplinirea unei “misiuni” din partea Asociaţiei Cadrelor în Rezervă şi în
Retragere din MAI, eu fiind desemnat să-i înmînez un ajutor material din partea asociaţiei.
În ziua stabilită, m-a aşteptat la
intrare, la ora exactă, punctual, aşa cum le
stă bine unor militari. După ce neam strîns mîinile cu căldură, mi-a mărturisit
surpriza şi bucuria pe care i le-a
produs această vizită neaşteptată, remarcînd
cu emoţie faptul că se bucură
nespus că, după 16 ani, de cînd a ieşit la
pensie, colegii încă nu l-au uitat. Sa bucurat şi de ajutorul primit, care-i va
permite să-şi procure la timp
medicamentele, pentru a ţine în frîu boala
care-l macină.
Deşi mă aflam într-o casă în
care era un om bolnav, am remarcat
curăţenia, aerul proaspăt şi bunul
gust care domneau peste tot, apreciind în
gînd că aici locuiesc oameni foarte
gospodari.
Ca vechi cunoştinţe şi colegi,
ne-am dat repede în vorbă, mai ales că nea
Fănică nu mai ieşise de mult din
casă şi era dornic să povestească.
Din vorbă în vorbă, am aflat că
şi-a început cariera militară la 20 de ani,
după
depunerea
jurămîntului
militar de credinţă faţă de patrie, la Şcoala
de subofiţeri din Orăştie.
La terminarea acesteia, în 1962,
a fost repartizat la Medgidia, iar, în 1972, a
fost mutat, în interesul serviciului,
la Miliţia oraşului Techirghiol, unde a lucrat
pînă în anul 1995, cînd a ieşit la
pensie, după 33 de ani de muncă.
În toţi aceşti ani, a urcat în ierarhia subofiţerilor pînă la cel mai înalt grad, plutonier adjutant şef, fiind recompensat cu 7
ordine şi medalii ale României, ca recunoaştere şi apreciere a meritelor din activitate. În funcţia de sectorist, pe care a
îndeplinit-o pe aproape întreaga carieră, a răspuns de obiective importante de pe raza localităţii Techirghiol. A rezolvat, cu
competenţă şi operativitate, numeroase sesizări şi plîngeri ale cetăţenilor şi autorităţilor, dovedind modestie, tact şi politeţe în
toate situaţiile. Este mîndru că şi astăzi, la atîţia ani după pensionare, oamenii vin şi-l consultă pentru rezolvarea unor
probleme de profil.
-Munca în Miliţie, ulterior în Poliţie, a fost foarte dură, continuă să relateze nea Fănică. M-am confruntat cu multe cazuri,
iar, pentru rezolvarea unora, a trebuit să muncesc împreună cu colegii zile şi nopţi. Pe vremea mea, nu exista program fix.
Veneam la serviciu la ora 7.00, chiar dacă noaptea fusesem în misiune. Plecam atunci cînd erau rezolvate toate problemele
zilei. Nu de puţine ori, cînd ajungeam acasă, găseam copii dormind, îi sărutam în somn, iar, la cîteva minute, primeam un
telefon, fiind chemat din nou la lucru, pentru rezolvarea unui caz nou apărut. În toată cariera mea, am fost permanent în
misiune. Plecam de acasă şi nu ştiam cînd mă întorc. De obicei, lăsam un bilet soţiei: ”Draga mea, am plecat în misiune, nu
mă aştepta cu masa. Mă întorc cînd termin. Fănică.” Iar soţia a fost foarte înţelegătoare, a avut multă grijă de mine, de copii,
de familie, în general, fapt ce a făcut ca, şi acum la bătrîneţe, să fim împreună şi să avem grijă unul de celălalt.
O misiune importantă a vieţii mele a fost educaţia copiilor, împreună cu directorul liceului din Techirghiol reuşind să
aducem pe calea cea bună mulţi tineri care intraseră în anturaje dubioase. Din căsătorie, am avut doi copii, dar am crescut
trei. Să mă eplic. În 1984, a fost alertat întregul personal al Miliţiei, pentru găsirea unui copil fugit de la un orfelinat din
Arad. Întîmplarea sau norocul a făcut să-l găsesc eu. Era ascuns într-o magazie a CAP-ului. Murdar, nemîncat şi speriat, dar
hotărît să nu se mai întoarcă la orfelinat. Pînă la venirea delegatului care să-l preia, soţia i-a dat de mîncare, l-a spălat, l-a
îmbrăcat cu hăinuţe curate şi aşa s-a apropiat de sufletul lui. Aşa a aflat că mama lui murise, că tatăl lui era alcoolic şi că nu
are pe nimeni pe lume. Atunci, am hotărît împreună cu soţia să-l creştem noi şi, astfel, după obţinerea aprobărilor legale,
Ştefan Ionuţ a devenit cel de-al treilea copil al nostru. În present, este un bărbat în toată firea, are familie, casă , copii,
lucrează şi, ceea ce este cel mai important pentru noi, ne iubeşte şi ne respectă ca pe părinţii săi.
La insistenţele mele, mi-a mai povestit cîte ceva din cazurile rezolvate. Cu modestie, mi-a relatat că, atunci cînd a
răspuns de Canalul Dunăre –Marea Neagră, zona Agigea, în numai două zile, a reuşit să identifice şi să aresteze 5 infractori
care săvîrşiseră o tîlhărie, rămasă iniţial cu autori necunoscuţi. Pentru prinderea unui grup de trei spărgători de maşini, care
furaseră într-o singură noapte diferite obiecte din 13 maşini, el şi ceilalţi colegi cu care a acţionat au fost citaţi prin ordin de
zi pe unitate şi recompensaţi cu bani.
Spre sfîrşitul întîlnirii, a ţinut să-mi spună că le mulţumeşte unor cetăţeni ai oraşului, oameni de vază altfel, care, în
anumite zile din an, vin să-i mulţumească, pentru că, atunci cînd familiile lor nu au avut posibilitatea, el i-a luat de mînă şi ia dus la şcoală, la facultate şi le-a urmărit evoluţia pînă cînd s-au realizat.
După o întîlnire atît de emoţionantă, în care am văzut derulîndu-se filmul unei viei, la plecare, i-am promis că voi reveni.
I-am urat multă sănătate şi realizarea tuturor dorinţelor, mai ales că acestea erau foarte modeste: să-i dea pace boala şi să mai
trăiască pînă cînd şi-o vedea şi nepoţii oameni realizaţi şi la casele lor.
Să ne trăieşti, întru mulţi ani, nea Fănică, pentru că ai un suflet mare!
08.11.2011
Col.(r) Andreescu Mihail Gavril
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În vara acestui an, cînd împreună cu doi colegi am vrut să fotografiem cele două monumente existente în zona
Movilei Muratan, am avut o strîngere de inimă, atunci cînd am descoperit starea jalnică în care acestea se aflau.
Buruienile şi mărăcinii aproape că acopereau impunătoarele monumente de altă dată. Cu eforturi deosebite am
reuşit să ne apropiem de ele şi să realizăm cîteva fotografii pentru monografia la care lucram.

Cu ocazia organizării comemorării a 95 de ani de la luptele pentru apărarea Dobrogei mi-am propus să încercăm
organizarea unui ceremonial militar şi religios şi la Topraisar, avînd în vedere duritatea confruntărilor care au
avut loc în zona acestei localităţi în toamna anului 1916. La începutul lunii septembrie m-am prezentat la primarul
comunei, domnul Gheorghe Stelian, căruia i-am expus ceea ce doream să realizăm. Spre surprinderea mea am
găsit la acesta o deschidere totală. Era încîntat de idee, amintindu-şi că din anul 1991, cînd a fost inaugurat
Monumentul dedicat eroilor români, la cele două opere comemorative de război nu s-a mai organizat nicio
activitate. Ma rugat să am în vedere că nu sunt bani, dar că folosind cu maximă eficienţă resursele pe care le are la
dispoziţie crede că vom reuşi să organizăm o activitate interesantă. Am stabilit responsabilitaţile, primăria urmînd
să întreţină cele două monumente şi să mobilizeze elevii din localitate, iar eu să răspund de organizarea
ceremonialului militar, de asigurarea participării unor elevi din Constanţa şi Techirghiol, precum şi de pregătirea
unui simpozion în care să fie prezentate materiale referitoare la confruntările militare din Dobrogea din perioada
septembrie – octombrie 1916 şi modul de cinstire a memoriei militarilor căzuţi în luptele pentru apărarea
Dobrogei. Am stabilit ca activitatea să se desfăşoare în ziua de sîmbătă , 15 octombrie 2011, pentru a putea asigura
prezenţa elevilor, fără a perturba programul şcolar.
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Ne-am coordonat foarte bine acţiunile astfel încît totul părea că va permite desfăşurarea în condiţii optime a
programului stabilit. Dar emoţiile nu au lipsit, ele fiind proovocate de înrăutăţirea bruscă a vremii. De luni pînă
miercuri a plouat aproape continuu, ceea ce ne crea mari probleme în deplasarea la aceste monumente, situate în
plin cîmp, singura cale de acces fiind un drum de ţară. Am stabilit că dacă drumul nu va permite deplasarea
autobuzelor şi microbuzelor, să utilizăm un autocamion pus la dispoziţie de Batalionul 314 Infanterie. Pînă la
urmă vremea s-a îmbunătăţit, astfel că pe 15 octombrie la ora 10.30 în prezenţa autorităţilor locale, a
reprezentanţilor ANCE-filiala Constanţa şi a elevilor din Topraisar, Biruinţa, Techirghiol şi Constanţa am putut
începe defăşurarea ceremonialului militar şi religios.
În memoria miilor de militari din Divia 217 germană şi Gruparea Bode şi din Divizia 19 Infanterie română
comandată, de colonelul Constantin Scărişoreanu, care au murit în apriga confruntare care a avut loc în 1916 în
această zonă s-a oficiat un serviciu religios de către preotul comunei Topraisar.
Primarul comunei , domnul Gheorghe Stelian, a subliniat în cuvîntul său că s-a bucurat de iniţiativa Asociaţiei
Naţionale “Cultul Eroilor”- filiala Constanţa, de a pune în valoare aceste monumente pe nedrept uitate.În perioada
următoare va încerca să obţină fondurile necesare întreţineri corespunzătoare a acestor monumente şi se va strădui
ca în fiecare an de Ziua Eroilor să fie organizate activităţi de cinstire a memoriei militarilor care s-au jertfit pe
aceste meleaguri.
Domnul consilier judţean Florea Dumitru, cel care în anul 1991, împreună cu reprezentanţii Regimentului 34
Mecanizat, a reuşit să construiască Monumentul Eroilor Români , s-a arătat încîntat de faptul că după o lungă
perioadă de timp s-a reuşit organizarea unor activităţi care să amintească de jertfa celor care reprezentaseră
ultimul obstacol în calea celor care doreau să cucerească Constanţa. A promis că se va implica, împreună cu
Primăria Topraisar, pentru amenajarea corespunzătoare a terenului din zona celor două monumente.
Personal le-am amintit celor prezenţi că , deşi inferiori din punct de vedere al înzestrării cu armament şi tehnică
de luptă, militarii români din Brigada
comandată de col. Stan Poetaş, cel
care pentru militarii din Regimentele 9
Vînători şi 40 Călugăreni era ”tata
Stan”, tocmai pentru curajul şi
stăpînirea de sine de care dădea dovadă
în cele mai grele momente ale luptelor,
au rezistat eroic pe poziţii. Juraseră
înaintea începerii atacului, în faţa
drapelului de luptă, pe care îl aduseseră
în tranşee, că vor face acest lucru. Au
fost însufleţiţi pe timpul luptelor de
fanfara regimentului care intona
Deşteaptă-te române! Acum aceste
lucruri sunt uitate, cu toate că ele
reprezintă o pagină glorioasă în istoria
Armatei Române. Militarii români vor
părăsi poziţia de la Topraisar , la ordin,
doar cînd erau în pericol să fie
încercuiţi, urmare a faptuli că vecinii
fuseseră forţaţi de inamic să se retragă. Jertfele au fost foarte mari, la începerea retragerii Regimentul 40 Infanterie
rămînînd cu doar 200 luptători din cei aproximativ 3000 de la începerea luptelor.
A urmat depunerea de coroane la cele două monumente de către reprezentanţii Primăriei Topraisar şi Asociaţiei
Naţionale “Cultul Eroilor”- filiala Constanţa.
În finalul acţinilor desfăşurate, la Căminul Cultural din Biruinţa , am prezentat implicarea Asociaţiei Naţionale
“Cultul Eroilor”- filiala Constanţa în cinstirea memoriei militarilor morţi pe teritoriul Dobrogei în primul război
mondial. Am prezentat detalii semnificative privind implicarea asociaţiei în perioada interbelică pentru realizarea
cimitirelor militare de onoare din Turtucaia, Bazargic, Mircea Vodă, Constanţa şi Tulcea dar şi pentru construirea
a 53 de opere comemorative de război. Am subliniat faptul că militarii străini căzuţi în luptele de pe teritoriul
României, chiar dacă au facut parte din forţele ostile, au primit şi primesc în continuare aceleaşi onoruri ca şi
militarii români.
Prin desfăşurarea acestei activităţi am reuşit, chiar cu resurse limitate, dar punînd mult suflet, să dovedim că se
pot realize lucruri importante şi am pus bazele unei colaborări de lunga durată cu autorităţile locale, în folosul
tinerilor din această localitate.
Col.(r)Remus Macovei
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Scurt istoric
Urmare a unor mari pierderi umane , produse pe timpul sau din cauza desfăşurării unor acţiuni militare în zona
unor aglomeraţii urbane, urmaşii celor care au pierit în timpul acestor envenimente au simţit nevoia eternizării
memoriei victimelor prin acordarea titlului de localitate”erou” sau
”martir”
În semn de recunoştinţă pentru eroismul remarcabil de care au dat
dovadă apărătorii oraşelor sovietice în timpul celui de al doilea război
mondial s-a instituit titlul de “ oraş erou”.Pentru prima dată s-a
utilizat oficial acest titlu în Ordinul Comandantului Suprem nr.20/01
mai 1945, prin care se prevedea tragerea salvelor de salut în cinstea”
oraşelor erou” Leningrad,Stalingrad,Sevastopol şi Odesa. Ulterior, la
8 mai 1965, se introduce titlul de” oraş erou” printr-un decret al
Prezidiului Sovietic Suprem, acordîndu-se cu această ocazie acest titlu
orşelor:Leningrad,Volgograd,Kiev,Sevastopol şi Odesa. Pînă în anul
1985 acest titlu a mai fost acordat
la încă 7 localităţ(Moscova,
Kerci,,Novorossisk, Minsk, Tula,
Murmansk şi Smolensk ).
În România după terminarea
primului război mondial oraşele
Mărăşeşti şi Giurgiu au primit
titlul de “oraş erou”şi “Crucea de
război ”din partea Republicii
Franţa,distincţiile fiind oferite, în
primul caz în august 1920 de
către mareşalul Joffre,iar în al
doilea caz în noiembrie 1922de
către mareşalul Foch.
După anul 1990, ca recunoştinţă
a eroismului manifestat de
cetăţenii unor localităţi căzuţi
pentru cauze naţionale, în
România
a
fost
introdusă
denumirea de sat-martir, comunămartir sau oraş - martir.Legislaţia
elaborată prevede că titlurile se
acordă individual, prin lege,după
ce proiectul a fost avizat favorabil de de către Comisia juridică de
disciplină şi imunităţi, Comisia pentru administraţie publică şi
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, Comisia de buget, finanţebănci, Consiliul legislativ,Guvernul României şi Secretariatul de
stat.Titlul se acordă de regulă localităţilor care au avut un mare număr
de victime ori s-au distins prin acţiuni deosebite ale participanţilor la
evenimentele respective.
Două au fost situaţiile pentru care s-a eliberat acest titlu:
- Ca omagiu adus celor 286 români ucişi pe timpul ocupaţiei
fascisto-hortiste a nordului Transilvaniei în perioada august
1940 – octombrie 1944.Au fost declarate localităţi - martir
comunele Ip, Moisei, PrunduBârgăului şi satul Treznea
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În semn de cinstire pentru jertfele date şi pentru eroismul manifestat în lupta pentru Victoria Revoluţiei din
decembrie 1989.Pînă în luna octombrie 2011au fost declarate oraşe martir:Timişoara,Bucureşti,Alba
Iulia,Arad,Braşov,Brăila,Buzău,Cluj,Cugir,Hunedoara,
Lugoj,Reşiţa,Sibiu,Tărgovişte
şi
Tîrgu
Mureş.Aceste oraşe au primit titlul luîndu-se în considerare importantele manifestări sociale produse în
decembrie 1989, dar şi numărul mare de victime omeneşti.
Titlurile sunt onorifice, singurul beneficiu constînd în amplasarea la intrările în aceste localităţi a unui panou
care să menţioneze statutul deţinut de localitatea respectivă.
Constanţa “oraş-martir”
La 08 noiembrie 2011, cu o întrziere de aproape 20 de ani, campania revoluţionarilor constănţeni, sprijiniţi la
vremea respectivă de fostul senator Gheorghe Dumitraşcu, de declarare a municipiului Constanţa“oraş martir”a
fost încununată de succes,urmare a iniţiativei legislative a parlamentarilor Amet Aledin(UDTTMR), Emilian
Frîncu(PNL) şi Mircia Giurgiu(Independent)
Este o recunoaştere a contribuţiei tuturor locuitorilor Constanţei la realizarea acelui deziderat de neînchipuit cu
doar cîteva zile înainte de 22 decembrie1989, revenirea la valorile democratice.
Din păcate a fost nevoi de un greu tribut de singe pentru ca acet lucru să se realizeze:36 morţi(30 în judeţul
Constanţa şi 6 în alte localităţidin ţară) şi 107 răniţi( 88 în judeţul Constanţa şi 19 în alte localităţidin ţară).
În perioada 22.12.1989- 12.01.1990 în judeţul Constanţa 18 militari şi 12 civili au fost ucişi şi 32militari şi 56
civili au fost răniţi.
Harta însîngerată a judeţului Constanţa este următoarea:
Constanţa-16 morţi şi 67 răniţi; Mangalia- 1 mort şi7 răniţi; Medgidia- 1 rănit; Cernavoda-1 mort şi 4 răniţi;
Basarabi- 1 mort şi 3 răniţi; Agigea-2 morţi; Eforie Nord-1 mort ; Tuzla-1 mort şi un rănit; Valu Traian-1 rănit;
Schitu- 1 mort; Ion Corvinu- 4 morţi; Mihail Kogălniceanu-1 mort şi 2 răniţi; Neptun- 1mort şi 2 răniţi.
Eroii martiri constănţeni aveu vîrste cuprinse între 6 şi 55 ani, marea majoritate fiind tineri, dispariţia lor
producînd adevărate drame în rîndul familiilor acestora.
Pentru cinstirea memoriei
acestor eroi în judeţul
Constanţa au fost construite
10 opere comemorative:un
grup funerar la Cimitirul
Central din Constanţa,3 troiţe,
4 monumente şi 2 plăci
comemorative din marmură.
Avînd în vedere şi acordarea
titlului de “oraş martir”
municipiului
Constanţa,
aparent s-ar putea considera
că
acţiunile
pentru
recunoaşterea meritelor care
s-au jertfit în decembrie 1989
sunt suficiente. Dar nu este
aşa.Problema cea mai gravă,
care a rămas nerezolvată la
Constanţa , dar şi în toată
ţara, este că avem victime dar
nu îi ştim încă pe cei care leau produs, iar acolo unde aceştia sunt cunoscuţi organele statului , cu bună ştiinţă, nu i-au sancţionat.Marii
vinovaţi pentru ce s-a întîmplat atunci ocupă încă funcţii importante în stat şi participă smeriţi la depunerile de
corone la mormintele eroilor noştri. Aşa cum după mulţi ani au fost declarate aceate localităţi “oraşe martir”,tot
aşa trebuie să fie condamnaţi adevăraţii criminalii din decembrie- cei care au ordonat, condus şi executat
represiunea în perioada 16-22 decembrie şi cei care pentru a accede la putere au înscenat lupta împotriva
“teroriştilor –securişti”.Nu putem deveni o ţară normală, plină de “oraşe martir”, atît timp cît adevăraţii
vinovaţii pentru producerea victimelor din decembrie 1989 sunt în libertate.. Crimele, mai ales cele de genul celor
din decembrie1989, nu se prescriu niciodată!
Col.(r) Remus Macovei
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Aşa cum, în inima poporului român, a stăruit
întotdeauna ideea cinstirii eroilor căzuţi în războaie, idee
ce n-a dispărut nici în cele mai grele momente ale
existenţei sale, nici în inima mea nu a dispărut ideea
construirii monumentului eroilor din localitate.
Cind am venit la Grădina, eram tînăr absolvent,
cu mult elan şi îmi doream o şcoală mare, cu copii mulţi,
cu colegi numeroşi cu activităţi organizate împreună. Nu
vazusem pînă atunci o comună sau o localitate fără un
monument ridicat în cinstea celor căzuţi pentru patrie.
Venisem aici, la catedră, cu gîndul de a nu mai pleca,
deşi locurile mele natale erau cale de cîteva judeţe.
Nu am îndrăznit niciodată să-mi fac cunoscute
gîndurile, dar niciodată- mi-am zis- n-am să fiu fericit
până când localitatea ce m-a adoptat nu va avea un
monument al eroilor, în faţa căruia să se poată apleca
rudele celor dispăruţi sau elevii care, de Ziua Eroilor sau
de Ziua Naţională, să depună coroane de flori, aşa cum
se întâmplă în multe alte părţi ale ţării.

Fiind o fire comunicativă şi "legându-mă"
oarecum de primarul de atunci al comunei Târguşor, dl
Truţescu Leonard, acesta a înţeles total gîndul meu şi
mi-a dat acest imbold, reuşind, în scurt timp, să realizăm
postamentul, soclul. Timp de câteva decenii, din păcate,
nu s-a mai realizat nimic, aliatul meu a fost înlăturat, iar
asupra mea s-au abatut multe ironii pe tema aceasta.
În anul 2004, când un grup de iniţiativă a hotărât
să înceapă demersurile pentru reînfiinţarea comunei
Gradina, m-am alăturat imediat şi fără rezerve. Era
momentul potrivit- privind acum în urmă-, că începea să
zăreasca luminiţa de la capătul tunelului.
Din anul 2005, Grădina a devenit comună, însă
erau atât de multe lucruri de făcut aici, încît, deşi eram
consilier local, nu am îndrăznit să aduc vorba despre
monument.
În alegerile din 2008, la al doilea mandat de la
reînfiinţarea comunei Gradina, a ieşit învingătoare
doamna Iacobici Gabriela. Om al locurilor şi hotărâtă să
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facă multe în favoarea obştii.
Am pus problema continuării
lucrărilor pentru monumentul dorit, dar,
fără să mă contrazică, cu calm şi
diplomaţie, mi-a răspuns că sunt multe
alte priorităţi, dar că, sigur, o să vină şi
clipa aceasta.
În primăvara acestui an, când mi
s-a spus că a venit acel moment mult
visat de mine, am rămas fără grai ceva
timp. Nu eram pregatit- luat rapid cu
vestea-, credeam că visez sau nu am
auzit bine. Au urmat, apoi, demersurile
pentru obţinerea aprobărilor necesare
către Ministerul Apărării Naţionale,
Oficiul Naţional „Cultul Eroilor”,
Ministerul Culturii şi Cultelor, Direcţia
Judeţeană pentru Cultură, Culte şi
Patrimoniu Cultural Naţional şi
Arhivele Militare Naţionale.
fonduri
asigurate
de
Cu
Consiliul Local, prin efortul unor
constructori locali, monumentul a fost
ridicat într-un timp record, în parcul
central din localitate.
Monumentul
eroilor
din
localitatea noastră, aşa cum arată el, este
deosebit. E construit din granit negru de
India, ce imită perfect marmura neagră,
are forma de trunchi de piramidă, pe
părţile laterale sunt placate patru păcuţe
din bronz, pe care sunt incizate numele
eroilor şi ale veteranilor din cele două
războaie mondiale. Deasupra, străjuie
un vultur cu aripile desfăcute, ce ne
transmite ideea de libertate.
Joi, 10 noiembrie 2011, începînd
cu ora 12.00, cu un ceremonial bine
gândit şi organizat, s-a inaugurat acest
monument, al 206-lea din judeţ.
Au participat reprezentanţii Consiliului Judeţean Constanţa, un număr impresionant de primari din diferite
localităţi constănţene, reprezentanţi ai filialelor constănţene ale Uniunii Naţionale a Veteranilor de Război şi ai
Asociaţiei Naţionale “Cultul Eroilor”. Nu în ultimul rind, au participat un mare numar de copii ai comunei, unii
îmbrăcati în frumoase costume populare.
Slujba religioasă a fost oficiată de preoţii comunei şi călugări de la Mănăstirea ‘’Casian”. Fondul muzical a
fost asigurat de fanfara municipală din Medgidia.
Festivitatea s-a încheiat cu depunerea de către oficialităţi şi invitaţi a coroanelor de flori.
Ziua s-a încheiat cu un superb foc de artificii, după ce, în frumosul Cămin Cultural, au susţinut un
spectacol Gelu Voicu şi Fuego.
După treizeci de ani de speranţă, pot afirma, cu mîndrie, că am reuşit, cu sprijinul şi în folosul comunităţii,
să-mi realizez visul, construirea acestui monument.
Vorba lui Mihai Viteazul:" Pohta ce-am pohtit !"

Prof. Anghel Bardac
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Biserica a înţeles necesitatea de a prelua practicile de exorcizare şi purificare a acestor TROIŢE, încurajând
amplasarea monumentelor la răspântiile drumurilor, pe lângă biserici şi Mănăstiri, spiritele rele fugind din acele
locuri şi din acea zona. Preotul, când sfinteste Troiţa, se roagă astfel: ”Trimite acum harul Preasfântului Tău Duh
peste acest semn al Crucii şi-l binecuvîntează, îl sfinţeşte şi-L dă lui, ca să fie semn înfricoşător şi tare asupra
tuturor vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi!” (Molitvelnicul “Rânduiala sfinţirii crucii şi a Troiţei”).
“DE ALTFEL, CÂND TRECI PE LÂNGĂ O TROIŢĂ ŞI TE ÎNCHINI ÎNAINTEA EI, PARCĂ SIMŢI CĂ
TE APROPIE CEVA DE EA, PARCĂ O ENERGIE TE ATRAGE, ÎŢI DĂ MÂNGÂIERE, LINIŞTE…”
La “Cimitirul Internaţional de Onoare”
de la Mircea Vodă, judeţul Constanţa, e
linişte.
Au încetat de mult bubuitul tunurilor şi
focul armelor. Acum, câteva măicuţe, ce
alcătuiesc obştea Mănăstirii ”Înălţarea
Domnului”, trag clopotele şi încep slujbele
de rugăciune, lucrând cu drag în via
Domnului ce le-a fost încredinţată. În spatele
mănăstirii, lângă şoseaua naţională, se
observă o frumoasă Troiţă, sculptată în
lemn, ce se ridică precum un semn de
biruinţă şi de rugăciune.
Mulţi credincioşi au donat bani, iar
Mănăstirea a reuşit să termine lucrarile.
Această
TROIŢĂ,
înălţată
cu
binecuvantarea Înalt-Preasfintitului Părinte
Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, sfinţită,
cu binecuvântarea Înalt-Preasfinţiei Sale, pe
23 octombrie de către preoţii: ieromonah
Lazăr-preotul
Mănăstirii,
Romaniuc
Constantin-preot
în
Mircea
Vodă,
Crăciunescu Adrian-preot în Făclia şi
Gavrilă Ionuţ-preotul de la Satu Nou, a
primit putere vindecătoare de boli, de
îndepărtare a vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi
şi, totodată, de chemare spre
linişte,
dragoste, iertare şi mântuire a celor care trec
şi se roagă cu credinţă.
Este o chemare, prin glasul eroilor ce
reprezintă Troiţa, să veniţi să vedeţi
mormintele lor, să le aprindeti o lumânare şi
să le săditi o floare, o rugăciune, împreună
cu măicuţele ce vă aşteaptă cu drag.
Oprindu-vă în faţa TROIŢEI de la
“Cimitirul Internaţional”, vă veţi linişti
sufleteşte, veţi fi
mângâiaţi de glasul divin şi veţi primi binecuvântare şi iertare!
Să nu abandonăm “Cimitirul Internaţional al Eroilor Mircea cel Batran, căci, menţinându-l în bună stare,
păstrăm o parte vie din istoria acestui neam!
Maica stareţă Veniamina Badea
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În data de Vineri, 30
Septembrie 2011, la Eforie Sud, s-a
inaugurat un nou monument închinat
memoriei eroilor Tătari şi Turci
Musulmani care au luptat şi s-au jertfit
pentru Patria noastră – România în
războaiele desfăşurate în Secolul XX.
Acesta este al doilea de acest fel în
România, după monumentul similar
amplasat în Cimitirul Musulman
Central din Constanţa, inaugurat
solemn de Ziua Tătarilor, în data de 13
Decembrie 2010.
Este o realizare deosebită a
Filialei Eforie Sud a Uniunii
Democrate
a
Tătarilor
TurcoMusulmani din România, care face
dovada faptului că această comunitate înţelege să-şi facă datoria pentru ţara unde trăim de secole.
Proiectul şi execuţia monumentului amplasat în curtea Geamiei Eforie Sud aparţin Domnului NEDRET
ABDURAMAN, Preşedintele Filialei.
La ceremonia de inaugurare au participat Doamna FÜSUN ARAMAZ, Consul General al Republicii Turcia la
Constanţa, Domnul Av. VAROL AMET, Preşedintele Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România,
Domnul ALEDIN AMET, Deputat Tătar în Parlamentul României, Domnul Colonel (R) REMUS MACOVEI, Preşedintele
Asociaţiei „CULTUL EROILOR” – Filiala Constanţa, reprezentanţi ai Primăriei şi Consiliului Local Eforie Sud,
reprezentanţi ai Muftiatului Cultului Musulmani din România, precum şi un numeros public din localitate şi alţi oaspeţi.
Domnul ION OVIDIU BRĂILOIU, Primarul oraşului Eforie, nu a putut fi prezent la ceremonia noastră deoarece, în
cadrul Forumului Administraţiei Româneşti, aflat la cea de-a IV-a ediţie, chiar în acea zi i-a fost decernat titlul de „CEL
MAI BUN PRIMAR DIN REGIUNEA SUD-EST”, acordat de către Revista Română de Administraţie Publică Locală.
Criteriul de bază în acordarea acestei distincţii l-a constituit, între altele, construirea a 120 de locuinţe sociale.
În deschidere, a luat cuvântul Domnul NEDRET ABDURAMAN, Preşedintele Filialei Eforie Sud, care a scos în
evidenţă semnificaţia monumentului, atât pentru comunitatea
noastră, cât şi pentru România. Spicuim un fragment din
discursul Dumnealui:
„...Noi suntem urmaşii Tătarilor Crimeeni stabiliţi de
secole pe acest pământ binecuvântat. Aici, locuitorii săi de
drept, Românii, dar şi alte etnii pe care acelaşi destin le-a
împins încoace, ne-au oferit un spaţiu în care să ne continuăm
existenţa, să ne conservăm tradiţia şi să ne păstrăm
identitatea. Aici am convieţuit alături de Români şi alte etnii,
contribuind esenţial la propăşirea ţării, dar îndeosebi la
crearea unui veritabil model interetnic dobrogean.”
A menţionat, totodată, că această realizare are, în
primul rând, o valoare educativă pentru tânăra generaţie.
Apoi, au luat cuvântul Doamna Füsun Aramaz,
Domnul Varol Amet, Domnul Aledin Amet, care şi-au
exprimat bucuria de a participa la asemenea manifestări
organizate de Filiala Eforie Sud, felicitând Comitetul şi pe Preşedintele său pentru ceea ce sunt în stare să întreprindă.
La încheierea ceremoniei, Domnul Nihat S. Osman a apreciat că, la noi, nu se poate vorbi de filiale mici sau mari, ci
doar de filiale active sau inactive, iar Filiala Eforie Sud a dovedit acest lucru în mai multe rânduri. Totodată, felicitându-i
pentru această realizare de excepţie, a oferit Domnului Nedret Abduraman simbolul sfânt al neamului nostru - Drapelul
Tătarilor Crimeeni de pretutindeni, un dar preţios din partea Domnului Celâl İçten, Preşedintele Asociaţiei de Cultură şi
Cooperare din Istanbul, precum şi două cărţi: „Dobruca Hikâyeleri” / „Povestiri Dobrogene” ; „Türknĭñ Öz Kardaşı” / „Frate
Bun cu Turcul” (Îngrijitor ediţie: Saim Osman Karahan, originar din Dobrogea).
Dincer GEAFER Preşedinte Organizaţia de Tineret „İSMAİL GASPIRALI” a Tătarilor din România
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de E.C.Ninu

Perioada interbelică a marcat, spre
eternizare, recunoştinţa pentru sacrificiul eroilor
neamului în Prima Conflagraţie Mondială, care
a dus la împlinirea unui vis, “copil al suferinţei”
(O.Goga), realizarea României Mari, la 1
DECEMBRIE 1918.
Această recunoştinţă a fost transpusă în
numeroase monumente, statui etc., imediat după
încheierea păcii, de către “Societatea
Mormintele Eroilor Căzuţi în Război” (înfiinţată
prin Înaltul Decret Lege nr. 4.106 din 12
septembrie 1919, semnat de regele Ferdinand,
dar funcţionînd sub Înaltul Patronaj al reginei
Maria, ca preşedinte de onoare), care avea să
culmineze cu rodul unei chete naţionale,
Mausoleul de la Mărăşeşti.
Mangalia a plătit şi ea tributul de luptă,
mulţi dintre fiii ei lăsându-şi oasele prin tranşee,
pe fronturi cu lupte dramatice, în care natura
doar, cu şesurile, dealurile, munţii sau apele ei, a
cules ultimele suspine ale celor ce s-au ridicat la
ceruri. Au căzut, astfel: plt. Ioan BULUC, plt.
Dumitru OPRIŞAN, sg. Ioan J. STOIA, sg.
Gheorghe
TEODORU,
caporal
Caracaş
AMENIAC, caporal Nicolae STAVRU, soldaţii
Aldea Gh. ALDEA, Ilie ARIEŞANU, Florea
CARAVAN, Iulius CHIT, Constantin CIONTEA,
Ioan COMITESCU, Mihai CRISTEA, Constantin
DOBRE, Ioan T. DUMITRU, Vasile ECHIM,
Vasile EPURE,
Bertula GEAMAI, Nicolae
IONAŞCU, Tache IONAŞCU, Ioan MECU,
Ionuş MEMET, Amet Hagi MUSTAFA, Ramazan MUSTAFA, Ioan NARTEA, Vasile POHRIB, Ştefan RADU,
Spiru TEODOR, Aldea TRANDABORU.
Că au fost români colonizaţi, turco-tătari, greci, evrei sau de alte minorităţi entice, jertfa lor le-a înscris
numele pe o placă masivă, aflată la baza unui monument, astăzi dispărut în condiţii misterioase, pe care doar
Istoria însăşi le-ar mai putea elucida.
Cum intrarea României în război (15
august 1916) a atras imediat urgia armatelor
inamice, exersate deja în acest conflict de doi
ani, vechea cetate callatiană a suferit din plin
consecinţele funeste ale acestui act, fiind
ocupată de bulgari, la 6 septembrie 1916.
După cum mărturiseşte unul dintre copiii
ei, pribegit în Brazilia, arhitectul şi pictorul
Stephan
Eleutheriadis
(vol.
“Fiul
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ceasornicarului” şi albumul “Mangalia. In memoriam”, lansate în luna iulie a.c., în localitatea sa natală),
“Mangalia a fost bombardată de un submarin german, iar populaţia s-a speriat şi a început să evacueze
oraşul…Germanii, aliaţi cu Imperiul Austro-Ungar, au înaintat pe frontul din estul Europei, au trecut Carpaţii şi
au început să ocupe România. Cum bulgarii erau aliaţii nemţilor, frontul din Dobrogea avea majoritatea trupelor
formată din bulgari, sub comanda nemţilor, care înaintau din sud, ocupând teritoriul dobrogean. Populaţia de
români şi de greci a început să se retragă împreună cu trupele româneşti înspre nord, fără nicio ţintă şi fără nicio
orientare.” “Monumentul Eroilor Mangalieni” ce trebuia să fie inaugurat a avut ca leitmotiv silueta unui ostaş
infanterist, aplecat într-un elan năvalnic, cu baioneta armei înainte. Imaginea sa aminteşte de celebra pînză a lui
Nicolae Grigorescu, “Atacul de la Smîrdan”, prin poziţia atît de sugestivă a corpului. Legenda locală, cu indicarea
direcţiei de atac către sud, a constituit un pretext pentru dispariţia sa din urbea străveche, decizie luată, poate, prin
anii 1959, cînd se construia faleza, poate în incinta consulatului sovietic, clădire existentă şi astăzi, în spatele
hotelurilor de pe faleză, căci atunci, odată cu: “instaurarea agresivă a comunismului, cu un regim de teroare,
exproprierea rurală şi cea urbană, Mangalia a devenit zonă de frontieră aflată sub un sever control militar. ” 4
În legătură cu destinaţia statuii, circulă
două variante, prima referindu-se la aruncarea
ei în mare (lucru îndoielnic, dat fiind conţinutul
de bronz al statuii !), iar a doua, mai realistă,
viza topirea sa în atelierele portului militar, ce
adăpostea baza de nave (dragoare, vedete
torpiloare, cele două submarine, “Delfinul” şi
“Rechinul” ş.a.).
sînt
şi
numeroasele
Interesante
ceremonialuri desfăşurate aici, în cursul anului,
fie ele naţionale (10 Mai, Ziua Regelui Carol I şi a monarhiei), religioase (Ziua Înălţării, fixată prin …, sau de
Sfintele Paşti), militare (Ziua Marinei, la 15 august, sau cea a Armatei, pe 25 octombrie), la care luau parte nu
numai oficialităţile militare, reprezentanţii administraţiei locale, ai clerului, ai educaţiei (cadre didactice şi elevi),
dar şi o mare parte din cei aproape 4.000 de locuitori.
Situată în Piaţa Eroilor, aflăm, din aceeaşi lucrare, că, “lângă statuia soldatului cu puşcă”, în centrul
oraşului, se instala, vara, chiar fanfara militară, care îi delecta pe sezoniştii estivali: “orele fanfarei erau de la şase
seara până la miezul nopţii. Noi, copiii, ne înghesuiam în jurul ei şi uitam de viaţă şi de joacă, căscînd gura la
minunea muzicii.”
Tot aici, îşi aduce aminte autorul citat, de Vinerea Patimilor, în noaptea deniilor, după psalmodierea
prohodului şi terminarea troparelor, procesiunea religioasă pornea purtînd pe umeri epitaful cu imaginea lui
Hristos, de la Biserica greacă “Sfântul Nicolae” (astăzi demolată), din capătul de nord al falezei, pe strada Vasile
Alecsandri, apoi pe strada principală (str.
Traian, azi str. Oltului) şi se oprea în Piaţa
Eroilor, centrul oraşului, “unde era statuia de
bronz a soldatului cu puşca…, unde preotul
citea un scurt pasaj din Evanghelie şi se
cântau câteva tropare. În liniştea nopţii fără
lună, procesiunea – pată de lumină înecată
în întuneric -, emana tragicul sentiment al
morţii. Această imagine mi-a rămas în
amintire, împreună cu cea din noaptea
precedentă, cea a crucificării, cu expresia lor
de monumentalitate, a unui transcendent
care ne penetra ca un fior.”3
Procesiunea se repeta şi în Duminca
Paştilor, după amiaza, în “a doua Înviere”,
care “urma acelaşi drum al epitafului din
Vinerea patimilor, dar de data asta în plină
zi”.
Locul monumentului este uşor de aflat, dacă privim cu atenţie seria de tablouri ale aceluiaşi autor. Zidul
terminal dinspre strada Oituz către mare, al Geamiei “Esmahan-Sultan”, ce avea şi o poartă, în colţul din nord-est,
face să fie fixată poziţionarea statuii pe locul actualului “SANATORIU BALNEAR”, respectiv în zona
bazinului acoperit al acestuia, avînd, înspre coborîrea pe digul mare, vecinătatea farului vechi (demolat demult), de
pe uscat, pe actualul loc de parcare al hotelului “President”.
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După ce, în anii anteriori, au sărbătorit “Ziua
cercetaşilor” în Constanţa, Corbu, Mihail Koglniceanu şi
Topraisar, la 11 noiembrie 2011, cercetaşii dobrogeni,
activi şi în rezervă, s-au întîlnit la Murfatlar, în cazarma
Batalionului 912 Tancuri.
Activitatea a fost organizată de “grupul de
cercetare”, format din col.(r) Paul Vladislav, col. (r)
Valeriu Vasilovici şi col. (r) Vladimir Colţeanu.
Cei care, de-a lungul timpului, au încadrat
Batalionul 185 Cercetare sau diferite funcţii în structurile
de cercetare ale fostelor unităţi din Divizia 9 Mecanizată,
ca şi cei care au îndrumat aceste structure, au fost
întîmpinaţi de comandantul Brigăzii 9 Mecanizate, gen.bg.
Vasile Hermeneanu, de lt.col.Paul Moglan, comandantul
Batalionului 341 Infanterie, şi de militarii din Compania
Cercetare a marii unităţi.
A avut loc o prezentare a tehnicii de luptă din dotarea subunităţii şi a misiunilor îndeplinite de cercetaşii dobrogeni
în teatrele de operaţiuni din Afganistan, insistîndu-se, în mod deosebit, pe acţiunile de evitare a atentatelor cu bombe
artizanale. Aceştia au arătat că, în aceste misiuni, au acţionat cu
tehnică americană, dovedindu-se, cu această ocazie, capacitatea
excepţională a militarilor români de a se adapta la cele mai
moderne mijloace de luptă. Regretul acestora este legat de faptul
că înzestrarea unităţilor române cu astfel de mijloace de luptă
moderne reprezintă un vis cu şanse minime de realizare, din cauza
actualelor restricţii financiare impuse armatei.
Participanţilor le-a fost prezentat un exerciţiu
demonstrativ privind participarea unei patrule de cercetare la
eliberarea unui ostatic.
A urmat deplasarea la Crama Murfatlar, prilej cu care
cercetaşii au vizitat Muzeul Vinului, unde, cu uimire, chiar dacă
erau “dobrogeni” de zeci de ani, au aflat multe lucruri, într-adevăr
surprinzătoare, despre producerea şi valorificarea vinurilor din
celebra podgorie dobrogeană.
La popasul turistic “Murfatlar”, masa festivă a fost deschisă de gen. mr. Mihai Chiriac, cel care, în februarie 1964, a
înfiinţat Batalionul 185 Cercetare, acesta mulţumind celor prezenţi pentru eforturile depuse de-a lungul anilor pentru crearea
unor structuri de cercetare capabile să-şi îndeplinească misiunile specifice la nivelul celor mai exigente cerinţe.
A urmat partea cea mai emoţionantă, depănarea amintirilor.
Vechii cercetaşi, mîndri că, prin faptele lor, au scris pagini importante în istoria cercetării militare româneşti, şi-au
reamintit cu mare plăcere clipele de neuitat petrecute în celebra garnizoană Corbu, de legendarul colonel Scafaru, de
aplicaţiile din Cincu, de taberele de instrucţie din Cheia şi Soveja, de tragerile din poligoanele Vadu şi Babadag, de şedinţele
de supraveţuire, de zecile de inspecţii şi controale încheiate, de regulă, cu calificative”verzi”.
Celor care au făcut şi celor care astăzi fac parte din forţele de elită ale Armatei Române, îmi permit să le urez din
suflet tradiţionalul “La mulţi ani!”

Col. (r) Gheorghe Tudoran
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MOTTO : ” Aurel Vlaicu a dat naştere viselor românilor de a zbura!”
În fiecare an pe
6 NOIEMBRIE sărbătorim
ZIUA ŞCOLII. Această dată reprezintă naşterea
îndrăzneţului inventator Aurel Vlaicu, patronul spiritual al unităţii noastre de învăţămînt. Evenimentul a fost
sărbătorit prin activităţi diverse: „Târgul Toamnei” acţiune cu scop umanitar în care au fost antrenaţi peste 500
de elevi, cadrele didactice şi părinţii; programul artistic „ Şcoala în zi de sărbătoare” în care elevi talentaţi au
prezentat cântece, dansuri, scenete şi gimnastică ritmică;
concursul de desene „ Cel mai frumos poster - Aripi în zbor” la care au participat elevii claselor aVII-a;
concursul culinar „Tartina de Aur” în cadrul căruia „maişti bucătari” au fost elevii claselor aVIa; „ Cu mască,
fără mască”, concurs literar pentru cea mai bună interpretare a unui personaj din literatura română şi masa rotundă
cu tema „ Aurel Vlaicu mereu lângă noi”. La aceasta ultimă activitate au participat elevi din clasele VII-VIII,
comandor de aviaţie Oţelea Pavel din partea Asociaţiei „Cultul Eroilor”, filiala Constanţa, cpt. comandor Iacob
Sorin reprezentant al ARPIA Constanţa şi inspectorii şcolari Topor Narciza şi Moga Maria.
Cu acest prilej au fost prezentate câteva date biografice şi realizările inventatorului. Elevii au urmărit scurte
secvenţe cu experienţele făcute cu zmeul în ultimii ani de liceu, care l-au condus la construirea unui model zburător,
a cărui elice era pusă în mişcare de mai multe fire de cauciuc.
Primul zbor cu planorul „A Vlaicu – 1909” pe careVlaicu l-a realizat pe la mijlocul lunii iunie 1909, înainte
ca Louis Bleriot să fi trecut Canalul Mânecii. Datorită geniului şi invenţiilor lui, Vlaicu a devenit cunoscut în toată
lumea.
Reprezentanţii celor două asociaţii au venit cu noutăţi despre evoluţia aviaţiei româneşti în secolul XX
prezentând elevilor machete, filme de scurt metraj cu diverse demonstraţii aviatice .
A fi aviator nu este uşor. Îţi trebuie pasiune, curaj, dăruire şi poate că peste ani din rândul acestor elevi vor
apărea mari aviatori !
Suntem mândri că suntem români datorită invenţiei lui Vlaicu, că învăţăm într-o şcoală care îi poartă
numele!
prof. Nicolai Minodora
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Sunt multe poveştile care străbat istoria şi
pământurile şi neamurile.
Ceea ce urmează să istorisesc este o relatare
despre cum, un tâlc anume, o suferinţă, un
moment anume, o felie de viaţă a unor oameni, o
istorie adevărată, a devenit un fel de poveste. La
fel de adevărată, însă, ca viaţa şi chiar viaţă
însăşi.
După un război prăduitor, a cărui soartă a
început să fie pentru noi abia după inimaginabile
jertfe, s-a întâmplat locul numit ca un triptic:
Mărăşti-Mărăşeşti-Oituz.
Se năştea o epocă nouă. Regele Ferdinand
promisese o împământenire (deşi să-mi fie
iertat, termenul este cam feudal, sună mai altfel
decât împroprietărire) a oştenilor ce au luptat cu
incredibil eroism (două săptămâni doar în încleştarea sângeroasă pe acel front, al lui 1917) la Oituz. A fost însă
forţat de ... absenţa eroilor căzuţi să împroprietărească un grup de urmaşi ai lor, prin Dobrogea, de curând revenită
la trupul ţării. Şi, cumva, mai părăsită de etnicii turci, după Războiul de la 1877.
Astfel, aproape 30 de familii din Luizi Călugăra şi Poduri, Bacău (lângă Oituz), au venit, prin aprilie 1924, să
întemeieze un sat, primind fiecare familie un hectar de casă şi nouă pentru agricultură, precum şi 10 pentru
biserica ce urma să se construiască. Din nou, inedit, în această Dobroge multietnică, biserica avea să fie catolică, la
fel ca enoriaşii săi, ceangăii din Luizi Călugăra. Într-o comună, pe atunci numită Karamurat (azi M.
Kogălniceanu), pe drumul prăfos dintre Hârşova şi Constanţa...
Şi i-au spus cătunului Oituz, spre aducerea aminte a meleagurilor de unde plecaseră. Şi i-au spus Oituz, ca
să-şi aducă urmaşii aminte de soţii şi taţii, şi bunicii lor, căzuţi în Război. Şi i-au spus Oituz, ca să-şi aducă aminte
de Pasul şi de apa Oituzului.
Unii n-au rezistat emoţional, după cum au povestit localnicii. Femei gravide au preferat, în primă instanţă, să
se întoarcă la Luizi Călugăra, să nască şi, abia mai târziu, să vină în noul sat.
Iar în Oituzul dobrogean, spre deosebire de toate celelalte localităţi dobrogene, particularitatea o constituie
continuitatea catolicilor, foarte prezenţi în zonele de baştină din judeţul Bacău. În limba maghiară, li se spunea
ceangăi, adică hoinari, cei care-şi schimbă locul, într-o traducere aproximativă. Istoria îi consideră secui, dar, în
fapt, sunt români (prof. Anton Coşa), care apar în Moldova secolului al XIII-lea. Mai sunt posibile şi alte
explicaţii. De exemplu, ei ar putea îngloba şi o mai redusă componentă etnică românească transilvăneană (conform
unor nume de familie româneşti neaoşe), convertită la catolicism, care a trecut munţii împreună cu aceşti secui.
Oricum, catolicismul le este trăsătura comună.
În fapt, de multe ori identitatea religioasă şi
cea naţională au fost oarecum confundate, pentru
că ţăranul ortodox era român, iar cel catolic era,
desigur, maghiar. Se pare că până şi misionarii
papali veniţi de la Roma în Ardeal erau numiţi …
unguri (ex. Nicolae Iorga menţionează un
document al epocii, care vorbeşte de preotul
ungur Felicsi Antonio Zaulu”, de fapt Felix
Antonio Zauli, autor al unui catehism şi al unei
culegeri de predici în limba română). Confuzia
mergea mai departe, nefiind în măsură să
diferenţieze pe ungur de ungurean (ardelean).
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Ca întotdeauna, istoria se mişcă: satul aparţine acum comunei Lumina, cei de aici sunt rude cu cei rămaşi la
Luizi Călugăra şi, împreună, urmaşi ai unor eroi. Un paradox fascinant face ca bunicul unui localnic, Emanoil
Rujanschi (se autodefineşte ca germano-polono-ceangău), să fi căzut în luptă sub steagul românesc, luptând
împotriva unui frate căzut şi el, dar sub drapel german!
Este importan, însă, că localnicii n-au uitat de
unde vin. Sprijiniţi de Asociaţia Naţională
“Cultul Eroilor” – Constanţa, au iniţiat un
proiect de colaborare între cele două localităţi, în
vederea propagării spiritualităţii lor comune şi
mobilizaţi de faptul că au un erou comun, pe
Andrei Lupu (19 ani, primul român căzut din
Războiul de la ’77, prin 13-14 august 1877), al
cărui nume îl poartă şcoala din Luizi Călugăra.
Ca inedit, îl putem cita pe dl Vilică Munteanu,
director al Arhivelor Naţionale Bacău, care
spunea că, paradoxal, primii căzuţi şi în Primul
şi în cel de-al Doilea Război au fost tot
băcăuani. O vocaţie a tragicului!
Respectivul proiect are ca obiectiv cadru:
”dezvoltarea sentimentelor patriotice şi de respect
pentru eroii neamului românesc, în baza comunităţii
de sorginte a celor două localităţi.”
Astfel, au fost la Oituz (18 octombrie a.c.), într-o
zi destul de nebuloasă meteorologic, dar însorită
spiritual, primarii de la Lumina (dl Dumitru Chiru) şi
de la Luizi Călugăra (dl Mihai Funaru), directorii
Arhivelor Naţionale Bacău (dl prof. Vilică
Munteanu) şi Constanţa (dl prof. dr. Virgil Coman),
profesori universitari băcăuani (dl prof. dr. Ioan
Dănilă şi dl Anton Coşa) şi, evident, constănţeni (dl
prof. univ. dr. Gheorghe Dumitraşcu), dl cdor. (rz.)
Pavel Oţelea, col.(rz.) Traian Ţăranu, de la “Cultul
Eroilor”, profesorii Oituzului (căci totul s-a întâmplat
în şcoala lor!), ai Constanţei (Dana Brezanu de la
“Cultul Eroilor”, dl Traian Brătianu de la Asociaţia
“Pro Basarabia şi Bucovina”), monseniorul Ştefan
Ghenţa, care a slujit zeci de ani la Bazilica “Sf.
Anton” din Constanţa, venind din Luizi Călugăra,
actualul părinte al noii biserici catolice din sat
(Petru Mihăică), Forumul Democrat German din
Constanţa (dl Walter Rastatter), pe urmă ziarişti şi
oameni de televiziune.
După sceneta exemplificativă a elevilor din cl.
VI-VIII, pusă pe rol de o profesoară sufletistă,
încercând să ilumineze sensul manifestării desluşirea istoriei, cei prezenţi au fost unanimi în a
consfinţi justeţea acestei idei. (Făcea cineva
observaţia: “pentru 3-4 ore, toţi oamenii ăştia au
bătut drumul de la Bacău până aici?” Nu înţelegea cât de important era momentul!).
Fiecare a fost cum trebuia să fie: elev, profesor, primar, mamă, nepot de erou, istoric, membru al Asociaţiei ce
are, din 1919, în vedere Eroii Români.
Acum câteva luni scriam:
“Soarele incredibil de februarie şi primarul Dumitru Chiru din Lumina (!) au promis. “
Ei bine, s-a ţinut de promisiune, s-a întâmplat!
Cercul s-a închis! De la Oituz, la Oituz!
Lt. Col.(r)Dan Nicolau
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În timpul Primului
Război Mondial, armatele
române şi ruse au încercat
să apere Dobrogea de atacul
forţelor Puterilor Centrale
conduse de Feldmareşalul
von Mackensen. Misiunea a
fost una dificilă, neputânduse evita unele grave
înfrângeri, cum a fost cea
de la Turtucaia, din 2-6
septembrie 1916. Din acel
moment, evoluţia frontului
va fi una nefavorabilă până
în luna decembrie a acelui
an, când Dobrogea a fost
practic pierdută.
Cu toate acestea, este remarcabilă existenţa aici a unor trupe sau unităţie auxiliare aparţinând Serbiei şi
Marii Britanii. În cazul Serbiei, este vorba de Divizia I Voluntari Sârbi, care se afla acolo la indicaţiile ministrului
d război rus, Alexeyev, şi care a dat mari sacrificii în luptele din sudul Dobrogei. Mai puţin cunoscut este faptul că
o parte din serviciile medicale necesare pe frontul dobrogean au fost aisgurate de organizaţie Spitalele Femeilor
Scoţiene, condusă de dr. Elsie Inglis, care a avut două spitale de campanie: unul la Medgidia şi unul la Ciocârlia
de Sus.
În Dobrogea, în timp ce românii s-au retras spre Hârşova şi Brăila, iar ruşii şi sârbii spre Tulcea, unităţile
germano-bulgare de cavalerie şi infanterie au continuat înaintarea pentru a ţine inamicul în retragere, pe când, în
spatele liniilor cucerite, au început să fie proiectate linii de apărare pe porţiunile de teren cele mai avatajoase. Abia
apoi urmăritorii au fost rechemaţi din poziţiile lor avansate.
Datorită întăririlor sosite din Rusia, a fost posibilă o scurtă recuperare a unei bune părţi a Dobrogei, la
începutul lunii decembrie 1917, până în dreptul localităţii Cogealac.
Un factor încurajator a fost şi sosirea diviziei British
Armoured Cars (BAC), condusă de Comandantul Oliver
Stillingfleet Locker-Lampson, care a sosit la Hârşova pe 27
noiembrie 1916 şi care a ajutat la împingerea temporară a frontului
din Dobrogea mai spre sud. Această acţiune a costat multe vieţi
umane, dar subunitatea de ambulanţe a Spitalelor Femeilor
Scoţiene, care se afla la Babadag, în noiembrie şi decembrie 1916,
a făcut tot ce a fost posibil pentru a uşura soarta răniţilor. Divizia I
de voluntari sârbi fusese trecută în rezervă, aşa că nu a luat parte la
aceste operaţiuni. Această divizie BAC mai activase în Galiţia şi în
Caucaz. Implicarea sa în scena politică rusească va cauza, mai
târziu, la întoarcerea în Marea Britanie, adoptarea unei linii politice
puternic anticomuniste şi antibolşevice de către Comandantul
Oliver Stillingfleet Locker-Lampson.
Divizia British Armoured Cars (BAC) a fost cunoscută în
Marea Britanie ca “divizia rusească de maşini blindate,” şi îşi are
începuturile ca o divizie a „Royal Naval Air Service”. Majoritatea
ofiţerilor proveneau din rezerva de voluntari a Marinei Regale. În
total, erau 44 de ofiţeri şi 455 soldaţi, iar echipamentul şi maşinile de luptă proveneau din sponsorizări private, la
fel ca în cazul Spitalelor Femeilor Scoţiene. Majoritatea personalului era alcătuit din voluntari, încurajaţi să se
alăture acestei întreprinderi îndrăzneţe şi periculoase, prin oferirea statutului şi salariului unui subofiţer naval.
După cum am văzut, această divizie a ajuns la Hârşova – acum recapturată – pe 27 noiembrie 1916, la timp pentru
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a se alătura generalului Otto Leonidas Sirelius, care comanda Corpul 4 Siberian. Divizia British Armoured Cars
s-a dovedit eficientă în acţiunile de ariergardă de după evacuarea Hârşovei, la 8 decembrie 1916.
De-a lungul lunii decembrie, echipe ale Spitalelor Femeilor Scoţiene s-au întâlnit cu cei din divizia British
Armoured Cars (BAC) în locuri neaşteptate, putând să schimbe veşti şi impresii, spre bucuria ambelor părţi.
Din Divizia BAC, rapoartele comandantului Gregory oferă detalii cu privire la evacuarea subunităţii de
ambulanţe a Spitalelor Femeilor Scoţiene din Dobrogea. Cei din BAC par să apară peste tot în Dobrogea şi
Basarabia, unde se aflau şi Femeile Scoţiene, uşurându-le munca, prin facilitarea evacuării în ultimul moment,
ajutându-le să împacheteze şi să mute echipamentul greu, trimiţându-le raţii de urgenţă sau, ca în cazul chirurgului
Scott, suflecându-şi mânecile şi lucrând alături de doctoriţe. Se pare că nu a mai fost nevoie, ca în cazul
retragerilor trecute, să se mai apeleze la numele unor comandanţi şi generali cunoscuţi, pentru ca Femeile Scoţiene
să îşi atingă scopurile mai eficient.
Aflându-se la Tulcea, subofiţerul George Martin, din BAC, nota pe 9 decembrie 1916, că “… toţi ruşii
părăsesc locul acesta, pe măsură ce bulgarii avansează. Am început să ne încărcăm lucrurile pe barje. Românii
fug înapoi – nu pot să-i mai ţină.” Peste patru zile, acesta avea să scrie că barjele nu au putut fi transportate în
ultimele zile, deoarece nu au existat remorchere disponibile. Abia în ziua respectivă, acestea vor reuşi să se
deplaseze cu puţinii oameni disponibili, restul fiind nevoiţi să rămână pentu a asigura acţiuni de ariergardă. În
Tulcea, în acel moment, se mai aflau doar unul sau doi oameni care făceau parte din cavalerie.
Întâlnind un ofiţer englez la Reni pe 14 decembrie 1916, în apropiere de Galaţi, infirmiera scoţiană Lilias
Grant îşi notase „Ne-a spus că românii au amânat şi tot amânat arderea rezervelor de petrol, până când trupele
noastre au făcut lege cu propriile lor mâini, dând foc la absolut fiecare sondă petrolieră; între timp, românii au
tras asupra trupelor noastre – brutele! Iată ce fel de ţară ziarele noastre numesc «aliaţii noştri mici şi galanţi».”
Cel mai probabil era vorba despre un incident de mică amploare.
Acţionând în zona Tulcei, subofiţerul George Martin din divizia BAC îşi notase că, pe 14 decembrie, în
timp ce însoţea un convoi de maşini militare, a căzut într-un şanţ lângă Alibei-Chioi (Izvoarele, judeţul Tulcea),
moment în care şi-a pierdut cunoştinţa, fiind rănit în zona feţei. O ambulanţă l-a preluat, ducându-l la Izvoarele,
unde va rămâne, pentru a se întrema. Mai târziu, pe 18 decembrie, aflându-se la Tulcea, acesta notează că atât
ambulanţele Spitalelor Femeilor Scoţiene, cât şi câteva dintre maşinile lor nu au putut fi urcate în barje, trebuind
să se retragă pe uscat, pe măsură ce inamicul se apropia.
Comandantul subofiţerilor din BAC, C. J. Smith, menţionează, într-un articol nepublicat, că, în timpul
şederii în nordul Dobrogei: „Am avut diferite lucruri de făcut. O secţiune a avansat imediat pe flancul drept într-o
acţiune disperată de ariergardă pentru a reţine inamicul suficient de mult, astfel încât să permită românilor să se
retragă într-un mod mai mult sau mai puţin ordonat... O altă întreprindere delicată a fost aceea de a ajuta un
detaşament de ambulanţe al Spitalelor Femeilor Scoţiene, rămas mult în urma populaţiei refugiate şi în pericol de
a fi capturate în orice moment. A fost ceva extrem de dificil să înaintăm printre învălmăşeala în retragere, evitând
să călcăm pe unii care nu erau în deplinătatea facultăţilor mintale. Câteodată, ajungeam în fundături, întâlnind
preţ de mile întregi doar o mulţime de persoane care nu ştiau nimic despre ce căutam. Am ajuns la infirmierele
aflate în pericol şi le-am scos de acolo, chiar când mai erau câteva minute până să fie capturate.”
Raportul datat 18 decembrie al comandantului Diviziei British Armoured Cars, Reginald Gregory,
menţionează că unitatea sa ajunsese la Tulcea cu o zi în urmă, venind de la Izvoarele. La sosirea lor, soldaţii şi
motorizatele aşteptau în preajma docurilor sosirea barjelor. Exista o mare îmbulzeală în oraş, fiind primite ordine
ca evacuarea să se producă în 48 de ore. Abia la ora 10 p.m., comandantul a fost înştiinţat că i se repartizase o
barjă şi jumătate, pentru a duce o parte din maşinile sale de transport la Ismail. Fiind nevoit să ţină cont şi de
prezenţa ambulanţelor Spitalelor Femeilor Scoţiene, comandantul Reginald Gregory raportează că şi-a împărţit
forţele în felul următor:
„1. Toate transportoarele uşoare şi maşinile de recunoaştere (inclusiv ambulanţele Spitalelor Femeilor
Scoţiene), sub autoritatea locotenent-comandantului Belt, le-am trimis la miezul nopţii pe drum spre Isaccea,
pentru a trece pontonul în acel loc şi a merge la Bolgrad, în aşteptarea unor noi ordine de la mine.
2. Toate transportoarele grele, inclusiv două vagonete de transport ce aparţineau Spitalelor Femeilor
Scoţiene, împreună cu asistentele însoţitoare, le-am pus pe barja care merge la Ismail sub sublocotenentul
Turner, cu ordine de a merge de la Ismail la Bolgrad, pentru a se alătura locotenent-lomandantului Belt şi a
aştepta noi ordine de la mine.
3. Toate maşinile de luptă, muniţia etc. le-am luat sub comanda mea pe barja împărţită cu maşinile armate
ruseşti şi am purces către Reni.
Am fost întârziaţi 24 de ore pe drum datorită nedeschiderii pontonului de la Isaccea, peste care refugiaţii
şi trupele treceau într-un şir nesfârşit.”
La Bolgrad, pe 18 decembrie, infirmierele scoţiene au fost bucuroase să-i întâlnească iar pe cei din Divizia
British Armoured Cars, de la care au aflat că aceştia pierduseră trei maşini blindate şi şase oameni de-ai lor
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fuseseră luaţi prizonieri în Dobrogea. Maşina lor se împotmolise în noroi, astfel că au fost capturaţi de bulgari, în
timp ce încercau să o scoată din uz. Ele au discutat cu chirurgul dr. Scott şi cu Belt, comandantul ce îl înlocuia pe
Oliver Locker Lampson, care, de pe 13 octombrie, era plecat în Marea Britanie, în scopul procurării de
echipamente. Lois Turner îşi amintea că englezii din Divizia BAC îi spuseseră că reuşiseră să ajungă până la
Hârşova, când retragerea s-a declaşat din nou, acum fiind în drum spre Odessa.
Unul din ofiţerii din Divizia British Armoured Cars, locotenentul Ingle, se afla la Odessa, fiind rănit în
picior în luptele din Dobrogea (fusese recuperat aproape de Pantelimon, judeţul Constanţa). Inamicul a luat
prizonieri câţiva dintre oamenii lui şi se pare că bulgarii au strigat că se vor întoarce şi după el. Spitalele ruseşti nu
i-au fost de prea mare ajutor, în fiecare doctorii ruşi se mirau „Ah, ofiţer englez,” după care îi îndepărtau
pansamentul doar pentru a-l înlocui cu unul nou, scria, pe 19 decembrie 1916, infirmiera Lilias Grant.
Pe 27 decembrie, a ajuns la Galaţi şi o parte din Divizia British Armoured Cars. Aceştia le-au spus
Femeilor Scoţiene că se tem că Galaţiul va fi bombardat din două părţi, urmând să fie făcut una cu pământul.
Acest fapt nu părea atât de departe, mai ales că, în ziua respectivă, zgomotul tunurilor a fost necontenit. În cadrul
puternicei ofensive a Puterilor Centrale pe linia Milcovului, dintre 4-9 ianuarie 1917, este ocupată şi Brăila, iar
linia frontului se stabilizează pe râul Siret. Atunci, Galaţiul era ameninţat din două părţi, exact cum ofiţerul din
Divizia British Armoured Cars prevăzuse, astfel că Spitalul Femeilor Scoţiene care se afla acolo a trebuit să fie
mutat la Reni.
Dr. G. B. Scott, fratele chirurgului Maitland B. Scott, raporta comandantului unităţii BAC că fratele său
fusese nevoit să părăsească Brăila, pe care inamicul o va ocupa în scurt timp, pentru a merge la Galaţi, unde a găsit
oportunitatea de a lucra alături de Femeile Scoţiene:
„Datorită pierderii Dobrogei, Galaţiul a devenit prea periculos pentru spitale, astfel că majoritatea se
mutaseră sau erau pe cale de a se muta.
Între 30 decembrie şi 5 ianuarie un număr mare de răniţi au trecut prin Galaţi, venind din Dobrogea. La
Spitalul Femeilor Scoţiene, chirurgul Scott din BAC a făcut sau a asistat la 20 amputări de picior, 5 de braţ, 5
operaţii abdominale, 4 excizii ale globului ocular, 2 trepanaţii, şi un mare număr de operaţii mai mărunte pentru
drenarea rănilor sau pentru îndreptarea fracturilor. Chirurgul Scott a lucrat împreună cu trei ajutoare timp de 33
de ore fără odihnă, întorcându-se în sala de operaţii după numai 3 ore de odihnă.”
Despre retragere, chirurgul G. B. Scott raporta că
Divizia British Armoured Cars: „... a părăsit pe 7
Galaţiul, cu excepţia câtorva maşini şi a treizeci de maşini
şi ofiţeri. Chirurgul King a rămas de asemenea cu acest
detaşament. Pe măsură ce părăseam Galaţiul, primele
obuze au căzut lângă arsenal, cinci explodând într-o
succesiune rapidă. La Reni, maşinile şi oamenii au fost
îmbarcaţi în două trenuri, iar pe 11 primul dintre ele a
ajuns la Tiraspol, urmat la două zile de celălalt. În acest
oraş care ne va fi cămin, am format un spital de 40 de
paturi, pentru ai noştri, dar şi pentru răniţii şi bolnavii
ruşi.”
Încă din ianuarie 1917, pe frontul din zona Galaţi,
activitatea fusese scăzută, ruşii neimplicându-se în acţiuni
de anvergură, aceştia fiind chiar deranjaţi de faptul că
acţiunile detaşamentului Diviziei British Armoured Cars
din regiune îl provocau pe inamic la bombardamente.
Pe 21 aprilie, doi soldaţi englezi care mergeau către
Tiraspol au trecut pe la Spitalul Femeilor Scoţiene din
Reni: „aceştia spuneau că hârtiile lăsate din avioane de
inamic de Paşte erau pline de abuzuri la adresa Angliei, şi
foarte isteţ scrise. Au făcut o singură greşeală. Au scris că
noi suntem responsabili de căderea Romanovilor.”
Deşi noul guvern revoluţionar rus căuta să
promoveze lansarea unei noi ofensive, pentru Femeile Scoţiene şi englezii din divizia BAC devenea evident că
Armata era extenuată şi împărţită şi, că pe frontul de Est, speranţa unei victorii era mai departe ca niciodată.
Prof. Costel Coroban
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Marin Ionescu-Dobrogianu, personalitate plurivalentă, a slujit, timp de trei decenii, armata română si a
desfăşurat, timp de 48 de ani, o activitate intensă, ştiinţifică, pentru cunoaşterea Dobrogei.
Născut la 21 octombrie 1866, în Bucureşti, unde a urmat cursurile liceului “Basarab”, a manifestat pasiune
pentru cercetarea izvoarelor istorice. La 19 decembrie 1884, tânărul Marin Ionescu a intrat, ca soldat voluntar, în
Regimentul 1 Geniu, unitate în care a rămas până la 1 februarie 1887. În februarie 1887, este transferat la Focşani,
la Regimentul 2 Geniu. În 1888, este trecut în rezervă. La scurt timp, solicita reangajarea şi este încadrat sergent în
acelaşi regiment.
Pentru calităţile sale deosebite, este trimis la scoala de ofiţeri. Avansat sublocotenent, la 1 octombrie 1891,
face serviciul în Craiova şi, apoi, în Calafat. În aprilie 1894, sublocotenentul Marin Ionescu este repartizat la
Regimentul 34 Infanterie din Constanţa. În mai 1894, este avansat locotenent. Concomitent cu activitatea militară,
tânărul locotenent şi-a dedicat timpul liber studiului şi cercetarii istoriei şi geografiei Constanţei şi Dobrogei.
Despre lucrările şi cercetarile sale, savantul Grigore Tocilescu, ilustrul istoric şi arheolog, scria: ”Timpul ce i-a
lăsat liber îndeplinirea sarcinii carierei sale dânsul a ştiut a-l întrebuinţa bine şi cu folos pentru sine şi pentru patria
sa”.
Locotenentul Marin Ionescu s-a implicat cu entuziasm atât în publicistica locală, cât şi în viaţa culturală a
orasului Constanţa. A contribuit la fondarea revistei “Ovidiu”. Despre studiile sale publicate, Petru Vulcan a scris
ca acestea sunt ”izvor de cunoştinţe profunde şi vor fi de mare preţ cercetătorilor enciclopedişti”.
În urma examenului, devine ofiţer-elev al Şcolii Superioare de Război. Din cauza unui reumatism articular, a
fost nevoit să se retraga şi să revină la Consiliul de Război al “Diviziei active” din Dobrogea.
Începe colaborarea la revista ştiintifică “Buletinul Societăţii Geografice Române”, unde publică o serie de
articole privind cercetarile în Dobrogea. Este avansat căpitan şi decorat cu medalia ”Bene Merenti”. Majoritatea
cercetărilor le-a facut în timpul său liber şi pe cheltuiala sa.
Din marea sa operă, se evidenţiază lucrarea “Dobrogea în pragul veacului al XX-lea”, care a rămas, până astazi,
una dintre cărţile fundamentale pentru cunoaşterea regiunii dintre Dunăre şi Marea Neagră. Lucrarea a fost
reeditată, în 2010, în două volume, totalizand cca 1.500 de pagini. La vremea sa, această lucrare a fost premiată de
Academia Română şi, în 1906, autorul a fost decorat cu medalia jubiliară “Carol I”.
În octombrie 1910, este tranferat la Regimentul 6 “Mihai Viteazul” din Bucureşti şi, în 1911, la Regimentul 11
“Siret” din Galaţi, unde este avansat la gradul de maior. În aceste unităţi, Marin Ionescu ţine o serie de conferinţe
cu teme privind Dobrogea.
În 1916, este avansat locotenent-colonel şi revine în cadrul Regimentului 34 Infanterie, în calitate de
commandant, în momentul în care România intrase în Războiul pentru Întregire Naţională.
Lt.col. Marin Ionescu trece Dunărea la 23 august 1916, în fruntea Batalionului 3 şi, fără şovaială şi cu un
avânt de toata lauda, după cum a scris generalul C. Teodorescu, în foaia sa calificativă, a executat contraatacul
ordonat, reuşind să respingă atacul inamic până spre marginea pădurii Daidar, însă, sub presiunea inamicului, care
a profitat de fuga Regimentului 76 Infanterie, a trebuit să se retragă.
Ajuns la Dunăre, nevand mijloace de trecere, lt.col. Marin Ionescu este luat prizonier. S-a reîntors din
prizonierat, în iulie 1918, şi a cerut să fie repus în drepturi. Colonelul C. Răşcanu, comandantul Brigazii 29
Infanterie, a susţinut cererea, menţionând, în caracterizarea făcută, că faptele petrecute în zona Turtucaia sunt reale
şi invinuirile ce i se aduc lui Marin Ionescu sunt neîntemeiate şi că, în captivitate, a avut o comportare demnă. În
concluzie, făcea propunerea ca Marin Ionescu să fie avansat în grad şi decorat cu “Steaua Romăniei”.
Şi generalul Poetaş, comandantul Brigazii 57 Infanterie, confirma, printr-un raport din iunie 1918, că
Regimentul 34 Infanterie, de sub comanda lt.col. Marin Ionescu-Dobrogianu, ”la Turtucaia şi-a făcut datoria în
mod vitejesc”.
La 1 noiembrie 1918, lt.col. Marin Ionescu i s-a încredinţat comanda Regimentului 73 Infanterie, care era
dislocat în stânga Dunării. Pentru redresarea regimentului aflat într-o situaţie precară, Marin Ionescu a fost propus
pentru a comanda o brigada şi avansat general.
Această propunere se pare că l-ar fi deranjat pe generalul Gorsky, comandantul brigăzii din care facea parte
Regimentul 73 Infanterie, care nu a fost de acord cu avansarea. Dezamăgit, Marin Ionescu demisionează, fiind
trecut în rezervă, în aprilie 1916.
Cu toate necazurile suferite, printre care şi pierderea celei mai bogate biblioteci personale din Constanta,
colonelul Marin Ionescu continuă activitatea în cadrul Cercului Militar Constanţa. A luat parte la manevrele ce s51

au facut cu ofiţerii superiori din garnizoană, a ţinut conferinţe ştiinţifice, a predate ore de istorie şi geografie, la
Liceul “Mircea cel Bătrân”, la Şcoala Normală, Şcoala de Comerţ şi Şcoala navală. A donat Liceului “Mircea cel
Batran” peste 1.000 de carti, reviste, atlase şi hărţi.
În anul 1923, a participat la Congresul Internaţional de Geografie de la Cairo, unde a susţinut o importantă
comunicare despre Formarea Deltei Dunării.
După câţiva ani de activitate ştiinţifică şi culturală, din motive de sănătate, părăseşte Constanţa şi se mută la
Campulung Muscel, unde-şi continuă lucrările.
S-a stins din viaţă pe 6 sau 7 decembrie 1938.
Vestea morţii sale a produs multă durere, dar şi multe elogii din partea celor care l-au cunoscut. Unul din foştii
săi subordonaţi a scris: ”Era icoana vie a tinerilor ofiţeri ce eram noi pe atunci, izvor de învăţătură şi lumină, cu o
largă cultură, pentru a convinge şi seduce..., pentru a ne forma, a ne pregăti şi galvaniza sufletul pentru ziua cea
mare de răfuială cu duşmanii. Ne-a pregătit în cultul patriei, ne-a oţelit sufletul în dragostea de glie”.
Colonelul Marin Ionescu a lăsat posterităţii o operă de mare valoare ştiinţifică. A ştiut să îmbine, cu echilibru,
o frumoasă carieră militară cu pasiunea cercetării ştiinţifice riguroase.
Colonelul Marin Ionescu-Dobrogianu rămâne un model pentru noi şi generaţiile viitoare.
Lt.col. Mihai Istrate

DE ZIUA NATIONALA A
ROMANIEI
ORIZONTAL: 1) Intrata-n sarbatori (2 cuv) 2)
Buna la suflet! - Poporul nostru - Calea undelor.
3) Intelegerea de la Trianon de exemplu - Un
om de nimic. 4) Intrate in birou! - Centrul tarii! Duce greul portului. 5) Inscrisa la „VATRA
ROMANEASCA" - intalnit mai mult la tara - Lant
in CARPATI. 6) Plecata de acasa la tara - Vecina
noastra - Intrate primele in TORONTAL! 7) Atac
la REGE! - Fratele rapit in anul 1775 prin
Tratatul de la Sistov de catre Imperiul AustroUngar. 8) Intalnire la nivel inalt - Datul de stire.
9) Vocea poporului - Lacas gol! - 1918 de
exemplu - Ales in finale! 10) Sediul
ABATORULUI EUROPEAN unde ROMANIA a fost
sacrificata in numele unei paci rusinoase - Corp de legi! - Tuns scurt! 11) Inscris candva la fortele
de munca - Faraon Eminescian. 12) Tragator la pol - Regele ramas in ISTORIA ROMANILOR
pentru unirea din 1 DECEMBRIE 1918.
VERTICAL: 1) Aripi de zmeu! - Renumele Regelui FERDINAND. 2)...................................
in ALBA IULIA la 1 noiembrie 1599 a Domnitorului Mihai Viteazu care a realizat prima unire a celor
3 provincii romanesti - Intrate in plan! - Cap de leu! 3) Prima culoare a drapelului nostru - ... cea
de a doua culoare. 4) A pregati patul - ... a treia culoare a drapelului nostru. 5) Masura de
apreciere a acumularilor din banci - Un sat indepartat din Taiga - Ape fara peste! 6) Ca viata
romanilor rapiti de la trupul tarii -Trage ca un bou - Cod aeroport Suabi (Papua Noua Guinee) 7)
Etate mijlocie! - Cod aeroport Suavanao (Ins. Solomon) - Tip de tine calul. 8) Planta textila Dulcegarie turceasca - Memoria colectiva. 9) Depozit naval - Nici ai mei, nici ai tai. 10) Rude de
sange - Datul spre stiinta - Tun descarcat! 11) Momit - Cuprins de lene! - Fiecare cu a lui. 12)
Arma preistorica - Valoarea noastra nationala - intalnit la MUZEUL DE ISTORIE. Dictionar: Tla,
oleu, aul, sbe, vao.
Col,(r) loan IOJA, Rebus Club „DELFINUL" Constanta.
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Romanul TĂTARII, scris în
două
volume,
de
distinsa
personalitate a culturii române şi
tătare, membră a Uniunii
Scriitorilor din România şi
Crimeea,
Ghiuner
Acmola,
traducătoare, directoare a revistei de cultură bilingvă „EMEL” – „IDEAL”, autoare a mai multor volume
de proză şi poezie, a două monografii – a oraşului Techirghiol şi a comunei Albeşti, locul de naştere al
autoarei, aduce, cu acest nou roman al său, un suflu nou în cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor tătare,
începând cu naşterea, botezul, logodna, cununia şi moartea.
Romanul a apărut, mai întâi, în limba tătară.
Primul volum al romanului Tătarii cuprinde perioada 1900-1943, când tătarii au venit pe pământ
dobrogean. Ei au fost primiţi de otomanii care stăpâneau pe atunci Dobrogea, din cauza războiului din
Crimeea 1853-1856, mai întâi paşalâc, iar, apoi, teritoriu românesc.
În volumul al doilea, autoarea a cuprins perioada 1943-1970.
Pe parcursul celor două volume, doamna Ghiuner Acmola se referă atât la evenimentele istorice, cum ar
fi emigrarea sau deportarea forţată din Crimeea; la Războiul de Independenţă; la Războaiele Balcanice; la
Primul Război Mondial; lagărele comuniste care au schimbat radical viaţa şi bunul mers al unor familii de
tătari, cât şi la viaţa de zi cu zi, care reflectă cultura lor, starea socială şi politică: locuinţe, geamii, şcoli,
personalităţi din viaţa satului tătăresc. În felul acesta, ne oferă posibilitatea de a cunoaşte intelectuali, fii ai
satului sau culturii tătare, cum ar fi: Memet Niyazi, Negip Hagi Fazâl, Mustegep Ulkusal, Riza Fazîl,
Şakir Selim, Riza Yusuf, Eşref Şemizade ş.a.
„Fiecare sat îşi are obiceiul său. Se ştie deci: respect pentru bătrâni, stimă pentru partea bărbătească,
treabă rezolvată fără mult zgomot, copilul să crească bine, bătrânul să fie bine îngrijit, să devii stăpân pe
averea lumii acesteia trecătoare”–sunt fraze care mi-au reţinut atenţia, în lecturarea acestui roman. Sau
„limba, obiceiul, civilizaţia, aceste trei elemente vor feri poporul de dispariţie”, cuvinte care au o advărată
încărcătură magică pentru oricare cititor şi pentru toţi cei care îşi iubesc patria.
În vremuri de linişte şi pace, tătarii se adunau fericiţi şi cântau din folclorul bogat al neamului său, dar,
când
prigoana
comunistă
a
început
arestările, de data
aceasta, în loc de
voie bună, ei se
vedeau
pe
ascuns
şi
se
informau,
în
şoaptă,
cine a
mai fost lipsit de
libertate. Aproape
în fiecare zi,
erau noi arestări
ale
patrioţilor
tătari
care
ajutaseră
pe
semenii lor, tătarii
crimeeni. Rând
pe rând, cele mai
multe case ale
tătarilor rămâneau
fără bărbaţi, dar,
de multe ori, erau
arestate şi soţiile
lor, copiii lor
trecând
prin
adevărate drame,
fără
ambii
părinţi. Securiştii
puneau întrebări
de genul: „Cine
mai
era
în
comitetul vostru?
Acela
de
„salvare”
a
Crimeii sau de ajutorare?”
După 1948, au fost ani grei, de teroare pentru multe familii tătare din Dobrogea. Pentru sentimentele lor
patriotice, naţionale, fireşti, pentru faptul că au ocrotit refugiaţi din Crimeea mulţi au fost condamnaţi la
ani grei de închisoare, deşi unii dintre ei erau bătrâni şi bolnavi. Alţii au murit în închisorile comuniste.
Numai citind această carte veţi înţelege adevărata istorie şi tradiţie a tătarilor.
Doamna Ghiuner Acmola, prin toată activitatea dumneaei, este o adevărată ambasadoare a culturii
poporului crimeean, ceea ce-i face pe unii s-o privească cu admiraţie, iar pe alţii cu invidie.
Vasilica MITREA

