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ARMA PONTICA nr. 3(4)/2010
28 IUNIE – 03 IULIE 1940- ÎNCEPUTUL SFÂRȘITULUI
ROMÂNIEI MARI.
( EVACUAREA TRUPELOR DIN BASARABIA ŞI NORDUL BUCOVINEI)
26 iunie 1940, orele 22.00; Este clipa fatidică în care ambasadorul României la Moscova, Gheorghe
Davidescu, este convocat de către Viaceslav M. Molotov
pentru a-i fi înmânat textul ultimatumului acordat
României pentru cedarea Basarabiei şi Nordului
Bucovinei, vechi teritorii româneşti, revendicate acum, cu
cinism şi argumente de o falsitate dureroasă, de marea
putere sovietică.
Vestea a provocat îngrijorare şi a declanşat, cum
era de aşteptat, de altfel, o febrilă activitate la nivelul
conducerii statului, axată pe trei direcţii foarte clare şi
anume:
- analizarea cererii sovietice şi adoptarea unei
poziţii faţă de aceasta;
- declanşarea mecanismelor diplomatice în
scopul aflării poziţiilor marilor puteri faţă de
nedreptatea care i se făcea României;
- accelerarea măsurilor care se impuneau în
această situaţie pe plan militar, cu precădere în cadrul Armatelor 3 şi 4 aflate în dispozitiv pe graniţa de N
şi E.
În cel de-al doilea Consiliu de Coroană întrunit în seara zilei de 27 iunie, orele 21.00, s-a dezbătut soarta
României şi s-a hotărât acceptarea ultimatumului dat de guvernul sovietic. Din 26 de membri, sub impresia semnalelor
sosite de peste graniţe, 20 s-au declarat pentru acceptarea ultimatumului, iar 6 pentru rezistenţa armată.
Conform relatărilor primului ministru Gheorghe Tătărăscu au fost luate
în calcul două ipoteze:
- rezistenţa, ca act reflex al unui neam conştient de drepturile sale,
ceea ce însemna un război inegal şi irosirea forţelor militare, fapt ce
ar fi încurajat Ungaria şi Bulgaria;
- negociere pentru o evacuare în condiţii rezonabile, urmărindu-se
astfel reducerea din amploarea loviturii şi evacuarea în condiţii de
siguranţă a românilor care doreau să se retragă odată cu trupele
române, precum şi a avutului acestora.
În condițiile acceptării ultimatumului, Ordinul Marelui Stat Major nr.
6006/C din 28 iunie 1940, transmis de Secţia Operaţii la ora 06.00 Grupului de
Armate Nr.1 privind evacuarea Basarabiei şi ducerea rezistenţei pe Prut, a
surprins unităţile militare din dispozitiv, aflate în plină activitate de pregătire a
apărării pe Nistru. Acesta stabilea în linii generale hotărârile luate la nivelul
Marelui Stat Major fără să existe o pregătire logistică, fără să menţioneze
modalităţile specifice de îndeplinire a misiunilor.
Din acest moment, datorită presiunii impuse de parte sovietică, evacuarea sMOLOTOV
a executat sub semnul provizoratului, instrucţiunile privind desfăşurarea, fiind
semnând tratatul…
concepute şi transmise pe timpul derulării operaţiunii. Din acelaşi motiv nu au putut
fi puse în aplicare măsurile stabilite din timp de pace.
În aceeaşi zi de 28 iunie, ora 11.30, Secţia Operaţii din Marele Stat Major
reuşeşte să schiţeze şi să transmită Grupului de Armate Nr.1 un plan de desfăşurare
a evacuării, ale cărui prevederi şi termene, în mare parte, nu au putut fi respectate
datorită a patru factori care i-a luat prin surprindere pe militari, şi anume:
- primirea, de către unele unităţi aflate în dispozitiv, cu întârziere sau
deloc a ordinelor stabilite;
- comportamentul ignobil al trupelor sovietice şi nerespectarea de către
acestea a termenelor, traseelor şi aliniamentelor stabilite de comun
acord;
- reacţia neaşteptată a populaţiei minoritare şi comportamentul agresiv al acesteia faţă de militarii români;
- interzicerea militarilor români de a riposta sau de a provoca incidente pe timpul evacuării.
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Acesta completa ordinul nr. 6006, adăugând elemente esenţiale pentru o bună execuţie a operaţiunilor militare
aflate deja în derulare. Faţă de precedentul ordin au fost fixate patru etape de evacuare, precizându-se foarte clar
aliniamentele ce trebuiau atinse în fiecare zi din cele patru impuse, planificându-se în aşa fel încât, în ziua de 2 iulie
orele 13.00, trupele române să atingă Prutul.
În condiţii normale, punerea în aplicare a celor două ordine emise de Marele Stat Major ar fi asigurat succesul
evacuării celor două provincii dacă armata sovietică ar fi respectat prevederile
stabilite de comun acord, însă imixtiunile acesteia în operaţiunile armatei române au
avut drept rezultat dezorganizarea totală a acestora.
Datorită timpului extrem de scurt impus României pentru realizarea
evacuării, precum şi numeroaselor incidente provocate de trupele sovietice încă din
prima zi, în data de 29 iunie, se reuşeşte, la nivel diplomatic, obţinerea prelungirii
termenului de evacuare până în ziua de 3 iulie orele 13.00, precum şi discutarea în
cadrul Comisiei de la Odessa a mai multor aspecte legate de abuzurile trupelor
sovietice.
Drept urmare, în data de 30 iunie, sunt stabilite şi comunicate noile aliniamente ce trebuie atinse de trupele
române, ţinându-se cont de prelungirea termenului, asigurându-se reintersectarea cu trupele ruse prin acordarea unui
avans de 3 ore după atingerea primului aliniament în data de 01 iulie ora 14.00 şi cinci ore după atingerea celui de-al
doilea, în data de 2 iulie ora 07.00.
Pentru evitarea neînţelegerilor s-a hotărât instalarea la principalele puncte
de trecere a frontierei şi la podurile peste Prut a comisiilor mixte româno-ruse,
formate din câte un colonel sau ofiţer superior (de fiecare parte) însoţit de ajutoarele
sale, stabilindu-se totodată aceste puncte, precum şi direcţiile de afluire către ele.
Putem afirma, pe baza studierii documentelor, că organizarea evacuării
Basarabiei şi Nordului Bucovinei s-a conceput într-un timp extrem de scurt, sub
presiunea trupelor sovietice şi cu luarea în calcul a mişcărilor acestora, care nu au
ţinut cont nici o clipă de înţelegerile încheiate, fapt care a dus la modificarea, pe
timpul executării, a ordinelor şi instrucţiunilor stabilite iniţial.
Operațiunea de evacuare s-a executat în condiţii extrem de dificile datorită unui cumul de factori care au
transformat această operaţiune într-un eşec dureros.
Anunţarea declanşării operaţiunilor militare s-a făcut foarte târziu comparativ cu momentul luării hotărârii în
cadrul Consiliului de Coroană din noaptea de 27/28 iunie, orele 21.00.
Între momentul luării hotărârii (ora 21.00) şi momentul transmiterii Ordinului 6006 de către Marele Stat
Major Grupului de Armate Nr.1 şi Armatelor 3 şi 4 române (ora 07.00/ 28 iunie 1940), a existat un interval de timp
care nu a fost fructificat în scopul pregătirii evacuării.
Ordinul de evacuare a ajuns târziu, unităţile din primele linii primindu-l către orele 12-13 şi punându-se în
marş abia după două-trei ore, cum a fost cazul Batalionului 2 din Regimentul 39 Infanterie.
Ordinul a fost recepţionat la Cartierul General al Armatei a 4-a la ora 04.05, fiind transmis imediat Diviziei 4
Cavalerie, Corpului 11 Armată, Corpului 3 Armată şi Corpului de Cavalerie, primele unităţi primind dispoziţiile de
retragere la ora 06.00.
În noaptea de 27/28 iunie Comandamentul Armatei a 3-a se afla în marş pentru ocuparea punctului de
comandă la Gura Humorului (vechiul punct de comandă fusese la Roman), fiind planificat pentru a deveni operativ la
ora 07.00. În aceste condiţii ordinul de retragere este primit de generalul I.
Iacobici, comandantul Armatei a 3-a la orele 10.40 datorită funcţionării
deficitare a sistemului de transmisiuni, însă unele dintre marile unităţi din
subordine luaseră deja la cunoştinţă despre prevederile ordinului, prin
intermediul marilor unităţi subordonate Armatei a 4–a.
Pe lângă anunţarea tardivă şi defectuoasă a evacuării, un alt factor
care a contribuit la rezultatul dezastruos al acesteia este cel legat de
transportul trupelor şi materialelor militare.
Acesta s-a executat în condiţii foarte grele, datorită stării proaste a
drumurilor din Basarabia, precum şi a depăşirii de către trupele sovietice a
etapelor de marş stabilitate la care se adaugă ploile căzute în zilele de 28 şi 29
iunie „şi mai ales ploaia torenţială căzută pe întreaga zonă de evacuare, în zilele
de 1 şi 2 iulie”.
La acestea s-a adăugat calitatea foarte proastă a rechiziţiilor (mijloace de
transport şi animale) datorată rechiziţionării în grabă cu ceea ce se găsea pe teren.
De asemenea, etapele foarte lungi (60 km –uneori) parcurse de unităţile
de infanterie şi grăniceri, străbătute adesea direct peste câmpuri, au uzat trupele şi
au îngreunat executarea evacuării.
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Multe materiale militare de fortificaţii şi cantităţi mari de muniţie nu au
putut fi evacuate, rămânând blocate sau depozitate în gările din Basarabia datorită
lipsei de vagoane, de timp şi datorită sabotării transporturilor de către populaţia
minoritară, precum şi birocratismului unor şefi de gări care pretindeau îndeplinirea
formelor legale de transport.
O altă cauză, o constituie comportamentul agresiv al unei părți a
populaţiei minoritare evreieşti, cu precădere în localităţile mari, dar şi în satele
unde existau astfel de comunităţi.
Dezertările în masă ale militarilor minoritari şi chiar români din Basarabia
au avut ca efect dezorganizarea deplasării prin părăsirea unităţilor, la îndemnul şi
sub protecţia minorităţilor agresive şi trupelor sovietice, împreună cu căruţe şi cai determinând astfel abandonarea
multor materiale militare. De altfel, comportamentul militarilor originari din provinciile cedate, a constituit o
dezamăgire pentru armata română.
Un aspect important al analizei executării dezastruoase a evacuării îl reprezintă ordinul expres primit de către
trupele române de a nu provoca incidente cu armata sovietică, ordin, a cărui respectare strictă a dus la umilinţe greu de
descris suportate de militarii români. Ceea ce pentru armata română a constituit dovada disciplinei şi tăriei, pentru
armata sovietică şi populaţia evreiască a însemnat slăbiciune şi teamă, rezultatul fiind creşterea în intensitate a
agresivităţii acestora ajungându-se până la atacarea, jefuirea şi umilirea armatei române.
Soldaţii basarabeni încadraţi într-un procentaj mare (peste 50%) în unităţile
şi marile unităţi din compunerea Armatei a 3-a şi Armatei a 4-a conform
principiului recrutării zonale au dezertat în masă încă de la declanşarea operaţiunii
de evacuare, foarte mulţi având asupra lor armamentul, prin folosirea căruia, pe
timpul părăsirii unităţilor, produceau militarilor panică şi nesiguranţă. Militarii
basarabeni, în mare parte, au demonstrat că nu au avut nici o legătură cu ţara în ceea
ce priveşte simţul datoriei şi apartenenţei lor naţionale. Dacă începând cu data de 29,
părăsirea unităţilor de către aceştia se făcea la îndemnul şi sub presiunea trupelor
sovietice, dezertările în masă executate în ziua de 28 şi 29 s-au făcut din liberă
iniţiativă, soldaţii basarabeni fiind convinşi că odată ajunşi la noua frontieră nu li se va da voie să se întoarcă la
familiile lor rămase în Basarabia. Un alt factor îl constituie lipsa iniţiativei a unora dintre ofiţeri, aceştia înşelând
aşteptările, atât din punct de vedere moral, cât şi al pregătirii şi disciplinei.
Însă, apariţia şi declanşarea tuturor factorilor amintiţi au fost posibile datorită nerespectării, de către armata
sovietică, a înţelegerilor şi termenelor stabilite împreună cu partea română şi, mai ales, datorită imixtiunilor şi
presiunilor exercitate asupra trupelor române pe timpul evacuării.
Astfel o operaţiune militară care iniţial nu trebuia să pună alte probleme executanţilor decât cele legate de
factorul timp, s-a transformat chiar de la început într-o operaţiune militară
complexă, armata română trebuind să facă faţă şi să depăşească momente foarte
critice, la un moment dat.
Neexistând timpul necesar punerii la punct a tuturor detaliilor care se
impuneau, marile unităţi şi unităţile aparţinând Armatelor 3 şi 4 române au fost
nevoite să treacă din dispozitivul de apărare direct în dispozitivul de marş, pentru
evacuare, într-un interval de aproximativ 2-3 ore, timp în care trebuiau găsite şi
asigurate şi mijloacele de transport şi pentru transportul materialelor şi muniţiilor
din depozitele existente în zonă, precum şi materialele de fortificaţii, etc.
Conform Notei Ultimative transmise guvernului României, evacuarea Basarabiei şi Nordului Bucovinei urma
să se execute în termen de 4 zile (ulterior stabilindu-se 5 zile) începând din data de 28 iunie orele 14.00, ora
Bucureştilor, însă primele coloane ale armatei sovietice au trecut Nistrul încă din dimineaţa zilei de 28 iunie ora 06.00
în dreptul comunei Moldova, până seara reuşind să ocupe oraşele Chişinău şi Cetatea Albă. În Bucovina, oraşul
Cernăuţi a fost ocupat de trupele mecanizate sovietice la ora 14.00, iar în noaptea de 28/29 iunie, coloanele sovietice
şi-au urmat nestingherite înaintarea către Prut, spre podurile de la Ungheni şi Bădragi, fără să respecte nici un moment
aliniamentele şi etapele de înaintare stabilite.
Pentru ocuparea Basarabiei şi Nordului Bucovinei armata sovietică a adoptat un dispozitiv ofensiv. Acesta
consta în constituirea unui eşalon înaintat, care, folosind traseele stabilite dinainte, aveau drept misiune ocuparea
punctelor de trecere peste Prut, fără să ţină seama de trupele române care afluiau şi de prevederile stabilite de comun
acord.
Acţiunea acestui eşalon a fost precedat de ocuparea unor puncte principale de trupe de paraşutişti, în sudul
Basarabiei, în zona Bolgradului, pentru instigarea populaţiei împotriva armatei române şi dezorganizarea acesteia.
Ultimul element al dispozitivului îl constituiau marile unităţi sovietice, care prin ritmul rapid al înaintării obligau
trupele române la abandonarea materialelor militare şi la dezorganizarea evacuării.
Încă din prima zi a operaţiunii trupele române au fost puse în faţa unor situaţii neprevăzute care au generat
disfuncţionalităţi grave pe timpul celor cinci zile.
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Agresivitatea trupelor sovietice a determinat comanda Armatei a 4-a să ia măsuri pentru intensificarea apărării,
în caz de nevoie, a principalelor direcţii şi treceri peste Prut. Toate marile unităţi au primit recomandarea de a lua o
atitudine fermă şi a duce tratative cu comisiile sovietice, ripostarea cu deschiderea focului fiind permisă numai în cazul
în care se încerca dezarmarea trupelor române. S-a organizat şi realizat dispozitivul de apărare a regiunii Bărboși –
Galaţi, cu lacul Brateş şi Giurgiuleşti, zonă considerată expusă unei înaintări în forţă a sovieticilor pentru forţarea
podului de la Giurgiuleşti. Această misiune a fost repartizată generalului Pantazi Constantin, comandantul Diviziei 3
Infanterie, căruia i-au fost puse la dispoziţie unităţile din capul de pod Giurgiuleşti, unităţile Diviziei 32 care se găseau
în sector, unităţile din garnizoana Galaţi, apărarea antiaeriană a regiunii, unităţile de aviaţie, la cerere i se asigura şi
cooperarea cu marina. Pătrunderea în ziua de 2 iulie, în jurul orelor 13.00 a trupelor sovietice în capul de pod de la
Oancea, coroborată cu informaţiile conform cărora sovieticii acordau un interes deosebit păstrării intacte a trecerilor
peste Prut, a determinat pe comandantul Armatei a 4-a să propună retragerea prin surprindere în noaptea de 2-3 iulie la
vest de Prut a tuturor trupelor şi să distrugă în aceeaşi noapte podurile. Drept urmare cu nr. 32939 din 02 iulie 1940,
Generalul de corp de armată Nicolae Ciupercă solicită Marelui Stat Major aprobarea acestor propuneri, argumentând
cu pericolul iminent al trecerii podurilor de către carele de
strup sovietice „odată cu ultimii noştri oameni, căutând
neapărat să împiedice distrugerea podurilor”.
În aceeaşi zi, la aceste propuneri, Marele Stat Major
dispune:
- „distrugerea podurilor nu se va executa decât la
ordinul special al Marelui Stat Major;
- pregătirea distrugerilor se va face însă cât mai
amănunţit şi cât mai bine studiată;
- apărarea fiecărui pod va fi cât mai puternică,
prevăzută, în special cu artilerie material şi mine
anticar.”
Această dispoziţie a fost comunicată tuturor unităţilor
cu specificarea că „în caz de atac, distrugerea să se execute
din proprie iniţiativă”.
În aceeaşi zi, în urma atacului declanşat de trupele sovietice, din ordinul generalului Pantazi, la ora 18.00, la
Giurgiuleşti ambele poduri au fost aruncate în aer, acţiune aprobată de Marele Stat Major, care a dat ordin de a se
acţiona similar pentru toate trecerile peste Prut, în cazul altor atacuri.
În după amiaza zilei de 2 iulie au fost intensificate măsurile privind apărarea capetelor de pod, iar în noaptea
de 2-3, toate trupele Armatei a 4-a aflate în capetele de pod au fost retrase pe malul vestic.
Ordinul Marelui Stat Major nr. 641 privind distrugerea podurilor este transmis simultan şi Armatei a 3-a.
Încercarea sovieticilor pentru forţarea trecerilor peste Prut continuă cu aceeaşi virulenţă şi în ziua de 03 iulie.
Pe Prut, aceştia au continuat ameninţările împotriva trupelor române pentru determinarea deminării podurilor şi sub
pretextul controlului bunurilor rechiziţionate de trupele române în retragere de la basarabeni, tergiversând lucrurile
pentru a se ajunge la ora 12.00. Încercarea sovieticilor de a păstra podurile intacte, se explică prin intenţia lor de a
trece pe malul de vest, pentru a-şi asigura capetele de pod pregătindu-şi astfel condiţiile pentru declanşarea unei
ofensive spre interiorul ţării. La ora 14.00 trupele sovietice au închis graniţele pecetluind astfel soarta unui vechi
teritoriu românesc de 50.762 km2 (Basarabia - 44.500 km2 şi nordul Bucovinei – 6.262 km2 ) cu o populaţie de
3.776.309 locuitori, dintre care 53,49% români; 10,34% ruşi; 15,30% ruteni şi ucraineni; 7,27% evrei; 4,9 bulgari;
3,31% germani; 5,12% alte naţionalităţi.
În acest sens, în aceeaşi zi Marele Stat Major a dat următorul comunicat:
„În ziua de 3 iulie, ora 12.00, operaţiunile de evacuare militară a nordului Bucovinei şi Basarabiei au fost
terminate.Trupele noastre au trecut la sud şi vest de linia generală; Şipotele – râul
Suceava – Frătăuţii Noi – regiunea Herţa –Prutul”. Pierderi: 356 ofiţeri şi
subofiţeri şi 42.876, soldaţi şi gradaţi.
Declanșată în dimineața zilei de 28 iunie, evacuarea Nordului Bucovinei şi
Basarabiei s-a executat sub o permanentă presiune fizică şi psihică asupra
militarilor români, care în condiţiile extrem de grele, neluate în calcul de
conducerea armatei, au reuşit totuşi să evacueze teritoriul în termenul impus, însă
cu pierderi materiale şi omeneşti foarte mari.
Rana din trupul ţării, deschisă de amputarea Basarabiei şi
nordului Bucovinei avea să se adâncească nu peste mult timp.

Mr.(r) drd. MARIN VOICU-AUTORUL- autorul 4
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Despre eroi şi morminte…
Trebuie să recunosc faptul că am “împrumutat” titlul de la un mare scriitor şi fost preşedinte
al Braziliei, Ernesto Sabato. Suna, cum nu se poate mai potrivit pentru ceea ce am de gând să
relatez.
Aşadar, într-o oarecare zi, a unui oarecare septembrie, al unui oarecare an, poate mai mai
frumoasă, poate caldă, poate dulce-amăruie, ca o toamnă care se respectă, am plecat spre Bulgaria,
cu un grup pe care urma să-l cunosc şi să-l descopăr, întru reprezentarea noastră a românilor la
Turtucaia.
Turtucaia manualelor de istorie, înseamnă, mai presus de toate o înfrângere militară a
românilor, dar aveam de gând să înţeleg altfel de Turtucaie (ei îi spun Tutrakan, şi fac un fel de
epopee din asta, pentru că până la acel moment n-au mai învins pe nimeni! Probabil că din lipsă de germani!).
La vremea lui 1916, meleagul Turtucaiei era foarte românesc. Poate din cale-afară de românesc, atîta vreme cât
Moş Ilin, un bulgar românesc, ne-a “citit” de îndată ce am coborât din autocar, că suntem români, şi a zis “bine-aţi
venit!” şi “Doamne-ajută!” şi printre poticneli bulgăreşti ne-a lăsat să înţelegem, eu şi prietenul Sorin, că “tata lu‟ tata
e de la Cerna, de la Tulcea adică, înţelegeţi?” Iar noi doi eram emoţionaţi fleaşcă de dragul omului de a încerca să
vorbească româneşte. Ne-a spus ceva proverbe, cu “prietenul care se cunoaşte la nevoie” şi cu “capra vecinului”. Chiar
a fost o emoţie curată, de care nu voiam să scăpăm.
Emoţia
s-a
continuat
cu
o
slujbă religioasă, cu
expunerea
de
moşuleţi simpatici,
cu uniforme ale
vremii, cu fanfară şi
discursuri,
unele
puţin
cam
bulăgreşti,
adică
destul de nedelicate,
ce atingeau pe ici pe
colo ”imperialismul
românesc, etc”.
Locul faptei
numără
peste
30.000 de victime
româneşti, în urma unei bătălii (grafic, pe trei linii de apărare, cu mai puţini atacatori - bulgari şi germani - decât
apărători, semnificativ, trist pentru noi (remarcabilă este însă inscripţia în limba română de pe obeliscul central al
Memorialului: “ Onoare şi admiraţie pentru cei ce-au ştiut să moară vitejeşte pentru ţara lor”. Jos pălăria pentru
inspiraţia bulgarilor!) Se menţionează lipsa de exerciţiu a trupelor române, experienţa germanilor, superioritatea
artileriei nemţeşti, logistica subţire a vremii, în care ca şiacum politicienii îşi puneau poalele în cap prin măsuri şi
gesture de încriminat, placiditatea unor comandanţi “de
salon”, promovaţi… ca unii contemporani, etc.
Oricum ar fi , este înălţător să ne gândim la cei ce , cu
94 de ani în urmă, , între 1 şi 6 septembrie, au încercat să
ajute ţara. Nu le-a păsat de viaţa lor. S-or fi gândit, chiar şi
fără obiele, că o fac pentru “viitorime”. Le purtăm o
infinită recunoştinţă. Sunt eroii noştri!
Ca orice comemorare, mângâiată de parfum de
sacru, s-a înfiinţat în prejmă şi un iarmaroc ( levantin,
fireşte, levantin!) cu rahat şi alune, cu mici, că şi la ei e la
fel ca la noi, lucru care să ne aducă aminte de cât de
apropiaţi suntem, în pofida conflictelor trecute.
Iar în urma noastră, toamna blajină, luminoasă şi
gălbuie, a rămas să-i învăluie pe cei duşi întru slava ţării
lor, ca un fel de candelă a Domnului!
Col.r. REMUS MACOVEI
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VETERANI DE RĂZBOI LA 23 AUGUST 1944
- Col.(r) pilot ION G.CIUPALĂ Trebuie să recunosc că am, să-i zicem slăbiciune, pentru veteranii de război! De
mic auzeam multe poveşti spuse de aceştia! Sătenii mei care au făcut războiul şi au
avut şansa să se reîntoarcă acasă, veneau la vreme de seară şi ascultau „VOCEA
AMERICII” la aparatul nostru de radio. Era primul aparat „în uz” din sat! Erau
interesaţi ce mai zic alţii şi mai ales dacă cunoşteau pe vreunul din prizonierii
eliberaţi din lagărele ruseşti! Sau dacă se mai spunea ceva de cei din sat de care nu
se mai ştia nimic de la plecarea la război! ... Nu înţelegeam mare lucru pe atunci,
de ce stăteau cu lumina mică la lampa cu petrol, de ce vorbeau încet, de cine se
fereau?!...
Apoi, poveştile cutremurătoare ale celor trei unchi ai mei, unul ucis în
munţii Slovaciei, ceilalţi trecuţi prin război şi prin lagărele ruseşti ca prizonieri, ma făcut să înţeleg cât dezastru, câtă moarte, câte chinuri şi suferinţe provoacă un
război, un „joc fără reguli”, unul trebuie învins şi supus la toate caznele!...
Acum, ca pensionar, am „descoperit” o dorinţă de a auzi şi de a spune şi altora, fapte apocaliptice trăite de
veteranii noştri, de cei câţi mai sunt (!) şi nu pentru a se bucura de ceva mai mult respect pentru „nesăbuinţa” de a fi
eroi în viaţă, ci mai mult a arăta ce sunt ororile confruntărilor armate, consecinţele pentru viaţa pământeană!...
Se zice că pacea se obţine numai în urma unui război, parcă războiul ar fi o stare de „coexistenţă” permanentă,
iar pacea ar fi o ... pauză de masă!!...
Pe uscatul şi mările Terrei au fost tot timpul războaie, pe ici, pe colo câte o pauză pentru ... refacere şi iar ... şi
iar...
Si acum şi acolo, şi acolo, privind pe harta lumii, sunt destule vărsări de sânge şi nu mai zic de câte pierderi materiale
...
Toate aceste supără şi Sfânta Natură care ne pedepseşte destul de aspru pentru că nu respectăm regulile de
convieţuire ...
Sub „apăsarea” acestor idei, am intrat în discuţie cu domnul colonel de aviaţie, pilot, veteran de război, CIUPALA
G. ION, aşa cum se prezintă dumnealui, un om care după mersul destul de greoi şi înfăţişarea sa undeva spre cer, se
vede că a trecut prin foarte multe şi în război şi după! ...
Mă prezint dumnealui şi îi spun cam ce doresc de la dânsul şi cu o claritate şi o logică de apreciat, începe să
depene, unele chiar cu multe amănunte, amintiri trăite acum de peste 65 de ani! ...
„...In toamna lui 1942, Majestatea Sa Regele, face o chemare către tineretul ţării pentru a se înscrie în
şcoala de aviaţie, ţara are nevoie de personal navigant!.... Tocmai terminasem liceul. Candidez la Şcoala Militară
de Ofiţeri de Aviaţie, secţia „Naviganţi şi Piloţi”, din Cotroceni – Bucureşti.
Încep prin nişte cursuri intensive, între 01.11.42-15.05.43, apoi sunt trimis în practică, eu şi mei, la Turnu
Severin, luând brevetul de pilot prima fază pe avionul FLETT-27 şi apoi faza 2 pe avionul IAR-27.
Apoi am continuat studiile la Cotroceni până în 15 aprilie 1944, absolvind şcoala cu gradul de
sublocotenent. Am fost repartizat la Flotila 1 Bombardament Braşov. După multe antrenamente, la 01.06.44 am
fost trimis pe front ca pilot, în cadrul C.1 Aer, pe IAR-80 şi IAR-81.
Am făcut în special cercetare şi atac la sol, asupra coloanelor inamice aflate în marş!...
La 9 Mai 1945 s-a pus capăt războiului şi am revenit în unităţi. In perioada mai-august am fost trimişi la
necrezut! Intre ofiţeri şi subofiţeri nu era o atmosferă tocmai
camaraderească! Credeam că războiul a sedimentat inimile
românilor, mai ales aici în inima Ardealului. Pe atunci aveam
în unitate consilieri ruşi. Se pare că aceşti consilieri recuperare
într-o staţiune balneară din Cehoslovacia!
La revenire am fost mutat la Flotila 2 Informaţii Turda.
Aici mi s-a întâmplat ceva de au reuşit să atragă de partea lor
mai mulţi din aceşti subofiţeri, promiţându-le grade de ofiţeri
IAR-27
dacă ofiţerii sunt nedevotaţi ruşilor!!... Si ... într-o zi de 1
septembrie 1945, numai după o lună de activitate în acea
unitate, sunt chemat şi anunţat că pentru faptul că am făcut afirmaţii tendenţioase despre acţiunea prezentată întrun film sovietic, sunt ... deblocat (trecut în rezervă)!!!
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De fapt ruşii doreau ca mai toţi ofiţerii să fie scoşi înafara sistemului militar şi
în locul lor să fie promovaţi ... subofiţeri, oameni mai devotaţi „cauzelor” de atunci! ...
Oricum, „deblocarea” mea a fost pentru mine o pedeapsă „capitală”, ca efectul
unei ghilotine care mi-a tăiat aripile! Îmi plăcea enorm profesia de pilot militar. Aveam
în mine acele sentimente naţionaliste, de apărare a patriei!! ...

Militarul face nişte sacrificii care nu se pot explica aşa
teoretic civililor ... Tara nu se apără cu vorbe ci cu oameni
pregătiţi anume! Nu va fi niciodată o victorie dacă nu vor fi
asemenea oameni pregătiţi special şi cu credinţă în Dumnezeu!
Domnule, Tokeş ăsta este un şovin fără margini! Nu ştiu unde se va opri dar
prin „iniţiativa” lui s-a produs deja o fisură în sistemul nostru de apărare !!!...
Doamne, câte au pătimit românii noştri! ... Orice scânteie poate provoca
incendii devastatoare! ... Sunt încă răni necicatrizate! ... Si încă dor ...
M-aţi întrebat unde eram la 23 August 1944?! Păi eram cu unitatea mea dislocat la Balomirul de Câmpie,
pe lângă Cugir, apăram Uzina de armament de aici. Pe această bază noi aveam cam 180 de avioane care acţionau
pe mai multe direcţii în sprijinul frontului. Tot aici, nemţii aveau un puternic centru de cercetare prin radiolocaţie,
cu radare din cele mai moderne la acea vreme.
Întâmplarea face, ca în acea zi de 23 August 1944 să fiu ofiţer de serviciu pe unitate. Seara auzim anunţul
regelui către ţară şi imediat primim printr-un curier ordinul de încetare a luptei alături de nemţi şi de trecere de
partea aliaţilor. Ni se preciza să-i arestăm pe nemţi, săi dezarmăm şi să le luăm tot armamentul. Mai apoi ni s-a
precizat că tot ce capturam, oameni, tehnică de luptă, materiale, trebuie să le predăm integral, cu inventar,
ruşilor!... Când m-am prezentat la comandant să-i raportez de primirea ordinului şi după ce îl citeşte, cheamă la el
un subofiţer şi-i face un semn, scoţând limba afară şi arătând cu două degete! Tradus, avea nevoie imediat de ...
două limbi (prizonieri!), nemţi! Nu durează mult şi plutonierul se prezintă la comandat cu doi militari germani!....
Pe comandantul Grupului de Aviaţie dislocat aici la Balomirul de Câmpie îl chema căpitan Dobrescu Ioan,
isteţ şi drăcos om era! Parcă nu avea frică în el!
Cheamă apoi pe omologul său neamţ, cel mai mare de pe acea bază şi îl anunţă hotărârea comandantului
Armatei Române!Ştia şi el ceva despre aceasta!... I-a propus ca această „operaţiune de separare” să se desfăşoare
în ordine, ei nemţii, să-şi strângă toate bunurile şi să plece în deplină securitate unde vor ei! După scurt timp,
comandantul neamţ cere două garnituri de tren, revine apoi şi cere maşini de transport, camioane, pentru a
transporta totul spre Cluj. Trebuie să reamintesc că după 6 iunie, după debarcarea americanilor, entuziasmul
nemţilor nu mai era aşa de vizibil, de încrezător! ... Noi doream să păstrăm intacte cele peste 180 de avioane ale
Corpului nostru dispuse aici la Balomir şi la Cugir, precum şi viaţa celor peste 200 de militari. Si nemţii erau cu
puţin peste 200!....
Se îmbarcă şi pleacă coloana în marş pe roţi, spre Cluj. Iniţial am interpretat aceasta ca un mare gest de
fair-play, apoi să înţeleg că a fost o strategie bine pusă la punct de eşaloanele noastre superioare!.... In drum spre
Alba Iulia, această unitate germană se întâlneşte cu un regiment de cavalerie din armata noastră, ce se deplasa pe
două coloane în sens invers. La întâlnire, le-au făcut loc nemţilor să se deplaseze pe roţi, cavaleriştii noştri
deplasându-se în 2 şiruri de o parte şi alta a şoselei. In momentul când întreaga garnitură germană era „prinsă” în
totalitate de cele două şiruri, la un semnal prestabilit, atacă prin surprindere, imobilizând pe toţi nemţii. Au
capturat întreg personalul, tehnica radar şi materialele avute fără nici o victimă!...
Aşa e în război, o permanentă luptă pe toate fronturile! Cine are iniţiativa de multe ori câştigă! ...
A fost un succes apreciat mult în acel moment dar războiul rămâne cea mai mare ruşine a minţii umane!
Of Doamne, multe am mai văzut pe câmpurile de luptă. Cât dezastru, câtă moarte, câtă suferinţă, câte şi câ r, multe
din ele şi azi îmi vin în memorie şi mă sperie! ...te altele
dătătoare numai de rău pentru om! ... Pe frontul până în
Cehoslovacia multe mi-au trecut prin faţa ochilor.
De aceea armata trebuie să fie puternică, să
descurajeze orice pornire de conflict la hotare sau pe
teritoriul ţării sale!
„Jandarmii” lumii îşi apără interesele lor şi nu
IAR-80
hotarele ţării noastre!
Este zi de sărbătoare astăzi şi trebuie să ne bucurăm, să-i
comemorăm pe cei căzuţi, să fim şi puţin optimişti că punerea noastră oarecum în umbră este o chestiune de
moment!
Cu toţii să fiţi sănătoşi şi să aveţi grijă ca ţara să aibă graniţele ei milenare şi să privim cu mândrie la întreg
relieful ei! Tară ca a noastră frumoasă şi bogată nu-i! Apăraţi-o! Voi şi generaţiile viitoare!.
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GENERAL DE BRIGADA NICOLAE IATROPOL
,,AVEM O HARTĂ PENTRU CARE NE-AM LUPTAT’’…
,Sunt veteran de război, general de brigadă (rtg.) IATROPOL A. NICOLAE
VALENTIN, născut în anul 1921 în municipiul Călăraşi. Sunt licenţiat al Academiei de
Studii Economice Bucureşti, promoţia 1948. Am absolvit ŞCOALA MILITARĂ DE
OFIŢERI ACTIVI DE INFANTERIE, Bucureşti, promoţia 15 aprilie 1944 şi am fost
repartizat comandant de pluton la R.23 I. – comandant de pluton. Menţionez că în
septembrie – noiembrie 1943 – ca elev plutonier, am fost repartizat la R.36 I., care era în
zona operativă Mangalia, în funcţia de comandant de pluton la stagiu.
În perioada 23.08.1944 – 16.10.1944, am fost comandant de companie – armament greu
– la R.23 I, după care am fost transferat pe front, la Comandamentul Armatei IV până la
01.01.1945, apoi ,,vărsat’’ înapoi la R.23 Infanterie.
În toată perioada 01.08.1944 – 04.02.1945 am participat pe front, în România,
Ungaria şi Cehoslovacia. Am fost mai mereu pe direcţia loviturilor principale în toată
această perioadă de crâncene bătălii pentru a învinge fascismul!... Şi l-am învins cu
forte mari pierderi!...
Nu are rost să dau cifre acum, ele se cunosc, se cunosc mai puţin suferinţele celor care am trăit din plin acele
momente unde viaţa noastră atârna de un fir de păr!...Nu se cunosc măcar nici de cei care ne conduc…Am mai
rămas o mână de oameni din acele vremi care mai pot spune ce iad a fost pe pământ şi să se înţeleagă astăzi ce
iaduri sunt şi prin alte zone ale lumii unde interesele pentru stăpânirea acelor regiuni împrăştie moartea cu o
seninătate foarte, foarte greu de înţeles!... Şi anti-terorismul acesta are aplicaţie prin moartea altora!... Greu este
de pătruns pentru a desluşi ce se pune la cale dincolo de perdelele lăsate ale unor cancelarii aflate pe undeva la
intersecţia de paralele cu meridiane ale Terrei noastre!...
În noaptea de 04/05.02.1945 am fost luaţi şi prizonieri de nemţi, după două zile extrem de crâncene, cu
pierderi mari şi fără muniţie…, am avut momente când am crezut că ne va împuşca, în special pe noi, ofiţerii, însă
nu a fost aşa, după ce ne-a capturat ca prizonieri!...
Reîntors în ţară, la 16.08.1945, am reluat activitatea militară la Rgt.23 Infanterie şi apoi am fost transferat
la 25.10.1945 la Centrul Militar Constanţa.
Am fost decorat cu ordinul „Coroana României” cu spade, în grad de cavaler şi panglică de „Virtute
Militară” clasa 5!.
În 1990 am luat parte la înfiinţarea A.N.V.R. Filiala judeţeană Constanţa, unde am funcţionat fără
întrerupere până de curând, în funcţia de SECRETAR. Am căutat să ajut mulţi colegi de-ai mei, veterani în
rezolvarea cererilor lor!... Păcat că uneori suntem trataţi ca şi când nu am fi fost acolo pe spaţiile unde se împărţea
moartea fără părtinire!...
Avem o hartă pentru care ne-am luptat şi un minim de respect ar trebui arătat şi prin masuri compensatorii, mai
suntem puţini, pe cale de a se vorbi de noi la timpul trecut!...’’

plt. adj. r. VIRGIL ŞTEFĂNESCU

,,POATE DE DINCOLO DE ZIDURILE ACESTEI VIEŢI
VA FI MAI BINE!’’....
Cu veteranul plt. adj. r. VIRGIL ŞTEFĂNESCU, mă întâlnesc foarte des ,
este o bucurie că ne vedem , la fel şi discuţiile dintre noi sunt de încurajare în vremurile
pe care cu greu le desluşim …mersul!… Are 89 de ani şi încă se ţine bine pe picioare!...
Îl cam supără la mers şi trebuie să facă pauze de odihnă mai dese!.... Merge la biserică,
ajută familiile celor două fete ale sale, sprijină cu ce poate celelalte rude aflate în
dificultate. Este vesel, prietenos, gata de a da un ajutor celor ce-l solicită. Nu se dă în
lături nici de la un păhăruţ cu licoare ce-i dă bună dispoziţie. Aşa este acest „moş“, că,
„moş“ îi zice şi venerabila lui soţie. Într-o zi, l-am întrebat pe dl. Ştefănescu:
- Am înţeles că ai fost prizonier la nemţi!
- Da, am fost, am fost mai bine de un an, între 24 august 1944 şi până în Octombrie
1945, când am fost descoperiţi de americani şi ne-au trimis acasă. Eram într-o localitate
numită Trier de pe teritoriul Germaniei…
- Cum aşa!
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- Unde eram noi, eram feriţi de ravagiile războiului, munceam la câmp şi cei ce ne păzeau aveau tot interesul să ne
muncească pentru „a ajuta“ la recuperarea pierderilor colosale ale nemţilor. Nu-mi mai aduc aminte cum am fost
„depistaţi“ ca fiind prizonieri de război după aproape şase luni de la capitularea Germaniei, mulţumesc lui Dumnezeu
că a fost şi aşa şi astfel am ajuns acasă întreg şi nevătămat. Prin ce am trecut eu să nu mai treacă neam de neamul meu
şi nici duşmanii duşmanilor noştri! Cumplit, groaznic, imposibil de a spune cum moartea îşi face de cap, în fel şi chip!
Nu poţi să crezi câte poţi să vezi pe acest blestemat câmp de luptă, cât de fiară poate să fie omul în faţa morţii! ...
- Văd că şi acum, sunteţi afectat de acea stare! ...
- Domnule colonel, dumneavoastră ştiţi din cărţi şi din poveşti sau din filme. Realitatea este mult mai crudă. Vreau
să uit, dar când văd ce se întâmplă în ţările acestea arabe, mulţi, foarte mulţi morţi, foarte mult sânge vărsat, foarte
multe ruine şi aceasta mereu, mereu, aproape în fiecare zi, normal că îmi aduc aminte de „păţaniile“ mele în urmă cu
66 de ani! Criminali sunt cei care trimit oamenii la moarte, criminali sunt şi cei ce împrăştie gloanţele mortale acolo în
iadul urii!
- Unde şi cum aţi fost luat prizonier?
- Domnule, eram elev la Şcoala de Subofiţeri de Grăniceri din Corabia. În luna iulie 1944, am terminat cursurile, nea avansat la gradul de sergent major şi ne-a trimis direct pe front. Am fost repartizat la R.6 Grăniceri, fiind numit
comandant la plutonul 3 la Cp.11 Gr., din B.3 Gr. Regimentul meu ocupa dispozitiv de luptă undeva în zona
Bucovinei, pe malul râului Moldova, între Gura Humorului şi Mălini-Fălticeni. Cp.11 Gr. a primit o misiune greu de
înţeles atunci, în apărare pe malul acestui râu, la un cot cu maluri joase, cu mult stufăriş, cu un vad puţin adânc,
permiţând trecerea destul de uşor cu piciorul. În acest dispozitiv, compania noastră era flancată de două companii de
nemţi, iar în spate erau dispuse alte subunităţi nemţeşti de artilerie uşoară, de pionieri. Pe lunca din spatele nostru,
nemţii realizaseră şi un câmp de mine anti-infanterie. Eram ca într-un cleşte. Iniţial nu ne-am dat seama de acest lucru,
de ce ne-au pus nemţii acolo? ... Nemţii constataseră că prin acel loc, prin dispozitivul de apărare a companiei mele era
posibil trecerea ruşilor la ofensivă. Prin acel vad, cercetaşii ruşi reuşiseră să treacă de multe ori până atunci,
întorcându-se „acasă“ cu câte-o „limbă“ sau post de pândă nemţesc! Băgase frica în nemţi aceste incursiuni ale ruşilor.
Cred că aceasta i-a determinat pe nemţi să ne bage în apărare în acest loc, în acest sector.
Mai este ceva, compania mea, comandată de bravul căpitan Teodoreanu Vasile, a fost
„ruptă“ din R. 6 Gr. şi dată nemţilor pentru a întări acel loc defensiv. Cu toată insistenţa
căpitanului de a rămâne pe front în dispozitivul regimentului, nu a fost posibil. A înţeles
ordinul, l-a executat, şi de aici a început drumul spre moarte a companiei mele. Ca în multe
alte cazuri, şi împotriva ruşilor şi împotriva nemţilor, am fost „carne de tun“, amplasaţi
acolo unde cruzimea era cea mai mare!
În acea seară de 23 august 1944, regimentul meu, R.6 Gr., este retras de pe front, în
refacere în zona Bacăului. A fost înlocuit cu R.3 Gr., în apărare pe aliniamentul Valea
Seacă – Mălini – Drăceni. Compania mea a rămas în dispozitivul de luptă ocupat…
Despărţirea aceasta de regiment ne-a descumpănit, noi vroiam să ne urmăm
comandantul regimentului nostru, dându-se şi un ordin în acest sens. Noua subordonare nea cerut să rămânem acolo, în acea poziţie dorită de nemţi. Lângă căpitan era şi un ofiţer neamţ care nu ne scăpa din
ochi. Se înţelegea cu Teodoreanu, amândoi rupeau câte ceva din limba celuilalt. Mai jucau şi cărţi împreună în clipele
de răgaz, dar fiecare trăia într-o tensiune crescândă în acea „linişte“ dinaintea furtunii ce urma să se declanşeze! ...
Comandantul regimentului, un colonel Teodorescu Neculai, prin jurul orei 23.00 din noaptea de 23/24 August, a
cerut să trimită doi curieri la el pentru a primi ordine. I-a trimis pe sergenţii Prisăcaru Gheorghe şi Anghel Marin. S-au
întors aproape de ora 24.00. Până ce să ajungă la noi, la comandanţii de plutoane, conţinutul ordinului – căpitanul cu
sergenţii transmisionişti din adăpostul în care se aflau, la un semnal discret, de ei ştiut, i-au imobilizat pe ofiţerul
neamţ şi pe cei doi însoţitori ai lui. Imediat a ajuns ordinul şi la noi, unde ne spunea că au încetat ostilităţile cu armata
sovietică şi că România a trecut alături de Armatele Naţiunilor Unite. Noi să luăm măsuri pentru a dezarma elementele
germane aflate în sectorul nostru, iar dacă nu se supun să folosim uzul de arme. Vă daţi seama, domnule colonel, eram
în faţă cu ruşii şi în celelalte părţi înconjuraţi de nemţi, complet izolaţi. Pierdusem legătura şi cu comandantul R.3 Gr.
Căpitanul nostru Vasile Teodoreanu ne-a zis că singura scăpare este să ne facem drum prin dispozitivul nemţesc, până
ce aceştia vor afla de noua situaţie! Astfel, s-a hotărât să ne retragem spre Drăceni şi Valea Seacă, până la liniile R. 3
Gr. În spatele nostru erau pădurile de brazi ale Munţilor Stânişoarei. Retragerea noastră a fost tragică. Ne-am bătut
pentru fiecare palmă de pământ cu nemţii vecini. I-am surprins prin acţiunile noastre prin întuneric şi mai ales prin
luptă corp la corp, baioneta era arma de bază! ...
Acum sunt un „sfrijit“, atunci eram parcă mai înalt, ca matale, solid, aveam o forţă în pumn! ...
Prizonierii i-am dus într-un adăpost şi le-am pus grenade la uşă, înştiinţându-i despre acest lucru.
De la tunuri luam închizătoarele şi le aruncam. Încetul, încetul, vacarmul se dezlănţuia. Nemţii trăgeau puternic spre
ruşi, crezând că dinspre acolo venea moartea! Făceau bine de altfel, ne „protejau“ în lupta noastră. Spre zori, nemţii
şi-au dat seama că pierderile lor veneau din partea companiei căpitanului Teodoreanu şi căutau din răsputeri să-l
prindă pentru a plăti pentru … „nechibzuinţa‟‟ sa!
Acest nebun de căpitan, spre dimineaţă, aflând că nemţii pe el îl vor, a hotărât să se îndrepte la vedere spre dispozitivul
lor aflat în marginea unui lan de porumb. Noi îl însoţeam la oarecare distanţă, prin şanţurile existente şi la un moment
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dat, la un semnal, el, căpitanul, s-a aruncat în şanţ şi a început focul nostru. I-am surprins din nou şi iar … mult sânge
a curs, dar am ajuns adânc în pădure, printre stâncile Stânişoarei, dincolo de Poiana Mărului. Credeam că am scăpat de
urmărirea nemţilor, ziceam că între acele stânci suntem în siguranţă. Nu ştiam că ne-a prins urma! Am fost şi noi
surprinşi de focul puternic ce era în jurul nostru. Se trăgea cu tunurile şi mult pericol au provocat pietrele care cădeau
sau veneau spre noi. Ştiau că acolo se află Teodoreanu şi pe el îl vroiau! Nu am rezistat atacului, eram în dimineaţa lui
24 august, frânţi de oboseală, flămânzi şi fără de muniţie. Ne-am predat. Am fost nevoiţi să ne predăm, puţini câţi mai
rămăsesem!
Pe căpitan, parcă îl văd şi acum, era lovit la cap, şiroia sângele pe el, i se vedea numai albul ochilor, era plin de
praf, se distingea puţin culoarea galbenă a cizmelor sale! ... L-au legat fedeleş pe ataşul unei motociclete şi au plecat
în viteză spre Borca! Noi, câţi am mai rămas în acel grup, mai rămăsesem cam un pluton acolo unde ne-au luat
prizonieri, ne-am deplasat pe jos, pe urma drumului căpitanului. Nu după mult timp, am ajuns să vedem ceva
incredibil. De creanga unui brad atârna, cu capul în jos, căpitanul nostru. L-am recunoscut numai după culoarea
galbenă a cizmelor şi curelele cu care era legat. Era desfigurat complet, avea burta sfârtecată şi pieptul împuns de
baionete, cu faţa ca o piftie de sânge închegat şi carne terciuită, cu ochii scoşi şi găvanele scobite adânc, cu părul
năclăit de praf şi sânge uscat. Tresele de căpitan erau aruncate pe jos. Am început să plângem, este extrem de greu să
vă spun ce era în sufletul nostru … Sg.maj. Partenie, „rămas“ la comanda companiei, la un moment dat strigă, „pe ei,
măăă!...“ şi … ne-am dezlănţuit cu o ură de necrezut! ... Iar i-am surprins pe moment. Sg. Anghel a tăiat curelele cu
care era atârnat căpitanul şi, împreună cu câţiva soldaţi, au fugit în negura pădurii. Ceilalţi n-am rezistat mult şi iarăşi,
câţi mai rămăsesem, ne-au înconjurat şi ne-au dus spre un centru de adunare a prizonierilor. Am auzit mult mai târziu
că bravul nostru căpitan, un adevărat erou, a fost îngropat undeva, între stâncile Stânişoarei, nemaiştiindu-se acum
unde! ... Apoi, pe noi, prizonierii, ne-au tot mutat locul, precum „mergea“ frontul şi de la Debreţin, era octombrie spre
sfârşit, ne-au îmbarcat la tren şi am oprit la Munchen. Doamne, ce ne/a mai muncit pe acest drum!...La câte atacuri
aeriene a trebuit să ne ,,adăpostim‟‟ şi sub ameninţarea puştilor nemţeşti!... De aici, prin multe escale şi drumuri
şerpuite, am ajuns la Trier, unde se termină povestea mea de prizonier la nemţi! Această parte a Germaniei era sub
ocupaţie americană şi acesta ne-a fost norocul. Ei ne-am trimis acasă!
- Ştiaţi ceva de capitularea
Germaniei?
- Atunci când am fost găsiţi de
americani aflasem că aceasta fusese
cu aproape şase luni înainte!
- Şi ce-a urmat?
- Am ajuns în ţară pe la sfârşitul lui
octombrie 1945 şi m-am prezentat la
Comisariatul din Caracal. Nu ştiu
dacă v-am spus, eu sunt de pământ
din comuna Radomir, judeţul Dolj,
născut pe 30 august 1921 şi a trebuit
să mă prezint acolo pentru a-mi da
livret militar. Surprinzător, de aici ma trimis la comandamentul R.1 Gr.
Bucureşti pentru a mi se clarifica
situaţia militară. Aici, comandantul
îmi spune că există un raport împotriva mea, că aş fi trădat ţara prin predarea mea cu plutonul mei la nemţi! ..., un
ofiţer Bunchi Marius făcuse acest raport. Nu ştiam cine este! ... Comandantul m-a trimis, pe baza acestui raport, la o
comisie a regimentului pentru a fi judecat. Această comisie nu a putut da un verdict clar şi a hotărât să mă trimită la
Curtea Marţială Bucureşti. Speriat de ce mi se întâmplă, a trebuit să strâng declaraţii de la foştii mei camarazi de pe
front (Sg. Guiu, Sg. Vlad, sold. Ştefan Gheorghe şi de la alţii) să le arăt pe unde am fost şi ce am făcut. Cu acestea mam prezentat la Curtea Marţială unde m-au şi arestat 15 zile. Nu am fost în proces, dar mi se comunică după aceste 15
zile de cumpănă că nu sunt vinovat de trădare şi mi-au dat drumul. M-am prezentat la R. 1 Gr. Şi de aici mi-au dat 30
zile concediu. După aceasta, am fost încadrat comandant de Pluton Instrucţie la acest R. Gr., cu dispunere în comuna
Jilava – Bucureşti.
În 8 august 1947, am fost trecut în rezervă. Pesemne că aşa era legea atunci! ...
Din 1948 am venit la Constanţa şi am fost prin multe ocupaţii până în anul 1981 când m-am pensionat.
Am trecut prin multe, domnule colonel, nu vroiam să-mi mai aduc aminte. Am pătimit şi am suferit mult în
toate etapele vieţii mele. Greu a fost şi în război, greu a fost şi după, greu este şi acum, nu ştiu când va fi şi odată
bine?! ... Poate dincolo de zidurile acestei vieţi! ...
A consemnat - Colonel (r) Constantin CRĂCIUN
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Despre coincidențe
– Regiunile de dezvoltare sau de
destrămare -

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Regulamentul adoptat de Parlamentul şi Consiliul Europei confirmă şi întăreşte
realitatea unităţilor teritoriale de bază (NUTS 3) din statele membre, prin înscrierea
lor nominală în „Jurnalul Oficial” al Uniunii Europene din 21 iunie 2003, după cum
urmează:
Denumirea NUTS 3 în statele
Ţara
NUTS
respective
1
2
3
Belgique / België / Belgia
3
12
45
Arrondissements
Danmark / Danemarca
1
2
16
Amtskommuner
Deutschland / Germania
17
42
443
Kreise / Kreisfreie Städte
Ellada / Grecia
5
14
49
nomoi
España / Spania
8
20
53
provincias
France / Franţa
10
27
101
départements
Ireland / Irlanda
2
3
8
regional authority regions
Italia
6
22
104
province
Luxembourg
2
2
2
Nederland / Olanda
3
13
41

11.

Österreich / Austria

4

10

36

12.

Portugal / Portugalia

4

8

31

13.

Suomi/Finland / Finlanda

3

6

21

Nr. crt.

Maakunnat / landskapen

14.
Sverige / Suedia
2
9
22
län
15.
United Kingdom / Anglia
13
38
135
Pentru a nu fi nici un dubiu, anexa II a Regulamentului sus-amintit, înscrie şi denumirile unităţilor
administrative existente (NUTS 3) în principalele ţări cuprinse în Regulament, aşa cum sunt arătate în tabelul de sus.
Regulamentul a fost adoptat pentru a dispune de date statistice comparabile pe ansamblul Uniunii Europene.
El prevede „cel puţin trei niveluri ierarhice de detaliere”, bazate pe componenţa teritorială actuală a regiunilor de
nivel NUTS 3 (sublinierea D.C.G.).
Articolul 2 al Regulamentului precizează: „NUTS este un nomenclator ierarhic” cu 3 nivele de unităţi teritoriale şi
anume - NUTS 1, NUTS 2 şi NUTS 3 (articolul 2).
Definirea acestor unităţi teritoriale „se bazează în principal pe unităţile administrative existente în statele membre”
(articolul 3 din Regulament).
Cele 3 niveluri NUTS sunt determinate de „pragurile demografice” (minimum şi maximum) anume: 1. Parlamentul
European şi Consiliul Uniunii Europene au aprobat, la 26 mai 2003, Regulamentul (CE) Nr. 1059/2003 privind
instituirea unui nomenclator al unităţilor teritoriale de statistică (NUTS) (sublinierea D.C.G.).
NUTS 1 ............................ . de la 3 la 7 milioane locuitori
NUTS 2 ................................800.000 până la 3 milioane
NUTS 3 ................................150.000 până la 800.000
Recapitulând: Regulamentul 1059/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului, consemnează şi confirmă
realitatea unităţilor teritoriale de bază existente în statele membre, cu recomandarea: „ar trebui să se respecte situaţia
politică, administrativă şi instituţională existentă” (paragraful 10, pagina 1 din Regulament).
2. Pornind de la Recomandarea nr. 1059 din 26 mai 2003, Guvernul Român a iniţiat şi Parlamentul a aprobat Legea
nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I-a, nr. 577
din 29 iunie 2004). Politica de dezvoltare regională - precizează legiuitorul din 2004 - este pusă în aplicare „în scopul
asigurării creşterii economice şi dezvoltării sociale echilibrate şi durabile ale unor arii geografice constituite în regiuni
de dezvoltare” (Legea din 2004, articolul 2/1).
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Legea 315/2004 a stabilit 8 regiuni de dezvoltare (vezi Harta nr. I).
Harta nr. 1
Regiunile de dezvoltare conform Legii 315/2004
1) Nord-Est, cu judeţele Suceava, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Bacău şi Vaslui
2) Sud-Est, cu judeţele Vrancea, Galaţi,
Buzău, Brăila, Tulcea şi Constanţa
3) Sud-Muntenia, cu judeţele Argeş,
Prahova, Dâmboviţa, Teleorman, Giurgiu,
Ialomiţa şi Călăraşi
4) Sud-Vest Oltenia, cu judeţele Mehedinţi,
Gorj, Vâlcea, Dolj şi Olt
5) Vest, cu judeţele Timiş, Caraş Severin,
Hunedoara şi Arad
6) Nord-Vest, cu judeţele Bihor, Sălaj,
Cluj, Bistriţa-Năsăud, Maramureş şi Satu
Mare
7) Centru, cu judeţele Alba, Sibiu, Mureş,
Harghita, Covasna şi Braşov
8) Bucureşti-Ilfov, cu Municipiul Bucureşti
şi judeţul Ilfov
3. În 2009, 9 senatori şi 22 deputaţi UDMR
au înaintat Senatului o propunere
legislativă (înregistrată cu nr. L/432/2009) pentru „modificarea şi completarea Legii 315/2004 privind dezvoltarea
regională în România cu modificările şi completările ulterioare”.
Propunerea constă în formarea a 16 regiuni şi 5 macroregiuni de dezvoltare, în locul celor 8 existente în prezent.
Harta nr. 2
Cele 16 Regiuni de dezvoltare conform propunerii UDMR din 2009
Prin propunerea UDMR, aria transilvană este decupată în felii. Unele (numerele 15 şi 16, harta nr. 2) merg în
prelungirea regiunii de dezvoltare „Covasna-Harghita-Mureş” (nr. 14 în harta nr. 2). Altele (nr. 12 şi 13 harta nr. 2) se
aşează de-a lungul Carpaţilor meridionali.
„01 - Botoşani, Suceava
02 - Bacău, Iaşi, Neamţ, Vaslui
03 - Brăila, Buzău, Galaţi, Vrancea
04 - Constanţa, Tulcea
05 - Bucureşti
06 - Călăraşi, Ialomiţa, Ilfov
07 - Giurgiu, Teleorman
08 - Dolj, Mehedinţi, Olt
09 - Gorj, Vâlcea
10 - Argeş, Dâmboviţa, Prahova
11 - Arad, Caraş Severin, Timişoara
12 - Alba, Hunedoara
13 - Sibiu, Braşov
14 - Covasna, Harghita, Mureş
15 - Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş
16 - Bihor, Sălaj, Satu Mare”
Expunerea de motive, semnată de
iniţiatori, cuprinde formulări generale,
ca
de
exemplu,
„diminuarea
decalajelor economice şi sociale…
susţinerea unei dezvoltări durabile a tuturor regiunilor ţării… restructurarea economiei regiunilor… promovarea
unei dezvoltări echilibrate, a unor comunităţi durabile şi a incluziunii sociale…”.
Expunerea de motive nu explică de ce împărţirea pe cele 8 regiuni de dezvoltare din 2004 ar trebui înlocuită
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Harta nr. 3
Regiunea Autonomă Maghiară constituită în 1952 (devenită ulterior Mureş-Autonomă Maghiară) din iniţiativa şi
cu aportul unor consilieri sovietici
A se compara teritoriul Regiunii Autonome din 1952 cu
acela al regiunii de dezvoltare Covasna-Harghita-Mureş,
propusă în 2009 (harta nr. 2, regiunea nr. 14).
Anexa I a propunerii legislative a parlamentarilor UDMR
enumeră cele 16 regiuni de dezvoltare, fiecare cu numele
unităţilor componente, unde însă denumirea „judeţ” nu
apare nicăieri.
Omisiune care alimentează informaţia vehiculată pe cale
orală, că judeţele vor dispărea odată cu noua regionalizare.
Dispariţia judeţelor pare sugerată şi de explicaţia unuia din
iniţiatori: cele 16 regimuri de dezvoltare reprezintă o fază
intermediară spre cele cinci macroregiuni, obligatorii în
2013. Explicaţia nu face nici o menţiune despre existenţa în continuare a judeţelor.
Cele 16 regiuni de dezvoltare (NUTS 2), propuse de iniţiatorii UDMR, sunt arătate în harta nr. 2.
Cele 5 propuse macroregiuni, propuse de aceiaşi iniţiatori, sunt reprezentate în harta nr. 3.
Iniţiatorii doresc ca împărţirea în 16 regiuni să intre repede în vigoare, la 1 ianuarie 2011.
În martie 2010, un deputat UDMR a propus ca Aradul să nu facă parte din aceeaşi regiune de dezvoltare cu judeţul
Timiş şi să se alăture judeţelor Bihor, Satu Mare şi Sălaj cu care „se aseamănă mai mult din punct de vedere economic
sau cultural”.
Din propunerea de mai sus rezultă următoarele:
a) Regiunile de dezvoltare stabilite în 2004 sunt anulate fără vreo motivare reală.
b) Se propune un regim de tranziţie cu 16 regiuni - cu o durată de
maximum trei ani; tranziţia ne aminteşte de „întovărăşirile
agricole” din anii „50 menite să înlesnească eliminarea
proprietăţii ţărăneşti individuale şi constituirea colhozului.
Propunerea cu 16 regiuni de dezvoltare urmăreşte cumva
desfiinţarea judeţelor ca unităţi de bază? O atare desfiinţare ar fi
un unicum în Uniunea Europeană unde asemenea unităţi
teritoriale de bază există în continuare, confirmate prin
Regulamentul nr. 1059/2003.
c) Între cele 16 propuse regiuni de dezvoltare, la nr. 14 figurează
„Covasna-Harghita-Mureş”. Este astfel reconstituită teritorial
fosta „Regiune autonomă maghiară” din anii 1952-1958 (vezi
Hărţile nr. 2 şi 4), numită acum „Regiunea de dezvoltare nr. 14″.
Harta nr. 4 - Cele 5 macroregiuni propuse prin iniţiativa UDMR din 2009
I. Moldova toată, plus Brăila şi Buzău
II. De la Tulcea şi Constanţa şi până la Drobeta-Turnu Severin (partea de sud a Munteniei şi Olteniei) până la Dunăre,
inclusiv Bucureştii
III. Partea de nord a Munteniei şi Olteniei (Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Vâlcea şi Gorj)
IV. Banatul, plus partea de sud a Transilvaniei (Arad, Hunedoara, Alba, Sibiu, Braşov)
V. Partea de Nord şi Est a Transilvaniei, de la Covasna şi
Harghita până în Bihor, Satu Mare şi Maramureşd)
Macroregiunile IV şi V din noua propunere de
regionalizare împart aria transilvană în două, şi anume
(vezi harta nr. 4):
IV. la Sud: Arad, Timiş, Caraş Severin, Hunedoara, Alba,
Sibiu şi Braşov;
V. toată aria de Nord şi Est a Transilvaniei, de la Oradea,
Satu Mare şi Baia Mare, până la Miercurea Ciuc şi Sfântu
Gheorghe.
O atare propunere trimite la trecutul apropiat, astfel:
Harta nr. 5
Teritoriul anexat de Ungaria conform cu hotărârea
Dictatului de la Viena (30 august 1940) judeţele sunt
cele existente în 1940
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a) a se compara macroregiunea V cu teritoriul cedat prin Dictatul de la Viena în august 1940 (harta 5 de comparat cu
harta 4). Macroregiunea V înseamnă o lărgire spre sud a teritoriului cedat în 1940.
b) În august 1940, a avut loc la Turnu Severin o întâlnire preliminară a unor reprezentanţi ai României şi Ungariei,
preludiu la Dictatul de la Viena. Partea ungară a propus celei române „împărţirea” Transilvaniei între cele două state,
conform cu cele arătate în harta nr. 6.
Macroregiunea propusă în 2009 este, cu mici diferenţe, aceeaşi cu propunerea din august 1940.
Se poate interpreta că este o simplă coincidenţă.
Se poate interpreta şi altfel.
Harta nr. 6 - Propunerea delegaţiei ungare de împărţire a ariei transilvane, transmisă delegaţiei române, la
convorbirile preliminare de la Turnu Severin, 16-24 august 1940
Evenimente relativ recente au demonstrat că nu este prea complicat să se constituie un nou stat pe teritoriul unui stat
european, fie prin mijloace militare, fie altele, cu concursul susţinut al mass-media internaţionale. Noul „stat”
recunoscut de o seamă de guverne este un „model” ce poate fi, în anume împrejurări, invocat şi pus în practică.
Traseul propunerii din 2009: pentru-contra şi iarăşi pentru.
3 iunie 2009: Propunerea UDMR este înregistrată la Senat cu nr. b284.
10.06-10.07.2009: Trimisă spre aviz la Consiliul Legislativ, la Guvern şi la Comisia pentru administraţie publică,
organizarea teritoriului şi protecţia mediului.
10.07.2009: Consiliul legislativ: aviz favorabil.
23.09.2009: Punctul de vedere al guvernului - aviz negativ.
3 şi 9 februarie 2010: Punctul de vedere al Comisiei pentru administraţie publică etc. - aviz negativ.
10 februarie 2010: Propunerea pentru o nouă regionalizare a României este înscrisă pe ordinea de zi a Senatului şi
adoptată în aceeaşi zi, prin aprobare tacită.
Cum a fost posibil ca, pe de o parte, Guvernul (PDL-UDMR) şi Comisia pentru administraţie publică să dea aviz
negativ, iar Senatul să adopte propunerea prin aprobare tacită?
Se pare că lucrul a fost posibil printr-o manevră de procedură iniţiată de un lider al majorităţii din Senat. O atitudine
cel puţin curioasă…
În concluzie, o propunere de împărţire a României pe regiuni a
trecut de una dintre Camere fără să fi avut loc nici un fel de
dezbatere şi nici un fel de discuţie în public, fiind totuşi vorba de
o chestiune de interes naţional.
Să fie o simplă coincidenţă!?!
Când regimul trecut a renunţat, în 1968, la împărţirea în raioane
şi regiuni (după model sovietic), propunerea de revenire la
judeţe a fost publicată în presă, cu harta respectivă, spre
dezbatere publică. Iar definitivarea, atunci, în 1968, a ţinut
seamă şi de opiniile venite din public, ca, de exemplu,
constituirea a două judeţe: Brăila şi Galaţi (iniţial era prevăzut
un singur judeţ, cu ambele oraşe dunărene).
Într-un sistem cu mai multe partide şi libertatea mass-media o
asemenea propunere - constituirea regiunilor de dezvoltare - cu
consecinţe ce pot duce foarte departe… trece pe tăcute, pe furiş, ascunsă opiniei publice.
Delegaţia ungară propunea ca România să cedeze un teritoriu de 69.000 km² cu o populaţie de 3.900.000 din care
2.200.000 români, 1.200.000 maghiari, 500.000 germani şi alte naţionalităţi: Istoria politicii externe româneşti în date,
coordonator Ion Calafeteanu, Fundaţia europeană Titulescu, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003, pp. 326-327 (sub
datele 16-24 august 1940).
A se compara cu regiunea de dezvoltare nr. V (Harta nr. 4).
În memoriile sale, Mihail Manoilescu, atunci ministrul de Externe al României, scrie următoarele despre convorbirile
de la Turnu Severin din august 1940:
„Partea ungară a prezentat un aide-mémoire datat Budapesta 11 august 1940, însoţit de o hartă a revendicărilor lor.
Această hartă… formulează pretenţia… de a se retroceda Ungariei toată Transilvania de la nord de Mureş, inclusiv
Aradul, lăsându-ne nouă Blajul, Mediaş şi Sighişoara şi trecând la unguri Alba Iulia şi Braşovul!” (sublinierea
D.C.G.).
„Teritoriul reclamat reprezintă mai mult de două treimi din teritoriile româneşti care au aparţinut Ungariei şi cuprinde
mai mult de 2/3 din populaţie, din care 2.200.000 români…”
(Mihail Manoilescu, Memorii, iulie-august 1940. Dictatul de la Viena, ediţie îngrijită de Valeriu Dinu, Editura
Enciclopedică, Bucureşti, 1991, p. 156).
Autor: Acad. Dinu C. Giurescu •
Rubrica: Repere Academice • Mai 2010 , revista Clipa
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S-A ÎNTÂMPLAT ÎN “ŢARA PIERDUTĂ”… CADRILATER!
,,Era 14 septembrie 1939. Sărbătoare mare ortodoxă, Înălţarea Sfintei Cruci, zi frumoasă de toamnă timpurie suddobrogeană. Ca de obicei, de dimineaţă, tata a plecat la câmp, de astă dată fără cal, doar cu cei doi câini credincioşi. Mama: la
Biserică, la fel ca la orice sărbătoare. S-a întors mai devreme şi pregătea de prânz. Tata, ca niciodată, a venit pe neaşteptate la
amiază şi, ca întotdeauna, în urma câinilor. Pentru noi, copiii, bucurie mare când sosea tata aşa, pe neaşteptate. Ne-am aşezat toţi
în jurul sofalei. Numai că tata, după câteva îmbucături, parcă obosit, a cerut apă şi s-a retras întinzându-se pe pat.
- Ce ai, omule, nu te simţi bine ? l-a întrebat biata mamă.
- Nu, n-am nimic, dar vroiam să aţipesc şi simt că nu pot. Mă gândesc să dau o raită pe la tarlaua noastră, să văd dacă nu
cumva porumbu-i de cules.
- Păi… cum să pleci când lumea vine de la câmp ?
- Vin, nu vin, eu trebuie să plec.
S-a uitat cam ciudat la mama, apoi la noi, toţi cei patru
copii înşiraţi în jurul mesei.
A oftat adânc, întorcându-şi capul într-o parte. Am
observat lacrimi curgând de sub pleoapele închise pe obrazul ars
de soare. A scos alene batista, a scuturat-o şi, cu mişcări lente,
şi-a şters faţa umedă. Apoi ne-a luat pe fiecare în parte, ne-a
sărutat şi îmbrăţişat prelung. Mama îşi făcea cruce în taină. O
vedeam că se tulburase profund. La plecare, tata s-a uitat la
mama, s-a apropiat, i-a pus mâna pe capul îmbrobodit cu pânză
neagră şi, luându-şi bâta de paznic, a ieşit din casă fără să scoată
o vorbă.
A plecat tata, pe jos de astă dată. Iapa i se îmbolnăvise cu o săptămână în urmă, iar câinii, ca niciodată, au rămas în curte,
nemişcaţi, lângă porumbar.
Trecuse ziua şi se însera, când m-am dus să aduc vaca din cireada sosită de la păscut. Apoi am adus şi aranjat şi cele 25
de oiţe în grajd. Mama a muls vaca şi lăsase oile să le mulgă tata, care însă nu mai venea şi pentru care intrase în panică.
A trecut noaptea, s-au ivit zorile. Noi, copiii, încă dormeam. când aud vocea mamei:
- Sculaţi-vă! Soarele e sus, sus de tot, şi tata n-a venit! Doamne! Ce-o fi păţit omul meu, că se apropie amiaza şi el....
el… ce-i cu el?
Ce tulburată era sărmana! Am alertat rudele, vecinii, prietenii lui tata. Am trimis vorbă la rudele apropiate din Aşchioi şi
din alte sate. Am apelat la poliţie, la jandarmerie, la grănicerii din apropiere, care şi-au făcut planuri de cercetare. Mama s-a pus
pe plâns şi bocete. Ziua întreagă ostaşii, oamenii călări, pe jos sau în căruţe, au bătut toate drumurile, au intrat prin pădure până
noaptea târziu şi Pală al nostru, tata Dumitru, nu a fost de găsit. Femeile s-au strâns încercând s-o liniştească pe mama care era
continuu într-un plâns şi bocete. Trei zile, nimic! A patra zi, duminica, s-au strâns în curtea noastră, care devenise neîncăpătoare,
rude, vecini, consăteni, oameni din sate învecinate. S-au format din nou cete care s-au răspândit peste tot, în toate direcţiile. Au
căutat din nou, în amănunt, prin păduri, tufişuri, prin gropi adânci, prin scorburi de copaci! Mergeam de mână cu mama şi
plângeam. Ne opream din când în când aruncându-ne privirile în sus prin copaci, spre cerul înnorat...! Nimic, nicio veste de la
cetele ce împânziseră întreaga zonă. Auzeam vorbindu-se în şoaptă sau tare: ,,L-au omorât comitagiii şi l-au ascuns sau l-au prins
şi l-au dus în Bulgaria… N-au dat foc comitagiii şi au ars toate casele din Atmagea? Nu am auzit şi de satul Fraşari de lângă
Silistra, la fel? Tot ei n-au intrat într-o seară în casa lui Nicolachi din Tatar Atmagea şi l-au bătut ore în şir trântit la pământ şi
călcat în picioare, ameninţându-l cu armele să le deie aurul? Până la urmă nu-i aşa că a cedat şi le-a dat tot ce au vrut? Dar crima
de la Uzungiurman, unde l-au împuşcat pe Hristu Papari la marginea satului, în zori, când mergea să-şi ia caii de la păscut?” Toată
lumea spunea câte ceva, parcă anume s-o liniştească pe mama, care era într-un plâns şi geamăt. L-a plâns mama, l-au plâns
femeile strânse în jurul ei, în bocete, în grup, cum numai la noi se plâng cei plecaţi. Dar oare tata era plecat sau ...?
Au trecut zile, nopţi, săptămâni şi luni de zile. Mama l-a plâns şi bocit, i-a făcut parastase cu pomelnice la biserică, aşa
cum credea ea că se împlinesc zilele.
După un an, plecam din satul nostru, Asfachioi. Părăsem
Cadrilaterul în urma Convenţiei de la Craiova din 7 septembrie
1940. Pregătirile de evacuare şi evacuarea propriu-zisă începuseră
încă de la mijlocul lunii august. Comuna noastră, ca şi celelalte din
zonă, au fost îndreptate spre Călăraşi şi Olteniţa. În câteva zile se
mutase toată lumea. Am ajuns, provizoriu, la Olteniţa. Într-una din
zile, m-am repezit până în satul părăsit, să-mi văd pentru ultima
oară casa, şcoala, prăvălia unde lucrasem în vacanţă, locul unde
trebuia ridicată biserica. Dar tata? Unde era tata? Văzusem tot, tot,
în afară de el. Trecusem pe un bac pe la amiază, fără să le spun
celor de acasă, pe la Turtucaia şi, de acolo, la Asfatchioi. Spre
seară, pe acelaşi drum, m-am întors trecând prin Ciuşmail,
Cadânlar, apoi printr-o pădure în port, unde parcă mă aştepta pe
mine bacul care m-a trecut dincolo, în Olteniţa. M-am oprit o clipă
şi mi-am aruncat privirile peste Dunărea tulbure, dar liniştită. De-abia se mai distingea în seara care începuse să se lase, dincolo
Turtucaia din Cadrilaterul nostru pustiit de români.
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Când am ajuns la ai mei, m-au luat la întrebări mama şi unchiul
Taşcu:
- Unde ai fost, copile, toată ziua? Unde ai hoinărit?
Şi eu le-am spus fără ocolişuri tot, tot, şi mai ales de ce.
1998. După 60 de ani, TATA !
Era parcă a doua zi de Crăciun 1998. Surprinzător, îmi
trece pragul casei un cuscru de-ai mei, pe care nu-l văzusem de
ani de zile, pe numele lui Gheorghe Loliu. De cum l-am văzut,
mi s-a părut că are o înfăţişare ciudată.
- Bună ziua şi la mulţi ani, cuscre Iani! îşi face intrarea
oaspetele meu.
- Bine ai venit, omule bun şi nevăzut de multă vreme.
Ce vânt te-a abătut, vrute cuscre, de aceste Sfinte sărbători?
- Vânt?... Uite, un vânt dinspre Călăraşi, că de acolo
vin, de câteva zile şi.... A făcut o pauză cu un oftat prelung.
- Şi...? l-am întrebat curios, simţind că are ceva pe suflet.
- În urmă cu câteva zile a murit la Călăraşi Dumitru Bică. Parcă era din satul vostru, din Asfatchioi şi, dacă nu mă înşel,
era rudă de-ale voastre…
- Dacă a murit, Dumnezeu să-l odihnească în pace... Şi? l-am întrebat din nou, mai insistent. Simţeam că nu era ceva
curat în povestea lui tărăgănată…
- S-a chinuit omul, după cum spuneau femeile, până să-şi dea duhul. Se tot zvârcolea, nu avea astâmpăr. Una dintre femei
l-a întrebat insistent, fiindu-i milă: ,,Ce ai, Gheorghe, ce te apasă de te chinui? Dacă ai ceva pe suflet, spune să te uşurezi. Iar el,
chinuit, a început anevoios să vorbească cu voce stinsă: Am un mare păcat pe suflet, pe care îl port de 60 de ani, care m-a ros şi
încă mă roade până când… Voi îl ştiţi… vă mai aduceţi aminte de Mitra Pală, cel ce a dispărut într-o noapte la Asfatchioi? Să ştiţi
că acela era unchiul meu, Mitra Pală, şi a fost omorât de comitagii. Ce seară amară! Eram cu căruţa şi mă îndreptam spre tarlaua
noastră. Mi-au ieşit în cale trei necunoscuţi. Mi-am dat seama că erau comitagiii. M-au oprit şi m-au obligat să-i urmez pe o
cărare, nu departe de drum, unde mi-au făcut semn cu mâna să mă opresc în dreptul unui om întins. Era mort, fusese ucis. Mi-au
spus scurt și poruncitor: Urcă-l în căruţă! Când să-l urc, l-am recunoscut. Era unchiul Mitra Pală. Ajutat de comitagii, l-am urcat
în căruţa mea şi am pornit în urma unuia dintre ei. Ceilalţi doi mă încadraseră. Mergeam agale. Ne-am oprit undeva, nu prea
departe. Nu desluşeam nimic, era noapte. Şi o linişte apăsătoare. Tremuram tot…. Coboară-l şi aruncă-l aici! mi-au ordonat. L-am
dat jos tremurând şi l-am aruncat într-un puţ sec. Am închis ochii ca un năuc, după care m-au luat de bărbie şi mi-au vorbit
ameninţător: Dacă vorbeşti şi se află unde este aruncat, dacă spui ceva despre noi, vei păţi ca el, tu şi toată familia, oriunde vă veţi
afla, chiar şi în altă ţară.! Oameni buni, m-am îngrozit! De atunci, timp de 60 de ani, n-am scos nici-o vorbă. Acum, când plec
ACOLO, cine ştie, poate că ACOLO n-o să mă găsească şi pot să vorbesc. Vă rog din sufletul meu, cât a mai rămas, dacă vă
întâlniţi cu soţia lui, Maria, cu copiii lui, Iani, Catinca, Zaha sau Stere, să le spuneţi că trupul unchiului Mitra zace acolo, într-un
puţ sec, dacă mai este, în apropiere de satul Caşamlar, la câţiva km de comuna noastră, Asfatchioi. Aşa că ei, ei să nu-l mai caute
şi să nu-l mai aştepte, pentru că nu are de unde să vină. Era... se
Dar n-a mai avut timpul să-şi termine spovedania că şi-a dat duhul.”
Şi cuscrul meu, Gheorghi Loliu, cu vocea lui din ce în ce mai stinsă, şi el afectat de acest mesaj al unui muribud, a
încheiat:
- Mi-a fost dat mie, vrute cuscre, să-ţi aduc această veste tristă care face puţină lumină în noaptea aceea blestemată.
Am ascultat pironit locului şi nu-mi venea să cred că sunt eu cel care primea această mărturisire, venită parcă din altă
lume. Eram uluit, buimăcit. Şi când mi-am dat seama că era vorba de
mine, de TATA, pe care îl păstram într-un ungher al inimii de 60 de
ani, am simţit ceva care mi-a zdruncinat întreaga - mi fiinţă şi am
izbucnit într-un plâns ca pentru o durere purtată înăbuşit, timp de
decenii, pentru cel drag şi pierdut undeva...
L-am căutat atunci vreme îndelungată, bătând toate
drumurile, cărările, pădurea, toate împrejurimile, cu rude, prieteni,
jandarmi, grăniceri şi nu l-am găsit. L-am găsit astăzi, din gura unui
muribund care l-a ţinut ascuns şi a trăit cu el în taină.
Doamne! În loc de colinde, am primit veşti despre tata, că
este undeva în ŢARA PIERDUTĂ-CADRILATERUL, acolo unde
doar Castelul de la Balcic vegheat de Batalionul 4 Grăniceresc al
maiorului Şunda şi nostalgica vale de la Gazi Baba, de la periferia de
sud a Bazargicului, rămân ca o pecete a unor timpuri apuse, despre
care poate că nimeni nu vrea să-şi mai aducă aminte…POATE”…!
Am extras din volumul ,,Din Veria şi Livezile Olimpului, pe meleaguri dobrogene” a lui Iani Pală, cu ocazia zilei
de 7 septembrie din acest an 2010, care marchează 70 de ani de când s-a cedat Dobrogea de Sud, Dobrogea Nouă sau
Cadrilaterul, aşa cum a fost numit cândva în istorie ţinutul dintre Dunăre şi Mare… în care N-A FOST PACE SUB
SALCÂMI!

A consemnat George Cuşa
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AMINTIRI DIN CADRILATER
Veteran de război

Col.(r.) PRUNISOARA MARIN

M-am născut în anul 1924, în comuna Cernaia judeţul Mehedinţi, într-o familie de
ţărani. Din cauza sărăciei, când aveam doar 3 ani, familia a plecat în anul 1927 la
colonizare, în comuna Vladimireşti jud. Caliacra.
La sosirea în această comună, familia noastră era formată din tatăl,
Constantin, mama, Păuna şi 3 copii. Ulterior, pe timpul cât au locuit în această
localitate, s-au mai născut încă 2 copii.
Comuna Vladimireşti se afla la 30 km. de Bazargic pe graniţa cu Bulgaria şi
avea peisaje frumoase, păduri şi terenuri întinse pentru agricultură şi pomicultură.
Localnicii, de naţionalitate bulgară, ne-au primit bine, ei ocupându-se cu
munca câmpului şi creşterea animalelor, în special oieritul.
Familia mea a fost împroprietărită cu 15 hectare teren arabil. Iniţial am
locuit într-un bordei, apoi ne-am construit casă şi aveam de toate, urmare a muncii pe
care o depuneam toţi membrii familiei.
Munca câmpului era grea, se făcea cu mijloace rudimentare, plugul cu cai,
treieratul în arman cu tăvălug cu cai, seceratul manual.
Familia mea a muncit din greu, dar am crescut sănătoşi cu legume obţinute
din grădina proprie. Aveam vacă cu lapte, mama bătea putineiul şi făcea unt şi
mâncam lapte bătut în putinei (se numea zară).
Am urmat clasele primare împreună cu copii bulgari, am păscut oile, caii şi bovinele, umblând desculţ toată
copilăria mea.
Până la 16 ani nu am ştiut ce este acela
radio şi nu am văzut decât odată o maşină venind
în sat la noi – era regele care vizita Cadrilaterul.
Aşa am copilărit, iar în 1939 am plecat copil de
trupă la Regimentul 12 Roşiori din Bazargic.
Anul 1940 a fost un an foarte greu pentru
familia mea. După 13 ani de muncă, trudă şi
eforturi depuse pentru cultivarea celor 15 ha.
familia a părăsit forţat acele locuri, părăsind
agoniseala şi plecând ca strămutaţi în România.
S-a mărşăluit zi şi noapte, pe drumuri de
ţară în condiţii de ploaie. Coloana avea în faţă
căruţa condusă de tata, urma fratele Ion cu 2 boi ,
fratele Gogu cu vaca şi mama în coada coloanei cu
15 oi. In căruţă aveam provizii de hrană: făină,
mălai, fasole, ceapă, cartofi, apă şi cele necesare
pentru gătit.
După o săptămână de mers pe jos, s-a ajuns în satul Sărăţei, jud. Ialomiţa, instalându-se la marginea satului, în
condiţii groaznice de trai şi igienă.
O comisie guvernamentală, a stabilit ca familia să se stabilească în Dobrogea, în satul Războieni, comuna
Casimcea jud. Tulcea. Aici li s-au repartizat o casă ţărănească şi 10 ha de pământ, începând o nouă viaţă.

RUGĂMINTE PENTRU CITITORII REVISTEI ,,ARMA PONTICA”
Revista noastră are ca temă primordială abordarea problematicilor legate de
eroism şi eroii neamului românesc, cu prioritate din zona Dobrogei. Dorim să
prezentăm faptele de arme ale veteranilor noştri dobrogeni dar şi multe alte fapte de
mare angajament, de mare răspundere, de mare curaj, săvârşite de concetăţenii noştri,
a celor din jurul nostru.
Avem foarte mulţi oameni minunaţi prezenţi pe lângă noi, ne fac onoare speciei noastre
şi ne pot fi modele în căutările pe cărările vieţii fiecăruia dintre noi! Dorim să-i
cunoaştem, să-i cunoaşteţi dragi cititori! Trebuie şi putem să învăţăm unii de la alţii!
Orice faptă demnă o vom prezenta cititorilor revistei noastre!
Ne puteţi trimite pe adresa redacţiei noastre sau prin mail la unul din redactorii noştri.
REDACŢIA ,,ARMA PONTICA’’
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AM AMPLASAT PRIMUL RADAR
LA SFÂNTU GHEORGHE-DELTĂ
Aflasem de suferința domnului lt. col. r. DUMITRU
RANETI si am ținut mult
sa-i fac o vizita acasă. Ca
întotdeauna m-a primit cu
multa căldura, se citea in
privirea dumnealui bucuria
de a mă avea oaspete. Știam
ca a “devenit ” infirm si îmi
era greu să -.mi exprim
gândurile de compasiune
atunci când l-am văzut in
căruţul cu care se deplasa
prin casa!... Nea Mitică a
simţit starea mea si a început dânsul....
- La mine e cam deranj, aşa este când ești singur!...A mai
dat Domnul sa fiu si infirm ,aşa este când vin toate odată!...
- Văd că este ordine, că lucrurile sunt la locul lor, este
chiar curat!.... Cred că mai mult singur le faceţi pe toate, nu?!
- Eu le fac domn` Crăciun, eu le fac!...Cin` să le facă ?
Fetele au servici, au copii, au destule de ale lor !… Vin cel
Putin odată pe săptămâna şi-mi mai fac mâncare, mai
întregesc curtenia, in rest...eu le fac! Mă mișc mai ușor acum
cu acest cărucior, colonelul Bondar mi l-a adus, sa-i dea
Dumnezeu multa sănătate, am auzit că trece si el acum prin
momente grele cu inima lui!...
- Da, aşa este!
- Colonelul Nenciu Iancu mi-a adus şi el un set de cârje,
am ce-mi trebuie, numai să mă pot mișca!... Îmi este încă
greu, mi-a făcut proteza pentru acest picior retezat mai sus de
genunchi si nu mă pot obişnui încă cu ea!... Mă supără!...am
dat si aproape 110 milioane pe ea si nu-mi vine prea bine!
Trebuie să-mi schimbe ceva la ea , voi vedea ce o sa fac!.. Şi
va mai trebui încă vreo 10 milioane!...
- Văd ca arătaţi bine, aveţi şi alte afecţiuni?!..
- Nu, la
trup mă simt
bine,
dar
nenorocita
asta
de
artrită m-a
dat
gata!
Am
fost
operat
la
Fundeni de
artrită şi la
stângul! Miam revenit
bine cu acea
operație.
Acum
la
dreptul, aici
la Constanta
...şi
uite
unde
am
ajuns?!...A
început cu o
banala
operaţie la
degetul mic al piciorului drept si nu știu ce Dumnezeu au
făcut că infecţia s-a generalizat, mi-a tăiat apoi degetul si

apoi....piciorul!... M-au chinuit foarte tare! Acum se pare că
este bine, in sensul ca nu va mai fi nevoie de o alta
intervenţie chirurgicală!...
- Si cum va descurcaţi ASA in fiecare zi?!..
- Am aici un vecin foarte săritor, Radu Constantin îl
cheamă! El trece zilnic şi mă întreabă de ce am nevoie şi-mi
face şi piaţa! Bun om! Îmi mai fac mâncare, îmi mai pun in
funcțiune maşina de spălat, le întind pe sforile acestea puse aici
pe hol, mai citesc, mă uit la televizor, ce sa fac?!... Asta e viaţa
mea!... Acum mai bine de un an m-a părăsit si soţia,... mult ii
mai simt lipsa ! Dumnezeu să o aibă in preajma Lui, tare bine
ne-am mai împăcat!...Am vizite aproape zilnic dar prea sunt
singur!...Fac 79 de ani in noiembrie anul acesta! Sunt ani
adunaţi cu multe greutate si suferințe! Nu am dus o viața pe
roze, am muncit de mic . Știți, eu sunt născut in Sulina ...
Acolo am făcut Şcoala de Meserii, la AFDJ, calificându-mă
strungar! Ţin minte că a venit la atelierele noastre din Sulina o
doamnă, Ana Bogdan, era şefă de cadre la judeţeana de partid
Constanta, parca ASA ceva!..A selectat 10 meseriaşi pentru a
lucra la Canal, la Canalul Dunăre-marea Neagră!... Aveam 19
ani pe atunci!... Am fost trimis şef de atelier la Cernavodă,
atelier pentru reparat utilaje folosite la construirea canalului ....
- Aici la canal nu aţi lucrat cu deţinuţii?!.. - Nu am lucrat
direct cu ei! Ei făceau munca bruta, la pământ, în canal!
Doamne că multe mi-au dat ochii să mai vad si aici!... Un
furnicar de oameni aici la canal! Era o ,,aplicaţie‟‟ de-a lui
Stalin, iar Gheorghiu Dej executa întocmai! Aşa este când eşti
sub papucul ocupantului....Multă suferinţă, multă răutate din
partea celor ce conduceau atunci!... Auzeam deseori rafale de
armă, se trăgea după cei ce încercau să fugă, să
dezerteze!...Cine le mai știe numărul la cei uciși de ,,furia
aceea...proletara‟‟!.... Dar soarta mi-a dirijat paşii pe un alt
drum. În 1950 m-am accidentat ceva mai serios la degetul
arătător, uite , se cunoaşte şi acum!...Cât am stat aici in
spital,în
Constanţa,
am
fost
recrutat
pentru
a
urma
Şcoala
Divizionar
ă
la
“Km.32”
de lângă
București,
pe șoseaua
spre
Ploieşti!...
In
specialitate
a
OILA!(Ob
servare,
Informare
Loc
Avion).
Domnule,
atunci, în acei ani, partidul si securitatea conduceau cu mână de
fier destinele omului1...ei ştiau ce este mai bine pentru tine!...
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Eram tânăr, ,,m-am lăsat in voia vântului‟‟ ce bătea cu destulă
putere pe atunci şi uite aşa am urcat treaptă cu treaptă pe scara
timpului meu de viaţă!... Recrutarea era iniţial pentru
satisfacerea stagiului militar dar având cei patru ani de scoală
profesională şi mai adăugându-se apoi şi cei de şef de atelier
de la Cernavoda a cântărit mult în “direcţionarea” mea spre o
şcoala militara! Şi uite aşa in perioada 1951-1952 am făcut
aceasta Şcoală OILA, în toamna anului 1952 ieșind locotenent,
fiind , de altfel, prima promoție de ofițeri de radiolocație! Am
fost repartizat la punctul de comanda a R.101 I. Rd. O.I.L.A.
Constanta! Punctul de comanda era pe undeva în spatele
magazinului “Tomis”! Comandantul regimentului era un
colonel Asandei. Regimentul era organizat pe Companii OILA,
cu P.C. la Tulcea, Braila , Fetești si Constanta. Fiecare dintre
aceste companii avea câte 15-30 posturi OILA dispuse în tot
județul, creând o ,,perdea‟‟ de cercetare vizuală si optică destul
de eficienta la acea vreme!...Cp.5 OILA Constanţa avea 30
posturi de observare iar Cp. 2 Tulcea avea 28 posturi de
observare. In primăvara lui 1952, mai precis la 6 aprilie 1952
ia fiinţă Cp. 603 Radiolocatie , amplasată la “Cărunta”, aşa se
chema dealul pe care era dispusă, pe undeva in nordul
Palasului de astăzi! Acolo avuseseră si nemţii dispuse doua
stații de cercetare, “Freya” si “Wurtzburg”. Acum erau
înlocuite cu staţii de radiolocaţie rusești: P-20 si P-8, iar stația
P-3 era dispusă la capul pistei pe aerodromul militar - M.
Kogalniceanu , bază aeriană
a ocupanţilor sovietici pe
atunci.... Se făcea asigurarea
de zbor cu ea. In 1953 am
fost trimis la specializare pe
staţiile
de
radiolocaţie
intrate în dotarea noastră.
Doi ani am făcut aceasta
instruire pentru cunoaşterea
si exploatarea staţiilor P-20,
P-8 si P-3. După școala
aceasta, in 1955, am fost
repartizat la Borcea, şef de
staţie P-3,. aici se mutase
între
timp
şi
Comandamentul R.101 I Rd.
OILA de la Constanta! La Constanţa funcţiona acum B.352
I.Rd. OILA iar odată cu înființarea Trupelor Radiotehnice, la
25 iulie, batalioanele se numesc Noduri iar companiile Posturi
radiotehnice, după ..modelul sovietic! Astfel, B. 352 Rd. OILA
devine N.1 Rd. Th. Dar nici aici la Borcea nu stau mult! După
aproape un an mă detașează înlocuitor comandant la Postul 3
Rd. Th. “2 Mai”, undeva in sudul Mangaliei, pe malul marii! In
toamna lui 1956 mi se propune sa fiu comandant la noua
subunitate ce se înființase la Sf. Gheorghe, N.2 Rd. Th. Nu am
vrut să-mi mut familia din Constanta, aveam fetele prea
mici...In fine, am fost înțeles cumva, dar am fost pus să
organizez si să coordonez formarea eşalonului ce urma să se
deplaseze la Sf. Gheorghe. Acest lucru se făcea la Tulcea iar de
aici, pe şlepuri la Sf. Gheorghe. Eu fiind sulinean eram învățat
oarecum cu delta dar ceilalți colegi au “pătruns”intr-o lume cu
totul noua pentru ei!... Zona aproape virgina!... In fine, după o
muncă foarte grea si foarte obositoare, debarcam si ne aşezăm
,,cortul‟‟ undeva in nordul localității Sf. Gheorghe. Erau aici
nişte barăci părăsite , fusese nu ştiu ce tabără până la sosirea
noastră!!..Am bătut “ţăruşul”, ne-am desfășurat cu stațiile P20, P-10 si o stație RAF. Comandant a fost numit cpt. Vişin
Ion care nu prea a stat pe acolo,era mai mul plecat pe la
diferite cursuri…Avea ceva pile pe la mai marii
vremii !...Locotenentul Nenciu conducea ,,ostilităţile‟‟ acelei
mici cazărmi !.... Eu m-am întors la Borcea de unde am cerut

să fiu mutat la Cărunta. Am fost numit ofițer cu asigurarea de
zbor pe M. Kogalniceanu. In 1958 pleacă ruşii iar subunitatea
de la Cărunta se mută cu totul pe aerodromul Kogălniceanu !
Eu am devenit şeful P.C. si după o perioadă scurtă de timp cu
activitate la grăniceri, am ieșit la pensie, in noiembrie 1979 !
Aici am luat gradul de locotenent colonel! Multe schimbări am
mai prins şi eu cât am fost activ dar multe s-au mai făcut şi in
zilele noastre !… S-a ajuns de unde s-a plecat cu aceste
structuri noi!..Chiar şi mai puţin ca atunci !....
Cred ca sunt depășit de acest prezent cu reformele lui
care nu se mai termina!... Nu mai știu care mai e “puterea
militara la romani”, înclin să cred că acolo unde trebuie este un
cap limpede care se gândeşte la acest aspect!
Noi nu am avut timpul nostru, familiei i-am lipsit foarte
mult... Norocul nostru a fost că am avut soţii înţelepte, ne-au
înțeles meseria si s-au sacrificat şi ele pentru noi, pentru
familie! În marea lor majoritate nu au putut avea un loc de
munca stabil din cauza deselor noastre mutări şi a ,,ofertelor‟‟
din noile garnizoane şi uite că nici o pensie nu au! Când ii aud
că se iau de pensia noastră îmi vine rău! Zau aşa! Ce ştiu ei
cum ne-am chinuit noi?!...Să stea şi ei , cei ce ne ,,poartă de
grijă‟‟ un an in condițiile de viaţă din preajma unor localități
uitate de Dumnezeu!... Dar cu familia să stea ca să înțeleagă
bine acest aspect si apoi să-şi dea cu părerea!... Să se lupte cu
,,economia subterana” , cu marii datornici la stat, să facă să se
respecte legea în ţara
aceasta,
să
promoveze
corectitudinea,
exigenţa,
relaţiile
interumane
de
onestitate si incoruptibile şi
apoi să ceară să se discute
despre pensiile noastre!..Nu
am făcut același serviciu cu
aceștia ce tot se afla în
treabă cu pensiile noastre,
nu ştiu şi cred că nici nu
înţeleg
ce
sunt
alea
“servituţii ale serviciului
militar”! La obligații, la
sarcini, la servituţii nu neam putut amesteca iar aici la
pensie vor egalitarism! Of, multe mai sunt de spus!... Oare ce
fac cei din fruntea oştirii noastre?!.. - Eu cred că, aşa cum
spuneam mai înainte
, este acolo o minte limpede si
analizează cu atenţie toate aceste aspecte şi va trebui să se
ştie că atunci când se discută despre armată , nu trebuie făcut
niciun fel de glumă! De compromisuri! Armata a fost, este si
va fi mereu acolo în prima linie pentru apărarea cetății care se
cheamă România! Crede cineva că nu este aşa?!.. Uite că m-am
cam aprins şi eu!...
- Dar aveți dreptate, trebuie să se audă si vocea noastră,
a celor “împricinați”, trebuie să le prezentăm realitatea noastră
trăită în slujba ţării, acolo la hotare, în poligoane, în mine, în
mai toate uzinele şi şantierele ţării, nu mai zic la canal şi în alte
locuri lovite de “răutatea” naturii!...Şi la Revoluție dacă nu
eram noi, armata…. Atunci ne puneau flori la arme iar acum
aruncă cu bălării în noi!...Of, mare e grădina Ta Doamne!...
Chiar mă bucur că v-am vizitat. S-a făcut târziu, a venit vremea
să mai plec şi eu, iar dumneavoastră să vă luaţi cina!...Vă
doresc sănătate şi mai multe speranţe împlinite pentru ziua de
mâine!..
Rămâi cu bine Nea Mitică! Voi mai veni să stăm de
vorba, este o plăcere să vă ascult!..

19

ARMA PONTICA nr. 3(4)/2010
Mausoleele Românilor
Orizontal: 1) Mausoleu inaugurat la 18.09.1938, după planurile arhitecţilor GRIGORE CRISTINEL şi CONSTANTIN
POMPOIU, fiind cel mai impunător din România. 2) Mausoleu construit
în anul 1902 din iniţiativa Regelui Carol I (1866-1914), osuarul
adăpostind rămăşiţele a 1.2000 de eroi români – Atracţie feminină. 3)
Intră în apărare – Mausoleu inaugurat în anul 1930 adăpostind
osemintele a 7.867 eroi necunoscuţi din Primul Război Mondial. 4)
Corp de armată – Simboluri de credinţă întâlnite pe drumurile patriei. 5)
Organ de conducere – Ucişi în final! – Corp de ostaş! 6) Vas de băut –
Carne de tun. 7) Mausoleu ridicat între anii 1929-1930 din iniţiativa
Societăţii „Cultul Eroilor” pe baza proiectului Ing. Henri Coandă – A
rezista atacului. 8) Mausoleu construit cu sprijinul Societăţii „Cultul
Eroilor” în anul 1939, adăpostind osemintele a 771 eroi români din
Transilvana. 9) Aproapele nostru – Bază materială. 10) Teritoriu cucerit
de armatele otomane – Mausoleu construit în anul 1932 din iniţiativa
Societăţii „Cultul Eroilor” în incinta unei mânăstiri din Judeţul Giurgiu.
11) Martir în cele din urmă! – Precede atacul final – Primele urale!
Vertical: 1) Hotarele unui meleag! – Cei ce au un ţel comun. 2) Bună în
atac şi apărare – Capăt de aortă! – Intrarea în armată! 3) Respectat cu
sfinţenie – Treabă făcută de ochii lumii. 4) Tavă răsturnată! Frunză
verde de Mălin. 5) Cutie de conservă pentru cei duşi – Bătut până crapă. 6) Pete! – Masă luată cu schimbul. 7) Arme
purtate cândva la şold – Rostite primele la pace! – Ţinut de poveste. 8) Cadoul!! de început – Prima strigare! – Mare
mirare. 9) Bine dotată. 10) Unită la capete! – Steag tăiat la capete! – Mare for mondial cu forţe armate pentru menţinerea
păcii în zonele de conflict. 11) Tip de forţă primară – Punct de sprijin camaraderesc.
Dicţionar: AMA, TEA.

Autor Col. (r) Ioan Ioja, Rebus club „Delfinul” Cercul Militar Constanţa

Eroi ai Neamului Românesc
Orizontal: 1) Fâşie de mătase sau pânză (într-una sau mai multe culori, cu o emblemă sau o stemă) prinsă de o lance
lungă de lemn, prefigurând semnul distinctiv al unei unităţi militare,
stat (pl.) – Ca un iureş în mişcare, aflat în luptele cot la cot cu
invadatorii ţării (otomani, nemţi, austro-ungari) s-au aflat... 2) ... aceşti
bravi eroi ai neamului românesc pe fronturile ţării – Aflat într-o
cadenţă. 3) ... de triumf, basorelief din Bucureşti, în care sunt
încrustaţi pe frontispiciu câţiva eroi (neart.) – Ajutor la urcare pe cai.
4) Mioriţă (Maramureş.) – Scăldat pentru cei mici. 5) Bene! – Iubit –
Trageri pe mijloc! 6) Ca nişte sportivi, aşa s-au purtat militarii noștri
în lupte – Timp la Plevna! 7) Cuvânt ce imită un sunet de clopot.
Bang! – Corp de cavalerie în vechea constituire a Armatei Române. 8)
Slobozit – Fenomenul de a deveni alb. 9) Rută stabilită de la început,
de înaintare a armatei. 10) În corp! – Ochi şiret – Căprior fără
conducere! 11) Ostaşi ce şi-au îndeplinit datoria pentru ţară, în
războiul de Independenţă din 1877, contopirea austro-ungarilor –
Lupte la urma armatelor!
Vertical: 1) Soldat ce făcea parte din corpul armatei de pedestraşi cu
leafă, din Moldova sau Ţara Românească – Temerarul necunoscut ce
şi-a dat viaţa ca un erou pe front. 2) Curs! – Fortificări. 3) Iureş,
năvală – Cucerit. 4) Manifestaţii militare (azi) pe străzile oraşelor de ziua Armatei Române prin defilări organizate – A
obliga. 5) Roşcă mijlocie! – „Radioteleviziunea Română” (siglă) – Fecior din Banat! 6) Căli la o suliţă! – Armă de oţel cu
vârf ascuţit, fixată la ţeava unei puşti. 7) Glumă (Moldova.) – Bălţat, pestriţ (Ban.) 8) Sarcini în toi! – Urmărirea unor
persoane pe ascuns (pl.) 9) Trai – Sobri în cele din urmă! 10) Ispitiri, momiri – Roţile din mijloc! 11) Abreviaţie pentru
constelaţia Leo Minor – Preîntâmpinare, ocolire.
Dicţionar: OICA, NAU, SAG, LMI.

Autor Ion Brindea.
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ASOCIATIA ,,CULTUL EROILOR’’

Am comemorat
piloţii
militari
căzuţi pe timpul
pregătirii în zbor

La acţiuni comune cu primăria comunei Lumina

În cuget şi în simţiri de ziua Drapelului României
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PREZENTĂ PRIN ACTIUNI

Cu preţuire ţi recunoştinţă veşnică
pentru eroii noştri în pelerinajul de la
Luis Călugăra până la Oituz

Am fost în pelerinaj pentru românii căzuţi la TURTUCAIA
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Infirmierele scoţiene în Dobrogea
-Eroine ale Primului Război MondialIn timpul Primului Război Mondial, în Dobrogea a activat şi un grup de infirmiere scoţiene
din cadrul Spitalelor Femeilor Scoţiene (Scottish Women Hospitals - HWS), grup care însoţea
Divizia I de Voluntari Sârbă.
Acum, când alături de reprezentanţi ai Serbiei vor fi comemoraţi la Medgidia eroii care au
căzut în Dobrogea în a doua jumătate a anului 1916, se cuvine să ne exprimăm gratitudinea şi
recunoştinţa eternă şi faţă de aceste infirmiere scoţiene, care au înfruntat câştigată de atâtea ori de-a
lungul istoriei de poporul lor.
COROBAN C.
Înainte de a trece mai departe, trebuie să ne exprimăm surprinderea şi recunoştinţa pentru
ajutorul şi materialele oferite pentru această extrem de intresantă cercetare de către istoricii scoţieni Dr. Harry T.
Dickinson (Professor Emeritus la School of History, Classics and Archaeology, Universitatea din Edinburgh) şi Dr. Jane
McDermid (Senior Lecturer la School of Humanities, University of Southampton).
Organizaţia din care făceau parte, HWS, a fost fondată ca expresie a naţionalismului şi feminismului, odată cu
izbucnirea Primului Război Mondial, în vara anului 1914, de către femei cu
pregătire medicală între care se remarcă Dr. Elsie Inglis. Cel mai mare suporter
al organizaţiei era Uniunea Naţională a Societăţii Sufragiului Femeilor (ale cărei
membre erau cunoscute drept sufragete, militante pentru dreptul de vot al
femeilor). HWS a crescut rapid atât pe cuprinsul Regatului Unit cât şi în
dominioanele britanice şi în S.U.A, însă în cele 14 unităţi spitaliceşti, femeile
scoţiene alcătuiau măcar jumătate din numărul personalului, fiind urmate de
englezoaice, galeze şi irlandeze.
Motivaţia acestor femei curoajoase era clădită pe mai multe niveluri: în
primul rând loialitatea faţă de Imperiul Britanic, spiritul de aventură şi
bineînţeles, pentru feministe, determinarea de a demonstra că femeile meritau
aceleaşi drepturi în societate precum bărbaţii. Pe câmpul de luptă acestea au
manifestat o atitudine de regret faţă de distrugerile imense la care au asistat,
tratând atât prizonierii de război cât şi refugiaţii, pe lângă militarii Antantei.
Este interesant faptul că, iniţial, Dr. Elsie Inglis a oferit serviciile
organizaţiei sale spitaliceşti guvernului britanic, însă, fiind refuzată, s-a îndreptat
către Franţa şi Serbia, ajungând în Balcani în aprilie 1915. Remarcabile sunt
Dr. Elsie Inglis
cuvintele acesteia pline de afinitate referitoare la Serbia: „Pentru poporul
scoţian Serbia în special este atrăgătoare. Munţii şi vâlcelele acesteia seamănă cu Highland-ul nostru scoţian, la fel
cum poporul acesta a luptat în mod similar pentru libertate şi împotriva tiraniei şi opresiunii. A fost îndreptăţit
numită 'Scoţia estului' iar poporul scoţian nu va părăsi această mică
şi bravă naţiune în ceasul încercării sale” (Jane McDermid, 2008, 135151).
După capturarea localităţii Vrnjatchka Banja de către austrieci în
noiembrie 1915, majoritatea unităţii medicale a Dr. Elsie Inglis fost
reţinută până în februarie 1916. Apoi, la eliberarea lor s-a decis ajutorarea
diviziilor voluntare sârbe din Rusia, din care Divizia I Voluntari Sârbi se
afla în Dobrogea, conform ordinului din 22 august 1916 al ministrului rus
de Război, Alexeiev. Cel care ceruse ajutorul divizie medicale a Dr.
Elsie Inglis fusese prim-ministrul sârb Nicola Pašić.
Unitatea medicală a ajuns în Dobrogea pe ruta ArhanghelskMoscova-Odessa-Reni, iar un important izvor istoriografic al celor
petrecute în timpul şederii acestora îl reprezintă jurnalul uneia dintre
infirmiere, Yvonne Fityroz (tipărit sub numele With the Scottish Nurses
in Roumania), cât şi consemnările celorlalte colege ale sale. Plecarea de
Dr. Inglis Elsie
la Odessa a avut loc la 24 septembrie iar datorită condiţiilor vitrege a
la Saragea-Dobrogea
durat trei zile şi patru nopţi până când s-a ajuns în România, la Reni.
La Medgidia doctorei Elsie Inglis i-a fost acordată o baracă
militară pentru a fi folosită drept spital, în timp ce o subunitate de 12
infirmiere conduse de Dr. Chesney, împreună cu cele două ambulanţe, au fost relocate la Bülbül Mic (Ciocârlia de Jos)
pentru a înfiinţa acolo un spital de campanie mai apropiat de front.
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Primele zile au fost liniştite, mai degrabă dedicate pregătirii locurilor unde urmau să fie ţinuţi răniţii, însă [Tastaţi
un citat din document sau rezumatul unui aspect interesant. Caseta text poate fi poziţionată oriunde în document. Utilizaţi
fila Instrumente casetă text pentru a modifica formatarea casetei text a citatului.]
în curând situaţia s-a agravat. Pe 14 octombrie calea ferată a Medgidiei a fost bombardată, iar Ysabel Birkbeck, şoferiţa
uneia dintre ambulanţe, relatează cum, datorită bombardamentelor, pasagerii au rugat-o să întoarcă, însă ar fi fost total
nefolositor, având în vedere că bombele cădeau în faţă, în spate şi împrejur, şi că avioanele inamice depăşeau frecvent
linia frontului.
Foarte interesant este programul unei asemenea infirmiere scoţiene, descris în jurnalul său de către Yvonne
Fitzroy: trezirea la
ora 6 dimineaţa, la
ora 7 micul-dejun, la
ora 7:30 se făcea
prezenţa şi inspecţia
corturilor, la 7:45
începea „ziua de
lucru”, la 11:30 se
lua o gustare, urmată
de a doua la 12:30,
ceaiul se servea între
3:15-4 iar cina la ora
8. În funcţie de
numărul
răniţilor,
până la trei ore din zi
puteau fi timp liber.
Însă rutina a
Soldaţi români în retragere
fost ruptă încă de pe
20 ale aceleiaşi luni,
când spitalul de campanie al femeilor scoţiene de la Ciocârlia de Jos a trebuit să fie mutat mai spre nord datorită înaintării
Puterilor Centrale. În aceeaşi zi Medgidia a fost supusă unui bombardament îngrozitor, aşa că în ziua următoare s-a
început retragerea unităţii medicale a Dr. Chesney. O furtună a îngreunat însă opreaţiunile de retragere, deja devenite un
chin datorită lipsei de provizii. Pe 26 retragerea s-a început încă de la ora 5 dimineaţa şi a continuat şi după lăsarea
întunericului deoarece trupele germano-austro-bulgare se apropiau. În ziua următoare la Isaccea s-a trecut în Rusia.
În tot acest timp, Dr. Elsie Inglis a căutat să rămână la Medgidia cât mai mult timp cu putinţă pentru a se ocupa
de răniţi. Deşi ordinul de retragere îi impunea plecarea la 5:30 dimineaţa, după 6 ore aceasta încă mai lua în considerare
posibilitatea de a rămâne. La ora 14 infirmierele scoţiene rămase chiar au luat parte la serviciul religios, în timp ce
drumurile începeau să se umple de refugiaţi şi militari. Într-un final, după-amiază, cei din unitatea medicală cu
problemele cele mai mari (suferinzii de dizenterie) au fost transportaţi cu trenul, în timp ce Dr. Elsie Inglis a plecat într-o
maşină de personal, alte 5 infirmiere într-o ambulanţă, şi altele 7 într-un camion rusesc împreună cu echipamentul
medical.
După cum am văzut, retragerea unităţii medicale a femeilor
scoţiene s-a făcut pe grupuri, acestea reunindu-se mai târziu la Brăila,
Galaţi şi Ismail. În total „şederea” femeilor scoţiene în Dobrogea nu a durat
mai mult de trei săptămâni, însă acestea vor organiza mici spitale de
campanie în toate localităţile româneşti prin care vor trece.
Anul 1917 a găsit unitatea de infirmiere a doctorei Elsie Inglis tot în
Rusia, la Odessa. Evenimentele circumstanţiate Revoluţiei vor duce la
necesitatea întoarcerii infirmierelor scoţiene în Marea Britanie. Deşi Dr.
Elsie Inglis ar fi dorit ca unitatea sa să însoţească în continuare diviziile
sârbilor, acest lucru a devenit imposibil în condiţiile în care cancerul
doctoriţei scoţiene se agravase. Ajunsă la Newcastle Upon Tyne la 25
noiembrie 1917, aceasta va înceta din viaţă în ziua următoare. La serviciul
memorial ţinut la Westminster a fost omagiată de membri ai guvernului,
diplomaţi britanici, lideri ai Crucii Roşii şi ai Serviciului Medical al
Armatei, reprezentanţi ai ambasadelor Franţei, Italiei şi Rusiei, delegaţi ai
Dr. Inglis gustând supa
Serbiei, Belgiei şi României, pe lângă înalţi prelaţi, ofiţeri şi alte distinse
personalităţi. La fel cum scoţienii au acordat, încă din 1925, numele
acesteia unui spital din Edinburgh, nici noi nu trebuie să uităm exemplul de
filantropie, devoţiune şi curaj al Dr. Elsie Inglis oferit atât aici, în Dobrogea, cât şi aproape pe toate fronturile Primului
Război Mondial.
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PRINRE PILOŢII PENSIONARI ÎN ZI DE COMEMORARE
Sărbătoarea Zilei Forţelor Aeriene este un moment în care cei mai mulţi din rândul pensionarilor militari, personal navigant şi
tehnic din aviaţie, artilerişti, rachetişti, radiolocatorişti şi din celelalte arme care au slujit „sub culorile” acestei categorii de forţe, îşi
deapănă amintirile din vremurile în care trăiau din plin obligaţiile profesionale! Este emoţionantă şi întâlnirea după ani, cu înfăţişarea
mai ridată şi mai bogată în păr alb, sau, mă rog, mai puţină din această podoabă capilară! ... Apoi discuţiile ce se poartă, pline de
întrebări, de curiozitate, de uimire pentru unele informaţii...
In cele din urmă accentul discuţiilor se pune tot pe ... legea pensiilor! ... Si se tot întreabă, ce mai au Doamne cu noi!?...
Descoperă ei acum şi se întreabă de ce nu este principiul contributivităţii şi la Armată şi în celelalte structuri de securitate a
statului?!!... Un coleg îmi zice foarte contrariat: „Domnule, de la 14 ani port stema României în frunte, la bonetă, la căciulă, la
caschetă, tot de atunci am învăţat şi salut cu mâna la acest însemn al statului român şi tot de atunci am semnat pentru a respecta
necondiţionat toate vicisitudinile serviciului militar! Educaţia a fost
specifică unui soldat devotat şi cu un spirit de sacrificiu până la cel
suprem în caz că interesele supreme ale ţării sunt în pericol!...
„Norocul” nostru a fost că nu am fost angajaţi în nici un război sau
conflict militar şi nu a trebuit să fim „carne de tun” precum părinţii sau
bunicii noştri. Dar serviciul militar în sine a fost cu destule probleme
solicitante, pregătire pentru luptă, executarea serviciului de luptă
permanent care ne solicita la maxim, au fost inundaţii, au fost şantiere
în industrie, la mină, în agricultură, a fost 1968, a fost 1989, acum sunt
zonele de conflict unde suntem iar în prima linie şi mă rog, ce-ar trebui
să mai facem ca noi militarii să ne „bucurăm” de respectul ...
guvernanţilor?!... Cred că suntem o forţă laşă, semnăm că nu avem voie
să ne spunem ofurile, că asupra noastră are dreptul de decizie cei
vremelnici din fruntea ţării!... Sunt supărat, omule, sunt supărat! ... In
Credeam că la pensie, statul în slujba căreia ne-am dedicat
trup şi suflet, îşi va respecta atitudinea prin adoptarea unor măsuri de
recunoaştere şi de apreciere pentru serviciile aduse, inclusiv financiare! Aşa cum este toate ţările Europei şi în cele din NATO,
armata are legile ei pentru că şi viaţa militarilor acestor ţări este specifică, cu privaţiuni şi riscuri ce nu sunt comune cu cele din
societatea civilă!...mai în toate statele lumii! Numai la noi dea-ntoarsălea! ... Ca la noi la nimenea! ... Cred că de aceea merg
treburile ţării cum merg! ... Nu înţeleg, pentru că nici ei nu se explică de ce suntem parcă în contrasens cu vecinii, cu cei din
Uniunea Europeană, cu cei din NATO!!... Suntem originali până la ... moarte!...”
De fapt, la toţi camarazii noştri această temă a pensiilor este întoarsă pe toate părţile şi fiecare se manifestă cu o anumită
revoltă, cu o nemulţumire pentru ceea ce ni se prezintă la talk-show-urile de la posturile TV!! Nimic optimism, parcă şi speranţa a
murit de ceva ani!...
La Baza Mihail Kogălniceanu ne-am dus de fapt pentru a comemora moartea celor ..... piloţi ai fostului R.57 Av. V. care au
căzut pe timpul zborului de instrucţie!... Multe, foarte multe victime sunt şi în procesul de instruire a piloţilor! ... Acest sacrificiu
suprem are „însemne” şi în celelalte arme ...
O armă de foc în mâna unui militar cere instruire, cere mentalitate,
cere responsabilitate, cere o respectare foarte strictă a unor reguli specifice ...
Si înainte de a fi militari sunt oameni care se instruiesc temeinic însă limitele
nu sunt a zmeilor din poveşti! ...
Pe mulţi din aceşti piloţi i-am cunoscut! ... Ce oameni deosebiţi, ce
profesionişti, ce oameni îndrăgostiţi de meseria lor ..., cu cât patos vorbeau de
viaţa la manşă! ...
Doamne, o clipă a trebuit pentru ca toate ambiţiile, speranţele,
aspiraţiile să fie adunate într-un ... borcan de 800 grame cu pământ!...
Avem şi exemplul tragicului de la Tuzla, 12 aşi ai Armatei Române
au plecat în ceruri ... Greu de contabilizat cât s-a cheltuit pentru ca ei să devină
aşi! ... Se face, mai nou, ziua de doliu în toate unităţile Armatei, se televizează
necazurile celor care rămân, se ..., se ... şi politica rămâne aceeaşi! Nefiind
reguli clare în ... contractul soldat-stat, mi-i că pe termen mediu şi lung vor fi
urmări nedorite pentru stat! Un stat fără armată ar fi un om cu mâinile
amputate! ... Dar cum suntem inventivi, vor fi găsite soluţii! Una deja este
pusă în aplicare! Armata este păzită de badiguarzi!!!...
Măi să fie! ... Este greu pentru un militar bătrân să înţeleagă astfel de
... măsuri! Badiguarzii sunt luaţi şi în teatrele de operaţiuni?!... Aici are
Armata bani? Ce inventiv este omul în diversificarea ... căpuşelor!!!
Dar organizatorii ceremonialului au avut grijă pentru continuarea
discuţiilor într-un loc frumos amenajat, cu umbră deasă şi cu răcoritoare
suficiente pentru toată lumea. O atmosferă prietenească, cu multe vorbe de
amabilităţi, cu respect, în special faţă de foştii piloţi, vedete cândva pe
aerodromul din zonă şi nu numai! Am dorit să le ascult părerile despre relaţia dintre pregătire şi risc în meseria de pilot, despre
cauzele evenimentelor de zbor!...
Iată câteva răspunsuri:
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- Căpitan comandor (r) VALER MURESAN ,,Domnule colonel Crăciun, ne cunoaştem de mulţi ani, ar fi vreo 20! Ca şef al
radiolocatoriştilor ce ne asigura supravegherea în zbor, ştiţi multe despre noi.
Eraţi în echipa care lucra împreună cu noi pentru succesul unui zbor . Este
foarte clar că fără o pregătire temeinică teoretică şi practică nu poţi deveni
ceva, în orice domeniu, mai ales aici unde o clipă de neatenţie te poate costa
viaţa. Necunoaşterea duce la frică, la teama de carlingă şi de aici cele ce
decurg! ... Iţi trebuie şi un dram de nebunie, este greu până faci „botezul” la
manşă, apoi intră în tine acel „virus” al dorinţei de a te autodepăşi în pregătire,
în a întreba mereu cum să previi diferite incidente ce pot apărea în zbor şi de a
înţelege totul în logica normală a tuturor operaţiunilor ce trebuie să le execuţi
în zbor! Multe judecăţi trebuie să faci în fracţiuni de secundă, la acele viteze
nu ai timp să analizezi prea mult!...
Suntem oameni şi suntem supuşi greşelilor! Eu am făcut de multe ori, în cele peste
600 ore de zbor pe supersonice, greşeli minore care, tot de atâtea ori au constituit lecţii care
nu le-am uitat niciodată conţinutul! ... Eu am avut noroc! ... Si iată, acum sunt şi primar al
acestei comune, în al doilea mandat!
Spiritul de ordine, planificarea şi controlul activităţilor „metehne” ale militarilor, le-am aplicat cu brio şi în activitatea de
primar. Greu am fost înţeles şi nici în prezent nu pot spune cu convingere că nu am suficiente disfuncţionalităţi în relaţiile cu cei
cu care lucrez în conducerea comunei! La capitolele responsabilitate şi oportunitate este loc de mult mai bine!... Parcă le este mai
convenabil să zică (şi să facă) că ... se mai poate face şi mâine!...
Am avut câţiva colegi de muncă, foşti pensionari militari, ne înţelegeam foarte bine, aveam încredere că cele hotărâte se
rezolvau la termenele stabilite şi în legalitatea în vigoare! S-a dat acel HG şi ... mi-au plecat cei mai buni oameni!... Asta e!...
Vă mai zic ceva: Ca militar nu mi-a fost niciodată frică că nu am spatele în siguranţă, acum ... trebuie să am grijă să mi-l
păzesc cu multă atenţie! ...
Vă vorbesc din cunoştinţă de cauză, este o activitate foarte diversificată, complexă, îţi cere foarte multe abilităţi această
funcţie de primar! ...
Am fost militar de la 14 ani, cu Liceu Militar la Alba Iulia, cu şcoala militară la Buzău, promoţie 1981 şi apoi pilot pe
„vânătoare”, numai aici pe Kogălniceanu.
Mi-a plăcut mult manşa, am slujit-o cu credinţă şi mulţumesc „păsărilor de foc în zbor” că m-au adus de fiecare dată
acasă şi m-a redat familiei! Este o mare bucurie când cobori din carlingă şi simţi iar pământul sub picioare! ... Te simţi împlinit!
...Şi norocos1’’…
-

- Colonel (r) ION URS – fost comandant al R.57 Av. V
,,Crăciune, corelaţia ce mi-o ceri între pregătire şi risc în meseria de pilot este de fapt o
ştiinţă ce se poate descrie în multe tratate de specialitate. Intre toate acestea trebuie să fie
un echilibru, fiecare etapă în devenirea ca pilot trebuie să fie cu o anumită pondere a
felurilor de pregătire. Si toate, absolut toate etapele sunt strict necesare în pregătirea
pilotului. Atât elevul cât şi profesorul, instructorul, trebuie să conştientizeze împreună că
este greu, foarte greu, dacă nu se omite fiece amănunt teoretic sau practic! Dorinţa de a
deveni un pilot militar cere multe sacrificii şi o foarte atentă pregătire, o rezistenţă psihică
deosebită! Un instructor de la Bobocu îmi spunea că dacă am înşira pe cei căzuţi sau
catapultaţi s-ar umple şoseaua de la Buzău la Mizil! Ei, şi dacă am reţine de la fiecare
cauzele producerii acestor evenimente de zbor să fiţi siguri că vom fi mai mulţi ieşiţi la
pensie! In pilotaj nu se admite nici o eroare, nici o greşeală. Greşelile se plătesc cu viaţa.
Despre cele întâmplate la Tuzla nu am date care să mă pot pronunţa cât de cât...
Trebuie o cercetare profundă de specialişti, cu răbdare în a da un verdict!
Am fost 32 ani cu „steaua în frunte”, cum zici tu şi uite că am norocul să vorbim
şi acum şi aici! In 1968, cu invazia în Cehoslovacia, ruşii ne „încerca” vigilenţa zburând
până în apele noastre teritoriale. Zilnic făceau astfel de raiduri! Si noi am stat în alarmă
de grad 1 permanent, din august până în mai 1969 şi ne „ridicam” de fiecare dată să
arătăm că suntem pe ... fază!!...Înjurau mecanicii de toţi dumnezeii pe „bastionii păcii”
pentru că eram foarte mult solicitaţi!...
Era o lozincă pe atunci „URSS- BASTION AL PĂCII E!”…
Eu am zburat numai noaptea, eram din grupa celor cu pregătirea de zbor în condiţii grele de stare a vremii şi noaptea!...
Ce mai vrei, Crăciune, au murit vreo 35 de piloţi pe M. Kogălniceanu, nu a fost suficient pentru a se şti că serviciul în
Armată nu este la îndemâna oricui iar cel ce încheie un contract cu statul în ai apăra interesele trebuie şi în sens invers, ca statul
să ştie să mulţumească sacrificiile militarilor! Nu vreau să mă exprim despre politică, dar este ceva ... putred în Danemarca!
Judecăţile despre noi sunt strâmbe, neavenite ...

Comandor (r) ENACHE AUREL
,,Z iceţi că nu arăt de 81 ani, îi am şi mulţumesc Cerului că mi I-a dat şi mă simt încă în putere!... Mai gust încă şi din licorile acestea
ce creează o stare de euforie ... Mă bucur foarte mult de întâlnirea cu colegii tinereţilor mele, ehei ce tineri şi vânjoşi mai eram!...
Domnule colonel, tot neamul meu bărbătesc au fost marinari, bunicul a fost scafandru ... Si eu am dorit acelaşi lucru dar întâmplarea
face ca în urma unui examen psihologic să fiu ... trimis spre Şcoala de Aviaţie de la Bobocu şi uite aşa am ajuns pilot. Destinul mi-a
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făcut o festă de care apoi m-am îndrăgostit cu toată fiinţa mea!... Am fost comandant Escadrilă de Vânătoare pe M. Kogălniceanu şi
Caracal, avioane MIG-15. In 1962 am fost trecut în rezervă din cauza unei verişoare care s-a măritat cu un ... „ţărănist”!...
Am fost chemat la D.S.P.A. să mi se ia şi carnetul de membru de partid! ... Am avut şansa aici că am întâlnit şi un ... „bărbat” care
m-a îndrumat spre aviaţia civilă. Am zburat şi aici vreo 20 de ani, pe toate tipurile de avion de
transport. O altă viaţă aici, cu reguli noi, cu responsabilităţi noi!... Îmi aduc aminte că cele mai
grele misiuni erau cele în care trebuia să transport oi vii şi gestante, de o greutate şi mărime mai
mare decât ale noastre! Transportul era de pe aeroportul Sydney la Bucureşti. Pericolul era că
transportul acesta era ilegal, legislaţia australiană interzicea comerţul cu oi vii dar cei de acolo
ziceau că este o înţelegere între „evreii de aici cu evreii lui Ceauşescu”(!!), să nu mai pun
întrebări şi să execut ... ordinul !!... Ieşeam de pe Sydney şi ocoleam pe mare până ce trebuia să
mă „înscriu” în regimul de zbor pe traiectul către România!... Pedepsele erau foarte aspre în
Australia pentru astfel de delicte! Am respectat „aranjamentele” lor şi uite că am scăpat ...Să ştiţi
că mi-a plăcut la manşă! Este o corelaţie strânsă între pregătire, curaj şi risc! Riscul are pondere
mică dacă respecţi întocmai regulile prestabilite. Dar perseverenţa în a înţelege şi respecta
întrutotul „regulile de joc”, îţi dă siguranţă şi apoi acesta are un aspect de curaj! Curajul este o
manifestare a siguranţei de sine, a siguranţei în puterile tale!...
La TAROM, controlul funcţionării avionului este de 7 ori mai bună. Pregătirea avionului pentru
zbor este mult mai amănunţită faţă de un avion supersonic, de exemplu. Pentru un avion de
transport civil semnează mai mulţi, începând cu femeia care face curat în avion şi până la cel care
dă „undă verde”! La Vânătoare semnează numai mecanicul de avion! De aici se pare că un avion civil este mult mai atent pregătit
pentru zbor!...
Cât am fost pilot militar era să mă „curăţ” de câteva ori! Ţin minte o astfel de ocazie: zburam pe dubla 03, un Mig.15, în zona
Caracal. La un moment dat, în zbor, a explodat busterul (aparatul ce creează presiune hidraulică pentru trenul de aterizare). Trebuia
să catapultez, aşa era şi ordinul de la sol. Dar ... cunoscând foarte bine zona şi ştiind că am trenul de aterizare blocat, am dus
avionul spre un câmp proaspăt arat şi uşor l-am aşezat pe burtă, fără stricăciuni importante! Si eu bucuros că am scăpat cu viaţă, că
am salvat avionul dar şi colegii şi şefii mei mi-au recunoscut ... „eroismul” în această faptă! Atunci mi-a murit ... o moarte!... Mi-au
dat şi o primă!...Ţin minte că atunci, pe acea arătură, a venit la avion consilierul sovietic, colonelul Adrian Adrianov şi atât mi-a zis:
„Enache, dute şi te culcă!” Cred că arătam foarte speriat, nu mai ştiu, vroia poate să detensioneze situaţia sau să arate admiraţia
pentru fapta mea!...
Avionul acela, dubla 03, a fost repus în funcţiune după o săptămână. Si nimeni nu vroia să mai zboare cu el, cu acest
MIG.15. A trebuit să redau încrederea piloţilor în acest avion şi am făcut „încercarea”, tot eu! Totul a decurs normal şi bucuria la
aterizare s-a manifestat cum numai piloţii ştiu să o facă!...
Si să vedeţi o întâmplare! După aproximativ 30 de ani, eram pilot la TAROM şi mă aflam pe Bacău. Aici în drum spre
briefing, spre locul unde se făcea planul de zbor care urma să-l execut, zăresc undeva pe pistă acel Mig.15, „dubla 03”! Era exponat
de muzeu acum? Era alături de alte „relicve” ale aviaţiei, întreţinute şi păzite de o santinelă! I-am cerut voie, cu greu a acceptat
încălcarea consemnului şi mi-a permis să mă apropii de acest MIG.15. L-am mângâiat, l-am „îmbrăţişat”, l-am sărutat şi i-am zis:
„Mulţumesc bătrâne!” Si am plecat. Santinela s-a mirat mult şi mă întreabă de ce am făcut acest gest neobişnuit! I-am zis că e o
poveste întreagă, mi-a salvat viaţa!
Ar fi încă multe de povestit, aşa este, un pilot are o meserie de erou, fie că este militar, fie că este civil!
Acolo, sub poalele cerului, la acele viteze mari, trebuie să stăpânească „pasărea de foc”, ea transportă oameni, armament
sau diferite muniţii! De aceea se consumă atâta timp şi foarte mulţi bani pentru pregătirea unui pilot. Nu oricine poate fi pilot şi
atunci şi nici răsplata nu poate fi ca la oricine!
Ce vor guvernanţii aceştia de acuma nu-i înţeleg, deşi încerc foarte mult, dacă ne-am aliniat la o legislaţie internaţională
existentă şi ce se întâmplă în aceste zile nu este bine?! Mereu câte un Ghiţă-contra, se crede că va ocupa vre-un loc pe un soclu
pentru ... statui!...
La toţi vă doresc numai sănătate! Si vouă radiolocatoriştilor care permanent ne-aţi condus spre casă! V-am simţit mereu
aproape de noi!...
Când aterizezi lin şi te aplaudă pasagerii bătând din palme în semn de apreciere pentru reuşita călătoriei, ai o mare
satisfacţie, o mare bucurie! Iţi dă mare încredere în tine!
Cu viaţa mea în slujba vieţii altora!’’...

Locotenent comandor (r) DAN SIDORIUC
P ăi ce să vă zic şi eu domnule colonel?! Am zburat cam 600 ore şi aproape toate pe MIG.23.
Sunt şi acum necăjit că m-am pensionat de foarte tânăr, numai după 20 ani de purtat stema în
frunte! Tocmai atunci a trebuit să trec şi eu la pensie din R.57 Av. V. de pe baza Kogălniceanu.
Atunci când reuşisem să stăpânesc foarte bine manşa supersonicului MIG.23 şi desluşeam din
„tainele” lui MIG.29!... Să ştiţi că îmi pare rău! Eram tânăr, puternic, doritor de văzduh, stăpân
pe capacitatea mea de a întrebuinţa un avion în zbor la toţi parametrii tehnico-tactici proiectaţi.
Păcat cu această restructurare a aviaţiei, mai ales această bază, cea mai dotată şi experimentată
structură de acest fel din armata României!...
Si noi şi dumneavoastră radiolocatoriştii constituiam o bază aeriană cu puternice tradiţii,
aveam o dotare şi rezultate de înaltă performanţă la antrenamente, aplicaţii sau trageri în
poligoanele din fosta URSS! S-a dus totul de râpă! ... Parcă nici nu a fost aşa ceva pe aici!...
Noroc cu revista aceasta „Arma Pontica” şi cu alte câteva acţiuni să le zicem culturale, ne mai
aducem aminte că existăm cândva, că eram cineva cândva, că aici, în această zonă se simţea
mirosul de petrol ars al supersonicelor noastre!...
Mă întrebaţi de pregătire, risc, curaj! Păi nu se făcea nici un rabat de la acestea. Tratăm
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cu seriozitate şi răspundere orice amănunt din activităţile pentru zbor. Eu nu am avut nici un incident în zbor, m-a ferit Dumnezeu!
Am tratat această meserie ca pe lumina ochilor! Ştiam că pot mânca o pâine dacă respect întocmai regulile în zbor! O pâine din
meseria de pilot! Si dacă vrei să o mănânci şi după ieşirea la pensie trebuie să-i respecţi toate rigorile! Nu este uşor, nu este pentru
oricine, dar este o meserie care te solicită total. Orice eroare poate fi fatală! Si la Tuzla, un caz nefericit din care trebuiesc reţinute
multe învăţăminte! Sunt curios de rezultatele cercetărilor! Aceste evenimente de zbor au la bază un complex de cauze care cu greu
sunt explicate şi de experţi în domeniu!...
Nu vreau să scrieţi şi aceasta, dar trebuie să se ştie că suntem foarte nemulţumiţi de felul cum suntem trataţi ca pensionari
militari, se creează tensiuni ce pot exploda necontrolat! Nu ştiu cum, nu ştiu când, dar ... de prevenit încă mai este timp!.... Noroc cu
aceste întâlniri ale noastre şi discutăm şi noi ca între prieteni şi nu ne aude nimeni!!. Sau...
Ei, trebuie să ne audă totuşi cineva, să ne ştie gândul... Aşa cum am fost eroi la manşă şi la ecranul radarului, aşa trebuie să
fim eroi şi pe câmpul confruntărilor de idei!.

Col.(r) GHEORGHE SĂVOIU Dl. comandor r. SĂVOIU GHEORGHE ştie atâtea despre aviaţie , despre oamenii ei,
despre faptele lor , încât ţi-e greu să te opreşti la unul anume pentru al detalia. La frumoasa vârstă de aproape 79 de ani, cu o
ţinută dreaptă, cu privirea caldă,cu un corp mai mult atletic,cu un păr albit de vreme, este un membru activ la A.R.P.I.A., în
cadrul căreia îşi exprimă cu multă uşurinţă bogatele cunoştinţe din vastul domeniu cu titlul generic – aviația - ! Te bucuri să
întâlneşti un astfel de om, cu mintea aşa de limpede, cu un limbaj pe înţelesul celor care îl ascultă, cu o logică clară a celor
exprimate şi te impresionează memoria datelor , a numelor, a faptelor de mult petrecute! Un om cu asemenea calităţi te atrage ca
un magnet, îţi poate răspunde la foarte multe întrebări interesante legate de zbor şi maşinile lor fantastice! L-am întrebat pe
domnul comandor Săvoiu de unde atâta pasiune pentru aviaţie!
- Păi aviaţia a fost , este şi va fi ,,obsesia vieţii mele’’, am fost pilot militar timp de 30 de ani neîntrerupţi, am zburat pe toate
tipurile de avioane militare existente în dotarea armatei noastre pe timpul activităţii mele,de la planoarele cu pânze până la
avioanele supersonice! Am şi acumulat aproximativ 4600 ore de zbor, deci am şi …cutreierat aerul albastru foarte mult! Îţi intră
în sânge această ,,boală’’ a albastre drumurilor,mai aproape de stele, în ,,jocul de-a hoţii şi vardiştii’’ cu minunaţii mei colegi
printre norii de pe poalele cerului!...Am ajuns să ne…,,jucăm’’ şi ziua şi noaptea, în condiţii meteo grele, cu nori, cu ploaie,că
deh!, duşmanul poate veni oricând, când nu te aştepţi! Nu!?
- Şi…ce-aţi mai adăuga la această pasiune?
- Am citit tot ce mi-a căzut în mâini despre aviaţie, am o bibliotecă cu rafturi dedicate acestui domeniu al cunoaşterii, am
purtat corespondenţă cu foarte mulţi iubitori ai aviaţiei, apoi am trăit şi m-am format intr-un mediu cu oameni şi fapte de fiecare
zi legate numai de aviaţie! ,,M-am îmbolnăvit’’, am luat şi eu acest …virus totuşi benefic
pentru mine , uite , din moment ce m-a …adus până la această vârstă!... Şi încă sunt
puternic contaminat!... Cred că …v-am contaminat şi pe dumneavoastră sau ,mă rog, sunteţi
deja!...! Prea insistaţi cu întrebările!
- E drept că am ,,mâncat’’ şi eu o pâine acolo ,alături, pe Kogălniceanu, unde am fost nu
numai operator la ecranul radar ci şi un partener activ la …vacarmul ce se petrecea pe acea
bază aeriană care astăzi parcă …doarme!...
- Istoria am făcut-o noi, de scris o vor scrie alţii!...
- Domnule comandor de aviaţie Săvoiu Gheorghe, dacă ar trebui să punctaţi aşa ,pe scurt,
o autobiografie , ce-aţi scrie?
- Păi aş zice că am văzut lumina zilei pe 15 iunie 1932 la Drobeta Turnu-Severin .După
terminarea liceului comercial în 1946, părinţii m-au înscris la Şcoala Tehnică C.F.R. din
Arad ce funcţiona pe lângă Uzina de Vagoane ,,ASTRA’’ de aici , din Arad. Această mare
uzină patrona şi ŞCOALA DE ZBOR FĂRĂ MOTOR de la Mocrea ,unde ,,producea’’
mulţi sportivi de performanţă în planorism! Tânăr, dornic de face mai mult de cât meseria
de ceferist, am urmat şi cursurile serale ale acestei prestigioase şcoli. Era 1947!...Şi doi ani am tot învăţat despre aviaţie şi
zbor!...Am fost pătruns total de febra aceasta a zborului! Şi aşa , în vara lui 1949 am făcut ,,botezul” la bordul unui planor,
primul meu zbor! Doamne , ce senzaţie!...M-a ,, îmbolnăvit’’ nu alta!...Am trecut cu bine fazele A,B şi C ,brevetându-mă ca,,
pilot planorist ABC’’. Cu dorinţa de a …urca mai sus, m-am înscris pentru admiterea în Şcoala Militară de Aviaţie ca voluntar
dar am fost respins pentru că eram prea…mic! În vara lui 1950 reiau antrenamentele de zbor şi devin un planorist ceva
mai…stilat, la remorcajul cu ,,mosor’’ şi sandouri!...În toamna acestui an, 1950, am încercat din nou, prin Comisariatul Militar
Arad, aprobându-mi cererea de înscriere la admiterea în Şcoala Militară de Aviaţie Nr. 1 Tecuci unde am intrat cu succes! Sunt
promoţie august 1952. Atunci am devenit cu acte în regulă pilot militar!...Apoi a urmat cursul vieţii de pilot militar al vremurilor
de atunci! Cum vă spuneam , am zburat cam 4600 ore de zbor, am făcut cam 1400 de aterizări şi am zburat în toate condiţiile de
timp şi starea vremii, pe mai multe tipuri de avioane! Am trecut prin funcţiile de la ,,pilot major’’ la Craiova, la comandant de
patrulă la Deveselu, apoi locţiitor comandant de escadrilă la Craiova, ,din 1959 am fost comandant de escadrilă . În aprilie 1960
sunt mutat pe M. Kogălniceanu, mai întâi ca locţiitor comandant escadrilă şi apoi comandant escadrilă avioane vânătoare –
interceptare până în 1979! Ultimii doi ani de activitate am fost şi …elicopterist, comandant de escadrilă elicoptere La Tuzla! Am
,,călărit’’ şi elicoptere IAR-ALLOUETE! Au vrut să mă mute în altă garnizoană, nu am vrut, aveam copii ce le trebuia prezenţa
mea şi…m-au trecut la elicoptere! M-am pensionat la 29 august 1982! Mulţumesc lui Dumnezeu, sunt încă în putere şi cu
aceeaşi dragoste pentru aviaţie, pentru tot ce este legat de aviaţie!
- Domnule comandor, aţi lucrat o perioadă şi cu consilierii sovietici, v-aţi pregătit, v-aţi instruit împreună cu
aceştia,cum au fost relaţiile, se aud multe …legende dar adevărul de la un martor?
Într-adevăr, am avut până în 1958, anul când au plecat, consilieri sovietici şi pe baza M. Kogălniceanu. Cursul
nostru de instruire ,CPL-54 , era copiat după al lor, după acesta ne instruiam pentru şi în zbor , după acesta ne verifica pentru
acordarea sau menţinerea clasificării! Era un manual cuprinzător pentru metodologia şi tehnica de zbor iar aceşti consilieri ,
piloţi cu mare experienţă la manşa la tot felul de avioane din dotarea armatei sovietice, cu multe, multe ore de zbor ,antrenaţi
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temeinic în zonele de conflict, deci în luptele aeriene reale ale ultimului război sau pe alte teatre de acţiuni militare controlate de
ruşi. Apreciau măiestria noastră, dar cum nu puteam greşi mai mult de o dată, trebuia desigur să fie foarte exigenţi! Aşa au fost
vremurile atunci! Făceam cu adevărat meserie şi ne plăcea!Am multe amintiri dar cu altă ocazie o să mai punctăm acest aspect
dacă vă interesează!
- Cei ce nu am apucat acele vremuri suntem curioşi să ştim realităţile de atunci, ca şi multe alte aspecte din viaţa oştirii
noastre din anii din urmă! Sunt aspecte care nu se prea povestesc şi sunt destule fapte interesante de adus spre informarea multor
doritori de istoria acelor timpuri.

COMANDOR ® PAVEL OŢELEA
,,Sunt născut pe 1 august 1950, în Comuna Horia, localitate aşezată pe lunca Râului Taiţa, cam la jumătatea drumului dintre
Măcin şi Tulcea. Aici e polul frigului şi al căldurii dobrogene. Acest fapt m-a călit, neplângându-mă nici acum de excesele
naturii.
Am făcut un an liceul teoretic în Constanţa, iar în urma recrutărilor din acel timp, am reuşit la Liceul Militar „D. Cantemir”
Breaza. Aici, în timp, mie şi colegului de bancă, Leca Victor, de nedespărţit, ne-a căşunat
să devenim tanchişti. Mărunţei, îndesaţi, sportivi credeam că-i arma potrivită. Asta până
când, în clasa a XII-a, a venit anunţul că se face vizită medicală pentru admitere la aviaţie.
Anunţul m-a pus pe jar. Am reuşit. Aşa că, după liceu, eu am devenit elev-aviator iar
colegul meu elev - tanchist.
În „Şcoala militară ofiţeri aviaţie Aurel Vlaicu „ am fost coleg de bancă timp de trei ani cu
fostul coleg de clasă din liceu, dobrogean ca şi cel dinainte, Teodorescu Pompiliu. După
şcoală, şi-a frânt aripile într-un zbor de încercare la Bacău cu un IL- 28. I-au rămas soţia
şi trei băieţi.
În şcoală mi-a revenit „aviaţia la cap”, aşa că m-am dedicat cu pasiune acestei meserii.
O importanţă deosebită a avut pentru viitorul aviator instructorul de zbor din anul întâi
Mr. Bidu Ioan. Era un profesionist, exigent, dar omenos. Acest dascăl a reuşit să pună
manşa în mână multor serii de elevi. Ne-a învăţat foarte bine tainele şi abecedarul meseriei
noastre de piloţi, fapt pentru care avem toată recunoştinţa noastră. LA MULTI ANI
MAESTRE! Pentru că eram pasionat de ceea ce făceam, disciplinat în adevăratul sens al
cuvântului, nu oricum, „m-am trezit” şef de promoţie!. De aici au început viitoarele bătăi
de cap. La Bacău m-au pus şef de curs la trecerea pe supersonic şi, pentru că nu suportam
să-mi raportez vreun coleg pentru abateri, toate oalele se spărgeau în capul meu.. De altfel, acest lucru l-am făcut până am ieşit
la pensie!...
După trecerea pe avionul supersonic MIG- 21, am fost repartizat, fără emoţii, la R.57 Av. V. M. Kogălniceanu. Nu am apucat să
mă aşez cât de cât la teren şi comandantul de escadrilă ( 3 ) lt. col. Teodorescu Costel, mi-a pus „în braţe” documentele
secretarului UTC al subunităţii. Am dat să zic că nu cunosc încă nimic în regiment şi că...dar mi-a tăiat-o scurt: „Vezi să nu ne
faci de râs şi gata!” De aici am ajuns să fac şi alfabetizarea unor militari în termen. Toate activităţile, pentru cine nu ştie, le
făceam în afara programului. Aici, cu aceeaşi pasiune, am început pregătirea pentru a deveni viitorul pilot de război. Căsătorit
eram din 1971. Mă preocupa şi vestita butelie de aragaz, dar şi cele necesare unui trai mulţumitor. Am primit apartament cu
două camere în Kogălniceanu!.
În procesul pregătirii de luptă am văzut că viaţa nu-i chiar roză: piloţi opriţi de la zbor din cauza unei mâini sau picior rupt, mai
ales la fotbal, joc de altfel interzis pentru piloţi(!), până la morţi în accidente aviatice; părinţii făceau presiuni să mă las de zbor,
că se poate trăi şi pe pământ;chiar şi soţia insista în acest sens. A fost şi un an groaznic, nu mai ştiu care, cu vreo trei accidente
înlănţuite, când intrase oarece teamă în noi. Unul
din piloţi s-a oprit de la zbor. Atunci când trebuia să
zburăm mai mult pentru a ne dezvolta ca piloţi, s-a
impus economia, până la sacrificiu, din punct de
vedere energetic. Canalul înghiţea mulţi bani.... Din
acea criză s-a revenit un pic după 1990, după care...
Gândind în perspectivă, de ce nu şi la o greşeală
fatală, mi-am mutat gândul de la maşină la casă.
Fără căciula în mână la Consiliul politic sau
comandant am reuşit să contractez un apartament
proprietate personală în Constanţa. ( 1978) . Când ,
întâmplător, comandantul de regiment a auzit despre
ispravă, m-a ameninţat că voi locui în oraş când îşi
va vedea ceafa fără oglindă. Aceasta m-a mobilizat şi
mai mult să învăţ pentru a intra la Academia
militară. Aşa că , în 1978, am devenit ofiţer - elev al
acestei instituţii de înalt nivel. Această şcoală, în mod
cert, mai mult mi-a dăunat decât am câştigat. Am
rămas doar cu cunoştinţele de ordin militar. După
Revoluţie, cei de la „gura sobei” s-au ajuns în înalte
funcţii, având şi câştig la calculul pensiei! Trebuie să mă mulţumesc cu norocul profesional, căci din punct de vedere material
am fost într-un regres continuu, inclusiv acum la recalcularea pensiei.
Despre funcţii? Nu mi-au fost în scop. La vreo doi - trei ani de la terminarea academiei, comandantul de regiment, col. Urs Ion ,
mi-a propus, în plenul comenzii unităţii, funcţia de instructor cu tragerile şi luptă aeriană pe regiment. Având doi ani de zbor
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pierduţi în timpul academiei, am argumentat că teoretic sunt pregătit, dar practic nu şi am
refuzat. La vreun an după aceasta am fost chemat la Comandamentul aviaţiei militare, unde
comandantul acestuia gl. col. Zărnescu Gheorghe mi-a propus funcţia de inspector pentru zbor.
Am refuzat-o şi pe aceasta, spunându-i comandantului că am casă, masă şi doi copii la şcoală
în Constanţa. M-a felicitat pentru această realizare, cei mai mulţi cereau aşa ceva şi mi-a urat
succes în regiment. Ştiam, în schimb, că de acolo devii general!... Dar nu mă interesa aşa ceva.
Pentru mine cea mai frumoasă funcţie era cea de comandant de escadrilă. Şi zic că mi-a venit
natural. Am fost zece ani ceea ce mi-am dorit. Din această funcţie, am organizat şi condus în
anii 1988+1989 pregătirea a două grupe de trageri reale ziua şi noaptea din emisfera din spate
şi faţă în poligonul de la Astrahan - U.R.S.S. Misiunile se încheiau înainte ,cu puţin, de 23
august. Dacă nu luai calificativul F.B. în acel poligon făceai de râs sărbătoarea naţională, plus
tot neamul românesc de la Decebal încoace!..., cum ne …,,încuraja,, un general cu…roşu!....
Am scăpat cu notele noastre de F.B.!...
Pe 1 martie 1994,într-o zonă de acrobaţie pe MIG-29, la Cobadin, moare cpt. Vasile Ionel, pilot
al escadrilei. De aici încep necazurile, în anume fel inerente unor astfel de evenimente. Nu se
aşteaptă nimeni, era un pilot foarte bine pregătit…
Mă despart seara de şeful comisiei de anchetă gl. lt. Rus Iosif care , din punct de vedere scriptic, metodică, planificare, plan
pregătire de luptă etc. nu găseşte greşeli, spunându-mi că nu va fi chiar „groasă”, pentru ca a doua zi o altă comisie condusă de
gl. col. Săndulescu (fost Stahie) să dea cu barda în cel mai pur stil stalinist. A venit,a acuzat fără să fi stat de vorbă cu comisia de
anchetă, m-a retrogradat două trepte şi a plecat, fără o vorbă, cu toate că-mi fusese instructor la trecerea pe supersonic la
Bacău!... După acest eveniment nefericit, mai mult pentru familie, mi se părea că văd în jur numai şacali!... Şi cred că aşa era.
Proverbul e proverb! „Tot ce zboară se mănâncă, între ei”. Nu am fost niciodată astfel, probabil că de-aia eram furios şi
dezorientat. Având condiţiile minime de ieşit la pensie şi văzând că totul pică în jur, am făcut cerere de pensionare. Astfel că din
iunie 1994 nu mai am timp liber. Fac de toate inclusiv o intensă activitate de a-mi completa cultura generală. La ce - mi va
folosi? La ce mi-a folosit tot ce am făcut până acum. Pentru mulţumirea de sine. Viaţa-i lungă şi n-o poţi călca cu pasul doar
numărând!....
Sub jurământ, că nu-mi voi precupeţi nici chiar viaţa pentru apărarea patriei am zburat aprox. 1230ore, cele mai multe pe
supersonic, pe următoarele tipuri de avioane: - IAK-18, L-29, MIG-15, MIG-21, MIG-23, MIG-29. Nu mi-a trecut niciodată
ideea de a fugi din ţară!. De menţionat că nici un pilot de război de la reacţie nu a fugit! Aveau posibilităţile cele mai mari pentru
aceasta!....
Sper într-o activitate intensă la Asociaţia naţională ,,Cultul eroilor’’, filiala Constanţa, avându-l în memorie şi pe un deosebit
profesor de istorie din liceul militar Dl. Mihăilescu Ştefan!...’’
Îl cunosc destul de bine pe Paul Oţelea! Este un tip integru, cu un spirit al încrederii în adevăr, în munca concretă, al
fermităţii, împotriva imposturii şi al minciunii, un om căruia îi place să joace cu cărţile pe fată! Are un fel de a fi angajant,
dezinteresat, altruist, prietenos, neiertător la greşeli care se repetă, cinstit în relaţiile interpersonale, ce mai, un om de
încredere, un om cu care se poate discuta despre orice şi este plăcut să-l ai ca prieten!... Îţi înţeleg unele frământări, ele sunt
părţi din viaţă, trebuie să le înfrunţi cu luciditate, cu stoicism, cu speranţa că efortul tău poate fi un umăr ce se alătură celor
mulţi ce vor binele semenilor săi!...

Discuţii notate de col. (r.) C. CRACIUN
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ACASĂ LA LIGA M.M.M.
Ştiam multe lucruri demne de laudă despre activitatea Ligii Maiştrilor Militari din Marină (L.M.M.M.)
dar insuficient de bine argumentate. M-am deplasat la sediul Ligii, într-o zi de marţi, când Consiliul Director se
adună de regulă, şi-şi „reglează” bunul mers al treburilor. Sincer, mam simţit onorat în prezenţa domniilor lor, foarte amabili, sinceri,
deschişi la orice fel de discuţie.
Cu o parte din membrii Consiliului Director a L.M.M.M. mă
cunoşteam din participările la diferite acţiuni culturale desfăşurate în
Constanţa, însă despre activităţile lor nu ştiam mare lucru. Această
asociaţie, L.M.M.M. este de fapt bine cunoscută şi ancorată în viaţa
comunităţii constănţene, are aproape 101 ani de la înfiinţare, are
tradiţii unanim apreciate şi recunoscute prin toată ţara! Are un statut
clar, bine înţeles de membrii săi şi destul de atractiv pentru cei ce
doresc să se înscrie în rândurile lor. Trebuie să recunosc că toţi cei
„şapte magnifici” ce constituie Consiliul Director, sunt nişte oameni
de ispravă, pricepuţi în a organiza, conduce şi desfăşura o acţiune,
toţi sunt prieteni între ei, respectă ierarhia în structură constituită, toţi
sunt dornici de a fi utili celorlalţi, totul se hotărăşte la vedere şi se
„dă socoteală” pentru orice leu cheltuit conform hotărârilor de buget
luate în plen. Au reguli clare care au învăţat foarte bine să le respecte
întocmai şi de fapt constituie acum un mod de lucru dezinvolt,
protejându-i de eventuale erori umane care ar putea apărea în
desfăşurarea acţiunilor riguros planificate şi aprobate în plenul L.M.M.M.! Oricum, noi ceilalţi, din alte
asociaţii şi ligi, am avea multe de învăţat din „stilul” acestei asociaţii şi nu trebuie să avem nici o jenă în a ne
apleca ochii şi urechea asupra acestei experienţe ce dă roade!
La un moment dat i-am întrebat de ce cred că L.M.M.M. este… atractivă pentru membrii lor şi pentru
alţii care ar dori să se înscrie în rândurile lor?!
In primul rând să vă prezint principalii colaboratori,
membrii Consiliului Director:
- M.M. pr.(r) ION BANU – preşedintele L.M.M.M.; M.M. pr.(r)Nicolae Radu – primvicepreşedinte; vicepreşedinţi: M.M. pr.(r) Marica Gheorghe, Cristocea Adrian,şi Calen
George; secretar - mm. pr,r. Grecu Alexandru, iar preşedinte de onoare este dl. mm. pr. r.
Dumitru Mihăilescu şi purtător de cuvânt al Ligii.
Iată câteva răspunsuri:
- M.M. pr.(r) ION BANU – preşedintele L.M.M.M.:
.,, Nu am mai primit o asemenea întrebare, dar fiecare dintre noi, cei şapte, vom încerca să dăm câte un răspuns.
Eu cred, sunt convins, că suntem o asociaţie
serioasă, cu un statut bine armonizat, corectat
suficient de mult în decursul celor peste 100 ani
de existenţă a Ligii şi ancorat în realităţile
timpului prezent. Este perfectibil ca oricare alt
document, dar în esenţa lui este un document pe
care îl respectăm întocmai. Noi dăm socoteală
membrilor noştri în prevederile statutului şi
greşelile se sancţionează tot în baza lui, fără
supărare, fără a ierta, ţinem foarte mult la reguli
care trebuiesc respectate de absolut toţi, de la
preşedinte până la ultimul membru înscris!
Suntem înscrişi în L.M.M.M: peste 900 de
membrii, 495 în Constanţa, 386 în Mangalia,
vreo 70 în Tulcea şi cu perspectiva să organizăm
o filială şi în Brăila, unde colegii noştri sunt înscrişi în Liga Navală de aici! In rândul membrilor sunt maiştri
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militari în rezervă şi activi din Marina Militară, multe din
soţiile acestora, sunt ofiţeri proveniţi din rândul M.M., sunt
salariaţi civili din unităţile marinei! ...
Am avut membri din rândul veteranilor, oameni cu care
ne mândream şi care ne dădeau lecţii de istorie şi de viaţă,
adevăraţi patrioţi. Veteranii care ne sunt membri nu plătesc
cotizaţie conform statutului, este o hotărâre a Adunării
Generale.
In octombrie 1990 aveam înscrişi 38 de veterani, acum,
din păcate au mai rămas 9! ... Timpul nu le este un prieten
bun...‟‟
M.M. pr.(r) RADU NICOLAE:
Noi avem o
conducere colectivă, hotărâm împreună şi
ne coordonăm pentru a duce la îndeplinire cele hotărâte. Avem aici, uitaţi, Planul activităţilor L.M.M.M.
pentru anul 2010, pe capitole, cu activităţi concrete, cu responsabilităţi, cu data şi locul desfăşurării, cu
asigurarea financiară prevăzută. Pentru Activităţi sociale, sportive, culturale şi comemorative, avem aprobată
suma de 17.250 lei. Pentru „investiţii” avem alocată suma de 26.600 lei, iar pentru birotica necesară desfăşurării
acţiunilor administrative, avem alocată suma de
21.050 lei. In total, susţinerea financiară a tuturor
sarcinilor din planul nostru pentru 2010 este de
70.900 lei. Mult, puţin, asta e! De unde aceşti
bani? Din cotizaţie care acum este de 8 lei pe
lună, din diferite sponsorizări, din cei 2% din
impozitul celor care doresc să ne sprijine! Avem
285 asemenea prieteni care au fost de acord cu cei
2% să intre în contul nostru, totalizând aproape
16.800 lei. Sunt bani frumoşi, nu!?
Si după cum vedeţi din plan, avem fel de
fel de acţiuni în care suntem implicaţi, în plan
cultural, în plan sportiv, în sărbătoarea zilei
Corpului Maiştrilor din Marină (din prima
săptămână a lunii mai, acţiuni de ziua copilului,
ziua Pomului de Crăciun, acum în octombrie
sărbătorim 20 ani de la înfiinţarea L.M.M.M. şi multe alte activităţi! Depunem coroane de flori la toate acţiunile
comemorative pe garnizoană, ne implicăm efectiv în organizarea Zilei Marinei, organizăm revelionul nostru,
mai facem 1-2 excursii pe an şi pe la obiectivele turistice ale Dobrogei sau în Bulgaria! In concluzie, facem tot
ceea ce ne-am propus! Si din acest motiv suntem atractivi!...
M.M. pr.(r) ALEXANDRU GRECU - Un motiv serios îl constituie”programul” – „Ajutăm-mă ca să
te ajut!” Este un program umanitar, de ajutor financiar în caz de deces, de boală, de însurătoare, de botez! ...
Avem un regulament foarte strict în acest sens şi cu o
evidenţă financiară foarte strictă. Acordăm ajutoare şi pentru
soţul, soţia şi copilul aflat în dificultate conform standardelor
hotărâte. Cei ce doresc să se înscrie în acest program umanitar
plătesc o cotizaţie de 8 lei pe lună! Numai 12 membri ai
L.M.M.M. nu sunt membrii ai acestui program! ... Partea
contabilă e puţin mai complicată şi nu are rost să o expun acum,
celor interesaţi le stăm la dispoziţie cu toată deschiderea! Avem în
funcţiune acest program din 1974 şi s-a dovedit de mare ajutor
pentru cei în cauză! ...
M.M. pr.(r) MARICA GHEORGHE – Cred că ar fi bine să
spunem că şi la ceremonialul
de înmormântare a unui camarad de-al nostru, ne implicăm direct
şi cu un anumit specific, înafara ajutoarelor financiare care se
acordă imediat de la aflarea nenorocirii!
In afară de coroana de flori ce o oferim în sens de omagiu,
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învelim sicriul cu un drapel al nostru, al L.M.M.M. şi se însoţeşte ceremonialul până la coborârea sicriului în
groapă. Apoi se ridică acest drapel şi se înmânează familiei îndoliate un astfel de drapel de format mai mic!
Este un ultim însemn al nostru care îl dăruim familiei îndoliate!
- M.M. pr.(r) ADRIAN CRISTOCEA – Este ceva interesant de adăugat aici! Ziarul nostru
se bucură de un meritat prestigiu în rândul membrilor noştri şi în unităţile marinei. Interesant însă de arătat că
avem un sistem ingenios ca fiecare exemplar să ajungă la toţi membrii noştri. In Comitetul Director avem
membri din toate locurile unde, să zice, că este o ...”celulă” de cel puţin 5 membri. Distribuţia se face operativ
şi cu siguranţă că numărul ajunge la fiecare membru! Distribuţia se face gratuit!
- Reporter: Da, m-aţi convins, aveţi argumente suficiente şi convingătoare pentru a
mă determina să mă înscriu în liga dumneavoastră! Dar, aşa, o neîmplinire aveţi?!
- M.M. pr.(r) DUM ITRU MIHAILESCU - Da, avem domnule colonel! Marea noastră neîmplinire
este aceea că nici până acum nu ni s-a retrocedat clădirea noastră, actuala Casă a Căsătoriilor, patronată
de Primăria Constanţa. Clădirea a fost ridicată prin contribuţia financiară şi fizică a membrilor Cercului
Maiştrilor Militari din Divizia de Mare. Construcţia s-a ridicat pe un teren cumpărat tot de Cercul M.M. în
perioada 1936-1941. Încep nenorocirile Războiului doi mondial, în clădire era sediul Corpului M.M.M. dar şi
ca un locaş pentru sprijinul celor afectaţi direct de război (văduve, orfani, mutilaţi etc.). In situaţia dată ne-am
înţeles rostul! Vine anul 1948 când din ordine superioare am fost evacuaţi cu toţii şi pentru o perioadă scurtă a
fost ocupată de militarii ruşi aflaţi în Constanţa. Ruşii ocupă alte clădiri iar acest stabiliment este „transferat” în
depozit de materiale a Marinei Militare, până în 1956. Din 1956 devine Casa Pionierilor până în 1978, apoi
până în 1986 îşi are sediul Casa Corpului Didactic. In 1986 clădirea intră în reparaţie capitală şi din 1988
asigură serviciile Casei Căsătoriilor, sub patronajul primăriei! Am deschis proces primăriei pentru a ni se
retroceda acest bun al nostru şi ei susţin că noi, L.M.M.M. nu suntem moştenitorii de drept a Corpului M.M. ei
aveau în proprietate acest imobil. De fapt, la înfiinţarea Ligii, prin statut nu am făcut această precizare, crezând
că se subînţelege acest lucru şi ca atare am „actualizat” statutul nostru prin hotărâre judecătorească şi ne aflăm
din nou în proces cu primăria la Judecătoria Constanţa. Aşteptăm verdictul, avem speranţe, hotărârea aceasta de
pe urmă va fi dreaptă, ce să ne răspundă doleanţelor noastre!...
Reporter - Domnilor, vă doresc succes deplin! Cititorii noştri vor avea posibilitatea să vă cunoască mai bine şi
eu apreciez că faceţi lucruri extraordinare, demne de toată lauda! Trebuie să învingeţi anomaliile existente, să
vă ţineţi calea dreaptă, să fiţi eroi în toate demersurile pe care le preconizaţi!
Am fost în vizită - col. r. C. Crăciun
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UN EROU AL TIMPURILOR DE PACE
– col.(r) ALECSANDRU BALAN Orice întâlnire cu domnul colonel ALECSANDRU BALAN este un moment plăcut.
Trebuie doar să-i pătrunzi universul său si găsesti o sumedenie de subiecte de dezbătut. Pe 19
iulie a împlinit 80 de ani de când a văzut lumina zilei in satul COTU RUSI, comuna COPALAU
judetul BOTOSANI, o vârsta frumoasa, un drum pe alocuri de Golgota, un drum in care speranăa
i-a dat putere sa treacă cu stoicism peste toate cele potrivnice si să ajungă , iată la această
venerabilă etate care nu-i trădează vigoarea, verticalitatea in gândire si in atitudine!
LA MULTI ANI DOMNULE ALECSANDRU BALAN!
De cand se stie că există pe acest pământ s-a ,,trezit‟‟ muncind din greu si această… ,,îndeletnicire‟‟ nu
l-a parasit nici in prezent! Doar …profilul l-a mai schimbat in timp...
-,,Am suferit mult domnule colone Crăciunl, am avut de infruntat multe greutati. Am
fost 8 frati, eu fiind cel mai mare, tata era pe front cu Regimentul 16 Dorobanti din
Falticeni. In luptele contra rusilor ,,dorobantii’’ tatei au fost aproape decimati, piezand si
drapelul in lupta, iar cei care au scapat au fost retrasi spre refacere undeva prin Oltenia,
de unde, apoi, au fost incadrati la alte unitati. Tata a fost trimis la B. 2 Pontonieri din Alba Iulia cu care apoi a
participat la fortarea Tisei. Mare prapad si aici. Din cei 400 de ostasi ai batalionului au scapat cu viata …36, printre
ei si tatal meu! A fost un om norocos!...A ajuns acasa in noiembrie 1945, macinat de groaza, de campurile cu moarte
la tot pasul, obosit , slab, vai de capul lui!....Dar bucuros ca a venit intreg, ca a vent la familia lui pe care o iubea
atata!... Pe cei mai mici aproape ca nu-i mai cunostea, dar treburile casei l-a obligat sa intre repede in …indatoririle
capului de familie, eu …predandu-i… functia! Lipsise de acasa aproape cinci ani, facuse tot razboiul , si incolo si
incoace, de la inceput pana la sfatsit! Eu aveam deja 15 ani, eram mare, faceam toate treburile din camp! Ma ajuta
mult fratele imediat de dupa mine, Ariton, era cu doi ani mai mic! Doamne, greu ne-a mai fost! La toata lumea era
greu! In zona aceea a noastra , saracia era patroana zonei, de acolo pornise si rascoala taraniloe in 1907 si reprimata
mult prea sangeros de puterea timpului de atunci!... Doamne, cat sange de taran a curs atunci!... Acel sange varsat
atunci parca musteste si acum, parca cere ceva , parca ar vrea sa fie o judecata dreapta pentru a linisti pe cei morti
atunci!... Nu stiu, ceva pluteste in aura acelor tinuturi si mare lucru ca o scanteie aprinsa aiurea sa nu provoace ceva
greu de stapanit!... Nu ma bag in politica dar asta-i cauza la multe rele! Daca nu vor fi alese caile cele mai
convenabile celor multi acea scanteie poate da foc la …imperiu! Nu mai zic nimic despre aceasta, ma iertati ca am
devagat de ale mele…
Apoi a venit seceta din ’46 si foametea din ’47, iar s-a pus sare pe rana!...Parca nu mai scapam de nenorociri…
Necazul m-a determinat sa plec de acasa! Am plecat de acasa in noiembrie 1946, in Banat! Acolo seceta nu a avut
efectul de dezastru din nordul Moldavei! Am intrat sluga la un cetatean pe nume Rasa din satul Jedel. Munceam zi
lumina pentru mancare, dormit si pentru cativa graitari!... Dupa
un an vine si familia mea, manata de foametea ce se asternuse
pe meleagurile noastre botosanene… S-au stabilit aici, aici au si
murit…Dupa vreo 30 de ani au mai venit o parte din frati…Dar
eu, dupa doi ani revin la Copalau, ma chema …pamantul natal!
Aveam 18 ani, aveam 7 clase, am intrat…casier la Cooperativa
de Consum din comuna… Fac si 20 de ani si ma ia in armata!...
Sunt recrutat la R.6 Infanterie ,,Mihai Viteazu” Giurgiu…
Incep o noua viata… Fac cunostinta cu severitatea, cu multe
obligatii si cu mai putine drepturi, era o perioada confuza atunci
in armata! Incepuse o reformare si a Armatei, mai intai cu
schimbarea , inlocuirea cadrelor scolite inainte de 1944 cu
…,,elementele” devotate noului regim!... Aveam in unitate un
plutonier provenit din Divizia ,,Tudor Vladimirescu”, aveau un
..TV” pe maneca mainii drepte, acesta ,,taia si spanzura” in
cazarma!....La toti le ere frica de el…Ce zicea el aia se facea!...
Din viața de soldat mai tin minte cat de grea a fost la o aplicatie
a regimentului nostrum la Cincu. Era in saptamana mare a
Pastelui, ploua, destul de rece , un vant cam taios si…am plecat
la drum in trei garniture de tren! Pana la Sighisoara, de aici vreo 50 km. pe jos!... Norocul meu a fost ca eram un om
robust, antrenat pentru eforturi fizice mari , dar multi colegi de ai mei au clacat, s-au umplut infirmeriile cu
ei!....Aveam si multi cai cu noi, si din acestia au murit multi de foame si de boli!...Am ajuns si in poligon, ne-am facut
bordee dar multe se daramau , tot ploua si …pamantul …lucra! Dar cu toate aceste greutati am dus aplicatia pana la
capat, am,, trecut la ofensiva’’, ,,am cucerit redutele dusmane’’ , am facut bilantul si …am plecat acasa! Aici acasa ,
,,din umbra’’ se facea si recrutarile pentru scolile militare de ofiteri!...De asta se ocupau oamenii din Comisia Politica
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a regimentului…Nu stiu ce criterii aveau dar seara, la apelul de seara, se citea o lista:,,Urmatorii soldati sa iese in fata
frontului: sold…….: ati fost selectionati pentru a participa la examenul de admitere in scoala militara de infanterie de
ofiteri de la Iasi.Maine dimineata va faceti formele si plecati la Iasi!” In una din seri mi-am auzit si eu numele… Mam bucurat numai din dorinta de a scapa de necazurile din sat! Pana la urma a fost o alegere buna, inspirata!...Pe 7
iulie 1951 am fost declarat admis la scaola de ofiteri din Iasi! Ca ofiter am activat numai in unitatile Diviziei 9
Mecanizate ,,Marasesti” , pana in 1992 can am iesit la pensie! Nu a fost deloc usor, in arma noastra se facea multa
instructive, multe aplicatii, participari la munci in economia nationala…Pe acasa se statea destul de putin…Greu ne-a
fost dar…uite-ma pensioner , am 80 de ani , sunt inca verde, e drept ca puterile nu-mi mai raspund asa de bine la
…diferinte comenzi ale …sufltului, dar e bine! Sunt sanatos si acest lucru e bun. E mai greu ca buna mea sotie m-a
parasit prea devreme, a plecat in ceruri, Dumnezeu sa o odihneasca-n pace! Viata merge inainte! Ca pensioner am
activat in Asociatia C.M.R.R., in biroul executive, stiti ca vreo 8 ani am fost ,,colegi” acolo! M-am ocupat de problem
de protocol si de ceremonialele militare.M-m ocupat de ceremonialul inmormantarilor la peste 200 de camarazi,
Dumnezeu sa-i ierte! Trebuie sa zic domnule colonel ca in perioada cat ati activat acolo in birou si ati fost
vicepresedinte cu ,,Cultura” s-au facut multe actiuni apreciate de camarazii nostril. Nu stiu cum faceati dar atrageati
si multi colaboratori, multi participanti din toate armele. Era si contramiralul Stefan, un om deosebit de altfel, mai
eca colonelul Tincu, erati o echipa care va
intelegeati din priviri!... Era si amiralul Petre
Anghel care va dadea … sprijinul necesar si
uite-asa s-a nascut si minunata revista
,,CAMARAZII”! Ati fost un redactor sef
echilibrat, cu dorinta permanenta de a
raspunde cerintelor statutului Asociatiei
noastre si s-a bucurat de aprecieri laudabile
din partea cititorilor! Devenise un ,,brend”
pentru asociatie, era o publicatie cu care ne
mandream cu totii!... Pacat ca s-a …blocat
aparitia ei in continuare, unele incercari de a
continua nu s-au bucurat de sprijin… Nici
dumneata nu ai vrut sa renunti la principiile
prestabilite, nu ati vrut sa promovati…cultul
personalitatii si ati preferat sa va despartiti
de noi!... A fost o alegere a dumneavoastra
pe care o respect! Asociatia a pierdut un om
care pana acum nu are …inlocuitor!.... Si ca sa dovediti ca sunteti un om util ati initiat aparitia unei alte reviste la
Asociatia ,,Cultul Eroilor”, ,,Arma Pontica”, revista cu un profil bine definit, si incepe sa fie bine primita de cititori, de
camarazii nostril! Ce mai, meritati felicitari si mult succes in continuare!...
Trebuie sa adaug si faptul ca acolo la revista ,,Camarazii” mi-am descoperit placerea de a scrie ! M-ati incurajat
si uite ca …mi-am dat drumul!... Am scris déjà sase carti in stilul meu, cu limbajul locurilor mele natale sic red ca au
fost bine primate de cititorii mei. Am facut prezentare de carte aici in Constanta, la Galati, in Bucuresti si chiar in
Italia! Am auzit multe cuvinte de lauda pentru cele scrise de mine! Asadar am scris pana acum: ,,UNDEVA INTR-

UN LAN DE GRAU’’, ,,GENERALUL VASILE MILEA’’, ,,NIMIC NU E DE NU E IUBIRE’’- carte
de poezii, ,,VIATA MEA ASA CUM A FOST’’, ,,UN PLAI DE SUFLET SI DE DOR’’ si din nou o
cate de poezii ,,NOI VA DAM DIN MAINI LUMINA’’ si am in lucru si urmatoarea!...
Am devenit membru a Ligii Sciitorilor constanteni si sunt mandru de acest lucru! Cred in opiniile mele , nu le
impun, le sustin cu argumentele mele, in cuvinte simple, in morala sanatoasa a taranului, bazandu-ma pe invataturile
experientei mele de viata si cred ca cititorii mei vor aprecia buna mea intentie!... Sunt deschis la toate opniile ce ce pot
spune, le respect daca ele au buna intentie, le modelez si pe ale mele daca este necesar, insa nu voi accepta intrari
brutale in intimitatea gandurilor mele de cei ce nu citesc macar o pagina de ziar pe saptpmana!
Imi doresc sanatate domnule Crăciun Constantin, vreau sa mai pot asterne pe hartie multe din gandurile mele,
vreau sa se stie ca nu am facut umbra degeaba pe acest pamant! Am gasit ceva interesant in revista dumneavoastra
referitor la definitia eoului zilelor noastre si anume, ca el, eroul timpurilor de pace, este omul faptelor pozitive, autorul
unor creatii deosebite care se bucura de aprecierile celor din jur!... Si as dori sa se creada si despre mine, cu modestie
spun, ca ma pot considera in randul eroilor din timp de pace!...’’
- Cred ca ati gasit cel mai sugesiv titlu al articolului meu! Da domnule colonel, sunteti un erou al timpurilor de pace,
ati avut o viata zbuciumata, ati realizat multe lucruri care au bucurat pe cei din jur, iata, acum, ati creat acesti ,,copii” care
au numele dumneavoastra pe coperti, oricum, aveti o activitate distincta fata de multi dintre noi care ne pricepem numai la
criticat, la a privi de pa margine... Si atunci sub protectia multimii!... Eu imi pregatisem mai multe intrebari, dar parca m ati citit, ati raspuns destul de convingator! Nu mai am ce adauga, eu va multumesc, va doresc multa sanatate si putere
pentru a va asterne in liniste, pe noi pagini de carte, gandurile ce doresc sa fie traduse de mana dumneavoastra!

35

ARMA PONTICA nr. 3(4)/2010

O INTAMPLARE FERICITA!
Am primit la redacție un material foarte interesant, sub semnătura domnului M.M.(r) DUMITRU ISAC, intitulat
,,MANGALIA, RECUNOSTINTA VESNICA ARMATEI ROMANE”. L-am citit si am rămas
puternic impresionat de bogata datelor, de studiul aprofundat si selecția informațiilor din numeroasele
documente aflate in diferite arhive, un studiu complex pentru a aduce in atenția cititorului mărturiile ce
însoțesc evoluția si dezvoltarea localității Mangalia de la naștere pana in zilele noastre. Interesant este
faptul ca tot acest drum prin istorie al acestui oraș este prezentat prin prisma faptelor si contribuției
militarilor si a Armatei noastre din timpuri imemoriale pana in prezent. Aceasta lucrare , aceasta
monografie a Mangaliei trebuie sa vadă lumina tiparului si sa fie citita de fiecare locuitor al acestui
municipiu si nu numai! Mă bucur enorm când știu ca sunt si astfel de oameni care ne fac cinste breslei
noastre, a oamenilor! In una din zile am avut deosebita plăcere sa cunosc pe acest camarad si am fost
onorat sa fiu in compania lui pentru a afla mai multe despre aceasta pasiune care are la baza o știința a
selecției datelor si informațiilor ce argumentează si aprofundează o anumita tema. Un om de 59 de ani,
împliniți pe 21 iulie a.c., de statura mijlocie, cu parul Putin cărunt, de loc din renumitul Cotnari de Iași,
de pe acolo unde sunt vestitele podgorii!... Mi-a fost ușor sa intru in subiect , mai ales ca vorbeam
același…grai! De unde atâta pasiune domnule DUMITRU ISAC pentru istorie, pentru Mangalia in
mod deosebit? , am început eu trecând direct la subiect!
- Domnule colonel, totul are punctul de plecare de la o întâmplare as zice eu fericita! Pentru a completa Putin cele zise de
dumneavoastră mai adaug faptul ca eu sunt absolvent al scolii militare de maiștri militari de artilerie de la Sibiu. De la
început am fost repartizat in Marina si cel mai mult am fost specialistul in reparațiile mijloacelor de artilerie de pe navele
militare. Pana la ieșirea la pensie, in 2001! Restructurarea, deh! Locuiesc in Mangalia si am o fetița studenta. Trăiesc in lumea
aceasta dezlănțuita, in acest furnicar imens, iar eu ca o furnica grijulie caut sa-mi apar mica mea familie de orice iar perturba
drumul prin viața! Dar sa revin la subiectul nostru! Eram cu treaba prin port si vad ancorat la o dana un vas comercial cu
numele de…,,COTNARI”! Mai sa fie! Eu cotnăreanul din mine am avut așa o tresărire si
un indemn in subconștient ca trebuie sa urc pe acest vas , sa stau de vorba cu
comandantul, cu cineva de pe nava, ii consideram …consătenii mei! Inițial nu mi-au dat
voie sa urc dar pana la urma a aflat comandantul de dorința mea si mi-a permis accesul pe
nava! I-am spus cine sunt, ce doresc si spre surprinderea mea , comandantul nu știa nimic
despre…Cotnari, doar de renumitul vin! I-am spus eu cate ceva, s-a bucurat si m-a rugat
sa-i aduc un documentar cat mai detailat despre Cotnariul meu! I-am promis ca o sa-i
satisfac aceasta dorința! A fost piatra de încercare! M-am dus la primăria comunei
Cotnari si am luat toate datele avute de ei , Apoi am fost si pe la arhivele Iașului si in cele
din urma a ieșit un Documentar de vreo 40 de pagini! Trecuse mai bine de jumătate de an
si…m-am prezentat la …,,căpitan” cu darul meu! S-a bucurat ca un copil de o jucărie
dorita! Trebuie sa va zic ca am avut un sprijin foarte mare in elaborarea documentarului
de la fata mea Florentina! Si noi ne-am bucurat de realizarea noastră, insuflase in noi
dragostea pentru istorie, ne bucuram de orice informație acoperita de negura timpului si
care si găsea locul potrivit acum, in descrierea pas cu pas, a drumului in istorie a
frumoasei noastre localitatea!... Trecuse ceva timp si parca nu-mi găseam locul!... Fetița
mea , citindu-mi gândurile, m-a îndemnat sa facem si o monografie a Mangaliei, nefiind o
astfel de lucrare despre orașul nostru! Florentina știa bine lucrul pe calculator, eu trebuia
sa-i aduc date, informații…Aici a fost mai complicat, dar când vrei ceva te ajuta si cel de
sus! Am avut si norocul ca am avut îndrumarea si sprijinul unui profesor universitar care
m-a invitat cum se si face aceasta cercetare in arhive, cum se căuta, cum se selectează, cum
sa-mi ordonez lucrarea! Pana la urma am ales varianta sa dezvolt numai implicarea militarilor si a armatei in evoluția
orașului Mangalia de la începuturi pana in prezent! A fost o munca migăloasa, frumoasa, ne-am bucurat de orice informație
noua pe care am descoperito despre Mangalia, si uitați așa, a rezultat acest material prescurtat care este si la dumneavoastră
si MA bucur ca aveți cuvinte de lauda pentru munca mea si a fetei mele Florentina! Materialul este pregătit pentru a fi trimis
la o editura si sper sa ajungă la cititori cat mai curând! Deci vedeți ce înseamnă o întâmplare
in viața unui om, poate schimba , precum acarul, drumul in viața! M-am bucurat, mi-am
descoperit ca pot face si altceva care sa bucure pe mulți dintre semenii noștri!... Doresc sa
implic cat mai mulți semeni de-ai noștri in a pune in lumina fiecare urma de istorie existenta
aproape la fiecare pas pe străzile Mangaliei si in împrejurimi, sa se știe ca avem o istorie
bogata, zbuciumară, eroica, cu oameni de toata isprava, deștepți, curajoși, care au făcut
istorie cu adevărat pe aceste locuri!... Eu sunt mândru ca sunt si cotnărean dar si , prin
adopție, cetăţean al Mangaliei!...
- Domnule Isac Dumitru, sunteți domnule un erou intre cetățenii Mangaliei, le-ați dat
concetățenilor dumneavoastră o mica biblie a așezării lor, le-ai adus dovezi despre existenta lor
milenara pe aceste meleaguri, o sa dezvolte in ei un sentiment de mândrie ca aparțin acestor locuri,
o sa privească cu alți ochi sprijinul istoriei in construcția viitorului! Eu cred ca oameni mai au
nevoie de modele morale pentru trecerea obstacolelor ce tot apar in cale noastră! Va doresc sănătate
, un drum frumos si curat in viața pentru Florentina ta, si mult succes in realizarea proiectelor ce
sunt in așteptare!... Am sa redau mai jos câteva pasaje din lucrarea dumneavoastră pentru a trezi
curiozitatea cititorilor si dorința de a procura aceasta foarte interesanta monografie a orașului Mangalia:
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,,Mangalia se afla pe locul unde , in Antichitate, a existat o așezare getica (dacica) cu numele de CERBATIS sau
ACERVETIS. Denumirea getica a fost data probabil, după râul KERBOS din partea de sud a așezării”
,,După ,,marea colonizare greaca’’ pe locul acestei așezări getice a fost întemeiat orașul cetate – port CALLATIS”.
,, Pe la jumătatea sec. I i. HR, cetățile grecești de pe ţărmul dobrogean al Marii Negre , inclusiv Callatis, au fost cucerite si
stăpânite de primul si marele rege daco - get Burebista (cca 82-44 i. HR.)”
,,Mai târziu, intre sec. X-XII pe locul cetăţii Callatis a fost semnalat un oraș – port cu numele PANGALIA, denumire care , in
limba greaca bizantina înseamnă ,,cea mai frumoasa!”
,,…începând cu anul 1387, Dobrogea s-a aflat sub stăpânirea lui Mircea cel Bătrân.’…
,,Începând cu anul 1417 Dobrogea a intrat sub administrație otomana pentru a patru secole, perioada in care s-au schimbat
denumirea multor localităţi!”…
,,In Războiul de Independenta comandantul Flotilei Romane a fost maiorul Ioan Murgescu Sub comanda sa , Nava
,,Rândunica” a scufundat nava turceasca ,,Duba Seif”in zona Macin Sub comanda acestui brav soldat s-au construit mai multe
poduri de pontoane peste Dunăre La sfârșitul
războiului Ion Murgescu este avansat la gradul de
contraamiral”
,,Mihail Kogălniceanu considerat ,,părintele
Dobrogei”, la 1887 a devenit proprietar a mai multor
moșii din jurul Mangaliei(…) A înființat satul ,,Doua
Mai”…
,, Unul dintre eroii Războiului de Independenta,
DUMITRU IONASCU,decorat de regele Carol, a fost
împroprietărit cu 5 ha de amant ranga Mangalia.
Acesta a fost si primar a Mangaliei in perioada 19221923.”
,,La 28 mai 1898 apare Legea pentru organizarea
Marinei Romane. Atunci se stabilesc gradele specifice
marinei militare”.
,,Pe 15 august 1902, la bordul crucișătorului
,,Elisabeta” s-a sărbătorit pentru prima data ,,Ziua
Marinei Romane””
,, Prin Înaltul Decret nr, 1620 din 6 mai 1909, semnat de Carol, a fost înființat ‚ ’’Corpul Maiștrilor de Marina’’.
,,La 28 mai 1914, suveranul României, regele Carol I, însoțit de regina Elisabeta, aflat într- o croaziera pe Marea Neagra, a
făcut o escala la Mangalia unde a fost întâmpinat de primarul – erou Nicolae Roșculeț, cel care salvase drapelul de lupta al
unității aflata la Silistra, trecând Dunărea înot! … Suveranul donează 25000 lei pentru construcția bisericii ,,Sfanțul Gheorghe””
,,Pe 16 august 1916 Mangalia este bombardata violent de către artileria navelor inamice…”.
,,In Primul Război Mondial, din R.34 Infanterie Constanta, au căzut le datorie 32 de eroi , fii ai Mangaliei… In august 1927 a
fost inălţat Monumentul Eroilor pentru cinstirea acestor eroi!’…
,,Pe 16 iulie 1933 a fost inaugurat Monumentul ’’ prof.dr. Constantin St. Motaş”, singura personalitate a Mangaliei căreia i sa ridicat un monument!”
,, Începând cu anul 1940 s-au construit mai multe fortificații de apărare a orașului Mangalia
sub îndrumarea căpitanului de marina Hagiac Romeo”
,,Apărarea Litoralului maritim dintre Sulina si Mangalia era asigurata si de Divizia de Mare
comandata de comandorul Horia Macellariu”…
,,In al doilea Război Mondial au căzut pe câmpurile de lupta 28 de fii ai Mangaliei”
,,Intre 1949-1968 comuna Mangalia a făcut parte din raionul Negru Voda”
,,In 1955 s-a înființat Baza 258 Maritima Mangalia, comandata de cpt.r.I Victor Bogdan”
,,La 5 august 1956, in anvaport la Mangalia s-a sărbătorit ,,Ziua Marinei Romane”:
,,In 1957 s-a construit Farul Maritim, pe cota 30 m ,înalt de 41,6 m!’’
,, Din 1958 in Mangalia încep lucrările de modernizare a orașului…”
,,In 1961 Comandamentul Marinei Militare se muta in Mangalia…”
,,Comandanții Marinei Militare,viceamiralul Gheorghe Sandu, viceamiralul ing. Grigore
Martes, viceamiralul Sebastian Ulmeanu si viceamiralul Ioan Musat au avut un rol determinant
in dezvoltarea localității”…
,,In 1984 Comandamentul Marinei Militare se muta in Constanta…”
,,In portul militar, in 1963, la inițiativa viceamiralului Grigore Martes, ia fiinţa Șantierul
Naval Militar…apoi ,,Amfiteatrul Maritim” destinat Serbărilor estivale organizate de Ziua
Marinei Militare”…
,,Pe 25 octombrie 1965 ia fiinţa primul muzeu al Marinei Romane…”
,,Intre 1965-1968, ofițerul de geniu, col.r. Nicolae Dascălu , comandant al Detașamentului de
Munca, cu efective detașate in economia naționala,a realizat cele mai importante obiective
economico-sociale din Dobrogea…”
,,La 11 august 1985 a fost lansat la Șantierul Naval Militar crucișătorul MARASESTI, navaamiral al Marinei Militare… In același an a fost lansat la apa si prima nava cu perna de aer …”
,, Pe 9 mai 1998 de Ziua Eroilor Primăria Mangaliei a inaugurat Monumentul Eroilor, ca loc de venerare a celor cazuri in
luptele pentru apărarea patriei…

Discuție realizata de col .r. C Crăciun, selecția pasajelor c.dor .r, Pavel Oțelea
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BATALIONUL 341 INFANTERIE
CU COMANDANTUL ÎN FRUNTE…
Moto
“Batalionul 341 Infanterie RECHINII ALBI este un profesionist şi
un excelent ambasador al României”
- comandantul Brigăzii Multinaţionale AEGIS, domnul general DAVID A. FRASER
Batalionul 341 Infanterie “Rechinii Albi”/ Brigada 9 Mecanizată
Mărăşeşti este una din cele mai experimentate unităţi în misiuni internaţionale din
Armata Română. Într-o perioadă relativ scurtă 2004- 2009 batalionul a pregătit şi
execută în condiţii foarte bune cinci misiuni internaţionale: 2004- 2005 trei misiuni în
Kosovo, 2005- 2006 o misiune în Afganistan, 2008- 2009 o altă misiune în Irak.
Cele trei misiuni de menținere a păcii executate în cadrul forţei multinaţionale KFOR
din KOSOVO, au constat în paza şi apărarea populaţiei de etnie sârbă din enclava
GORAZDEVAC din vestul provinciei KOSOVO în cooperare cu militari
profesionişti din Italia
Pentru prima data Batalionul 341 Infanteriei foloseşte denumirea de Rechinii
Albi ( WHITE SHARKS ), care ulterior se va transforma în renume. În urma
misiunii din KOSOVO militarii din cadrul detaşamentului participant ( ROFND –
VIII, IX, X) au fost decoraţii cu Medalia NATO „ Non Article 5 – pentru misiuni în
Sprijinul Păcii”.
În perioada Decembrie 2005- iulie 2006, Batalionul 341 Infanterie „Rechinii
Albi” desfăşoară misiuni în
sprijinul păcii şi de luptă în
provincia
KANDAHAR
din
AFGANISTAN în cadrul Operaţii
Internaţionale „ENDURING FREEDOM” şi ulterior sub comanda „ISAF”.
Pe timpul misiuni din Afganistan cade la datorie Slt. (Pm.) Ionel Gheorghiţă
DRĂGUŞEANU, pe valea râului TARNAK, din apropierea Bazei Aeriene
KANDAHAR, la întoarcerea dintr-o misiune de patrulare/ observare. Este primul
militar al Batalionului 341 căzut la datorie în timpul misiunii.
În aceiaşi perioadă, pe timpul îndeplinirii misiunilor de patrulare următorii militari
au fost răniţi: maior TICULESCU CĂTĂLIN; plutonier major BOLOVAN SORIN,
sublocotenent MĂNĂILĂ DUMITRU RĂZVAN-DINU, sergent SLĂNICEANU
VALERIU COSTINEL; sergent ŞERBAN VASILE LAURENŢIU; plutonier LUCA
MICU IOSIF ADRIAN; sergent major BUCIN IOAN MARIUS; sergent major NOVAC ION FĂNICĂ DANIEL; caporal
BASMANGIU NECULAI RELU;
În data de 04.08.2006- în baza Decretului nr. 1014/ 01.08.2006 Preşedintele României, dorind a răsplăti meritele Batalionului 341
Infanterie în semn de recunoaştere a profesionalismului curajului şi spiritului de sacrificiu dovedit pe timpul operaţiunilor militare în
cadrul misiunii „ENDURING FREEDOM VIII” în timpul Teatrului de Operaţii din Afganistan conferă Ordinul „Virtutea Militară” în
grad de cavaler cu însemne de Război – Drapelului de luptă al Batalionului 341 Infanterie.
Pentru modul de îndeplinire a misiunilor pe timpul operaţiei „ENDURING FREEDOM” din AFGANISTAN următorii militari din
Batalionul 341 Infanterie au fost decoraţi prin decret prezidenţial astfel:
- Lt. Col. dr. Vasile VREME – „Virtutea militară în grad de comandor cu
însemn de război”;
- Mr. Cătălin TICULESCU – „Virtutea militară în grad de comandor cu
însemn de război”;
- Cpt. Gheorghe Gherghe – „Virtutea militară în grad de ofiţer cu însemn de
război”;
- Slt. Dumitru Răzvan MANOILĂ – ordinul naţional „Serviciu credincios în
grad de cavaler cu însemn de război”;
- Plt. Gheorghe Iosif Adrian LUCA-MICU – Medalia naţională „Serviciu
credincios clasa a II a cu însemn de război”;
- Plt. Manuel Vasile VLĂDUŢ – Medalia naţională „Bărbăţie şi credinţă
clasa a II a cu însemn de război”;
- Serg. Valeriu Cristinel SLĂNICEANU – Medalia naţională „Serviciu
credincios clasa a I a cu însemn de război”;
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- Serg. Vasile Laurenţiu ŞERBAN – Medalia naţională
„Serviciu credincios clasa a I a cu însemn de război”;
Începând cu luna iulie 2008 Batalionul 341
Infanterie Rechinii Albi participă la o nouă misiune de
această dată în Teatrul de Operaţii Irak Freedom 20082009. executându-ş misiunea cu responsabilitate şi
profesionalism. La13 martie 2009 unitatea s-a întors
oficial în ţară.
Pentru dăruirea şi modul ireproşabil în care
militarii Batalionul 341 Infanterie (RA) ş-au îndeplinit
misiunea în zonele de luptă cu risc ridicat în data de
18.02.2009, comandantul Brigăzii 4 Cavalerie S.U.A
Colonel Filip BATTAGLIA a înmânat comandantului
Batalionului 341 Infanterie medalia Steaua de Bronz
conferită de Secretarul de Stat al Apărării al S.U.A.
Însă pentru executarea şi îndeplinirea misiuni a
fost nevoie dăruire, fermitate şi multe eforturi depuse în
primul rând în poligoanele de antrenament . O zii de
pregătire pentru misiune dura zece ore şi cuprindea în
general următoarele discipline: pregătire fizică, pregătire
psihică, pregătire de specialitate ( trageri, tactică cunoaşterea aparaturii, armament, tehnică ) pregătire specifică pentru misiune – (
patrulări zi, noapte, posturi de observare fixe şi mobile, paza unor obiective importante, controlul mulţimilor, aspecte privind
cooperarea civili, militari etc.).
La sfârşitul perioadei de pregătire se execută un exerciţiu complex de comandant cu trupe în teren, cu o durată de 1-2 săptămâni care
stabilea şi definitiva calitatea instrucţiei desfăşurate anterior şi
închegarea colectivului atât la nivelul comandamentului cât şi la
nivelul trupei (grupă, pluton, companie).
Pe timpul desfăşurării activităţii militare în Teatrele de
Operaţii programul era structurat pe două direcţii principale; pregătirea
pentru misiune şi executarea misiunii.
Pregătirea pentru misiune se executa în ziua premergătoare executării
misiunii, iar misiunea propriu zisă dura între 1-3 zile, obligatoriu se
pleca în misiune cu hrană pentru trei zile. De asemenea, cu caracter de
obligativitate, preotul militar efectua o slujbă religioasă de 10-15 min
atât la plecarea cât şi la sosirea din misiune, atât ziua cât şi noaptea.
Această pregătire religioasă de suflet, de multe ori percepută ca intimă,
le insufla tuturor militarilor încredere în forţele proprii, putere şi le
crea sentimentul că misiunea se va termina cu bine fiind protejaţi de
puterea lui Dumnezeu.
În acţiunile militare de tip asimetric, inamicul era prezent
peste tot şi când te aşteptai mai puţin, atât ziua cât şi noaptea, aplicând
procedeul muşcă şi fugi, era imprevizibil folosind procedee şi mijloace de luptă îndelung exersate…
În Afganistan cuvântul cel mai potrivit,la adresa inamicului era perfidia.
Cine era inamicul? Inamicul putea fii talibanul-care lupta pentru idealurile sale personale, religioase şi politice, acţionând în rândul
populaţiei civile de la oraşe şi sate , sau poliţistul corupt, lideri religioşi, negustorii şi şefii de trib nemulţumiţi. Lupta pentru existenţă
şi supravieţuire, împănată bine cu sos religios, făcea ca inamicul să fie omniprezent şi extrem de periculos. În concluzie putem spune
că nivelul de risc era foarte ridicat de la ieşirea în misiune pe la poarta de acces şi până la întoarcerea din misiune, însă acesta era
prezent şi în bază fiind provocat de atacurile cu proiectile sau rachete de diferite calibre de peste 100 mm, care cădeau în interiorul
bazei producând pagube materiale şi umane. Nivelul de stres
după patru luni de misiune se putea citi în ochii fiecărui militar.
Pentru mine, comandatul Batalionului 341 Infanterie la acea
vreme, riscul a fost mult mai mare de oarece în misiunea din
Afganistan în statul major al batalionului a lucrat şi soţia mea, şef
al logisticii. Nivelul de risc ridicat pentru familie a constat în
faptul ca eu am executat peste 40 de misiuni atât pe timp de zi şi
pe timp de noapte, iar soţia desfăşura şi ea activităţi destul de
riscante atât în interiorul bazei cât şi în exterior. A fost o decizie
la care am reflectat mult ,dar care în final a trebuit luată. Ca
experienţă de viaţă, pentru soţia mea aceasta a fost de departe
perioada cea mai condensată. Familia, doi copii şi toate
responsabilităţile familiale din ţară au fost lăsate în grija
părinţilor, doi bătrâni cu vârsta 70 şi 75 de ani, oricum a fost o
experienţă unică, pentru că nu se va mai repeta niciodată.
Având în vedere că noi aveam în responsabilitate şi paza şi
apărarea bazei militare unde se găseau dispuse toate forţele şi
mijloacele militare ale Diviziei de Sud, responsabilitatea îndepliniri misiunilor era din ce în ce mai mare în condiţiile în care atacurile
asuprea bazei au început să se intensifice. În aceste condiţii am conceput un plan de apărare circular vizând paza nemijlocită
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apropiată, imediată şi îndepărtată sub forma unor cercuri concentrice care se întindeau până
la 25 – 30 km de jur împrejurul bazei, acesta a fiind aprobat de comandantul Brigăzi şi pus
în practică de militarii Batalionului 341 Infanterie. Acesta prevedea printre altele cercetarea
şi verificarea tuturor localităţilor din această arie. Aşa se face că într-una din zile am trimis
patrula într-o localitate situată la 6- 8 km de baza de unde aveam informaţii că se lansează
rachete către baza. Odată ajunşi acolo militarii noştri au fost întâmpinaţi de lideri de sat care
nu i-au lăsat să pătrundă. Comandantul patrulei a raportat la punctul de comandă al
batalionului, eu am dat ordin să se practice arta negocierii şi să încerce să-şi îndeplinească
misiunea. Dupa o perioadă de timp m-a sunat din nou şi mi-a raportat că nu a reuşit. Atunci
am dispus întoarcerea la bază. Peste două zile am replanificat misiunea, am luat cu noi
ajutoare - alimente, şi 99 de aparate de radio, foarte căutate şi valoroase - (satul cuprindea 99
de familii ) şi am plecat în fruntea patrulei către localitatea respectivă. Scenariul s-a repetat
identic în prima parte, la intrare am fost aşteptat de liderul de sat, eu am coborât din TAB,
am discutat cu acesta ,cerându-i să merg în mijlocul satului unde era o „casă” de oaspeţi ca
să discutăm anumite aspecte. Acesta a refuzat şi de această dată, dar tacticos cu răbdare şi
cu TAB- ul înapoia mea uşor, uşor, pas cu pas, am ajuns la locul dorit de mine. Pe tot acest
parcurs nu am văzut nici „ţipenie” de om. Ajuns aici i-am spus liderului că avem ajutoare alimente şi 99 de aparate de radio, fiind neplăcut surprins, când acesta m-a refuzat, privindumă cu un aer foarte dispreţuitor. Atunci am realizat pe deplin că este o situaţie foarte delicată care trebuie abordată ca atare.
Din discuţie în discuţie cu ajutorul translatorului afgan liderul de sat m-a întrebat: „sunteţi Englezi?” din acest moment m-am luminat
la faţă şi am înţeles de ce avea acel comportament.
Eu am spus „nu noi suntem români şi ştiu că aţi avut trei războaie cu englezi şi că va fost foarte greu, însă noi suntem români...”,
atmosfera s-a detensionat instantaneu, m-a primit în „casa de oaspeţi”, servindu-ne cu ceai şi bomboane şi angajând diferite teme de
discuţie. A primit toate ajutoarele, aparatele de radio şi ne-a mulţumit foarte mult. La plecare trecând pe lângă Moscheea satului, am
solicitat să o vizitez, s-a arătat surprins plăcut. M-am descălţat la intrare şi am respectat cu stricteţe ritualul dinainte cunoscut,
misiunea s-a încheiat cu succes şi am rămas bun prieten cu acel lider de st
Pe timpul îndepliniri unei misiuni,în urma unui atac am avut un mort şi patru răniţi, puteau să existe mai mulţi morţi, dar datorită
profesionalismului, prezenţei de sprijin şi al curajului dovedite de Sublocotenent Dumitru Răzvan MĂNĂILĂ, Sergent Valeriu
Cristinel SLĂNICEANU, şi Sergent Vasile Laurenţiu ŞERBAN, numărul acestora a fost restrâns la minim. În timpul izbucnirii
exploziei, TAB-ul a luat foc, Sergentul Vasile Laurenţiu ŞERBAN a luat stingătorul şi a sărit în ajutorul colegilor săi. Pe timpul
deplasării către TAB-ul în flăcări, datorită vizibilităţi reduse, acesta a călcat pe o mină şi
piciorul i-a fost spulberat de la genunchi. Când un alt camarad a vrut să îl ajute acesta a
spus „lasă-mă pe mine că mă descurc şi du-te la cei din TAB-ul în flăcări....”, acesta
singur şi-a pus garoul, şi-a acordat primul ajutor în timp ce ceilalţi camarazi scoteau
militarii din flăcări, mecanicul conductor şi alţi doi militari fiind foarte grav răniţi. În
astfel de situaţii nici un sacrificiu nu este prea mare pentru salvarea camarazilor tăi.
Întregul personal al Batalionului a trecut prin momente foarte grele în acea perioade,
starea de spirit era foarte tensionată, moralul destul de scăzut, i-ar îndeplinirea pe mai
departe a misiunilor se aflau sub semnul întrebări, o singură zi de stat în bază fără să
executăm misiuni î n afara bazei putând să compromită întreaga misiune. În seara de 20
iulie 2006, aveam misiune pe timp de noapte, am început pregătirea pe timp de zi şi am
anunţat că merg cu ei. La finalul pregătirii am întrebat „este cineva care nu poate să
vină?...”. Un militar, de altfel foarte bun, făcând parte din echipa de cercetare a spus:
„eu domnule comandant vă rog să nu vă supăraţi pe mine dar asta simt eu la acest
moment şi nu mai acum nu pot veni, ulterior voi ieşi...”, Am fost de acord cu solicitarea
militarului şi am dispus înlocuirea acestuia. În aceste condiţii destul de grele misiunile
s-au desfăşurat conform concepţiei şi graficului întocmit.
Este foarte greu pentru un comandant să se împace cu ideea că la terminarea misiunii nu
se întoarce cu toţii oameni la familiile lor. Foarte greu a fost pentru mine că a trebui să îi
spun doamnei Drăgușanu că soţul ei Sublocotenent (Pm) Ionel Gheorghiţă
DRĂGUŞEANU a căzut la datorie şi nu mai este printre noi. Dar m-am bucurat totuşi
când am văzut spiritul de solidaritate şi camaraderie manifestat de întreg personalul Batalionului la oficierea ceremonialului religios
precum şi la confecţionarea bustului eroului Sublocotenent ( Pm) Ionel Gheorghiţă DRĂGUŞEANU şi dispunerea lui pentru
totdeauna pe postamentul de la intrarea principală in unitate, de pe acel loc în fiecare dimineaţă el primeşte respectuos camarazii la
unitate iar la terminarea programului le urează drum bun. Totodată am fost plăcut surprins de autorităţile publice locale în frunte cu
primarul comunei Murfatlar care în cinstea eroului căzut la datorie a construit un frumos monument în mijlocul cimitirului din
comună. În fiecare an la 20 iulie în incinta cimitirului are loc un ceremonial militar şi
din unităţile militare din Murfatlar în semn de recunoştinţă faţă de aceasta şi faţă de fetiţa ei. religios ,iar la monumentul din interiorul
unităţii se depun coroane de flori şi se prezintă onorul de către militarii Batalionului 341 Infanterie, camaradului lor dispărut prea
repede dintre noi, semn de pios omagiu şi de preţuire.
Conducerea M.Ap.N. a angajat soţia eroului căzut la datorie în una
Trăgând învăţămintele necesare din cele cinci misiuni internaţionale, militarii Batalionului 341 Infanterie se pregătesc asiduu pentru a
fi în măsură, ca la ordin, să execute o nouă misiune.

.

Colonel dr. Vasile VREME
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PRIVILEGIU DE A ÎMBĂTRÂNI
După atâţia ani eu am devenit astăzi persoana care mi-am dorit să-mi
fie.
Am prieteni fantastici, o viaţă liniştită şi fericită, multe amintiri
minunate pe care nu le-aş schimba niciodată pentru mai puţine fire de păr
cărunt.
Cu cât înaintez în viaţă, cu atât eu devin cel mai bun prieten al meu şi
ceea ce este mai plăcut , este că acest prieten nu mă contrazice niciodată, sau
aproape de loc…
Îmi permit să mănânc un pic mai mult la o petrecere şi să face ceea ce
îmi place când îmi place!
Eu am avut prea mulţi prieteni care s-au dus înainte de a avea părul
cărunt…
În timpul vieţii am avut inima frântă de mai multe ori dar …cum să nu
o am când am pierdut o fiinţă dragă sau cine nu ar suferi?...
Sincer, pe cine interesează dacă vreau să citesc sau să mă joc pe
calculator până la 4 dimineaţa,apoi să dorm până a doua zi la prânz…
Da… se întâmplă…să dansez singur pe muzica retro amintindu-mi de
clipele frumoase…
Dar durerea , necazurile, mi-au dat forţa de a avea mai multă
compasiune şi de a fi mai uman cu ceilalţi.
Mă simt foarte privilegiat că am trăit până acum şi că am părul
cărunt…
Chiar dacă bucuriile nu mi-au zâmbit întotdeauna sau necazurile m-au
copleşit … am căutat să descopăr noi drumuri în faţa mea de fiecare dată…
Sunt atât de marcaţi cei care nu au râs niciodată în viaţa lor şi că mor
înainte de a îmbătrâni…
Astăzi am acest privilegiu de a putea spune DA şi cel de a spune NU.
Îmbătrânind este uşor să fii pozitiv, pur şi simplu îţi decizi propria
fericire…
În fiecare dimineaţă, pot sta câteva minute în patul meu , amintindu-mi
de greutăţile întâmpinate în viaţă sau să mă ridic şi să mulţumesc cerului pentru
clipele fericite…
Nu mă mai preocupă ce gândesc ceilalţi, nu-mi mai pun multe întrebări
despre mine însumi…
În cele din urmă, nu este atât de rău să fii bătrân!
Nu voi trăi etern, dar cum sunt încă aici… cu siguranţă că nu-mi voi
pierde timpul cu văicăreli sau neliniştindu-mă pentru ceva ce eu nu pot schimba
, sau să mă aştept la ceva m-ar putea dezamăgi…
Pentru a fi fericit….mi-am eliberat inima de ură, mintea despre gânduri
negre… trăiesc modest… ofer mai mult şi mă aştept să primesc mai puţin….
Astăzi consider vârsta mea ca un privilegiu minunat!
CLAIRE DE LA CHEVROTIERE

