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3nvâ|âlcrî «sa popovulua 

sa creî cat

D u m in ic ă  22 Iunie  1941, când M. S .  R e g e le  şi C onducătorul  
Statului R om â n  au dat ordin arm atelor să treacă Prutul, pentru  
desrob irea  fraţilor şi crucii d e  su b  stăpânirea bo lşev ică ,  învăţătorii 
cop ii lor  noştri au s c h im b a t  tocu l  şi cartea cu arm a biruitoare. Tot 
N e a m u l  s ’a reg ă s i t  şi şi-a  încordat forţele ,  năvălind ca un iu reş  
p e ste  stăpânitorii fără le g e ,  care  n e  călcaseră  p ă m ân tu l  şi n e  s u b 
jugaseră  fraţii. învăţătorii , care  pregătiseră p ână atunci copiii şi pop oru l  
!n spiritul dreptăţii, p e  care trebuia să n e -o  lu ă m , au lăsat a c e s t e  
griji învăţătoarelor  şi ce lor  mai în vârstă şi-au p lecat  la datoria  
d e  ostaşi.

In su f le tu l  lor, mai m u lt  d ecât al oricăror alţii , a vibrat m ai  
putern ic  ch e m a rea  N e a m u lu i  d e  a lupta şi a n e  jertfi, pentru r e în 
tregirea hotarelor în că lca te  cu un an în a in te .  învăţătorii trăiesc toată  
vieata  în ce l  m ai curat m e d iu  su f le te sc  al N e a m u lu i  ; între cop ii .  
D e a c e e a  ei su n t  v e şn ic  tineri şi plini d e  avânt, gata d e  or ice  jertfă  
p e  altarul Patriei.  Tot t im pul, ei învaţă cu copiii ,  istoria tării şi să 
d e sc  tn su f le te le  acestora recu noşt in ţa  pentru ace i c e  s ’au jertfit 
sp re  a im p u n e  lum ii  g lor io su l  nostru trecut şi spiritul dreptăţii 
noastre , p e  care  or idecâte  ori e s te  n e v o ie ,  toti fiii patriei su n te m  
dtitori a o  apăra, f lc u m  ei au p lecat  să creeze ,  cu  jertfa lor, istoria.

Ş i-au  asigurat,  alături de  ofiţerii activi ai arm atelor  noastre şi 
d e  bravii so ldaţi,  locu l d e  o n o a r e .

SU SU O TE C A
d o c u m en ta r a

0*A$UI F'ATRA NEAMŢ
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In ch ip  s im b o lic ,  primul căzut dintr'un r e g im e n t  d e  d orobanţi  
a fost învăţătorul Plot. T.R. N ico la e  Tanasă din jud. R om an, iar cea  
din  urm ă jertfă în faţa O d ese i  a fost, d e  a s e m e n i ,  învăţătorul Va- 
s i!e  Vlad din Tg. N eam ţ.

învăţătorii  trăiesc, în fiecare  clipă, din activitatea lor, idealu l  
naţional.  Cu bună dreptate scria cândva D-l Pamfil Şeicaru d irec
torul z iarului C u r e n tu l : „Ceva din  d o g o a re a  s e n t im e n tu lu i  naţional,  
care an im ă  p e  învăţători, există In fiecare  o s ta ş  al ţării“ . Copilul  
d e  m ic  e s t e  în cred in ţa t  învăţătorului care-l iniţiază în istoria Pa
triei şi-i aprinde în su f le t  sen t im en tu l  iubirii d e  N e a m  şi Tară, pănă la 
jertfă. Când tâ n ă ru l ' î ş i  cro ieşte  d rum  în vieaţă, edu caţia  naţional-  
patriotică i-o  fa ce  tot învăţătorul, care  e s te  şi instructor Ia p rem i-  
i i ta r i ; iar, m ai apoi, ca gospodar  cu ră sp u n dere  în sat, tot învăţă 
torul în treţine  flacăra v ie  a trăirii s e n t im e n tu lu i  naţional,  prin a c 
ţ iu n ea  C ăm in elor  Culturale.

Trăind p e rm a n en t  în slujba Patriei şi având răspunderea c u l 
tivării s e n t im e n tu lu i  d e  iubire faţă d e  ea în su f letu l p op oru lu i ,  în 
văţătorii au dat şi d e  această  dată e x e m p lu  viu al trăirii ce lor  p ro
p ovădu ite ,  jer tf indu-se  cu s e n in ă ta te  pentru  victoria arm atei care  
asigură gloria  Patriei.

Mulţi dintre ei au căzut, po a te ,  alături d e  acei pe  care-i în 
v ă ţa se  mai în a in te ,  că viaţa noastră trebuie  să f ie  în ch in ată  şi când  
e  n e v o ie  jertfită, P a tr ie i ; ce  e x e m p lu  fru m o s  au dat I Să în c ă r u n 
ţeşti p ropovăduind  iubirea d e  Ţară şi N e a m  şi să sfârşeşti dând s u 
p r em u l exem p lu  al jertfei de  s in e .  D e  câ te  ori stând în faţa morţii  
n u  vor fi vorbit flăcăii sate lor  noastre, cu  învăţătorii lor, am in tin -  
du-şi d e  t im p urile  câ nd  astfel d e  lucruri Ie erau n u m a i p ovest ite  ; 
a c u m  le  trăiau din plin şi în s e n in â n d u - s e  cu g ân d u l de  a fi la 
în ă lţ im ea  îna intaşi lor , porn eau  în  c h io te  să  în frunte  m oartea ,  p e n 
tru Patrie. Ei s ’au jertfit cu conşt iin ţa  s e n in ă  că asigură Patriei un  
viitor strălucit şi că aşa treb u ie  să - ş ! în ţe lea g ă  vieaţa orice  fiu al 
N e a m u lu i .  Ce-ar în s e m n a  viaţa noastră  dacă n'ar fi pusă în s lujba  
Patriei care e s t e  veşn ică  ? N u m ai acel N e a m  îşi p oate  asigura un  
destin  g lor ios ,  ai cărui fii în ţ e le g  să s e  jertfească pentru idea lurile  

(Iui v e şn ice .
Activitatea ero ică  a ostaşilor p e  că m p u l d e  luptă şi m u n c a  

ffără răgaz a ce lor  răm aşi acasă, în perfecta a rm o n ie  d e  colaborare ,  
•este preocu p area  d e  orice  clipă a învăţătorilor poporulu i .

In toa te  vrem urile  gre le  pentru N e a m u l nostru, învăţătorii au  
'fost ace i care  s'au identificat cu id ea lu r i le  p er m a n e n te  a le  Patriei 
şi au ch eză şu i t  în faţa s lăb ic iu n ilor  tuturor, acţ iunea  d e  redresare.

P erm a n e n t  în  s lujba  Patriei şi s e n in  în  faţa morţii pentru ea ,  
stă n u m a i ace la  care are desvoltat s e n t im e n tu l  solidarităţii n a 
ţ io n a le  şi s im te  în f iecare  clipă prezenţa  co m a n d a m e n tu lu i  patrio
t ic ,  care-i im p u n e  o  an um ită  viaţă.
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A ceastă  viaţă m orală , activă şi con şt ien tă  d e  scopurile  pentru  
rare trăieşte, în frâ n ge  în f iecare  individ o r ice  ten d in ţă  de  a fi a- 
b ătu t d e p e  calea  care s e  co n fu n d ă  cu idea lurile  p e r m a n e n te  a le  
n e a m u lu i  din care  face  parte.

învăţătorii p oporulu i ,  dintre care atâţea su n t  astăzi eroi ai Pa
triei, prin ch em a rea  c e  au  sim ţit  în su f le te le  lor, când şi-au ales  
a c e a s tă  m is iu n e  şi prin viaţa c e  duc în fiecare  zi, su n t  fii ai N e a 
m u lu i ,  a căror drum în vieaţă s e  co n fu n d ă  cu m ij lo a ce le  prin care  
o  n a ţ iu n e  se  p o a te  ridica, realizându-şi toa te  idealurile.

In toate  sa te le  ţării noastre, ei m u n c e s c  fără răgaz la ridica
rea şi co n so l id area  acestora, pregătind sufletu l t ineretu lu i în m â n 
dria d e  a fi şi a ră m â n e  c o m p le t  stăpâni pe  p ă m â n tu l  şi dest in e le  
Patriei noastre.

In m o m e n t e  când ţara o  cere, jertfa pentru gloria şi drep
tatea ei este  pentru învăţători ceva firesc, care sd ru n cin ă  prea pu
ţ in  toa te  planurile  lor d e  viaţa perso n a lă ,  f i indcă  vieaţa lor însăşi  
e s t e  în g lo b a tă  în acea  a N e a m u lu i .

Pentru ei vieaţa are s e n s  n u m a i dacă serv eş te  unor idealuri 
x:are trec p este  m arg in ile  u n e i  vieţi in d iv id u a le .

Până E cu m , din a p roap e  800  d e  învăţători câţi are judeţul  
N e a m ţ ,  58 s au jertfit ero ic  pe  câm p u l d e  o n o a r e  în lupta contra  
b o lş e v is m u lu i ,  care a m en in ţă  întreaga  civilizaţie a lum ii  şi în pri
m u l  rând ţara noastră.

O rice jertfă va mai fi n ecesară  pentru asigurarea victoriei d e 
p l in e ,  învăţătorii vor fa c e -o  cu m ândrie  şi d ev o ta m en t ,  având c o n 
şt iinţa  îm păcată  a datoriei îm plin ite ,  n u m a i  atunci când la tot c e  a 
fo s t  n ecesar  pentru gloria şi d em n ita tea  Patriei, ei au contribuit în 
c e a  mai m are m ăsură.

Invătători ai poporului în t im p d e  p ace  şi eroi ai Patriei în 
t im p  d e  război, dascălii  au fost, su n t  şi vor fi în to td ea u n a  la d a 
torie ,  gata d e  jertfă pentru N e a m  şi Ţară.

Mulţi dintre ei,  cari n'au avut prilejul să s e  jertfească total pe  
c â m p u l  de  o n o a r e ,  că le sc  şi astăzi, în sa te le  noastre  su f le te le  c o 
piilor şi poporulu i ,  cu făpturile a m p u t a t e : unii îşi mai pot privi
c l a s e l e  şi ţara n u m a i  cu câ le  un och i,  alţii s e  sprijină n u m a i  pe  
câ te  un  picior, iar unii înt ind  păr inteşte  către copiii  ţării nu m a i  
că te  o  mână.

Şi aceşt ia  ca şi toţi care su n t  întregi stau gata să u rm eze  cu 
s e n in ă ta te  ex em p lu l  strălucit al ace lora ,  atât d e  dragi n o u ă ,  care 
s'au jertfit cu avânt şi a b n e g a ţ ie ,  contribuind la victoriile d e  arm e  
« le  armatelor R o m â n e ,  c e  vor constitui cea  m ai g lorioasă pagină  
f!in istoria noastră.

F rum u seţea  jertfei înăţătorilor căzuţi pe  câ m p u l de  o n o a re  al 
Patriei va fi în to td ea u n a  m ân d rie  şi e x e m p lu  viu, pentru cei c e  vor  

<imâne să-şi în c h in e ,  p este  veacuri, viaţa Patriei şi N ea m u lu i .

M ihail A v adanei
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«serica şa erou neamului*

Poporul Român, rezultatul fericii al amestecului Romanilor cu 
Dacii, a moştenit dela cei dintâi vitejia şi dela cei de al doilea har* 
nicia; iar ca o încununare a acestor daruri, Părintele ceresc a semă» 
nat în inima lui credinţa creştină, care l-a înobilaf, dar l-a şi întărit 
ca să poată înfrunta nesfârşitele asupriri ce s’au abătut asupra lui 
peste vremi.

N u este popor pe lume, care şă*şi aibă o mai dreaptă stăpâ
nire asupra locului ce*i alcălueşte }ara, decât poporul R om ân; şi 
iarăşi, nu este popor pe lume care să ştie să»şi apere (ara mai bine 
decât poporul nostru.

Istoria mărturiseşte cu prisosinjă aceasta.
Ultimii ani, au adus asupra întregei omeniri atâtea învrăjbiri şi 

prefaceri, atâtea uneltiri ale satanei şi atâtea tulburări, încât era peste 
putin(ă ca noi să fim ocolifi de prăpăd. Dumnezeu ne-a certat pen* 
lru moleşeala în care căzusem, dar ne-a trimis la vreme pe salvator 
rul Conducător M A R E Ş A L U L  IO A N  A N T O N E S C U , care 
luând comanda, a ştiut să restabilească ordinea în lăuntru şi în unire 
cu vctorioasa armată germană, să restabilească graniţa dela Răsări! 
până unde locuesc de veacuri fra}ii noştri moldoveni.

„V ă ordon să treceţi Prutul" a comandat oştirilor noastre 
Mareşalul la 22 Iunie 1941. A  fost comanda care a înseninat şi 
umplut de bucurie întreaga suflare românească. Onoarea jignită a 
scumpei noastre oştiri, avea prilejul să fie reparată. Cu un iureş le» 
gendar au pornit ostaşii lui Hrisfos împotriva întunericului din Ră» 
sărit. Vitejia cu care au înfruntat ostaşii noştri toate rezistentele sa ta» 
nice ale bolşevismului, nu se poate descrie prin cuvinte. îmi amin» 
tesc cu câtă nerăbdare aşteptam, ceas de ceas, veşti de pe front şi 
cu câtă bucurie primeam comunicatele, scurte dar cuprinzătoare, că 
ostaşii noştri înaintează fulgerător. In mai puţin decât ne»am fi aştep» 
lat, onoarea armatei şi drepturile neamului nostru spre Răsărit au 
fost reparate.

Dar . . . , pentru aceşte repara{ii a fost nevoie de jertfe. O  
parte din cei mai buni fii ai Patriei au primit cunună de Erou, 
pecelluitluind cu sângele lor, pământul readus la sânul patriei mame.

Cum în primele zile ale Creştinismului, sângele mucenicilor a
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pecetlui! pentru veşnicie credinţa creştină, aşa eroii din vremea noastră 
au pecetluit pentru totdeauna hotarul nostru spre Răsărit.

Lor li se cuvine toată recunoştinţa.
In vremea persecuţiilor, creştinii se adunau în jurul mormintelor 

martirilor spre a se întări în credinjă şi în practicarea virtuţilor care 
impodobiau viata sfinţilor; noi să cercetăm necontenit mormintele 
Eroilor, să povestim vitejia lor si să le urmăm credin|a.

$ i aceasta cu atât mai mult cu cât lupta nu s’a terminat.
O  clipă de reculegere şi de pioasă amintire pentru cei scumpi 

dispăruji şi îndată după aceasta, hotărârea nestrămutată ca uniţi în 
cugete şi simţiri, să continuăm lupta, care şi unde Ţara ne rândueşte, 
până la deplina revindecare a sfintelor noastre drepturi şi până la 
biruinţa desăvârşită a Sf. Cruci.

Cu Dumnezeu înainte.
E conom  I. C. M anoilescu

Protoiereu



$c»iscai*cca lasala de locolcncnSui

^keorgke Savtnescuţ seŞlsî şî c«̂
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pnler soi*
9 S ep tem vrie  1941 

DRAGĂ ANETĂ ŞI DRAG I COPII,

Vă scriu aceasiă scrisoare în ziua ta Anetă, de pe pă
mântul Ucrainei, la vreo 10 km. de Odesa, stând într'o groapă 
pentru a fi feriţi de bombardamentul aviaţiei şi artileriei inamice. 
In această situaţie, departe de voi cu trupul, dar cu sufletul lân
gă voi, ţin să vă felicit, urându-vă ani mulţi şi fericiţi, rugând 
pe Dumnezeu şi Sf. Ana să vă întărească trupeşte şi sufleteşte 
pentru a putea răzbate prin viaţă, în cazul când eu aş fi fost ră 
nit de moarte şi deci n aş mai putea să vă fiu de nici un a ju 
tor în viaţă !...

Ir. acest caz să nu vă pierdeţi curajul, cî să fiţi mândri că 
soţul şi tatăl vostru şi-a dat viaţa pentru Ţară, Rege, Credinţă, 
Civilizaţie etc. C a ajutor material vă veţi bucura de pensia m ea 
militară ş! civilă, dacă dă Dumnezeu victoria finală a Axei şi 
a aliaţilor ei, astfel ca fiinţa statului să nu fie pierdută, lucru de 
care eu nu mă îndoiesc !... C eea  ce ţin mai mult prin prezenta 
scrisoare, este nu atât să vă asigur prin ea existenţa voastră 
materială, cât cea m orală : curajul, încrederea în voi, astfel ca 
toate piedicile ce vi s ’ar ivi în cale să le puteţi înlătura în 
lipsa mea.

Tu Anetă trebuie pentru aceasta să fii mai bărbătoasă, să  
priveşti viaţa cu aceeaşi bărbăţie pe care ai avut-o când ţi-ei 
făcut operaţiile de boală şi pe care curaj eu l-am admirat pen
tru o femeie ca t in e !...

Voi dragi copii trebuie să ascultaţi pe mama voastră, pen
tru a nu-i răpi, prin supărări, puterea de muncă, lucru care dacă  
vi l-aţi permis până acum fiind mai mici şi a fost socotit un pă
cat, dar în lipsa mea şi fiind mai mari, ar fi socotit ca o crimă».
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Eu în viaţă v'am iubit pe loţi, în felul cerut de legile vieţii. 
Pe tine Anetă cu dragoste de soţ, iar pe voi Măgduţă şi Cor- 
neliu. cu dragoste de părinte. Nu mai zic de Florica pe care 
am adorat-o fiind cea mai mică şi socotind-o ca îngerul păzitor 
al case i! Ea nu-şi da seam a de această scrisoare şi de aceea 
rog să o păstraţi ca amintire şi pentru ea, rugând totodată pe 
Dumnezeu să facă aşa fel ca scrisoarea să nu fie socotită drept 
testam ent!...

In cazul totuşi când acest lucru se va întâmpla, poartă pe 
copii în şcoală ca să-şi poată asigura un viitor, iar pe Florica 
cel puţin la o şcoală profesională, lăsând-o in gospodărie, pen
tru a o avea şi ca un sprijin ia bătrâneţe. Aş fi foarte supărat 
pe cealaltă lume, dacă aş vedea că mă plângeţi mereu, că mă 
regretaţi mereu. Acestea le-am urît căci paralizează voinţa şi 
puterea de munca.

Fiţi deci încrezători în steaua voaslră, căci oricât a|i trăi 
de muit, în faţa veşniciei e tot o clipă ; aşa încât odată ne vom 
vedea iarăşi împreună. Aş fi supărat dacă această scrisoare ar 
fi în casă prilej de durere şi lacrămi. In ecest caz prefer să fie 
ruptă şi dată pe fo c !

Aceleaşi sentimente de dragoste am purtat şi fată de pă
rinţi şi fraţi, surori şi cumnate. In cazul când vor citi vreunul 
dintre ei aceasta scrisoare, vor vedea că mi-am adus cu drag 
aminte şi acum de ei, rugându-i să vă fie de ajutor în viaţă !

In special, iubitul meu frale, Nicu, ţin să ştie că l-am avut 
întotdeauna ca o pildă a vieţii mele, l-am iubit şi i-am preţuit 
întotdeauna dragostea arătată în orice împrejurare. Dacă la vreu
nul din ei i-am greşit cu ceva, îi rog ss mâ ierte !

Se poale întâmpla ca la cetirea acestei scrisori să fiu nu
mai rănit, aşa încât nu trebuie interpretată aducerea cufărului 
acasă ca dispariţia mea !...

Dragă Anetă primeşte sărutări dela mine şi mulţumiri pen
tru credinţa ce mi-ai arătat. Deasemenea şi voi copii primiţi să 
rutările şi dragostea mea, mulţumindu-vă pentru felul cum m’aţi 
iubit, respectat şi ascultet. Ascullat’i-mă şi mai departe. Ajuteţi-vă 
şi Iubiţi-vă între voi, aşa cum ne-am ajutat şi iubit noi, fraţii şi 
surorile dela Grumăzeşti.

N. B. Am lăsat inelul şi stiloul în portofel ca amintire !... 
Sărutări de mâini la părinţi şi salutări ia rude şi prieteni.
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In noaptea de 19 spre 20 Septembrie 1941, la Dalnic, în 
fdja Odesei, comandantul unui pluton de infanterie primeşte or
dinul să recunoască poziţia pe care irebuia să o ocupe cu plu
tonul. D jp ă  cam reiese din m işcătoarea scrisoare adresată faml-

Gheorghe Savinescu

Hei. era frământat de presimţirea apropiatului sfârşit. Totuşi simţul 
datoriei a fost mai tare decât instinctul de conservare şi a plecat 
împreună cu încheielorul său de pluton. Obercăind prin bezna 
nopţii şi recunoscând terenul, căci abea în ziua aceea venise în 
prima linie, au căzut în mâinile ruşilor. După o zi, în urma unor 
atacuri crâncene, ruşii au fost respinşi, iar pe terenul cucerii
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Hela ei s ’au găsit două cadavre oribil mutilate. Erau locotenentul 
Gh. Savinescu şt elevul plutonier Vasile Catană, plecaţi noaptea 
în recunoaştere.

Ce s ’a petrecut în noaptea aceea grozavă cu locotenentul 
Gh. Savinescu şi elevul plutonier Vasile Catană nu şlie nimeni, 
căci, prin moartea lor de martiri, au dus tatna în mormânt cu e f : 
E sigur că li s’au cerut informatiuni despre trupele noastre, dar 
ei, ca vrednici urmaşi ai soldaţilor Iui Ţepeş şi Ştefan, au pre
ferat moartea în cele mai grozave chinuri, decât să spună un 
cuvânt. Trupurile lor chinuite odihnesc acum în cimitirul dela 
fosefstal, în apropierea O iesei, iar sufletele lor în ceruri în 
lungul şirag al sfinţilor şi al martirilor acestui neam. De acolo, 
ne-or mustra când păcatele şi slăbiciunile noastre vor pângări 
jertfa lor şi se vor bucura atunci când ne vom arăta  vrednici de ea.

Gheorghe Savinescu s ’a născut la anul 1900, in satul Gru- 
măzeşti din judeţul Neamţ, ca fiu al cântăreţului Petre Savinescu. 
Şcoala primară a făcul-o la Tg. Neamf, la institutorul Cosmovici, 
apoi s ’a înscris la liceul „P. Rareş“ din Piatra-NeamJ, unde a  
urmat 4 clase. S’a înscris apoi la Şcoala Normală din Botoşani 
pe care a terminat-o în 1918, ob|inând la examenul de capacl- 
late media 8,50.

Până Ia satisfacerea serviciului militar a peregrinat prin o  
mulţime de sate : Grumăzeşti, Plotun, Curechiştea.

După terminarea stagiului miliar a fost numit la şcoala de 
băieţi din Negreşti unde a funcţionat până în 1923, când s’a trans
ferat în Ghindăoani, unde în 1924, se căsătoreşle cu colega 
Ana Cucoş. După 1924 se stabileşte definitiv in Crăcăoani, de 
unde era so{ia sa. Pe oriunde a trecut însă, a lăsat dâre de lu
mină şi amintiri frumoase. Căci Gh. Savinescu, cu firea lui ve
selă şi veşnic pornită spre glume, avea marele dar de a se face 
iubit de săteni. Dar nu numai de ei, ci de toţi cu care venea 
In contact.

D eaceea, când s’a aflat de vestea morţii lui, multe inimi 
au sângerat, mulji ochi s ’au înecat în lacrimi. In biserica din 
Crăcăoant, devenită cu totul neîncăpătoare plângeau de-avalm a: 
femei şi copii, bătrâni cu plete albe şi bărbaţi în toată firea. 
Gheorghe Savinescu le-a meritat din plin aceste lacrimi, căci a 
fost un om cu suflet bun şi-a iubit în mod sincer pe ţărani. C a 
inteligenta şi puterea lui de muncă ar fi putut foarte uşor să  se  
transfere la oraş, să ocupe locuri mai înalte în erarhia învăţă
mântului. El a preferat însă să trăiască simplu şi modest în mij- 
locul ţăranilor lui dragi, fiindu le îndemn nu numai cu vorba ci 
«I cu exemplul. Căci, gospodăria pe care şi*a întemeiat-o cu 
muncă dârză şi cu preţul atâtor privaţiuni, poate ft de exemplu 
nu numai pentru ţăranii din Crăcăoani, ci şi pentru colegi.



10 A P O S T O L U L

Dar nu numai ca gospodar putea fi Gheorghe Savinescu, 
exemplu pentru colegii săi, ci din toate punctele de vedere. A 
fost tot timpul director de şcoală  şi preşedinte de cerc cultural, 
dar niciodată nu s’a purtat cu colegii decât ca un frate mai 
m are  şi mai bun. Chiar dacă se iscau unele animozităţi — ine
rente într’un domeniu unde critica e obligatorie — el avea în
totdeauna tactul necesar să împace lucrurile.

înzestrat cu o voin}ă dârză, prin care a răzbătut prin toată 
puzderia de necazuri pe cari Dumnezeu i le-a presărat din belşug 
în cale, el ştia întotdeauna să îmbărbăteze pe cei încercaţi de 
soartă, ştia să insufle încredere celor ce şovăiau. De aceea el 
n’a fosi numai părintele propriilor lui copii — el Măgdujei, al 
lui Corneliu şi al Floricăi — pe care îi iubea cu dragoste a- 
dâncă dar luminată, ci a fost ca un părinte pentru toţi cei în
cercaţi de soartă.

Coleg drag şi scump I De-acum, de câte ori voiu trece prin 
Crăcăoani, nu-mi va mai răsări în cale siluieta ta sveltă şi dârză, 
nu-Ji voiu mai auzi glasul lău plin de încurajare, atunci când 
vicisitudinile vieţii mă vor copleşi!

Peste depărtările ce ne despart î(i făgăduiesc să-ti păstrez 
aceeaş frumoasă amintire şi voiu avea grija să fac aşa fel ca 
numele tău să strălucească pe frontspiciul şcoalei pe care ai 
servit-o cu dragoste şi vrednicie.



'C e |® c e a « » a B .

De nimeni nu poţi seri mai greu în astfel de împrejurări, de
cât despre prieteni, căci îţi lipseşte liniştea şi seninătatea necesare 
evocării. Peste strădaniile de sistematizare a faptelor şi a ideilor 
năvăleşte înpetuos puhoiul amintirilor. Sub isbirea lui ideile se

Mlhal Cojocaru

învălmăşesc, focul şovăie şi ochii ţi se umezesc. Şi totuşi trebue 
să te birui, să-ti îitfiângi emoţia, să scrii. E ca o poruncă, e o  
datorie sfântă, căci dacă şi tu, cel ce i-ai fost prieten îl vei da 
uitării, ce vor face ceilalfi? Şi totuşi nu cunosc o datorie mai 
grea mai sfâşietoare, decât aceea de a face panegiricul priete
nului tău.
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Mihai Cojocaru a fost un învăţător de elită în adevărata  
accepţiune a cuvântului. Deşi n’a avut norocul să urmeze cursuri 
universitare, totuşi, prin marea lui pasiune de citit şi-a insuşit o  
cultură cum nici mulţi din cei cu titluri academice nu au. Nu nu
m ai o cultură profesională, pedagogică, ci o cultură generală 
armonică şi multilaterală.

Era acasă la el în toate domeniile, dar iubea cu predilecţie 
filozofia, arheologia, filologia şi vechea pictură bisericească. Era 
un m are adm irator şi conuscator al lui Pârvan, ceace l-a făcut 
să  se intereseze cu pasiunea de săpăturile arhelogice din jud. 
Neamţ, în special de cele dela Isvoare. Pentru dânsul pământul 
era ca o carte, ca un roman pasionant, iar brazdele lui, 
paginile în cari citea cu uşurinţă întâmplările epocilor pierdute 
In negura milioanelor de ani. Articolele lui despre săpăturile 
arheologice din jud. Neamţ, publicate în „Petrodava" şi .P re o 
cupări Didactice", o doveJesc cu prisosinţă. Cu cât a voit şi cu 
c â tă  pasiune îmi vorbea el despre descoperirile făcute de dânsul 
la „Hornuri", în Dobrenii lui d rag ii

O pasiune egală dacă nu chiar mai mare avea pentru filo
logie, pentru procesele de transformare a limbii, pentru legăturile 
ei cu regiunea.

A colaborat la dicţionarul pe care îl elaborează Institui de 
Filologie din Cluj, de sub direcţia D-lui Prof. Sextil Puşcariu. 
Contribuţia lui a fost aşa de preţioasă încât Academia de Fol
iilor a acestui institut, i-a acordat, în 1932, premiul II.
Dela profesorul I. D. Şcefânescu, acest m are îndrăgostit al cul
turii religioase şi al vechei picturi bisericeşti, ale cărui lucrări 
le citea cu patimă şi pe care îl asculta fericit, oridecâte ori avea 
prilejul, a capatat o nesfârşită dragoste pentru mănăstiri şi pentru 
comorile de artă  ce ascund.

Prin 1932, împreună cu regretatul profesor de pedagogie, 
loan Drăgan şi cu alţi îndrăgostiţi ai condeiului a înfiinţat re
vista „Petrodava". A fost apoi colaborator harnic al revistelor 
„Preocupări Didactice* şi .Apostolul" unde, de obiceiu, se ocupa 
cu recenzarea publicaţiilor şi cărţilor apărute. Aici condeiul lui 
se transforma în bisturiu, iar el in chirurg şi rezultatul era întot
deauna al operaţiei reuşite. Dacă, cum se întâmpla de multe ori, 
după această operaţie pacientul sucombă, nu era vina lui.

S’ar putea crede că toată această impetuoasă risipă de 
energie, in domenii a tâ t de variate, nu se putea face decât în 
detrimentul preocupărilor profesionale. Eroare profundă 1 Activi

t a t e a  lui şcolară şi extraşcolară din Dobreni, comuna lui natală, 
a lăsat dâre adânci şi luminoase. A avut norocul să intre pe 
un ogor bine desţelenit de înaintaşii săi, cari n’au fost alţii decât 
Jalăl său, învăţătorul Gh. Cojocaru, unul din pionerii învăţămân

tu lu i primar din judeţul Neam), vestit prin dragostea Iul pentnt
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(lori şi pomi şi care a contribuit Ia răspândirea pomilor în acesi 
judef ca o cameră agricolă.

Biblioteca din Dobreni a fost, sub conducerea lui Mihai 
Cojocaru un focar viu de lumină, nu numai un dulap frumos cs 
cărfi curate şi simetric aranjate.

Cu ajutorul bibliotecii şi a şezătorilor a strâns în jurul său 
într’un adevărat buchet, tot tineretul salului şi a organizat astfel 
acel admirabil cor religios, a cărui faimă se dusese în toate sa
tele din jur. Cu plecarea lui la şcoala de aplicaţie din Pia)ra-N. 
corul s 'a  desorganizat, membrii lui rămânând însă cu amintirea 
neuitată a zilelor în cari sub conducerea lui „Domnu Mihai“ ri
dicau în slavă biserica. Iar când vor fi bătrăni, în clipele de 
nostalgie, vor povesti cu mândrie şi duioşie copiilor lor: — ,,Hel, 
când cântam noi cu D-nu Mihai“... La şcoala de aplicaţie din 
Piatra-Neamt — pe care a terminat-o în 1937, când şi-a luat 
gradul I — a depus aceeaşi muncă ordonată şi conştiincioasă.

Ca o încununare a acestei prodigioase activităţi, în O c
tombrie 1940 este numii inspector şcolar al judeţului Neam{. 
Deşi a funcţionat numai câteva luni, a lăsat totuşi şi aici urme 
de lumină şi gospodărie. Spirit ordonat şi sintetic, a lucrat ime
diat o serie de grafice şi baremuri din care puteai să-Ji dai i- 
mediat seama de starea învăţământului din judeţul Neamţ.

Făcând apel la contribuţia învăjăiorilor, a făcut inspecto
ratului judeţean un mobilier corespunzător, căci cel existent era 
impropriu şi de împrumut

El a căzut ca un viteaz în împrejurimile Călăraşilor Ba
sarabiei, apărând cu prejul viejii sale pământul străbun, pe care 
il iubea cu atâta pasiune şi mănăstirile lui dragi şi credinţa 
creştină. In sufletul lui Neamul nu era numai o vorbă goală ci 
o  noţiune plină de înţelesuri mari şi sfinte. D eaceea, acolo în 
depărtările astrale unde se află acum el nu e singur. A fost 
primit cu bretele deschise de toji acei cari şi-au jertfit tinereţea 
lor să dea Neamului destin de glorie şi îneltare.

Salulă-i şi din partea mea dragă Mihail Salută-i pe toti 
•ce i pe cari i-am iubit mai mult decât ori-ce pe lume şi spune-le 
că cea mai fericită clipă a vieţii mele, va fi aceea când voiu 
putea să-i întâlnesc.

Atunci desigur că tu-mi vei ieşi înainte cel dintăi, isco- 
dindu-mă ca de obiceiu : „Ce-ai mai scris ? Ai citit cutare carte ?* 
Ku însă îmi voiu pleca ruşinat privirile, căci, dacă până acum se 
mal întâmpla câte odată să fi citit şi eu cartea despre care mă 
întrebai, sau să fi scris ceva care  să-Ji place, acum, iată, n’am 
pulul scrie cartea pe care tu ai scris-o cu propriul tău sânge, 
«Cartea morţii pentru Ţară“.

Dar vei zâmbi şi mă vei ierta, căci iu ştii că nu din laşi- 
Inie n’am scris această carte.



V a s i l e  'C o S e s s i s s

A căzui în aceeaş noapte sinistră de 19—20 Septembrie 
1941, împreună cu Gh. Savinescu care îi era comandant de 
pluton şi a îndurat aceleaşi chinuri de martir. A fost găsit cu 
mdschii pieptului şi ai spatelui sfârtecaţi h  fâşii lungi. S’au cu
trem urat până în adâncul fiinţei lor toji cei ce l-au văzut şi s ’au 
grăbii să-i acopere trupul martirizat cu mantaua să nu mai vadă 
ş i alţii de câtă satanică sălbătăcie e capabilă fiinţa umana, cres
cută în ideologia iudeo-comunistă.

Dacă Gh. Savinescu, comandantul şi cam aradul său de 
martiragiu, abea atunci intrase în prima linie de luptă, elevul 
plutonier Vasile Catană a fost în primele rânduri din prima zi 
de războiu.

A luat parte la numeroase atacuri, totdeauna în fruntea 
grupei sale, în locul cel mai primejdios, conducându-i cu price
pere şi veselie mişcările şi focul.

Cu binoclul în mână, era veşnic în căutarea duşmanului. 
3ar când îl descoperea, comenzile răsunau ca nişte exclamări de 
m are satisfacţie. Nu se mulţumea numai cu alât, ci observa în de 
aproape efectele focului şi când nu erau bune, comanda imediat 
corectările n e c esa re : „înălţător... atât ! Atât la dreapta sau la 
stânga: Puşca mitralieră foc conţinu!"

Iar când efectele erau cele dorite, izbucnea în râsul lui 
vesel şi din toată in im a: „Aşa băieţi, bravo b ă ie ţi! Tocană-i 
îacem

Aşa l-au cunoscut soldaţii cari au luptat cu dânsul şi aşa 
povestesc. Aşa a fost Vasile Catană. A luptat ca un viteaz şi 
a  murit ca un martir.

De-acolo, din zările senine şi înalte, din rândurile sfinţilor, 
privirea lui cuprinde cu mulţumire întinsul Ţării pentru care a 
primit moarte de martir şi întârzie mai îndelung asupra Ghindă- 
oanilor unde Fofonel şi cu Rodica o tot întreabă pe mama lo r : 
„Şi cum mămică, tata n’a să mai vie diloc, diloc“ ?

Vasile Catană s’a născut în satul Bodeştii de Jos, comuna 
Bodeştil-Precista, jud. Neamţ, la 14 Noembrie 1910. Tafăl său,
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Toader Catană a căzut ca un erou în războiul de întregire.
Rămas orfan a crescut de mic în lipsuri de tot felul. Totuşi, 

priit dragostea şi vrednicia mamei, a putut urma cursurile Şcoalei 
Normale din Piatra-Neamt, pe care a absolvii-o în 1930. Termi- 
nnse Şcoala Normală cu mari sacrificii şi greuiăii materiale, dar 
odată terminată, se ridicau în faţa Iul altele şi mai mari, căci 
criza posturilor în învăţământul primar era in toiu. Din această 
pricină e numit abea în 1933. Primul an a funcţionat la Bălă- 
«ipştl în jud. Neamţ. In anul următor izbuteşte să se transfere la 
Ohlndăoani, de unde îi era originară sojia.

Pe ogorul şcoalei n’a avut când se afirma în mod mai deo
sebit, căci ia cajiva ani dela numirea lui, încep concentrările 
«lela cari a fost nelipsit.

Totuşi sufletele noastre, ale colegilor, ca şi cele ale să te
nilor din Ghindăoani, le-a câştigat imediat prin veselia lui, prin 
costumul na{ional pe care-1 purta tot timpul, prin vocea lui mi
nunată care făcea să se îniioare bo lile  bisericei şi sufletele cre
dincioşilor, atunci când cânta „Tatăl Nostru".

Nu era un vorbitor în senzul obişnutt al cuvântului, deaceea, 
p f cât posibil, ocolea ocaziile cari l-ar fi silit să vorbească în 
lu|a publicului. Şi totuşi odată, spre mirarea noastră, Vasile C a
tană a cerut insistent să vorbească.

Era la Z'.ua Eroilor. A vorbit, Dar nu mai era Vasile Ca- 
Innă cel de toate zilele. Era un altul, un transfigurat. Prin glasul 
Iul vorbeau toţi cei căzuji în cursul istoriei pentru apărarea a- 
< (•stui pământ—şi toată lumea îl asculta cu sfinţenie, căci vedea 
ca că de data aceasta nu avea de a face cu un obişnuit discurs 
ocazional.

Coleg iubit ! Ai fost dintre acei putini cari nu vorbesc 
decât ce simt şi îndeplinesc ceeace vorbesc. Pentru martirajul 
ISu, pentru jertfa ta cea sfântă, vom căuta să-ti păstrăm ne- 
ştearsa amintirea, împodobind sălile de clasă cu chipul tău vesel 
vi zâmbitor, ca duhul vitejiei tale să coboare în sufletele celor 
i•«* se vor perinda pe băncile şcolii — şi ne vei întări şi pe noi, 
‘ oci când vom şovăi, ne vom aduce aminte de martirajul tău şi 
*orn roşi, biruind apoi.

M. D av id -G h in d ăo an i



3crgu ®«pescu (Apcpct)

Locotenent de rezervă dintr’un Regiment de Infanterie, Bă- 
d ia Iorgu, cum îi ziceam noi cei mai tineri, mai mult pen* 
tracă  avea capul alb, era tipul moldovanului cu suflet deschis,

Iorgu Popescu

g a ta  oricând să te întâmpine cu o vorbă frumoasă şi un zâm
bet îngeresc de bunătate.

La prima vedere, oricine lega prietenie cu Iorgu Popescu, 
fiindcă în jurul lui radia o atmosferă de căldură sufletească, 
din care el părea că întinde braţele să  primească pe toţi acei
ce  şi*au întâlnit cu el drumurile în viată.

Elevii lui dela şcoală erau socotiţi de dânsul drept „co~
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pili mei", cărora le deschidea larg nu numai sufletul, dar şi 
punga. Oricând toţi „copii lui“ găseau la el cărţi de şcoală, 
cuiele şi mai ales bomboane.

Născut la Bălţăteşti, judeţul Neamţ în luna Ianuarie 1900,
a urmai tot aici şcoala primară. In toamna anului 1914, intră în
clasa I la şcoala normală „Gh. Asachi“ din Piatra-N.

In anul şcolar 1916-17, localul şcoalei fiind ocupat de ră 
niţi, se pregăteşte în particular pentru clasa 111-a, activând în a*
celaş timp ca cercetaş la spitalul de răniţi, inslalat în clădirile 
Săilor din Bălţăteşti. Urmează apoi la cursuri şcoala normală, 
pe care o absolveşte în 1920.

După terminarea şcoalei, îşi face serviciul militar ca vo
luntar, urmând Şcoala de Ofiţeri de Rezervă din Roman, unde 
obţine gradul de sublocot. de rezervă, fiind clasificat al 35-lea 
din 450 absalvenţi. Stagiul şi l-a făcut în Reg. 15 Dorobanţi.

In toamna anului 1921, intră în învăţământ şi funcţionează 
a şcoala din Neagra-Şarului, jud. Câmpu-Lung-Bucovina.

In anul şcolar 1922-1923 funcţionează la şcoala din Bălţă 
Ieşti, iar în toamna anului 1923, cere să fie numit la o şcoală 
din judeţul Cluj, unde să activeze la ridicarea şi întărirea ele
mentului românesc. In urma acestei cereri a fost numit la şcoala 
din s^tul Almaş jud. Cluj, sat cu jumătate de populaţie minori
tară. Acolo activează ca preşedinte al cercului cultural şi în
fiinţează un Cămin Cultural în sat.

Odată cu punerea în aplicare a legii Pregăiirii Premilitare, 
n fost numit comandant a! subcentrului Almaş, fiind avansat lo
cotenent de rezervă pe data de 24 Ianuarie 1936. După 15 ani 
de activitate în acest sat, îşi cere transferarea la şcoala din Bu» 
hulnila, jud. Neamţ, unde începe să funcţioneze din toamna anu
lui 1938.

In Sepiemvrie 1939 este concentrat în Rgt. 55 Infanterie la
o companie de mitraliere, unde se găsea când s'a început răz
boiul sfânt împotriva bolşevismului. ,

In Iunie 1941 scria unor colegi învăţători: „Măi puişorilor 
«Iacă cineva mi-ar fi dat toată lumea, n’aş fi mai fericit decât 
««unt când mă gândesc că eu cu câteva mitraliere şi vr’o 40 oameni 
Im cm parte dintre cei chemaţi să reîntregim hotarul ce am avut“ .

La o lună după ce scrisese aceste rânduri, în ziua de 8 
Iulie 1941, în lupteie dela Călăraşi, Lăpuşna, pierde cea mai 
mare  parte din oamenii Dictonului său. El trece singur la o mi
tralieră şi trage personal câteva benzi de cartuşe în inamicul 
•aipi rlor ca număr şi cade lovit de o schijă de aruncător, pe 
mitraliera lui dragă.

Oslaşii l-au înmormântat pe locul unde a căzui, lângă movilele 
■ Ir tuburi de cartuşe pe care  le trăsese pentru apărarea ţării.

Mai târziu a fost transportat la biserica din Călăraşi, stra
iului! pământurile pentru desrobirea cărora s ’a jertfit.



Un erou: £(• rez< ^piriJsn Sarcan«

Spiridon Barcan

A căzut un brad din munţii Neamţului. Au hăuit îndelung 
văile, a plâns mult pădurea.

Intr’un sat din Neamţ, o soţie îşi aşiepta nerăbdătoare so
ţul iubit plecat în bătălie. O mamă bătrână se ruga mereu Sfin
tei Fecioare să-i trimită sănătos copilul. La o şcoală primară,

20 S e p tem v rie  1941 — 20 M artie  1942

Se împlinesc şase luni de când un glonte, trimis cu ură 
de cei fără Dumnezeu, făcea să se prăbuşească la pământ unul 
din cei mai buni ofiţeri ai regimentului nostru.
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.>pllnţ>l micu|i şi nevinovaţi se întreabă în fiecare z i: „Oare
i Aiul vine Domnul 1“ Boabe de mărgăritar Ii se preling până 
Iu roitul gurii.

Inimi sfâşiate de durere, dar pline de credinţă în Dumnezeu...
*

Era o seară liniştită. Rar se auzea trosnetul vreunui proec- 
ill de artilerie. Fascicolele luminoase ale reflectoarelor Odesei 
pAreau nişte măturoaie uriaşe, ce scotoceau stăruitor orce col
ţişor pentru a nu lăsa să se strecoare niciun avion român 
■mu german.

Regimentul nostru trebuia să ocupe poziţie în fata satului 
Dnlnlk. Am mers într’uiia până după miezul nopţii. Eram obosiţi, 
dnr aşteptam nerăbdători zorile să pornim la atac.

Bolşevicii stăpâneau cota 66,8, de unde puteau observa toată 
mişcarea frontului nostru. Cota trebuia cucerită cu orce pre{.

Eram cu plotonul în drepta locotenentului Barcan. Am sta- 
lilllt legăturile la dreapta. Pornesc apoi la stânga către dânsul. 
M'om apropiat încet.

Pe m arginea unei gropi, cu capul rezemat de mână. loco
tenentul Barcan privea cota. A tresărit. 11 întreb de legături. îmi 
mspunde că le-a stabilit.

— „Mai trecem  printr’un botez de sânge, îmi spune. Ce 
/Ici ? Mult curaj şi credlnjă’n Dumnezeu. Trebuie să-i fugărim 
ţl de aici“.

Ne-am despărţit. Se luminează de ziuă şi bolşevicii înce- 
iniHeră să bată cu aruncătoarele Brandt. M‘am târât până la un 
wlfipost şi aşteptam pornirea la atac...

A doua zi aflu la ambulantă că ieri a a murit şi locote
nentul Barcan.

— „S’a ridicat să observe m işcarea flancurilor, îmi po
vestea un camarad. Un glonte îl isbeşte în cap şi-l doboară fără 
nit mai poată spune ceva“.

Peste câteva zile, printre crucile din cimitirul satului Iosef- 
tlinl se mai înăl}a una:

„Aici
odihneşte robul lui Dumnezeu 

Lt. rez. Spiridon Barcan 
dintr’un reg. de inf.

20 Sept 1941“.
*

Mereu îmi apare figura sa înainte. înalt, voinic, plin de 
vl<*n|â; totdeauna cu gust îmbrăcat. Merge încet. Vorbeşte cu 
io|l cei întâlniţi în cale, zâmbeşte, dă sfaturi şi pleacă.
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Scum p co leg  ş i f ra te  m ai m are ,

Ai plecat dintre noi tocmai când dorul de vieajă era mai 
intens şi puterea de muncă mai mare. Cât de mult dorea-io 
vieajă nouă, liniştită, în care să lucrezi clipă cu ciipă pentru ri
dicarea neamului prin şc o a lă ! Adesea îmi spunea :

— „Dumnezeu ne-a apărat până acuma. Tot în el ne e 
nădejdea. Vom merge sănătoşi acasă. Vom fi amândoi la a- 
ceâaşi şcoală şi vom munci împreună. Nu te bucuri ?.. Dar tre- 
buesc şi jertfe. De va trebui ne vom jertfi. Pentru împlinirea or- 
cărui lucru m are s e  cer jertfe mari. I(i aminteşti de legenda 
Meşterului Manole ?“..

Suflet scump şi drag, odihneşte în pace. Cei ce te-au cu
noscut nu te vor uita.

înv . N. M ihailescu



« l o a r a  A l *  't â v a w c s ţ*

Printre cei care şi-au jertfit viata pentru reîntregirea Patriei 
•*!<• şi învăţătorul Ioan Al. Crivăţ.

Cu gradul de elev Plot. T. R. în armată iar în învăţământ,

loan Al. Crivăţ

nvând gradul II, la chemarea tării, răspunde cu tot sufletul, lă- 
iund plotonul de copii dela şcoala Ruseni — Borleşti şi luând
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sub comandă plofonul de ostaş,! cu cnrn l u p t a  <I<-1n treccrea> 
Prutului, până cade de glonlele duşmnnuliit roşu, nul» zidurile
Odesei.

A absolvit şcoala Normală „V. Lupu" din Inşi In nnul 1927„ 
după care a fost numit ca învăţător in Bnanrnbln, ntuU* In timpul 
stagiului a luptat pentru înlăturarea nnallnbctlnmulul, ce olft^luia 
în voie, în m asele românilor basurnbeni, (iiin|l anume (n nrenstă 
stare, de către foştii stăpânitori.

I-a fost sortit ca să reia din nou, lupln, Inilt d« dnln nccosta, 
să  doboare definitiv, pe acei care se gând ti nu « ft şt vor mai 
putea impune din nou planul diabolic de robire şl Întuneric, a- 
supra fraţilor noşlrii de peste Prul.

După terminarea stagiului, glasul bunicului ;>nu I lYodorescu, 
fost învă|ălor şl a totului «Aii Alecu Crivăţ liivftţritni Iii satul 
natal Ruseni, îl cbcmti, pentru contlnuaren muncii şl menţinerii 
făcliei aprinse de el, chemare c«re-l IJkcu nft ««• IrmiMferc pentru 
contlnuaren muncii începută de ei pe ogorul şcoolet.

intr’un timp, relativ scurt, reuşeşte prin muncn «n neprecu
peţită, să ridice şl mai sus nivelul economic şi cullurol al sa
tului şi să transforme localul de şcoală într'un adevărat cămin, 
pentru copii.

Biblioteca şcolară, cantina şcolară, lucrările pregătitoare 
înfiinţării unui cămin cultural sunt mărturii vii a muncii depusă 
de fostul învăţător Ionel C riv a t; iar procesele-verbale cu cali
ficativele date de organele de control, evidenţiază cu prisosinţă 
calitatea de educator şi gospodar harnic a aceluia care s ’a jertfit 
în acest răsboi sfânt a Ţârii noastre.

Absolvind Şcoala de Ofiţeri de Rezervă — Bacău, cu gradul 
de elev Plot. T. R., din primele zile ale răsboiului lasă condu
cerea şcoalei, la temelia căreia a pus suflet din sufletul lui şi 
încadrat în Regimentul 55 Inf., ia parte la toate luptele sorocite 
acestui regiment, ajungând până în faţa localităţii Dalnik.

In marele lupte dela Vacarjany—Dalnik, Batalionul său este 
varsat la o divizie de grăniceri cu misiunea de a întări Regi
mentul 2 Grăniceri, depe acea poziţie.

In luptele ce s au desfăşurat in zilele de 1 şi 2 Oct. 1941» 
Ploi. T. R. Crivăţ Al. Ioan cade, lovit de gloanţele duşmane şi 
înmormântat în cimitirul, organizat de Reg. 2 Grăniceri, din satul 
V acarjany— Ucraina.

O  telegramă din 5-XI-1941, trimisă de către Cd. Reg. 2 Gr., 
anun|ă pe cei 2 copilaşi scumpi, Geta şi Victor, pe mămica lor 
nemângăita, pe părinţii şi fraţii lui dragi că :

„Elevul Plot. Ioan Crivăţ a căzut în luptele din jurul sa
tului Dalnik în ziua de 2 0 c t. 1941“ .

C onst. T ic »



Note biografice

£roul înva fuior ^kcrasim D* 3oan

5ul>locol. rezerva*

Nftncul iu anul 1912, în snlul Ţibucanii de sus corn. Păstră- 
veni jud. Neam| — fiu al săteanului fruntaş Dumitru Gherasim  — 
Şcoala primară a absolvit-o în satul natal, fiind unul din cele 
mat bune elemente ale satului.

Apreciindu-I zelul de muncă învăţătorul său d-l Teodor Bâr- 
lădeanu, a îndemnat pe tatăl său să dea pe Ion la şcoala nor
mală. pe care a absolvit-o în anul 1932 la Piatra-Ncam} — reuşind 
printre primii din promoţia sa.

Numit cu titlul provizoriu la şcoala prim ară din Cimişeni— 
Lăpuşna, unde a lăsat o frumoasă amintire depe urma prodigi
oasei activităţi pe care a desfăşurat-o ca tânăr învăţător.

Transferat în anul 1935, în satul natal, a început a activa 
cu însufleţirea de care  era pătruns alături de colegii săi pentru 
ridicarea satulut său drag.

Intre timp s’a căsătorit cu văduva regretatului învătător- 
director din Ţibucani, Ştefan Lefter răpus de o boală nemiloasă 
în 1935.

Concentrat aproape conţinu din 10 Septembrie 1939, răz
boiul sfânt al nostru contra bolşevicilor l-a găsit în fruntea uni- 
iătii sale pe care o instruise cu elan, gata de a-şi face datoria 
până la capăt. In nenumărate acţiuni ale unităţii din care face 
parte s ’a distins în totdeauna prin conştiinciozitatea şi curajul său. 
Dar destinul crud a făcut ca tânărul sublocot. de rezervă să cadă 
printre primii eroi, în luptele grele ale unităţii sale dela Balta- 
Ucraina.

Un proectil duşman a curmat firul unei vieţi, printr'o încle
ştare supremă a morjii pentru Patrie şi Cruce. A fost înmormântat 
intre ostaşii săi dragi în satul Petrovca-Ucraina.

Moartea pe care o sfidase cu nepasare adeseaori, l-a răpit 
pentru totdeauna din mijlocul celor dragi ai săi.

II plâng în veci neconsolaţi, soţia sa pentru a doua oară 
văduvă, dimpreună cu cei trei copilaşi ai săi.

Veşnlcă-i va fi amintirea între noi, pe care vom păstra-o 
ca o nepreţuita jertfă a datoriei. Domnul să-l odihnească în pace !

Vasile Iovu, învăţ.
Ţibucani-Neamt



Sh ccv^lie '€c(csn*

Născut la 21 Aprilie 1916 in comuna llungu, jud. Neamţ» 
După ce absolveşte cursurile şconlel primare din comuna 

natală, se , înscrie şi reuşeşte la examenul de admitere penfru

Gheorghe Cotosa

Şcoala Normală de băieţi Pialra-NeamJ, în anul şcolar 1928-1929.
C a elev, se impune repede atât prin purtarea excepţională 

cât şi prin silinţa la studii, fiind clasificat în fiecare an prin
tre primii.
încă din clasa IV a fost rem arcat ca elev serios şî dotat cu o 
m are putere de muncă, fapt ce a determinai secretariatul şcolii 
să-i încredinţeze unele lucrări de cancelarie, pe care, chiar din 
primele zile le-a dus la bun sfârşit.
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Cu trecerea anilor, prin purtarea excepţională ce a avut, 
cât şi prin bunăvoinţa ce a arătnt-o oridecâteori i s ’a încredin
ţat o lucrare, a (ost utilizat, neoficial, dar efectiv, la lucrări de 
secretariat.

In 1937, absolveşte şcoalu normală, iar la examenul de ca
pacitate pentru obţinerea diplomei de învăţător, |inut, pentru pri
ma dută la ,.Centrul laşi", „G ică" cum îl numeam în intimitate, 
dă dovada unei bune pregătiri profesionale ţi se situiază printre 
cei dintâi, ftind clasificat al 16-lea pe centru şi al 3-lea pe şcoală.

Absolvent fiind, a ocupat, rând pe rând, postul de peda
gog şl ajutor de secretar, funcţii în care nu şi-a desmintit o 
clipă calităţile de priceput şi muncitor.

După terminarea Şcoalei Militare de Ofiţeri de Rezervă, pe 
care a absolvit-o cu succes, s ’a înapoiat tot la şcoala normală, 
pe care o absolvise şi pe care a iubit-o cu adevărat, conti- 
nuându-şi funcţia de ajutor secretar, la care  s’a adăugat, de 
astă dală, şi cea de ajutor de comandant al Subcentrului Pre- 
militar. Şi în acest nou post a făcut dovada pregătirei tem ei
nice şi a puterei lui de muncă.

Pare că-1 văd îm brăcat în frumoasa uniformă a Vânăto
rilor de Munte, cu bascu-i tras pe o parte, când pleca la con
centrări, vesel şi plin de voie bună.

Nu-mi venea să cred că în fata mea este fostul elev Co- 
tosa Gheorghe, pe care-1 cunoşteam din clasa I şi care cres
cuse sub ochii mei.

La întoarcerea din concentrări, sau în scurtele permisii, 
îmi vorbea de noua instrucţie şi mai ales de felul cum se ma
nevrează mitraliera „Z. B.“, cu atâta convingere, încât adesea 
regretam că nu sunt tânăr. Şi nu ştiu cum arată Z. B.-ul despre 
care-mi vorbea Gică.

Mă simţeam mic şi-l admiram în tăcere.
Ne-am despărţit plecând fiecare la datorie. Eu la unitatea 

mea, iar el la Batalionul lui de Vânători de Munte, despre c a 
re-mi vorbea întotdeauna cu o admiraţie nemărginită. Ne-am
scris şi ne-am schimbat gânduri şi impresii. Am auzit, apoi, că 
undeva, pe pământul scump al Basarabiei, în care dorea să fie 
învăţător, a făcut într’adevăr dovada că ştie să mânuiască Z.B.-ul, 
de care-mi vorbea. Ml-am amintit, şi abia atunci mi-am explicat 
dece iubea mitraliera.

Batalionul din care făcea parte a înaintat glorios şi zilnic 
Gică, şi acolo ca şi la şcoală, s’a situat printre primii.

La 27 Septembrie 1941, în luptele dela Maiaya-Belosyorka 
Ucraina, a căzut, după cum anunţă depeşa unităţii militare, glo
rios, pe câmpul de luptă, cu mâna, probabil, tot pe Z-B-uI lui drag.

Ne plecăm smeriţi în fa{a celui ce pământeşte a fost



26 A P O S T O L U L

Gheorghe Cotosa. Sufletul Iui de Erou, deacolo de sus, veghează 
la împlinirea idealului nostru, a tuturor.

Scurtă i-a fost vieaţa pământească, dar mare şi bogată 
fapta. Exemplul lui va fi viu între noi şi va servi şi altora.

Nu*l plângem, fiindcă Eroii nu se plâng, ci se glorifică.

Ion A rn ău tu
Secretarul contabil al şcolii normale băieţi 

Piatra-Neamţ



V a s a l e  § k *  V o s î l t u

Cccdensnl de rezerva din 3nfanlerîe>

Cuminte şi liniştit, a trecut prin viată fără să încurce pe 
nimeni. Două lucruri îl p reocupau: să-şi poată face datoria cât 
mai bine şi pentru aceasta totdeauna avea la dânsul câte o 
carte în care citia chiar mergând pe drum şi să-şi poată ajuta 
fraţii mai mici, care învaţau prin şcoli. Şi-a făcut o datorie de 
onoare din ridicarea fraţilor săi şi a reuşit foarte bine. Pentru 
acestea a muncit din greu şi a  dus o viaţă foarte modestă. A- 
ceastă viaţă lipsită de sgomot, va servi de model elevilor lui 
dela şcoalele din Văleni, Isvoare şi Cut, precum şi sătenilor îi» 
mijlocul cărora şi-a dus viaţa.

Vasile Gh. Vasiliu s a născut la 14-XII-1906. După ce a 
term inat şcoala prim ară, a urmat şcoala Normală de învăţători 
din Piatra-Neamţ, pe care a absolvit-o în 1927. Avea gradul II 
în învăţământ.

A căzut în luptele din faţa Odesei in ziua de 2 Octomvrie 
1941, cu aceeaş linişte senină cum şi-a tră it viaţa.
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Cocdcncnl Je rezerva Jîn 3nlanl«pîv<

Originar din satul Certieni, .lud. Neamţ, a  fost învăţător în 
satul său natal dela începutul cariercl.

Fiu al unei familii cu însuşiri deosebit de frumoase, Vasile 
I. Vasiliu era tipul învăţătorului de sat, gospodar şi aşezat.

Toate socotelile vieţii lui stăteau închise ca Intr’o tăbliţă, 
în inima sa. Vorbea foarte puţin, dar nici odată fără rost.

S’a căsătorit din timp şi a dăruit ţării câţiva copii, care-şi 
vor aminti cu sfinţenie despre blândul şi iubitorul lor tată. Iubea 
cu ardoare pămăntul ţării şi a muncit cu toată silinţa să lumi
neze pe acei ce-l stăpânesc, pentru a fi vrednici şi conştienţi de 
rolul social şi naţional ce le este încredinţat.

Conştient că înflorirea Statului se bizuie pe temeinicia go
spodăriilor săteşti, şi-a întemeiat, cu multe sacrificii, a gospo
dărie care poate servi de exemplu acelora pe care i-a povăţuit 
toată  viaţa sa.

La chemarea Ţârii a plecat să-şi facă datoria şi s ’a jertfit 
pentru gloria şi dreptatea ei.

Pentru veşnicie va stărui în sufletele celor ce l-au cuno
scut, chipul învăţătorului Vasile I. Vasiliu, blând, tăcut şi iubitor 
de oameni şi de natură cu care se simţea înfrăţit.



3oan Darie*

S u k lccd cncn l de rezerv a  d in  3nla«iler*e«

Nepot al învăţătorului Constantin Darie din Dobreni, unde 
s ’a născut în anul 1914, învăţătorul Ioan Darie era unul din co
legii din generaţia tânără, care promitea foarte mult. încă depe

Ioan Darie

băncile şcoalei s’a rem arcat ca un element cu însuşiri foarte fru
moase.

A fost învăţător la şcoala din Cuejdiu Comuna Gârcina, 
Judeţul Neamţ.

Prin felul cum îşi facea datoria ca şi prin sufletul lui ales
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şi-a atras imediat respectul şi dragoastea sătenilor, care-1 iubeau 
foarte mult.

îndată ce a fost numit învăţător, a început adunarea fon
durilor pentru construirea unui local de şcoală în sat. A conti
nuat organizarea corului bisericesc şi popular, întemeiat de în
văţătorul ce fusese înaintea lui.

Iubea satul şi copiii; aici, între copii şl săteni îşi petrecea 
toate clipele vieţii şi nu lipsea dintre ei la nici o sărbătoare 
m are. Pentru aceasta vestea căderii lui pe câmpul de onoare a 
umplut satul de durere, dar şi de mândrie, căci învăţătorul lor 
le-a dat prin jertfa sa cel mai strălucit exemplu de iubire de ţară.

A căzut la 15 Septemvrie 1941 In luptele dela W acarjani.
Sătenii lui dragi, după ce I*au pomenit cu sfinţenie, au 

luat iniţiativă de a-i ridica în sat un monument, pentru care au 
şi adunat o parte din fonduri.



N .  |  f» W *  V
■colac ^aina«

Suklccelencnl J c  re zem a  d in  3nlanlcrîe>

N. Găină, tânărul cu ochi albaştri de o strălucire uimitoare 
avea totdeauna o înfăţişare dârză şi plină de energie. In învă
ţăm ânt ca şi’n arm ată era iubit de toţi. Elevii lui erau to tdea
una vrăjiţi de glasul Iui dulce şi sonor. In clasă, la N. Găină 
era o atmosferă de familie, pentru care elevii învaţau cu toată 
dragostea aşa că înrâurirea lui asupra elevilor se facea din plin. 
Cu fiecare nou întâlnit intra în vorbă şi’n puţin timp descreţea 
fruntea oricui. In oştire era comandantul de ploton iubit de o- 
staşi, camarazi şi superiori. Cine nu şi-l aminteşte cum în fruntea 
plotonului său, m ergea dârz cu capul sus şi cântând „noi inimi 
tinere".

Ostaşii erau una cu comandantul, sullet din sufletul Iui, 
urmat orbeşte ori unde şi ori când. Cei răm aşi îşi amintesc cum 
îi ducea la luptă, prezent peste tot, cum singur s’a aşezat la 
piesa de brandt şi a început să împroaşte m oartea în duşmani 
la Vajny-Transnistria. Apoi îşi amintesc cu durere cum în toiul 
focului o schijă duşmană a lovit în frunte pe bravul lor com an
dant care a murit în floarea vârstei, la 28 August 1941.

Un camarad, Catana, mort şi el la datorie, îmi povestea 
după câteva zile :„am găsit pe Găină cu mâna încleştată pe un 
proectil de brandt, pe care şi mort I-ar fi trimis duşmanului". In 
scurta lui viaţă de 27 ani, s’a dăruit şcoalei, s 'a  dăruit din plin 
ţării aşa cum mulţi învăţători au înţeles să se dăruiască totdeauna.

Originar din Bicazul Ardelean, de unde a venit în judeţul 
Neamţ în 1940. învăţătorul Nicolae Găină era tipul omului vesel, 
cu sufletul deschis şi înzestrat, ca o grădină, cu tot ce-i frumos.

Nu cruţa nici o oboseală pentru împlinirea datoriei şi parcă 
se aude şi acum glasul Iu i: „Şi de o fi să  cădem, nu vom 
cădea înainte de a doborî cel puţin câte 10 bolşevici pentru 
fiecare dintre noi*.

Şi visul i s’a împlinit, căci lângă trupul lui sfârtecat a fost 
găsit un morman de cadavre inamice.



Caurenfu Scpni

Slolcnîcr 3 >« 3 1 * Jin «Infanterie*

S’a născut la Boteşti, com. Girov, Jud. Neamţ în anul 1907.
A urmat şcoala primară în satul natal, iar apoi şcoala nor

mală, pe care a absolvit-o în anul 1927, în Piatra-Neamţ.
Avea gradul 11 în învăţământ şi era titular la şcoala din 

Cut, com. D-va Roşie.
Căsătorit, cu trei ccpii.
Învăţătorul Laurenţu Popa era înzestrat cu un deosebit ta 

lent muzical. Glasul lui încălzea atâtea inimi şi cutremura boi
tele bisericilor şi pereţii şcoalelor, unde se găsea el.

Gata oricând să-şi risipească energia pentru slăvirea lui 
Dumnezeu în biserici, făcea adesa zeci de km. pe jos ca să 
cânte în vre’o biserică.

In toate reuniunile învăţătoreşti ca şi în mijlocul ostaşilor, 
Laurenţu Popa înălţa şi înveselia pe cei depe lângă el prin gla
sul lui ieşit dintr’un trup firav, dar plin de inimă.

Cu toate gerutăţile cu care a trebuit să lupte în viaţă, şi-a 
făcut datoria conştiincios la şcoală. Şi-a întemeiat o foarte fru
m oasă gospodărie, în satul Isvoare şi a culminat prin jertfa sa pe 
câmpul de onoare în ziua de 8 Iulie 1941 la Călăraşi (Lăpuşna).



ĵatirîl jîmîcncscu*

SU Icnicr 3 >» 3 Î> clin 3 nfanlerîe»

Puţini dintre cei ce l-au văzut pe Gavril Simionescu, cu 
chipul lui firav, tăcut şi timid, îşi vor fi dat seam a că în sufle
tul Iui, el închidea taina unui suflet aşa de frumos, care avea să 
dea cândva exemplul viu al jertfei de sine pentru victoria ar
matei noastre.

El a tăcut cât a trăit. Acum îi g răeşte, pentru noi toţi, 
fapta lui m ăreaţă.

învăţător la o şcoală cu puţine posibilităţi, el muncea în 
taină pentru ridicarea ei, sub toate raporturile.

Datoria către Ţară, a cărei chemare el a înţeles-o aşa de 
frumos, a curm at trudnica lui muncă de fiecare zi, pentru lumi
narea copiilor printre care se amesteca cu a tâ ta  bunătate.

Aceştia îşi vor aminti întotdeauna că prin ochii lui vioi şi 
din inima lui tainică, a  pornit către ei aşa de multă dragoste şi 
toate gândurile frumoase pentru ridicarea lor.



3 nv«ft9<s!ea*a8 Oblon fteculcsa*
M cslcacân m '€alu m Ncamfi

Secerea nemiloasă a morţii a mai răpus încă una din vieţile 
dascălilor noştri în acest războiu sfânt: a învăţătorului Neculai Oblon 
din satul Mesteacăn, Corn. Calu.

Ca şi’n războiul trecut, tributul marc de sânge, Iau dat şi acum 
fot învăţătorii, în fruntea ţăranilor lor, pe cari pană cri ii avusese 
în şcoală sau la pregătirea premilitară, sau muncind cot la cot în 
cadrul Căminelor Culturale.

Născut la 3 Februarie 1911, în satul Nechit, Com. Mesteacăn, 
învăţătorul Neculai Oblon, îşi pctrece copilăria până la 10 ani în 
acest sătişor de munte. Acest cadru de natură patriarhală, simplitatea 
vieţii de sat, au avut influenje hotărîtoare asupra formării caracterului. 
Moartea de erou a tatălui său în răsboiul de întregire, pe colinele 
sihastre ale munţilor noştri, a hărăzit poate ca şi fiul să contribuie 
cu sacrificiul vieţii, la reîntregirea de peste 25 ani.

Orfan fiind, peregrinează pela toate rudele din Necliit, Tâzlău 
şi Zănesti, până când este luat sub îngrijirea orfelinatului „Olga 
Sfurza“ dela Iasi.

Intre anii 192ÎT şi 1934 face şcoala normală „Vasile Lupu“ dela 
Iaşi, distingându=se ca element muncitor, perseverent şi conştiincios.

Terminând şcoala normală şi neavând loc în învătământ face iar 
cunoştinţă cu lipsa, ce i*a fost nedeslipită. Nu se descurajează însă. 
Printre lucrătorii umili ai lucrărilor de exploatare a pădurii Tazlăului, 
îl vedeai şi pe el cu tapina în mână sau cu uneltele de făcut dranija. 
Vorbea în el încăpăţânarea ţăranului nostru în veşnică luptă cu natura, 
cu condiţiile de viafă aspre, cu aceiaşi natură prea pu(in darnică, care 
nu*şi descopere comorile sale, decât celor cari stiu să presevereze.

Primul an de apostolat şi-l făcuse în anul 1936*3f la şcoala 
din Filioara, al doilea în Ipofeştii»Sucevei. Nu-i cunoaştem activitatea 
din aceste sate, dar judecăm după roadele avute la şcoala din Ru* 
senUBorleşti şi Mesteacăn com. Calu. Desigur că toate seriile de elevi 
cari au trecut prin mâna lui modelatoare vor purta pecetea persona* 
litătii lu i: ordonaţi, disciplinaţi, muncitori şi perseverenţi ca si dascălul 
şi educatorul lor.
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In lunile Iunie şi Iulie 1940 face şcoala militară de ofiţeri de 
rezervă dela IW ău, pe care o absolveşte cu succes.

In Decembrie 1940, pune baza unei familii exemplare, prin 
căsătoria cu D»na Constanta Ciupercă, fica eroului învăţător Constantin 
Ciupercă din Com. Mesteacăn.

De aici parcă soarta lui e hotărîtă de aceste două extreme 
ale vie|ii lu i: moartea de erou a tatălui şi a socrului său. Destinul 
lui crâ hotărit parcă de aceşti predecesori, pentru a întări şi confirma 
versurile:

„Din stejar, stejar răsare şi din vultur, vultur naşte".
La 28 Maiu 1941, la glasul mistic şi dureros al tării cu 

trupul sfâşiat, părăseşte şcoala lui iubită, unde funcţionase ca titular, 
două frânturi de an şi unde condusese cantina şcolară cu mult suflet 
şi multă pricepere, părăseşte pe dragii lui copii, pentru a căror lu» 
minare şi bună creştere îsi dase suflet din sufletul său şi inimă din 
inima sa, părăseşte pe iubita lui soţie cu care nu avusese fericirea 
să trăiască decât câteva luni şi pleacă acolo undezi cheamă dragostea 
de neam şi de moşie.

începe războiul în comp. III din Reg. 67. In fruntea plofonului 
său înfruntă toate greutăţile luptelor dela Călăraşi şi Chişinău, dela 
10—25 Iulie. In fruntea ţăranilor nemţeni şi băcăuani, dase dovadă 
că e la înălţimea jertfei înaintaşilor săi.

P e  frontul O desei intră cu un bata lion  afectat diviziei de G ardă 
în sectorul Dalnic. Ş i aici în fruntea aceloraşi ţărani răriţi m ult de 
focul ucigător bolşevic, înfruntă toate atacurile sângeroase şi crâncene 
ale Ruşilor. In acest sector al frontului ia parte la multe atacuri contra 
centurei de foc şi de beton a cetăţii O desa.

In atacul din dimineaţa zilei de 18 Septembrie, un glonte 
vrăjmaş îl străbate în regiunea inimii şi cade în fnintea plotonului 
său cu ultimul strigăt „Inaite băeţi, dreptatea c cu noi". Oricât de 
scurtă va fi fost agonia lui, totuşi ca’ntr’un caleidoscop, înainte 
de a»şi da sufletul, şi»a filmat prin fa|a conştiin|ii, într’un ritm fulge* 
rător, toată via(a sa plină de dureri, săracă în bucurii.

Ş i în acea frumoasă dimineaţă de toamnă s ’au peregrinat prin 
faţa conştiin|ei lui, întregile serii dc copii pe cari i»a educat. T o t aşa 
de repede şi*a revăzut cunoscuţii, prietenii şi rudele. Iar la urmă 
cu gând de»a opri cât mai mult această vedenie şi-a revăzut sofia 
ţuî iubită, amintindu*şi dc scurta-i căsnicie, cu lot şiragul de bucurii.

In sufletul lui se va fi încins o luptă între dorinţele pământeşti 
de a rămâne mai departe pe acest pământ din care gustase atât de 
puţine bucurii şi între dorinţele sufletului care cerea să se urce la 
acel lung şirag de eroi şi să se integreze aslfel în neant de /eşnicie.

In după amiaza zilei de 19 Sept., corpul lui neînsufleţit şi 
însângerat este înmormântat în cimitirul desrobit al Friedenthalului,
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unde sub o cruce cu inscripţii abia vizibile, rămâne sfrajă a româ
nismului creştin contra bolşevismului sălbatic.

Mai târziu când liniştea şi tihna se vor aşterne iarăşi peste tara 
noastră mult încercată, rămăşiţele lui pământeşti vor fi aduse în cU 
mitirul lui drag, Mesteacăn.

In sufletul copiilor din Filioara, IpoteştiUSucevei, Ruşeni şi 
Mesteacăn, chipul lui blând, va trăi mult timp în amintirea lor.

In şcolile din aceste sate, unde a muncit cu atâta drag la lumi
narea celor mici sub flacărea plăpândă a unei candele, copii şi săteni, 
colegi şi prieteni vor putea vedea fotografia chipului său şi faptele lui 
de arme imortalizate în cartea de aur a eroilor locali.

Dela acest chip şi dela aceste fapte, urmaşii vor lua pilda 
iubirii de {ară, pilda sacrificiului- fără a precupeţi nimic.

In faja acestui chip şi a memoriei lui, în fata acestor fapte 
de arme, în fa(a acestei jertfe, copiii şi sătenii vor jura să fie vrednici 
de sacrificiul lui.

C onst. B o tez
B o rîeş t i



€cns!anlin VI osc*

Cocolenenf Jc rezerva Jin Vânâlcrii Je Munlc>

Refugiat din Ardeal în toam na anului 1940, învăţăţorul 
Constantin Vlase a fost încadrat la şcoala din Bicaz, Judeţul 
Neamţ, unde a funcţionat tot timpul până Ia declararea războiu
lui, în Iunie 1941.

înainte de refugiu, a fost învăţător la şcoalele din Ticoş 
şi Bicazul Ardelean, Jud. Ciuc.

La toate şcoalele unde a funcţionat, Constatin Vlase a lă 
sat urme adânci, datorită conştiinţei cu care înţelegea să-şi în
deplinească misiunnea. Era un dascăl luminat, activ şi foarte 
muncitor.

Născut la 17 Noemvrie 1910, în com. Ghergheasa, judeţul 
Rămnicul-Sărat.

Avea gradul II în învăţăm ânt.
Căsătorit cu D-na Veronica Vlase, tot învăţătoare, are un 

copil, Ovidiu.
In afară de activitatea misionară de învăţător, el a fost în 

toate satele pe unde a trecut, comandant al Subcentrelor Pre
gătirii Premilitare, iar în Ticoş şi Bicazul Ardelean, a fost şi di
rector de şcoală.

In toate aceste situaţii, Constantin Vlase a da t strălucite 
dovezi de bun român şi bun gospodar.

In Iunie 1941, a plecat, cu totul avântul Iui tineresc, să-şi 
apere ţara de cotropitorii, pe care el îi ura mai mult decât 
oricare alţii.

Când a căzut, în fruntea ostaşilor cu care plecase la luptă, 
le-a supus acestora: „Mergeţi înainte, băieţi, şi nu uitaţi nici un 
•colţ de pământ românesc*.

Alexandru Gh. lliescu.
B ic a z .



Vasile Muslcai

Sublocotenent Je  rezerva din 3nlanterle»

A fost învăţător la şcoala din Audia, comuna Hangu, 
Judeţul Neamţ.

Tânăr şi inimos, Vasile Mustea era un răsfăţat în cercurile 
cunoscute.

Totdeauna Ia datorie, era stăpânit de un simţ al dreptăţii, 
foarte desvoltat.

Sârguincios şi mândru, în înţelesul bun al cuvântului, avea 
ambiţia totdeauna să fie cel dintăi la datorie.

A fost unul dintre cei dintăi jertfiţi pentru isgonirea 
duşmanului care ne călcase ţara.



J V îc e lc s e  C u p a ţ c u .

Caporal 3 . » .  din a rm a  Vânâlcrîlcr>

Fost învăţător la şcoala din Pârăul-Runc comuna Buhuş, 
judeţul Neamţ.

Originar din com. Ştefăneşti, jud. Botoşani, unde s’a năs
cut în ziua de 12 Noemvrie 1909.

Căsătorit, cu 2 copii.
Avea gradul II în învăţământ.
Căzut la 12 Septemvrie 1941, în luptele dela Friedenthal- 

Transnistria.
Nicolae Lupaşcu era un învăţător liniştit şi muncitor. Foarte 

iubit de elevii şi sătenii lui, el a  activat în toate domeniile de 
muncă ale învăţă to rilo r: a organizat şi condus cor bisericesc, a 
activat la Pregătirea Premilitară etc.

Era stim at şi iubit de colegi, între care se rem arca prin 
pregătirea sa pedagogică, pe care a completat-o, după term ina
rea şcoalei normale, prin cursurile speciale ce a urm at la Uni
versitatea din Cluj, sub conducerea D-lui prolesor Ştefănescu- 
Goangă.

Ca ostaş, prin purtarea şi curajul său, avea încrederea şi 
respectul celor cu care a luptat împreună, până a căzut împli- 
nindu-şi datoria până la capăt.



Selru €impoeşu.

Sublccdcnenl de rezerva J!n 3nfan(erîe*

Pe sublocotenentul de rezervă Cimpoeşu Petru  l’am cuno
scut destul de bine pe câmpul de luptă. Venise la batalionul 
nostru în zilele acelea sângeroase de Iulie de la Călăraşii Lă- 
puşnei, să ia comanda plotonulni în frunte căruia căzue eroic 
învăţătorul şi locotenentul de rezervă Gheorghe Hasnaş din 
Cristeştii Botoşanilor. Era plin de avânt §i de bărbătească încre
dere, cu toate încercările grele din luptele la care luase parte 
până atunci. Din făptura sa chipeşă şi energică, din pornirea sa 
indeferentă şi curajoasă, văzusem  în noul cam arad, un luptător 
de elită ce avea să se distingă într’adevăr în tr’un mod destul 
de strălucit în luptele de mai târziu.

Prima parte a m isiunei noastre se term inase cu bine. Nu 
mai puteam  întrevede nimic pentru viitor; care ar mai fi rolul 
nostru. Insfârşit în tr’o zi primim ordin de m arş cu destinaţie 
necunoscută. Plecăm. După m ulte zile de drum îndelungat prin 
stepele Ucrainei, ocupăm poziţie, în noaptea de 6 spre 7 Sep
tembrie, la Vigoda pe frontul Odesei. Inamicul aici atacă to t 
mai înverşunat. Zile şi nopţi dearândul ne găsim  sub bubuitul 
şi sinistrul vuiet al m orţii. Schimbăm poziţii după poziţii, 
sector după sector, în m isiuni tot mai grele. In tim pul acesta, 
plo toanele noastre ocupă adesea am plasam ente tot m ai apro
piate ; noul cam arad este lângă mine, încât îl cunosc tot mai 
bine şi găsesc în el un suflet foarte ales şi o inim ă de viteaz. 
Nu cunoştea frica de m oarte, ci o înfrunta cu eroism. Misiunile 
grele ce i se încredinţează sunt îndeplin ite cu m ultă bărbăţie. 
In tr’o zi, este  a tacat puternic în tr’un sector unde flancul era 
desco p erit: luptă la disperare şi prin dârzenia şi iscusinţa sa, 
reuşeşte să salveze un întreg regiment dintr’o situaţie  foarte 
critică. Pericolele îl încercară la to t pasul, m oartea îl pândeşte 
m ere u : târându-se în tr’o zi din groapă în groapă, sub ploaia 
de gloanţe, până la oamenii săi pe care îi inspectează şi îm
bărbătează, găseşte la întoarcere adăpostul său distrus de un 
proectil de Brandt ce căzuse direct, în lipsa sa. A ltă dată  la
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28 Sept., în sectorul de Palyjewo explozia unui proectil căzut 
la câ{iva metri, îi perforează casca care se găsea la câţiva 
centim etri de dânsul.

încep seria atacurilor hotărîtoare în care se distinge prin  
avântul său, şi însfârşit greaua m isiune de-a cuceri satu l Gnilia- 
cowo. In zorii zilei de 12 Octombrie, ce pun capăt unei nopţi 
de adevărat infern, ni se anunţă pregătirea de atac. La ora 9,30 
pornim înainte prin ploaia de gloanţe pentru executarea celei 
mai grele misiuni de până acum. Sus pe creasta dealului din 
partea  opusă a satului, artileria noastră deslănţuia un baraj 
n im icitor: totul apare ca în tr’o m are de praf şi fum. Inamicul 
nu cedează : răspunde vijelios cu foc puternic de m itraliere 
şi artilerie. Sub privirile noastre se prăbuşesc case în  care se 
găsea încă populaţie civilă.

In învălm ăşeala aceasta pe viaţă şi pe moarte, subloco
tenentul Cimpoeşu, ce ocupase din tim pul nopţii o poziţie foarte 
înaintată, pătrunde, prin surprindere, în liniile inam ice ; bolşe
vicii îngroziţi o iau la fugă, unii sunt făcuţi prizoneri sau cad 
sub focul nimicitor al a tacatorilor. Pe tot sectorul lupta este  
foarte înverşunată; prizonerii curg mereu, m itraliere inam ice 
instalate prin poduri de case seceră la disperare. Abia spre 
seară reuşim ca să depăşim satul şi să ajungem în faţa unor 
linii foarte puternic întărite, unde ne oprim. Inamicul e atât 
de aproape că ne atacă cu grenadele. Inserarea cade ca o bine
facere, curmând o luptă ce nici o minte om enească n ’ar putea-o 
povesti în cuvinte.

In întunerecul nopţii spintecat adesea de explozii de o- 
buze, se stabilesc legăturile şi se face cu greu apelul luptăto
rilor cari au mai rămas. Târziu în noapte, un com andant de 
companie anunţă cu durere pierderea a 3 com andanţi de plo- 
toane din unitatea sa. Intre aceştia era şi sublocotenentul Cim
poeşu Petru. Căzuse grav rănit tocmai în tim pul când rezis
ten ţa  inam ică fusese înfrântă. Din clipele acelea groaznice, dar 
încununate de victorie, acest viteaz sublocotenent pronise să se 
aşeze în rândurile eroilor neamului.

Ing. N. Gh. Balan.



Vasale

Ic tc lcn cn l de rezerva clin 3nfanlerie<

Fost învăţător şi director al şcoalei din Taşca, jud. Neamţ, 
Vasile Mitru era supranumit de colgii l u i : „Argint viu“, pentru 
energia sa.

Tototdeauna activ şi preocupat de şcoala sa, el a muncit 
totă viaţa pentru a-şi înzestra şcoala cu tot ce-i trebuie.

Şi-a construit un local de şcoală de toată frumuseţea, go- 
spodărindu-1 apoi cu toată  grija pentru a putea servi de model 
satului său.

Prin curajul de care a dat dovadă în luptele dela Marea 
de Azov, Vasile Mitru îşi câştigase încrederea comandanţilor şi 
subaltenilor săi.

Jertfa lui pe câmpul de onoare îndreptăţeşte şcoala, colegii 
şi mai ales pe tovarăşa lui de viaţă, d-na Virginia Mitru, să-i 
poarte cu mândrie am intirea lui nepieritoarre.

El a căzut, acolo unde peste veacuri va vorbi istoriei glo
ria arm atei române, la 15 Februarie 1942, după ce mai îna
inte fusese g rav  rănit.



3«an $f«anciulcscu»

S ld on îcr  3 » S t• Jîn 3 nlanlcr!c>

Absolvent al şcoalei normale din Piatra-N. în anul 1933, 
abia îşi începuse cariera, funcţionând la[şcoaleIe din Gindâoani 
şi Gârcina, jud. Neamţ. S’a rem arcat dela început ca un ele
ment foarte muncitor. Bun şi energic, a impresionat pe toţi cu 
care a colaborat, prin conştiinciozitatea cu care-şi făcea datoria.

înzestrat cu o voinţă care întrecea puterile lui fizice, el 
privea vieaţa cu o voioşie care-1 făcea foarte mult iubit de elevii 
lui şi de colegi.

Indeplinindu*şi datoria de ostaş cu aceeaş conştiinciozitate 
care-1 caracteriza, a căzut grav rănit în ziua de 29 August 1941, 
în luptele dela W ajny, dându-şi sfârşitul după 2 zile.



canea.

Sergent 3 « 3 ti din VânâlcrSi

învăţător la şcoala din Răuceşti, jud. Neamţ, Mihai Nanea 
era unul dintre acei modeşti dascăli de sat, care şlia numai de 
îndeplinirea chemării sale în mijlocul copiilor şi sătenilor săi.

Născut la 30 Octomvrie 1907, el a căzut la 12 Septemvrie 
1941 în luptele dela Friedenthal, dând astfel urm are glasului con- 
şitiinţei lui din toată v iaţa  de a-şi face datoria către ţară cu 
preţul jertfei sale.



Snvâţaiorul Vercţlcanu Dumilvu*

M esU acân » Calu » Ncam|t

Dumnezeu în marea Sa înţelepciune, printre mulle legi şi reguli 
pe cari le*a orânduit la întemeierea lumii, a orânduit ca tot ce este 
scump, tot ceace este de valoare să se facă cu jertfe; şi cu cât o 
orânduire va fi mai perfectă, mai superioară, să necesite jertte mai 
mari şi mai scumpe. Şi pentrucâ făuritorii acestor orânduiri vor fi 
pomeniţi generali dearândul, nu orice muritor de rând poate intra 
în rândul acestor eroi făuritori. Deci, dela început Dumnezeu însem* 
nează pe acei sortiţi amintirii veşnice.

Numai cunoscând acestea, ne supunem tăcuţi atâtor jertfe tinere 
pe cari le-a cerut războiul sfânt până acum. Astfel, tineri cari ar fi 
putut trage drum nou în ramura din care făceau parte, au închis cu 
ei în mormânt, roadele unei munci de o viată şi poaie cheia unor 
probleme umane, pentru a căror deslegare s’au muncit şi se vor 
munci, mulţi.

Familia noastră dăscălească, printre multe jertfe pe cari Ie»a dat 
pentru reîntregirea tării, cum poale nici o familie socială din Stat 
n’a dat, a pierdut încă pe unul din tinerii ei membri, cari abia răsărise 
pe firmamentul şcoalei româneşti: învăţătorul Vereşteanu Dumitru.

Născut la 6 Martie 1919, moşteneşte dela tatăl său, D*1 Colonel
Vereşteanu, calităţile unui bun militar, virtuţi cultivate şi în familia
mamei, acest focar de patriotism şi eroism din satul răzăşesc a lui 
Ştefan Vodă: Mesteacăn, jud. Neam}.

Face şcoala normală la P . Neam{, intre anul 1931-39, unde 
se distinge ca element de elită al viitoarei profesiuni, prin inteligenta 
lui vie, prin ascuţitul spirit critic, capabil de a dişeca şi rezolva cele 
mai grele probleme de pedagogie.

Voluntar, face şcoala militară de ofijeri de rezervă dela Bacău
în 1939-40, pe care o absolveşte cu succes.

Câteva luni funcţionează ca pedagog la şcoala normală din 
P . Neam}.

, Din lecfiile pe cari le-a ţinut, sporadic, incidental la şcoalele 
din jurul satului natal, se deducea treapta la care se situa, viitorul lui 
în familia noastră dăscălească.

Mobilizat la 15 Iunie 1941, cu o săptămână înainte de începerea
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horei macabre a morţii, lasă cu ochii înrourafi pe bătrâna lui mamă, 
cu aceiaşi veselie şi bucurie tinerească cu acelaş optimism care l’a 
caracterizat toată via (a.

Începe războiul în munţii Bucovinei, înfruntând cu aceeaş veselie 
toate rezistentele bolşevice. In toate momentele critice, momente ho* 
tărîtoare pentru reuşita atacului, o glumă a lui, o vorbă înviorătoare 
de spirit, descreţea şi frunţile soldaţilor din plotonul său,şi ca elec
trizaţi de acest optimism molipsitor, duceau la bun rezultat misiunile 
grele carUi erau date.

La atac se ducea ca la petrecere, nu ca la moarte cumplită.
In dimineaţa zilei de 20 Iulie 1940, cu un Reg. de Doroban}i 

pela Moghilev trece Nistru în urmărirea bolşevicilor.
Iată»i ajunşi sub zidurile oraşului Balta după lupte grele. Pri* 

meşte ordin ca el cu plotonul lui să ia parfe la curăţirea oraşului.
Un bombardament satanic de artilerie şi aruncătoare, oprea 

pe cei ce ar fi îndrăznit să intre în oraş. E l în fruntea plotonului, 
cu acelaş dispreţ de moarte, veşnic în picioare, dădea ultimele instruc
ţiuni înaintea plecării.

Iată însă că un obuz se sparge în fa(a lui şi o schije blestemată 
îi retează jumătatea de deasupra a festei craniului, spre uimirea 
camarazilor lui pe carUi îmbărbătase atât de mulf, conducându*i din 
isbândă în isbândă.

Firul vieţii i s’a curmat fulgerător, aşa încât n ’a mai avut timp 
să*şi filmeze viata pe dinaintea conştinfeii.

N ’a mai avut timp să-şi vadă într’o ultimă străfulgerare, pe 
bătrâna lui mamă. N ’a putut să»şi treacă prin faja conştiinţei nici 
pe prietenii şi colegii lui şi nici şcoala lui ideală, pe care atât de 
mult a iubiUo.

In după amiaza zilei de 6 August, sărbătoare creştinească, 
în onorurile pe cari le îngădue vecinătatea frontului, trupul lui tânăr, 
oribil sfârtecat de schija duşmană, este scoborît în mormântul negru 
şi rece din cimitirul bisericii Balta.

A  tresărit vechea biserică a (arilor pravoslavnici, când armatele 
româno=germane i*au redat iarăşi, după zeci de ani, podoaba ei: crucea, 
semnul biruinţei lui Hristos.

A u tresărit şi ceilalţi morji pe cari atâţia ani i-a îngropat fără 
lege creştinească, cioclii hidoşi ai tarului roşu.

Pierderea lui o simte o mamă nemângâiată, o logodnică cernită, 
colegii şi cunoscuţii lui. Şcoala noastră primară, pierde pe unul din 
membrii de elită, care promitea mult pentru viitor.

Şi acum Mitică drag, noi to{i ceia ce te-am cunoscut, î(i păstrăm, 
adânc săpat în inimi chipul tău tineresc. Cu acest chip în inimă cu 
semnificaţia jertfei tale tinereşti, ne luăm angajamentul ca’n limita 
puterilor noastre să fim vrednici de jertfa ta. Copiii, pe cari i*ai iubit 
atâta, vor avea viu în fată exemplul sacrificiului tău, prin care freci 
în veşnicie. C onst. B o tez

B o r l e ş t i



Un manunclim de eret nemfem...

Am în faţă ferparul, prin care Asociaţia învăţătorilor din 
Jud. Neamţ, a luat lăudabila iniţiativă de a pomeni pe cei căzuţi 
Ia datorie, pentru Ţară şi Cruce.

Intre cei 40 eroi, căzuţi pe câmpul de onoare, sunt nume 
pe care Ie cunosc, iar altele, îmi duc gândul în galeria aminti
rilor cu 10-11 ani în urmă. Pe unii din ei i-am cunoscut chiar 
dela început, când, în urma examenului de admitere, i-am scris 
în ordine aflabetică în cataloage şi matricole, ca apoi, după 8 
ani, să le întocmesc şi să Ie înmânez diplomele de absolvire.

Banală, poate, dar duioasă amintire, pentru mine, care i-am 
văzut crescând zi de zi. Am vorbit şi am cunoscut pe fiecare din ei.

La mulţi le-am ştiut grijile, lupta cu greutăţile de şcoală, 
pe mulţi din ei i-am m ângâiat şi pe mulţi i-am strigat ca pre
mianţi la sfârşitul anului, bucurându-mă, odată cu ei, ori de câte 
ori viaţa de şcolar le dădea o bucurie. Amintiri mă năpădesc şi 
nu ştiu cu care să încep, fiindcă toţi îmi erau dragi şi, pentru 
mine, fiecare avea aparte, ceva personal, afară de vieaţa rigidă 
de elev.

N i c o la e  B ă l a n ,  născut în anul 1918 luna Martie ziua
13, în comuna Tg. Neamţ, jud Neamţ. Dela început era simpatic, 
cu chipul de copil blând şi neprihănit. Sârguitor la studii şi ex
cepţional la purtare, întruchipa elevul ideal. L-am cunoscut şi 
înţeles mai bine în ultima clasă, când fiind vorba de aiutoarea 
unui coleg sărac, cu cărţi, „Niculiţă," cum îi spuneau colegii, l-a 
ajutat, rugându-mă ca fapta Iui să răm ână necunoscută pentru 
clasă, şi mai ales pentru colegul pe care îl ajuta. M’a im presionat 
mult gestul şi mai ales felul în care a fost făcut. Toţi ştiu că 
şi acolo pe cămpul de onoare, Niculiţă şi-a făcut datoria dis
cret, dar cu prisosinţă. Nici nu se putea altfel. Cu sufletul de
licat şi zâmbetul de copil, deacolo, din cerul Eroilor străjuieşte 
şi îndeamnă vitejii Ia luptă.



48 A P O S T O L U L

V irg il  Popescu, născut în Bălţăteştii Neamţului, Ia 21 
Februarie 1916, a venit la şcoala noastră după ce a term inat 
Gimnaziul din Tg. Neamţ. In Iunie 1939 a absolvit-o.

Pare că-1 văd, blond, cu ochii albaştrii, veşnic zâmbind, 
mereu gata  să  facă un serviciu. Ultima dată l-am văzut plo- 
tonier T. R. Venea în perimisie şi a stat până adoua zi, Ia cursă, 
în înternat. îmi povestea entuziasmat că deabia aşteapta ca să 
se ducă pe front. Nu o făcea din vanitate, ci din convingere, 
aşa cum dealtfel îşi făcuse şi Ia scoală datoria. Mi-a amintit 
printre altele, o lecţie de Istorie care îl impresionase şi despre 
care avusese, ca elev, o conferinţă. Conferinţa se încheia cu 
cuvintele :„Nimic în lume nu-i mai sfânt şi mai frumos pe acest 
pământ, decât să mori ca luptător, pentru-a Patriei onor 1“ S’a 
ţinut de cuvânt şi a căzut luptând eroic.

Alături de Patrie, şcoala este m ăndră de elevii săi.

Io n  Sandu, născut în Broşteni, Neamţ, la 10 Ianuarie 
1916. Voinic depe valea Bistriţei, ca elev, a fost pe cât de sili
tor, pe a tâ t de cuminte.

In clasă trecea neobservat în pauze şi meditaţie, pentru ca 
apoi în orele de curs, să se situeze printre cei dintăi. Vorbea 
aşezat şi convingător, fără gesturi de prisos. încă depe băncile 
şcolii se puiea conta pe el, ca pe un om de ispravă, care nu 
dă înapoi când e vorba de datorie. Ca ostaş nu putea fi altfel. 
El care a trăit liber şi s ’a bucurat din plin de toate minunăţiile 
depe valea Bistriţei, nu putea îngădui, o clipă m ăcar, ochiul 
semeţ al duşmanului, necum înaintarea Iui. Aşa l-am cunoscut 
şi aşa a murit. Camarazii, spun că deşi rănit, n’a dat înapoi, 
ci cu mâna pe m itralieră a  continuat lupta, îmbărbătându-şi ostaşii 
Iui dragi, până în ultima clipă. Suprema jertfă a datoriei împli
nite 1 Sandu a ştiut ce datoreşte Patriei şi n’a sta t o clipă pe 
gânduri.

C onstantin  A lexandrescu, născut în Băseşti, ţinutul 
Bacăului, la 22 Maiu 1919. Bunătatea personificată. Nu I-am vă
zut niciodată supărat seu nemulţumit. Fire deschisă şi cinstită, 
a fost şi coleg bun şi elev eminent.

A funcţionat, scurtă vreme, şi ca pedagog, în care timp 
elevii au simţit binefacerile bunătăţii lui. Pentru toţi se ruga, 
pentru toţi intervenea. Când a plecat prima dată Ia concentrare, 
am mers împreună până la Bacău : eu la unitatea mea, iar el 
la a Iui. La dispărtire mi-a urat să ne vedem la Nistru. S’a ţinut 
şi el de cuvânt. Ca elev nu s’a desminţit niciodată. Ca ostaş, 
nici a tâ t nu se putea. Nu degeaba îmi vorbea el de „Borzeştii“ 
lui Ştefan Cel Mare şi de vuetul ce-1 aduceau, pe vremuri, apele
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Trotuşului. Acum vuiau apele Prutului şi ardeau malurile Nis
trului, iar strigătul de desnădejde al fraţilor basarabeni, „Cos- 
tache-al nostru" îl auzise bine şi l-a înţeles. A fost prezent şi 
ga ta  la datorie.

T e o d o r Grosu, pui de român din Câineni jud. R. Sarat, 
născut la 16 Dec. 1916. A venit la şcoala noastră, spunea el, 
numai de dragul Văii Bistriţei şi a munţilor ei. Im amintesc ce 
încântat era după o excursie la M-rea Bistriţa şi o învoire spe
cială la Tarcău.

Sufletul lui duios şi iubitor de natură, te făcea să vezi în 
el pe omul idealist, visător. Feciorul lui Oprişan Grosu, eroul 
din 1916-1919, a înţeles că moştenirea lăsată de tatăl său, nu 
poate fi pângărită de nimeni. Şi n’a lăsat să fie pângărită. In- 
tr ’o încleştare eroică, visătorul de altă  dată, a avut intuiţia 
realităţii. In linia I-a, dând piept cu duşmanul, în luptele din 
preajm a Baltei, a scris cu litere din săngele său c ă :  nici pe- 
acolo nu se trece.

G heorghe T u d o raan u , născut la 15 Mai 1919, în 
Tg. Ocna, Judeţul Bacău. Primele 4 clase, le-a făcut la liceul 
militar, la şcoala noastră venind în clasa V-a. Din primele zile 
s ’a impus atât la studii, cât şi la purtare. Ce îmbinare fericită 
între anii lui de liceu miliar şi şcoala normală. Din ţinuta lui 
ghiceai pe omul făcut pentru luptă dreaptă şi dârză. N’avea as
cunzişuri şi nu iubia făţărnicia. Năcut la isvoarele „Coşnei" şi 
Ia poalele „Cireşoaiei", tocmai în anul în care se plăm ădise 
România Mare, „Ghiţă" purta în vinele lui sângele tatălui, Cpt. 
erou dela „Cireşoai**, „Coşna“ şi „Mosoare", învăţătorul N. Tu- 
doreanu. Fiu de învăţător erou, nu se putea să nu fie şi el erou.

Din stejar, stejar răsare, iar din coapsa Daciei şi a Romei, 
în veci s’or naşte pui lei.

G heorghe Fuciuc, născut la 7 Aprilie 1916, în Here- 
şti-Baia, a fost elevul şcolii din clasa I-a. A reuşit în clasa I-a 
primul şi a terminat în clasa VlII-a tot primul. Nu ştiu, dar parcă 
am o strângere de inimă. Poate unde mi-am răscolit amintirile 
şi am stat de vorbă cu „băieţii" sau poate Fuciuc mi-a fost mai 
drag. II văd parcă în clasa I-a mic şi sperios, cu ochii peste 
toate. II vedeam , în orele libere, uitându-se cu nesaţiu Ia hărţi 
şi tablouri. Alteori îl vedeam în hol-ul şcolii, uitându-se la stam 
pele vechi, sau la colecţia de ouă încondeiate. Seara, în medi
taţie, şeful de clasă Fuciuc, era cel dintâi la datorie şi cu el 
clasa întreagă. Anii au trecut şi Gheorghe s’a făcut mare. îmi 
amintesc cum într’o seară mi-a spus că are nişte meditaţii şi
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că  ar vrea să vadă cum stau „elevii lui“ cu notele. I-am îm
plinit dorinţa, şi nu mică mi-a fost m irarea când am văzut cum 
notează pentru fiecare din „elevii" lui, materiile.» la care erau 
mai slabi pentru ca să-i ajute mai mult. Nu munca în plus mă 
interesează, ci rezultatul ei, spunea Fuciuc. Şi avea dreptate. 
Conştiinciozitatea cu care îşi făcea Fuciuc datoria ca elev, ca şef 
de meditaţie, ca şef general, constituiau pentru el o lege dela 
care nu se abătea.

Dar pe adevăratul Fuciuc I-am cunoscut într’o zi la o ex
cursie în Ardeal. Poposiţi în ţinutul Orăştiei, Domnul Demian, 
pe atunci director al liceului, ne-a ţinut o cuvântare de bun so
sit. Din partea absolvenţilor a răspuns Fuciuc, care timp de o 
oră ne-a ţinut o lecţie de istorie cum rare ori mi-a fost dat să 
aud. Dl. Demian, vechlu luptător ardelean, l-a îmbrăţişat, iar din 
mulţimea adunată acolo, am auzit un glas care sp u n e : „Un neam 
care are asem enea tineri, nu poate fi biruit niciodată".

Dar am scăpat pe făgaşul amintirilor dragi şi greu mă des
part de ele. Fuciuc, ca şi ceilalţi şi-a făcut din plin datoria, lup
tând pentru Ţară şi Cruce. Un cam arad de-al lui, îmi : povestea 
cum prin darul cuvântului, Fuciuc îşi electriza ostaşii.

Când era nevoie de faptă, exemplul îl da tot el cel dintâiu. 
Cu asemenea eroi, este adevărat că un neam nu piere. Fapta 
lor este mai presus de scrisul nostru. Este scrisă de ei înşişi cu 
sângele vărsat din plin pe glia străm oşească. Urmaşii lor vor 
răscoli brazda apărată  cu sângele lor, iar din ea va rodi, din 
plin, liniştea şi pacea rom ânească în hotarele „României între
gite", aşa cum au dorit-o „Ei“.

Acolo sus, în cerul Eroilor Neamului, sufletele lor curate 
vegează şi se roagă. Ingenunchem în faţa lor şi-i preamărim. 
Noi n ’avem morţi ci numai eroi. Cinstirea erorilor nu se face 
cu lacrimi, ci cu fapte care să poată fi puse alături de ale lor.

Ioan Arnăutu.
S e c r e t a r  

Ş c o a la  N o r m a lă  d e  B ă ie f i  d in  
P l a t r a - N e a m ţ



Scrisoarea lăsată de învăţătorul — erou

Mihai Cojocaru.

„Dacă Dumnezeu v a  vrea ca eu să nu mă m ai în torc a- 
casă depe drumul pe care am plecat, rog pe părintele Cons
tan tin 1) să aibă grijă de sufletul meu. Să-mi aducă oasele la 
Dobreni în vechiul cim itir şi să le puie lângă acele ale răs- 
bunicului.

Să pună o cruce simplă de stejar şi să-mi facă stra t pe 
flori. In fiecare an când va ieşi dela Înviere să-mi aprindă o 
lum ânare la căpătăi ca să-şi aducă am inte de mine. Restul să 
facă cum va şti el.

Tot ce este al meu răm âne Corneliei,2) banii dela Cassa 
Corpului Didactic, aparatul de radio, cărţile, etc. După aceasta 
deslegare fatală o rog să se considere deslegată de mine şi 
dacă i-o cere inim a să se rem ărite. Am iubit-o prea m ult şi de 
aceea am amărît-o şi mai mult.

Să ierte  şi să uite. Să se bucure de v ieaţă.
Aş vrea să las mamei, tate i şi celorlaţi o am intire bună 

despre mine :
Să ierte tot ce le-am greşit şi să uite. Să nu plângă după 

mine, căci mor pentru ţără şi cruce.
Fraţii, dăcă vor voi, să b se , la m omentul potriv it, ceeace 

mi s’ar fi cuvenit mine dela părinţi, bisericii şi şcoalei.
Atunci când voiu îi adus de alţi în locurile care mi-au 

fost atât de dragi, să-mi cânte corul pe care l-am condus eu,
o, „veşnica pomenire".

Dumnezeu fie cu to ţi cei ce răm âneţi. Să fiţi cât mai 
fericiţi. Uitaţi* mă !.

1) Părintele Constantin este fratele eroului, Preot Paroh al Bisericii 
din satul şi comuna Dobreni, judeţul Neamţ.

2) Cornelia este soţia sa.



Scrisoarea trimisă de învăţătorul—erou
Vasile Vlad, părinţilor eroului NicuSae 
Balan dela Tg.-Neatnţ.

24.IX .1941 Io s e fs lh a l.

Dumnezeu este acel ce dă vieafă tututoror fiinţelor de pe 
acet păm ânt. El le dirijează pe toate umplând păm ântul cu ele. 
Nimeni nu poate fi a to tştiutor.

Acest drept îl are numai Ei. In fata Dumnezeirii şi al de
stinului nu poate nim eni stăvili nimic. Sutem creaţia lui D-zeu 
şi jocul destinului. A şa că o r ic e  am face, noi nu putem  merge 
decât pe urmele legilor Lui, creştine ; muncim, chinuim, ca la 
urmă să vedem  ori roade, ori nenorociri.

Dumnezeu m ’a în tărit sufleteşte ca să văd multe din acestea. 
Oameni şi iar oameni victim e ale „raiului com unist'4. Am dus 
lupte zi de zi, ceas de ceas contra unui inamic numeros, bine 
organizat. Totuşi l-am respins fugărindu-1 în fundul Rusiei. Cot 
la cot cu cam arazii noştri am dus greul v ieţii în luptele sân
geroase de la Prut până aici. Suntem  aproape de porţile O- 
desei. Cu sacrificii extrem  de mari am putu t ajunge până aici. 
Luptele sunt grele, duşmauul nu cruţă pe nimeni, de la gene
ral până la soldat. Aşa că noi cei intermediari, suntem  legătura 
morţii, în tre  cei de sus, suprem ii com andanţi şi cei pe care îi 
conducem, ostaşii n o ş tr i !

In această zi Dumnezeu m ’a însărcinat să duc la groapă 
răm ăşiţele unui erou care şi-a făcut mai mult decât datoria. In 
ziua de 22 Septem brie în capul plutonului ce-i m ai răm ăsese, 
un glonte hain a lovit, fără milă pe cel mai scump şi viteaz 
camarad al nostru, scumpul D-stră Culită. In acea zi n ’a avut 
stare. Umbla prin gloanţe de la un soldat la altul încurajându-i. 
A căzut trăsnit, glontul l’a lovit la tâm pla dreaptă. Două zile 
a stat sărmanul între focurile duşmanului, mort. A fost până a- 
cum în 8 atacuri gata de sacrificiu pentru ţară, neam şi rege. 
Moartea nu a făcut altceva decât să-l treacă în rândul celor
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drepţi. Ca un erou s’a luptat şi tot ca un erou a m urit. Dum
nezeu să vă întărească sufletele şi să mă ertaţi, că aşi fi vrut 
să vă scriu altfel de veşti.

Astăzi 24/IX l’am dus la biserica din Iosefsthal unde după 
o sfântă slujbă l’am îngropat. Sicriul în care a fost aşezat l’am 
făcut dintr’un dulap. D easupra sicriului i-am pus un pot de 
scânduri ca să nu-1 mai apese mormântul. Aşa că s tă  ca în- 
tr ’un cavou. Când veti voi îl pu teţi scoate uşor ridicând capa
cul, unde Culiţă stă  gânditor aşa cum l’a prins m oartea. La 
cap o cruce mare, neagră, pe care am săpat num ele lui, iar în 
mijloc i-am pus fototografia în sticlă. Mormântul este  împrej
m uit cu pietre mari şi deasupra o cruce albă stă  în lungul mor
m ântului. L-am fotografiat m ort în sicriu. Dum nezeu a vrut 
aşa. Am făcut to t ce s’a putu t face aici pe front. Şi acum 
această pierdere să nu vă fie fatală.

Sufletele de m am ă şi ta tă  sunt îndurerate de pierderea 
unui fiu al lor. Dar să ştiţi că Culită este vrednic prin m oartea 
lui vitejească. Ca un erou s’a luptat. Erou a m urit şi sfintele
lui oseminte să fie pildă. Glorioasa arm ată română are numai
ostaşi care ştiu  să lup te  pentru tară. Mor cu zâm betul pe buze 
că pe Ruşi i-a mai dat încă un pas înapoi.

Cutele durerii nu trebuie să brăzdeze pe fetele D-voastră.
Să fiţi m ândri în durere că aţi zăm islit un erou, un sfânt.
Şi acum Dum nezeu să vă m ângâie în veci. Eu mi-am făcut 
datoria de frate aşa cum şi-a făcut el murind.

Toti suntem sortiţi m orţii !
Moartea este dată fiecăruia în tr’un fel, dar decât să nu-ţi 

faci datoria şi să te sustragi ei, m ai bine să mori pe câmpul 
de luptă.

Câtă durere, câtă în tristare şi suspin nu aduc eu acum 
în casa D -v o as tră ! încă odată Vă rog să m ă ertaţi şi să vă 
rugaţi pentru cei ce nu sunt în viaţă.

C u  t o a t ă  s t im a ,

S ub loco t. rez . V lad  V asile



Seslamcnlul unui erou*

Ia luptele dela Dalnic, a fost străpuns, prin centeron, în  
fruntea plutonului său, de două gloanţe „dum -dum “ învăţătoru l 
sublocotenent Sandu Leon Ion. Ocupase o poziţie dom inantă
— din fata sa — aşezând, în vârful colinei m itraliera şi diri- 
jind, cu m âna sa focul spre nemilosul duşman de veacuri, a  
neam ului românesc.

In toate  îm prejurările ; acasă, în familie, în şcoala prim ară, 
în şcoala norm ală şi în arm ată a fost, to tdeauna, un exemplu 
de harnică muncă, de bunătate şi de purtare frumoasă. Era bun 
şi blând. Era harnic şi îndrăzneţ. Nu se tem ea de moarte.

Când a p lecat să-şi apere ţara, un adânc entuziasm  l-a 
pătruns. Era chem at de suprema jertfă pe câmpul datoriei.

El nu înţelegea chinul şi suspinul. Ştia una şi b u n ă : 
„Ţara ne cheamă. Hai s’o apărăm. Acum ori niciodată". Cu 
aceste vorbe şi gânduri a plecat, anul trecut la dragul Iui 
regim ent. Şi-a luptat, cum ştie  românul să lupte — neobosit 
şi cu nădejde. —

Multe au fost luptele la care a luat p a r te ; dar în cea 
dela Dalnic, duşm anul l-a nim erit şi-a căzut răn it adânc în ziua 
de 9 Octombrie, 1941.

In dim ineaţa zilei de 10 Octom brie, 1941, cele două 
gloanţe l-au înălţa t la gradul de Erou al Neamului.

Este înm orm ântat în ţintirim ul dela Iosefsthal, a lături de 
colegul său Bălan Neculai şi de dragul căpitan Iorgu Dobre.

Presim ţindu-şi sfârşitul, pe o carte de vizită şi-a scris 
frumosul te s ta m e n t:

„Ultimile dorinţi ale unui om care a m urit pentru  patrie".
„Am m urit pentru România !
„Vreau să fiu îngropat pe păm ântul rom ânesc”.
„Rog pe cine m ’a găsi, să-mi îndeplinească aceste dorinţi.
„Bagajul să mi se trim ită la familie, în comuna Broşteni- 

N eam t“.
Cei răm aşi în urm ă : tată, soră, frate, veri, moşi şi m ătuşe 

dragi, nu pot plânge. Ei ştiu  bine că jertfa ta, a fost cerută 
de apriga încordare, în care neam ul * românesc trebue să-şi 
găsească apărarea păm ântului său, în braţele de nădejde ale 
fiilor săi.

Dormi în pace erou al Patriei române, dragul nostru Jănică!:

D. A. Gheorghiţă



Comemorarea învăţătorilor eroi
din judeţul Neamţ, dela 29 Martie 1942.

Asociaţia învăţătorilor din jud. Neamţ, împreună cu Inspec
toratul şcolar al jud . Neamţ, au comemorat pe eroii învăţători 
căzuţi pe câmpul de onoare în războiul din anul 1941, cu prilejul 
adunării sale anuale în ziua de 29 Martie 1942.

S'a oficiat o slujbă de pomenire în Biserica S f. Ioan 
Domnesc din Piatra-N., la care au participat reprezentanţii 
tuturor autorităţilor civile şi militare din oraş, familiile eroilor 
şi un mare număr de învăţători din tot judeţul.

Dăm, mai jos, cuvântările rostite cu acest prilej de repre
zentanţii: Clerului, a Ministerului Culturii Naţionale şi Cultelor 
şi al Asociaţiei învăţătorilor din jud. Neamţ.

Cuvântul Părintelui Mihai Gavrilescu,
re p re z e n ta n tu l  co rpu lu i p re o ţe sc .

IngenunchiaUam astăzi, pe lespezile bălrâne, şi roase de paşii 
credinţii, ale sfântului şi marelui Ştefan, ca să depunem prinosul 
nostru de adâncă recunoştinţă celor 40 de eroi şi martiri ai credinţii 
creştine, plecaţi din rândurile învătorimii nemţene.

Dacă generaţiei unirii, i»a fost sortit să lupte pc meleagurile 
scumpului nostru Ardeal şi în tranşeele Mărăşeştilor pentru înfăptuirea 
idealului naţional, pentru care au sângerat sfrămosii noştri, generaţiei 
tinere de astăzi, i s’a lărgit cadrul jertfei: să moară pentru apărarea 
culturii universale şi a civilizaţiei creştine, păşind pesle hotarele pă
mântului strămoşesc şi să lupte pe stepele Nogaiului, pe malurile 
Doneţului şi în Crimeea, împotriva fiarei apocaliptice, care intenţiona 
să dărâme tot ceea ce spiritualitatea umană clădise cu trudă de milenii 
pentru fericirea universală.

Ca şi’n războiul trecut, învăţătorimeă nemfeană şUa dat în 
prezent marea ei contribuţie de jertfă, în marea luptă pentru stabilirea 
unui echilibru în spaţiul vital european.
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Cei 40 colegi scumpi şi neuitaţi au părăsit cu drag altarele 
şcoalelor în care îşi topeau sufletele pentru luminarea tineretului şcolar, 
şi»au lăsat în urmă familiile şi satele lor scumpe şi încingându*se 
cu spada credinjii au plecat în fruntea camarazilor lor, din sate, 
jn războiul sfânt pentru apărarea crucii.

40 de cămine au rămas lipsite de fiinţele cele mai dragi, dar 
mândre de jertfele lo r; 40 de catedre stau astăzi mândre de răscoli* 
lorii de suflete, de profejii, de crainicii luminii, atât de necesară în 
negura satelor noastre, care le-au stinjit cu jertfa supremă.

In fruntea plotoanelor, -la comanda companiilor, cu spada 
în mână şi credinţa în suflete, au şters prin jertfa lor pata ce întu* 
necase gloria scumpei noastre armate, dovedind prin lupta lor, vitejia 
dacilor, gloria romană şi onoarea poporului românesc. A u strigat prin 
moartea lor, lumii întregi, că poporul românesc merită un loc de frunte 
în organizarea viitoare a Europei.

Cei 40 de martiri ai credinţi creştine au mai radiat punctul 
negru din istoria învă|ăforimei române, punct fixat de către o parte 
din generaţia trecută, care dintr’o înţelegere greşită a fenomenelor 
culturii, căutase să se înhame la răspândirea concepţiei materialiste 
asupra lumii şi istoriei, nedându-şi seama că prin această acţiune 
cădeau robi tendinţelor de distrugere a iudeo-masoneriei universale.

Cinste şi onoare vi se cuvine atât vouă celor preamăriţi astă-zi 
cât şi tuturor colegilor care prin lupta lor, v’aji integrat acum în 
senzul normal al funcţiunilor culturii.

Răscolind asemenea sentimente care fac onoare fiinţei umane, 
cu adâncă evlavie mUaduc aminte în această clipă solemnă dar tristă, 
de scumpii noştri prieteni, de neastâmparatul gândului, al surâsului, 
al credinţei şi al faptei, de prietenul nostru drag Mihai Cojocariu, 
care ne-a întovărăşit tot timpul în atâtea acţiuni ce fac cinste multora 
ca şi credin(ii şi care dacă a căzut sdrobit de anticrtst, a murit cu 
zâmbetul pe buze ca şi primii martiri ai erei creştine şi conştient 
că moare pentru Sf. Cruce şi pentru care dovedit în via}ă deplina 
dovadă că a cinstiUo ca un adevărat creştin.

Nu pot să uit toată viaja pe veselul Popa Laurenţiu, care prin 
vocea Juî dulce şi vervul său răscolitor, ne»a reconfortat sufletele noastre 
trudite, cu ocazia cercurilor culturale. Lipsa lor, constituie un gol adânc 
în sufletele noastre. C u aceeaş evlavie şi recunoştinţă ne vom aminti 
to.ită viata de tofi colegii morţi din plotonul 40.

Biserica din jud. Neamţ, în numele căreia âm cinstea să vorbesc, 
îndeamnă la respectul şi onoarea datorată acestor Eroi, pe to(i colegii 
rămaşi în viată. Să luăm pildă de eroismul lor, iar sub candela 
credinţei noastre care să ardă pururea în răsăritul tuturor şcoalelor, 
numele celor 40 să stea icoană vie de luptă pentru credinţă.

Biscrica noastră prin preotimea ei este şi va fi pururea rugătoare
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către bunul Dumnezeu ca să le primească jertfa lor ca şi a martirilor 
din primele veacuri ale creştinismului.

Primeşte, Doamne, sufletele lor, in rândurile Sfinţilor şi’n lumea 
îngerilor, cu aceiaşi dragoste cu care ei şi-au dat viafa pentru Sf. Cruce.

Cuvântul D-’uî Inspector şcolar C. Pricop,
re p re z e n ta n tu l M in iste ru lu i C u ltu rii N a ţio n a le  ş i C u ltelo r.

In trecut, în răsboiul de reîntregire, ca şi acuma, în răs- 
boiul nostru sfânt, învăţătorii Ţârii şi-au dăruit din plin tributul 
lor de sânge.

Ei au răspuns la prima chemare a naţiei cu tot avântul şi 
cu conştiinţa clară că-şi îndeplinesc cea mai sfântă datorie : a -  
părarea destinelor neamului căruia aparţin.

Misionari modeşti ai culturii şi civilizaţiei în timp de pace, 
s’au dovedit luptători de elită şi eroi pe câmpul de bătae.

In fruntea unităţilor ce le-au fost încredinţate, s’au consa
crat la înălţimea plină de vitejie şi de glorie a strămoşilor.

Cu particularitatea lor cunoscută: simpli la vorbă şi la port
— ca nişite căpetenii de oşti dace — întunecaţi la chip, dar in
spiraţi şi cu duh în grăire, învăţători — oameni aşa de puţin 
pricepuţi în petreceri rafinate, dar hotărîţi şi tari în fapte — au 
constituit pentru comandamente, pivoturi de nădejde în acţiunele 
grele şi de sacrificiu.

Le găsim  cea mai corespunzătoare asem ănare în tipul 
ofiţerului japonez. Ei, fără ipocrizie, anonimi o viaţă întreagă 
în mijlocul poporului, practică un patriotism adevărat, primitiv, 
păgân.

Strămoşii, Ţara, Regele, sunt zeii la care ei se închină zil
nic cu micile lor oşti de ţărănuşi.

Ţara se înalţă astăzi ca şi în trecut pe mulţimea eroilor, 
dintre care numărul învăţătorilor este a tâ t de mare.

Numai jud. Neamţ, în actuala campanie, a dăruit 40 eroi 
învăţători.

încercam un sentiment de durere oridecâte ori aflam des
pre căderea vreunuia dintre ei.

Prieteni de muncă şi de necazuri comune, colegi de frunte, 
cetăţeni de elită, tineri şi entuziaşti, ei au onorat munca, au în
sufleţit m asele şi s’au dăruit total şi necondiţionat pentru s i
guranţa şi aspiraţiile neamului.

Dar, in acelaş timp, trăiam  şi un sentim ent de mândrie,
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ppntrucă jertfa lor a dovedit odată mai mult că misiunea de în
văţător nu este cu nimic mai prejos decât alta, în viata Statului; 
ci, dimpotrivă, o pildă vie, vrednică de urmat de întreaga co
lectivitate naţională.

Pentru a le a ră ta  întreaga noastră recunoştinţă şi pentru a 
perpetua piiduitoarea lor jertfă, vom propune forurilor în drept, 
ca şcolile cărora au apartinuit să le poarle numele.

Deasemenea, căminele, biblioticile, cantinele, toate să se 
onoreze luptând să obţină cinstea de a păstra nume de erou 
învăţător.

Ministerul Culturii Naţionale şi Cultelor recunoaşte marea 
jertftă a învăţământului primar al Ţării şi prin persoana mea 
descoperă, îngenunche şi se închină respectuos în faţa tributului 
da t de învăţăto rim ea nemţeană.

Dumnezeu să-i erte şi să-i odihnească în p a c e !

Cuvântul lui Mihail Avadane?,
re p re z e n ta n tu l  A so c ia ţie i în v ă ţă to r ilo r  d in  jud . N eam ţ.

lnvăţătorim ea din jud eţu l  N ea m ţ s ’a a d u n at  în  fata f lltarulu i 
pentru a p o m e n i  cu p ie ta te ,  p e  aceia  din rândurile  ei care s ’au  
jertfit pentru reîn treg irea  Ţârii şi d esrob irea  fraţilor noştri d e  sub  
s tă p ân irea  b o lşev ică .

Nu e s t e  o  s im p lă  în tâ m p lare  că ru g ă c iu n ea  noastră o fa ce m  
în a in tea  altarului ctitorit d e  Ş tefan  ce l  Mare, pentrucâ nici un război 
d in  c e le  purtate în sb u c iu m a tu l  nostru trecut, nu  are m ai m are  
a s e m ă n a r e  cu l e g e n d a r e l e  răzb oa ie  a le  lui Ş te fan  cel Mare, ca răz
b o iu l  dus în z ile le  noastre de  p o p oa re le  civilizate împotriva forţelor  
o c u l t e  ale c o m u n is m u lu i  asiatic.

Precum  altădată b u c iu m u l lui Ş tefan  c h e m a  d e p e  cuprinsul  
ţârii flăcăii şi boerii ,  pentru  a-şi apăra tara d e  cotropire şi Europa  
creştină de  invazia p ă g â n ă ,  astfel a s u n a t  şi c h e m a r e a  D o m n u lu i  
Mareşal f ln to n e sc u ,  co n d u că to r u l  Statului,  la 22 Iunie 1941.

S ub  sceptru l M. S. R ege lu i Mihai I, pe care n o i  îl v ed em  
în  curând S u vera n u l tuturor R om ânilor , g lor ioasa  noastră armată  
a pornit în ce l  m ai leg it im  şi crân cen  război c e  a fos t  c u n o sc u t  
d e  istorie.

Era D u m in ic ă  d im in e a ţa ,  când s ’a dat s e m n a lu l  desrobirii  
pentru fraţii noştri, care d e  un an d e  zile nu  mai şt iau  d e  ziua  
D o m n u lu i  şi îndurau to a te  ch in u rile  sa ta n ice  a le  u n e i  stăpâniri 
fără D u m n e z e u  şi fără le g e .

Toti fiii N e a m u lu i  au răspuns cu avânt, ch em ă r i i  Ia această-  
luptă sfântă.
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Acei, în să ,  în sufletu l cărora c h em a r ea  a avut cel m ai ad â n c  
e c o u ,  au fost des igur ,  învăţătorii , alături d e  armată. Ei au trăit 
u n  an de  zile, în aşteptarea su b l im e i  c lipe  d e  a m e r g e  să s e  
jertfească pentru tară.

Trecuse  aproape un an d e  nedreaptă  stăpânire, asupra B a sa 
rabiei şi B u cov in e i  şi nici o  hartă a R o m ân ie i  d e p e  pereţii şcoa le lo r  
nu a fost trunchiată. Învăţătorii au stat cu cea  m ai m are  dragoste ,  
lăngă  su f le te le  copiilor  şi p op oru lu i ,  în d ep l in in d  un  sacerdoţiu  
şi im prim ând mai cu d e v o ta m e n t  d ecâ t  to td e a u n a ,  integritatea  
Patriei noastre încă lcate .

fl fos t  c e a  mai dramatică  s itu aţie  în care a m  m u n c it ,  pentru  
form area şi m en ţ in erea  spiritului de  revanşă.

Tainic, în fiecare  sat, învăţătorii au înscris în su f le te le  tuturora,  
dreptatea noastră , care a răbufnit  năvaln ic  Ia 22 Iunie, pentru a 
în f ig e  iarăşi p e  m alurile  bătrânului Nistru, tricoloru' ro m â n e s c .

Din ad ân cu r ile  f i inţe i  noastre, s e n t im e n tu l  iubirii d e  N ea m  
până la jertfă şi ace l d e  creştini a p o log eţ i ,  n e  p oru n c ise  să  p u n e m  
m ăn a  pe armă şi să sd rob im  n e leg iu irea .  Nerăbdători să d esrobească ,  
cât mai curând, pe  fraţii care  g e m e a u  sub  că lcâ iu l ce le i  m ai d ia vo 
leşti stăpâniri şi a ltarele d e  pângărire, învăţătorii au p lecat  în rân
durile oştirii, să  lupte şi să  s e  jertfească pentru dreptatea N e a m u lu i  
şi izbânda creştinătăţii .

Nu va putea n ic iodată , nici cea  mai ta lentată  pană să descrie  
u rm ele  d ezastroase  ce  a lăsat s tăp ân irea  bo lşev ică ,  pe  u n d e  a trecut.

Sate  părăgin ite ,  c a se  pustii ,  biserici batjocorite ,  o a m e n i  în d o 
bitociţi de  m izerie  ; m oartea  rânjind sinistru dela  fiecare  co lţ ,  pentru  
cei c e  ar fi îndrăznit să mai creadă că ar putea  să aibă şi su f le t .  
Groaza stăp â n ea  p es te  tot, încât  lu m e a  s e  t e m e a  m ăcar să  g â n d e sc ă  
în s ine , Ia drepturile d e  vieaţă ce  su n t  date  d e  Creator tuturor  
făp tu r i lo r ; s e  credea  că şi gâ n d u r ile  pot  fi aflate, pentru a da apoi  
urm are nesfârşite lor chinuri p e  care nu şi Ie p oate  în ch ip u i  nici 
c ea  mai b ogată  im agin aţ ie .  Ş i, aceasta  s e  petrecea în ce le  m ai b o g a te  
pământuri, a le  căror vlagă o  s u g e a u  o  clică d e  nevropaţi ,  ce-şi  
în ch ip u iau  că vor putea  stăpâni lu m ea .

Pentru aceasta , cu atât m ai m ăreaţă apare jertfa ace lora ,  care  
au  căzut luptând să d u că  pe  a ce s te  locuri pustiite ,  s o a r e le  dreptăţii,  
al o m e n ie i  şi b a lsam ul credinţei creşt ine .

Mulţi dintre ace i c e  au pătim it toa te  ororile  cr im ina le i  stăpâniri 
b o lşev ice ,  n ’au apucat clipa desrobirii ,  fi ind deportaţi d in v r e m e ;  
u n d e ?  nu şt ie  ab so lu t  n im e n i .

Intrasem într’un sat  din Basarabia, d e  u n d e  abia fu g ise  
arm atele  roşii ; învăţătorul,  preotul şi câţiva gospodari ,  care scăp a 
seră  din m â in e le  lor n u m a i datorită iuţelii cu  care armata noastră  
a pătruns în sat, s tă teau  în g e n u n c h i  p e  m a rg in ea  u n u i drum  
şi sărutau păm ân tu l.
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In alt sat  casa  învăţătorului era pustie .  El fu s e s e  luat noap tea  
cu fa im o asa  m a ş in ă  n eagră  a Q. P. CJ-ului, îm p re u n ă  cu toti ai 
casei,  fără să poată c ineva  şti c e  s ’a făcut cu ei.

Şi p ietre le  şi a p e le ,  p ăm ântu l tot n e  c h e m a  să-l d esrob im ,  
că nu m ai p u tea  răbda atâtea ne leg iu ir i .

lată pentru c e  am  luptat, luptăm  şi v o m  lupta până la 
victoria deplină.

lată ce  m is iu n e  fru m oasă  au în ţe le s  să-ş i  îm p lin ea scă  cu  
s f in ţen ie  eroii învăţători care s au jertfit pe  altarul Patriei

Astăzi într’un scurt p opas,  cu leg it im ă  m ândrie ,  am  ven it  să  
pream ărim  jertfa învăţătorilor căzuţi pe  c â m p u l  de  o n o a re ,  cărora  
l e ’n ch in ă m  o clipă d e  r e c u le g er e , . . .  ca să în v e ţe  toată  lu m ea  cu m  
trebuie  să-şi în ţ e le a g ă  m en irea  în viaţă or ice  fiu al N e a m u lu i  ro 
m â n e s c  şi să  n e  întărim cu toţii su f le teş te ,  pentru a co n t in u a  cu  
îndârjire lupta p ână la capăt.

Ei, învăţătorii,  ţin v ie  flacăra iubirii d e  Ţară şi N ea m  în to t
d ea u n a  ; ei c h e z ă şu e s c  redresarea în vremuri d e  restrişte, iar în  
t im p de  război în ca d re a z ă /a rm a ta  în majoritate ca ofiţeri d e  rezervă.

Este un a d â n c  tâlc în faptul că prima jertfă dintr’un re g im e n t  
d e  D orobanţi în războiul din 1941, a fost învăţătorul N ico lae  Tanasă,  
to t  aşa p recum  şi cel din urmă căzut în faţa c itadelei O desa ,  a fost  
învăţătorul Sblt .  r.- V asile  Vlad. Alături d e  ofiţerii activi 
ai armatei şi d e  vitejii noştri soldaţi, victoriile din 1941 s ’au d obândit  
prin jertfa fără s e a m ă n  a învăţătorilor, între care judeţu l N e a m ţ  are 40.

C u m in te le  şi în ţe lep tu l  înv. G h e o r g h e  S ă v in escu -C răcăoan i,  
locot .  rezervă, căzut la D aln ik  în ziua d e  19 Sept. 1941, iată ce  
scria Ia § Sept.  so ţ ie i  şi ce lor  trei copii ai s ă i :

,,ln cazul când  va trebui să cad, să nu vă pierdeţi curajul,  
„ci să fiţi mândri că soţu l şi tatăl vostru şi-a dat viaţa pentru Ţară, 
„R ege .  credinţă şi civilizaţie".

„ A ş  fi foarte  supărat p e  c e e a  lu m e ,  dacă aş v e d ea  că m ă  
„ p lâ n g e ţ i  m ereu ,  că m ă  regretaţi m ereu .  A cestea  le-am  urît, căci  
„paralizează vo inţa  şi puterea d e  m u n c ă “ .

„Fiţi încrezători în s tea u a  voastră, căci oricât aţi trăi, în faţa  
„v eşn ic ie i  e  to t  o  clipă, aşa în cât  odată  n e  v om  v e d e a  iarăşi 
, , îm preună“ .

„ A ş  fi supărat dacă această  scrisoare ar fi în  casă prilej de  
„durere şi lacrimi".

C on şti inc ios  prin e x ce len tă ,  bun şi drept, înv. G h e o r g h e  Săvi-  
n escu  e s te  expresia  o m u lu i  c e  a ş t !ut să-şi facă  cu s en in ă ta te  
su prem a datorie către Ţară.

B un şi optim ist  to td e a u u a ,  înv. Iorgu P o p e sc u  dela  Buhalniţa,  
locot.,  rezervă scria d e p e  front ce lor  rămaşi acasă în  Iunie 1941 : 
«Măi puişorilor, dacă c in eva  mi-ar fi dat lu m e a  în treagă nu  m ’aş  
fi s imţit  mai fericit  d ecât m ă  s im t când mă g â n d e sc  că : eu  cu 4
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mitralere şi vr’o  patruzeci d e  o a m e n i  fa cem  parte dintre acei  c h e 
maţi să reîntreg im  hotarul c e  am  a v u t“.

Mândru de  a-şi fa ce  datoria către Ţară, el ca d e  Ia 8 Iulie lo 
vit d e  o  schijă ,  pe  mitraliera cu care trăsese  p erso n a l  to a te  cartuşele  
în d u şm a n u l  n u m e r o s  şi îndârjit.

C o leg i  d e  clasă  în  şcoa la  norm ală, înv .  Spiridon Barcan, Va
s i le  I. Vasiliu=Certieni şi V asile  Gh. V asil iu-V ălenî ,  toţi lo c o te n e n ţ i  
d e  rezervă, s ’au jertfit cu  e r o is m  înfruntând  m oa rtea ,  d esp re  care  
Spiridon Barcan s p u n e a  că d a n sea ză  în  jurul lui, dar nu l-a lovit 
şi cred e  că nici nu  va reuşi. „Dar şi de  va ven i,  nu  m ă  va surprin
de, căci nu  am  ven it  aici să cruţ n im ic  pentru îndep lin irea  
datoriei sf inte" .

Tânăr înzestrat cu fr u m o a se  calităţi, Ioan D arie  dela  Cuejdiu,  
sblt.  rezervă, pe  care îl iu b e a u  foarte m ult  ostaşii lui ca şi sătenii  
şi elevii şi-a făcut datoria cu conştiinţa  clară că noi nu  în s e m n ă m  
n im ic  decât  dacă n e  dăruim N e a m u lu i .

Refugiaţi din Ardeal, cu durerea d e  a-şi fi lăsat păm ântu l  
sc u m p  în stăpânire  străină, s ’au jertfit cu curaj îm p res io n an t ,  învă
ţătorii; N ico lae  G ăină , sblt. rezervă, Ioan Râhlea, Iocot. rezervă, 
Constautin Vasile, locot .  rezervă, Teodor F ru m u sa ch e ,  Mihai Pleoţi  
şi Pavel Sorbală.

In ch ip  ta inic  şi de  s igur în chinuri grozave s ’a jertfit lu m i
natul înv. Mihai Cojocaru, dela  D obreni ca P loton ier  T. R. Grav 
rănit într’o  luptă corp la corp, după care el nu mai putea m erge ,  
el s e  a d ie să  ostaşilor care v o iau  să stea  cu el; „lăsaţi-mă pe  m in e  
că şi aşa nu  mai pot  lupta şi fugiţi ca să scăpaţi şi să m ă răzbu
naţi",

Aşezat şi n e te m ă to r  d e  moarte, a căzut lovit d e  o schijă  în  
frunte Ioan D. G herasim  dela  Ţibucanii d e  Sus ,  sblt.  rez. Işi iu b ea  
ostaşii ca pe  copii lui şi voia  să-i şt ie  în s iguranţă  pe  ei ; el nu  
se  ferea  d e lo c .

Eroic, în lupta de la  Călăraşi-Lăpuşna, au căzut în  ziua de  8  
Iulie; sblt. rez, C im p o e şu  Petru dela  Broşteni,  ca un brad; plot T. R. 
Popa Laurenţu de la  Isvoare, care mai în a in te  în v e s e le a  tran şee le  cu  
cântecu l lui fără perech e;  plot T. R. S im io n e s c u  Gavril de la  Bistri- 
cioara, un băiat c u m in te  şi tăcut, f i indcă avea  să vo rbească  aşa d e  
frum os, mai apoi,  jertfa sa .

In p r im ele  lupte  a căzut cu fruntea su s ,  in im o su l  sblt.  rezervă  
M ustea Vasile, a cărui a m b iţie  cu n o scu tă ,  a fost d e  a contribui cu  
jertfa sa la reîntregirea ţării.

Tineri, ve se l i  şi cutezători ş i -a u  dat v i e a ţ a : p lot T. R. Vasile  
Catană de la  Q h in d ă oa n i,  Ionel Crivăţ dela  R u sen i  şi Ioan Stănciu lescu  
dela  Cut. P e  cât erau d e  veseli şi desch iş i  la su f le t  în  vieaţă, pe  
atât au fo s t  d e  cutezători în  faţa morţii. V asile  Catană a căzut în  
ac e la ş  lo c  cu  lt. Gh. S ă v in escu ,  cu care au fost  îm p reu n ă  mutilaţi  
d e  bolşevici în ch ip  sălbatec.
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Cuminţi şi liniştiţi ca nişte fe te  m*iri, dar nu mai puţin curajoşi 
in lupte, s ’au je r t f i t : p lot T. R. N ico la e  O b lo n  dela  M astacăn-Calu,  
N ico la e  L upaşcu dela  B u h u şi ,  Mihai N an ea  dela  Răuceşti şi Dumitru  
Vuza dela Grumăzeşti.
Tineri absolvenţi ai şco a le i  n o rm ale  care încă  nu-şi în c e p u s e  fu n 
cţionarea la catedră, au căzut cu avântul şi a b e n eg a ţ ia  caracteristice  
t i n e r e t u lu i : sblt. rez. Dumitru Vereşteanu, băiat foarte  curajos, era  
gata oricând să în d ep l in ea scă  c e le  mai g re le  m i s i u n i ; el a fost pri
m ul ofiţer căzut din  R e g im en tu l  său ,  la Balta în ziua  d e  4 A u g u s t ;  
sblt. rez. N ico la e  Balan şi Virgil P op escu , frate le  lt. lorgu Popescu;  
sblt. loan S an d u , un băiat pe' cât d e  aşezat şi c u m p ă n it  pe atât d e  
hotărît şi în d răsn eţ  în lupte; sblt. Vasile  Vlad care s e  cerea  to t d e a 
una să fie  trimis în m is iu n i le  c e le  mai per icu loase;  sblt. Crişu 
M anoliu , sblt. Gh. Cotosa, plot T. R. A lexandrescu  C., sblt.  Tudoranu  
Gh., Teodor Grosu, Gh. F u c iu c ,  Nichita lrimia şi C onstant n Fulger.

Ultima jerffă dintre înv. jud. N ea m ţ e s te  lt. rez. înv. Vasile  
Mitru dela  Taşca, căzut în lupte le  din C rim eea . Prin spiritul său de  
jertfă, lt. Mitru a îm p r e s io n a t  pe com a n d an ţ i i  săi, care au c o m u n ic a t  
admiraţia lor pentru fapte le  d e  arm e a le  lui V asile  Mitru, prin 
scrisoarea trimisă fam ilie i  sale.

Jertfă su b l im ă  p e  altarul Patriei, toţi aceşt ia  s u n t  pietre de  
te m e l ie  a R om ânie i  Mari şi veşn ice .

A cu m  g ân du l nostru s e  îndreaptă către m â n d re le  fam ili i  care
au avut fericirea de  a da ţării c e  au avut m ai drag şi mai de
nădejde. Toată recun o şt in ţa  şi toată  grija noastră, acestor  famili i,  
cu care îm părtăşim  şi durerea şi mândria.

Vouă dragi Eroi, care  vegh eaţ i  asupra noastră din zările s e n in e ,
noi ce i  rămaşi vă jurăm să urm ăm  că toţii pilda voastră. Vom  
stăpâni şi apăra cu îndârjire p ăm â n tu l  desrob it  cu jertfa voastră şi 
n e  vom  jerifi pănă Ia unul,  d e  va fi n evo ie ,  pentru victoria dep lină  
a credinţei şi dreptăţii pentru care aţi căzut.

V om  păstra cu s f in ţen ie  m em oria  voastră şi v o m  da pilda 
voastră măreaţă  tuturor generaţiilor c e  vin d upă noi.

ln g en u n ch ia ţ i  în faţa jertfei voastre, n o i  am  v en it  să lu ă m  
tărie su f le tească  d in  tăria voastră; curaj din curajul vostru; credinţă  
din credinţa voastră şi să* pornim  apoi să d u c e m  lupta mai departe,  
până la victoria deplină.
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Adunarea Generală a Asociaţiei învăţate -

rilor a trimis, apoi, următoarele telegrame
M a ie s tă ţii  S a le

R eg e lu i M ihai I
B u c u re ş ti.

învăţătoarele şi învăţătorii judeţului Neamţ, adunaţi în 
Congres anual, după ce au îngenunchiat în faţa altarului pome- 
nindu-şi pe cei 40 colegi din judeţ morţi eroic, în războiul con
tra  bolşevismului, îşi îndreaptă gândul către M ajestatea Voastră, 
rugându-Vă respectos să primiţi asigurarea devotamentului lor şi 
a jurământului că sunt gata de ori ce jertfă pentru Ţară şi T ron.

Să trăiţi M ajestate.
Preşedinte, /. Radu.

D om niei-S a le  — D om nulu i
M areşa l Io an  A n to n escu  — C o nducă to ru l S ta tu lu i.

B u c u re ş ti.

învăţătoarele şi învăţători judeţului Neamţ, adunaţi în Con
gres anual, dup i ce şi-au pomenit în genunchi în fata altarului 
pe cei 40 colegi morţi în răsboiul dreptăţii neamului, îăgăduesc 
solemn, că fiind pătrunşi de jertfa celor m ai scumpi dintre ei 
vor sta  până la unul să răspundă înaltei chemări a Domniei- 
Voastre, punăndu-se în serviciul Ţării,.Regelui şi Conducătorului, 
cu trup şi suflet.

Să trăiţi Domnule Mareşal.
Preşedinte, I. Radu.

D om nului P rim -M inistru
M ihai A n tonescu

B u c u re ş ti.

Învăţătorii şi învăţătoarele din judeţul Neamţ adunaţi în 
Congres anual, după ce şi-au pomenit în faţa altarului pe cei 40 
colegi morţi în războiul cu bolşevicii, fiind pătrunşi de spiritul 
jertfei lor şi adânc mişcaţi de nădejdea şi încrederea ce le-aţi 
arătat-o p^in organizaţia naţională de educaţie, făgăduesc so
lemn, că vor fi cei mai credincioşi soldaţi în munca pentru în
tărirea Patriei şi ridicarea Neamului.

Dumnezeu să Vă ajute.
Preşedinte, I. Radu.
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D om nului P ro fe so r  I. P e tro v ic i

M in istru l C ulturii N a ţiona le .

B u c u re şti

învăţătorii şi învăţătoarele judeţului Neamţ, au îngenuchiat 
azi îr» faţa altarului şi sguduiţi sufleteşte şi-au  pomenit pe cei 
40 învăţători din judeţ, morţi în războiul contra bolşevismului.

întăriţi de spiritul je rtfe i. lor, Vă asigurăm  că vor şti să 
munciască până Ia sacrificii pentru şcoală şi ridicarea Neamu
lui nostru.

Să trăifi să-ne ajutaţi.
Preşedinte, /. Radu.

D om nului I. C. P e tre sc u  

M in istru  S u b s e c re ta r  de  S ta t  a l  C u ltu rii-N a ţio n a le .

B u cu reşti.

învăţătoarele şi învăţătorii din judeţul Nearr.ţ adunaţi în 
Congres anual, după ce au îngenunchiat în faţa altarului pentru 
cinstirea a 40 colegi morţi în războiul pentru paza crucei şi în
tregirea neamului, îşi îndreaptă gândul către Domnia-Voastră 
asigurându-V ă de respectul şi dragostea ce v’o poartă şi făgă
duind a fi veşnic la datorie.

Preşedinte, I. Radu.

D om nulu i T h . Iacobescu

P re şe d in te le  A so c ia ţie i G en era le  a  în v ă ţă to r ilo r

S tr. Sf. A posto li 14, B ucu reşti.

învăţătoarele şi învăţătorii judeţuluiNeamţ, adunaţi în Con
gres anual, după ce şi-au pomenit în faţa altarului pe cei 40 
colegi morţi în răsboiu, Vă roagă să primiţi asigurarea dra
gostei ce Vă păstrează şi urarea să ajungeţi să prezidaţi Aso
ciaţia învăţătorilor Români uniţi, în România întregită.

Preşedinte, I. Radu.



S ’au primit, până acum, următoarele răspunsuri:
D om nulu i Ion R adu  

P re şe d in te le  A so c ia ţie i în v ă ţă to r ilo r .

P ia tra -N e a mţ.

Mulţumesc călduros învăţătorilor şi învăţătoarelor judeţului 
Neamţ, pentru sentimentele exprimate cu ocazia adunării în 
Congres anual.

M AREŞAL AN TO N ESC U . 
D om nulu i Ioan  R adu  

P re şe d in te le  A so c ia ţie i în v ă ţă to r ilo r .

P ia tra  - N eam ţ

Vă mulţumesc călduros pentru profesiunea de devotament 
ce-mi faceţi în numele învăţătoarelor şi învăţătorilor din Judeţul 
Neamţ, şi pentru gândul D-v. de buni Români.

Primiţi, vă rog, mărturia unei alese consideraţluni.
Vice Preşedintele Consiliului de Miniştri, 

M IH AI A N TO N E SC U

D om nului Ion R adu  
P re şe d in te le  A so c ia ţie i în v ă ţă to r ilo r .

P ia tr a -N eam ţ
Mulţumesc colegilor învăţători şi le urez deplin succes.

Ministru Subsecretar de Stat,
I. C. PETRESC U .

da cţîonalet

1. Manuscrisele pentru revistă, revistele de schimb şi alte pu
blicaţii se trimit pe adresa : Casa învăţătorilor, Str. Petru-Rareş, 54, 
Piatra-Neamţ.

2. Revistele de schimb şi orice publicaţii primite, vor fi re
cenzate.

3. Rugăm pe domnii colegi din judeţ, în special pe acei ce 
funcţionează la şcoalele de experimentare centralizate pe plâ şi, să ne 
trimită articole despre rezultatele aplicării programei de învăţământ.

4. Orice încasare pentru revista „Apostolul11 o face d*l D. A. 
Gheorghi}ă, casierul revistei.

5. Abonamentul anual al revistei „Apostolul" coslă 100 lei. 
Numărul costă 20 lei.



S U M A R U L :

1. învăţători ai poporului şi eroi ai Patriei . . M. Avadanei
2. Biserica şi eroii Neamului . . . .  Ec. I. C. Manoilescu
3 .  S c r i s o a r e ............................................... ......  f  Gh. Săvinescu
4. Gh. Săvinescu, M. Cojocaru, V. Catana M. David- Ghindăaani
5. Iorgu P o p e s c u ..................................................  * * *
6. Spiridon B a r c a n ..................................................N. MihaUescu
7. Ioan C r i v ă ţ ........................................................  Const. Tica
8. Ioan D. G h e r a s i m .............................................. Vasile lovu
9. Gheorghe Cotosa ............................................. Ioan Arnăutu

10. Vasile Gh. V a s i l i u .............................................  * * *
11. Vasile I. Vasiliu ............................................. ’ * * *
12. Ioan Darie ........................................................  * * *
13. Nicolae G ă i n ă ................................................... * * *
14. Laurenţu P o p a ...................................................  * * *
15. Gavril S im io n e s c u .............................................. * * *
16. Nicolae O b l o n ...................................................Const. Botez
17. Constantin V l a s e .......................................Alex. Gh. Iliescu
18. Vasile Mustea ............................................  * * *
19. Nicolae Lupaşcu ....................................... * * *
20. Petre Cimpoeşu ....................................... Irig. Gh. Balan
21. Vasile Mitru ............................................  * * *
22. Ioan S t ă n c i u l e s c u .......................................  * * *
23. Mihai N a n e a .................................................. * * *
24. Dumitru V e r e ş t e a n u .................................  Const. Botez
25. Un mănunchi de croi ncmteni . . . .  Ioan Arnăutu
26. Scrisoare .......................................................  f  M. Cojocaru
27. Scrisoare .......................................................  f  Vasile Vlad
28. Testam entul unui erou ...................... D. A. Gheorghiţă
29.-Comemorarea învăţătorilor eroi dela 29.111.1942 * * *
30.- T e le g r a m e ..................................  * * *


