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~nc\ un cimitir al eroilor
români c\zu]i `n luptele
pentru eliberarea

Basarabiei a fost reabilitat cu
sprijinul României. Este vorba
despre cimitirul de la Novaci,
raionul C\l\ra[i, unde `n
perioada celui de-Al Doilea
R\zboi Mondial au c\zut `n
lupte [i au fost `nhuma]i 59 de
osta[i [i ofi]eri din Armata
Român\. Ceremonia de come-
morare a eroilor a avut loc `n
ziua de 31 august, `ntre loca-
lit\]ile Novaci [i Peticeni, `n
prezen]a locuitorilor celor dou\
sate [i a unor oficiali de pe
ambele maluri ale Prutului.

Cimitirul de la Novaci-
Peticeni, raionul C\l\ra[i,
unde au fost `nhuma]i eroi ai
Armatei Române a avut aceia[i
soart\ ca aproape toate cele
peste 200 de cimitire care au
existat pe teritoriul basara-
bean pân\ la ocupa]ia soviet-
ic\. Odat\ instalat\, noua con-
ducere sovietic\ l-a distrus [i a
construit pe teritoriul cimitiru-
lui o brigad\ de tractoare, dup\
cum ne-a comunicat Iacob
Mândrescu, muzeograf la
Muzeul de Istorie [i Etnografie
din C\l\ra[i, care a mai ad\u-
gat c\ „pe teritoriul C\l\ra[iu-
lui avem mai multe gropi
comune [i cimitire, deoarece
Armata Român\ s-a deplasat
din direc]ia Corne[tiului spre
C\l\ra[i, care era o zon\
strategic\ `n Al Doilea R\zboi
Mondial. Aici s-au dat lupte
grele. Una, `n deal la C\l\ra[i,
[i a  doua la cota 256. Dup\
r\zboi Uniunea Sovietic\ a
construit o brigad\ de trac-
toare [i a fost nivelat cimitirul,
`ns\, `n baza documentelor de

arhiv\ [i a memoriei oamenilor
`n vârst\, care mai ]ineau
minte, s-a hot\rât s\ fie
restaurat“.

Cimitirul a fost reabilitat la
ini]iativa vicepre[edintelui
raionului C\l\ra[i, Sergiu
Arteni. Reabilitarea a fost posi-
bil\ ca urmare a finan]\rii din
parte mai multor agen]i eco-
nomici pro-români din raionul
C\l\ra[i [i a Asocia]iei Eurore-
giunii Siret-Prut condus\ de
Costel Alexe, pre[edintele
Consiliului Jude]ean Ia[i, care

a fost prezent la inaugurare,
care a precizat: „ Eroii c\zu]i
sunt din Jude]ul Neam], de la
Divizia 10 Infanterie, unde
erau `nrola]i. Din p\cate [i-au
dat via]a pentru un ideal
str\mo[esc al poporului român,
aici la Peticeni-Novaci. M-am
bucurat c\ la eveniment sunt
mul]i copii, e o lec]ie de istorie
pe care trebuie s\ le-o pred\m
`n fiecare zi despre sacrificiul
`nainta[ilor no[tri“

Printre oaspe]ii veni]i la
inaugurare l-am `ntâlnit [i pe

fostul primar al comunei
Pris\cani, Jude]ul Ia[i, Chiril\
Constantin. Cu emo]ie ne-a
m\rturisit urm\toarele: „Pro-
prietarul terenului, Gheorghe
Chiriac, a lucrat `n România [i
fiind parteneri [i prieteni, am
venit aici [i l-am rugat s\ ne
dea din p\mântul lui propri-
etate, acest loc pentru
Cimitirul Eroilor. M\ bucur c\
ast\zi s-a `ndeplinit acest vis,
c\ va fi o s\rb\toare româneas-
c\ pe p\mânt tot românesc c\
eroii c\zu]i `n acest loc vor

avea o lini[te de veci prin acest
monument.“

Pe teritoriul raionului
C\l\ra[i au existat dou\ cimi-
tire ale eroilor români, ambele
fiind reabilitate.

Potrivit istoricilor, pe terito-
riul Basarabiei au existat `n jur
de 200 de cimitire ale eroilor
români, care au fost distruse
premeditat odat\ cu ocupa]ia
sovietic\. Mai pu]in de 20 din-
tre acestea au fost reabilitate
pân\ acum, majoritatea cu
sprijinul României.

~nc\ un cimitir al eroilor români c\zu]i
`n luptele pentru eliberarea Basarabiei
a fost reabilitat cu sprijinul României


