din.1941 si 1944 . Daca eel din Festelita este bine Tngrijit, eel din Corcmaz care af
avea 144 morminte , a fost arat In 1945 de sovietici . Preotul paroh si satenii au
ridicat o troita Tntr-un colt a fostului cimitir, iar Primaria Corcmaz a Tnaintat Directiei
pentru Cultul Eroilor Bucuresti , o documentatie Tn vederea obtinerii banilor pentru
refacerea cuviincioasa a cimitirului . Deocamdata , fara efectul dorit.
Septembrie :
In ziua de 1 septembtie , d-l V Ostas a organizat o excursie la Manastirile
Tapova si Saharna situate Tn raionul Orhei pe malul Nistrului.
Manastirea Tipova este vestita pentru ca Tn stanca de pe malul Nistrului
exista din vechime , sapate chiliule colugarilor si o bisericuta , iar Sahorna ca are un
ezvor cu apa ce Tntareste sanatatea .
In ziua de 2 septembrie , dupa ce ne-am luat ramas bun de la Primar ,
Presedintel raionului si organizatorilor sarbatorii , le-am multumit pentru ospitalitate , si
am plecat la Chisinau , unde am sosit la ora 14°°.
Am tras la familia D. Osipov de unde m-am prezentat la Biserica si
Paraclisul Unirii cu hramul Sfintilor Romani situat pe Bd. Decebal, Cartierul Botanica.
Paraclisul a fost construit Tntre anii 1995 - 2000 cu materiale din jud. Neamt ,
obtinute prin stradania filialei A.C.P.B.B. Neamt.
Am aprins o candela la mormantul preotului martir Valeriu Margineanu ,
omorat de satanisti sovini cu o ranga de fier Tn anul 2000 , apoi am vorbit cu
preotui Cornel Dobrogeanul , actualul paroh preocupat sa termine clopotnita . l-am
donat cartea ,,Ferestre spre cer" de Ellen White .
Tn ziua de 3 septembrie , am cumparat de la chiosc cu 3 lei Md. ( 1 leu Ro )
un exemplar din Literatura si Arta si am constat ca prin abonament la Posta
Moldovei , costa 18 lei Md ( 6 lei Ro ) . Am discutat cazul cu d-na Raisa Ciobanu ,
secretara L si B , dar Tnca nu am alta solutie .
Tn cladirea Bibliotecii Nationale a R. Md. Am vizitat targul de carte si am
fost surprins placut cand am Tntalnit si standul A.C.P.B.B. filiala Bacau .
Tntre orele 15-17 am vizitat unele cunostinte din Chisinau , iar la orele 18
m-am prezentat la familia prof. Ion Scutaru din Stauceni , comuna urbana a
Chisinaului, care m-a gazduit.
Tn 4 sept. Am vizitat librarii , am cumparat ,,Basarabia Necunoscuta , vol 8 de
luri Coslesnic " . Din centru , cu troleibuzul 22 spre cartierul Buliucani si am coborat
Tn statia Ion Pelivan . Pe terenul de pe str. Alba lulie , colt cu str. I. Pelivan se afla
noua biserica cu hramul sfintii Apostoli Petru si Pavel , apartinand de Mitropolia
Basarabia , unde am donat 50 lei Md.
La Tntoarcere spre centru , am vizitat succesiv Inst. Pedagogic Ion Creanga
si Universitatea Tehnica .

