Sambata , 8 sept. M-am deplasat la Bacau si i-am Tnmanat d-lui V. Puiu din
partea d-lui V. Ostas o copie a proiectului ,,Cimitirul eroilor Roman! din S.
Crocmaz".
Luni , 10 sept , m-am Tntalnit cu d-l Oct. Bivolaru , venit din Cernauti , la
rudele din Bicaz si i-am dat 3 x 2 volumul din cartea ,,Amintiri din Tara Fagilor" de
Ov. Topa pentru el P. Glior si D. Covalciuc .
In 13 sept am donat Bibliotecii jud. G.T. Kirileanu Neamt Cartea lui Dorin
Cimpoesu ,,Republica Moldova Tntre Romania si Rusia , 1989 - 2009".
In 14 sept. , de Inaltarea Sf. Cruci , la Biserica din parcul Roznov , am facut
o pomenire pentru eroii si deportatii romani care au fost Tngropati fara cruce .
In 17 sept. Am participat la Scoala nr. 2 din Piatra Neamt la inaugurarea
anului scolar 2012-2013 .
In 18 sept. M-am deplasat la Bicaz , invitat de scriitorul Buruian C-tin ,
presedintele Asociatiei ,,Piatra Corbului si a Monografiei orasului Bicaz".
in zilele de 21 si 22 am fost la A.C.P.B.B. filiala Braila la invitatia d-lui
Harabagiu luvenalis la un schimb de pareri cu domnii , Iberghia , Cerusanovschi , E.
Tepelus , I. Dan privind activitatile .
La Tntoarcerea spre Piatra Neamt, am facut o Tntrerupere la Bucuresti si la
Sediul C. Nat, I-am informat pe dl M. Clenciu.
Octombrie :
Pe 1 am redactat ,,Despre convorbirea de la Braila" si am expediat cate un
exemplar d-lor Harabagiu si Berghia , care la publicat Tn ,,Dor de Basarabia !"
5 - 9 octombrie : Deplasare Tn Basarabia
D-na Emilia Tincu , conducatoarea Ansamblului folcloric ,,Vatra Nistreana" m-a
invitat Tn orasul Stefan Voda , la actiunea cultural - artistica ,,Asa-s toamnele 'n
Moldova" care se tine Tn aiua de 7 oct.
in ziua de 6 , m-am prezentat la Casa de Cultura a orasului Stefan Voda la
d-na directoare Maria Romanic si pana sa vina si d-na E. Tincu , i-am donat un
portret color al domnitotului Stefan eel Mare , reviste , Dor de Basarabia si Formula
AS , iar dansa invitatia program .
Cand a venit d-na Tincu , le-am rugat sa se gandeasca la Tnfiintarea unei
filiale A.C.P.B.B. De la dansele am aflat ca d-na Anghel Nadejda , presedinta filialei
A.C.P.B.B. Roman este de bastina dintr-un sat din r. Stefan Voda .
Duminica , 7 oct. , la ora 9 , eram prezent pe Stadionul orasului , Tn perimetrul
caruia se aflau expozitiile satelor din raion , de mare varietate si originalitate . La
1030 au aparut pe scena oficialitatile si invitatii la Sarbatoarea vinului , care au vorbit
publicului si formatiilor artistice despre traditie si le-a urat sanatate si voie buna ,
dupa care au plecat sa viziteze expozitiile satelor , Tn vederea premierii . Eu v ma
aflam la expozitia orasului Stefan - Voda , organizat Tntr-un decor de cetate care a

