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Stima\i feroviari [i veterani ai magistralei din Moldova!

Vladimir CEBOTARI,
director general al }S

«Calea Ferat= din Moldova»

boiului, a angaja\ilor c=ii ferate, care au
muncit aici ]n acei cumpli\i ani de foc. Fap-
ta de eroism a acestora a fost ]nscris= pe
vecie ]n istoria glorioas= a Marelui r=zboi
pentru ap=rarea Patriei.

«Totul pentru front, totul pentru victo-
rie!» — aceast= lozinc= a devenit cea mai
principal= chiar din primele zile ale
r=zboiului pentru feroviarii, care au luat
locul muncitorilor pleca\i pe front. Dese-
ori avem ocazia s= afl=m despre faptele
de eroism ale osta[ilor, care au ap=rat
Patria cu arma ]n m]n=. Dar c]\i angaja\i
civil i ai c=ii ferate au fost r=pu[i de
gloan\ele [i obuzele inamicului, ]ndepli-
nindu-[i datoria civic=! S= ne amintim
ast=zi de ei.

Mi[c=ri[ti, locomotivari, vagonari, ma-
cagii, [efi de manevr=, impiega\i de
mi[care [i slingeri munceau f=r= a lua ]n
seam= pericolele, cu g]ndul doar la victo-
ria asupra du[manului... Ei salvau patri-
moniul feroviar, evacuau vagoanele cu
muni\ii [i armament din zona militar= pe-
riculoas=.

Este imposibil a-i enumera pe to\i fero-
viarii, care [i-au sacrificat via\a pentru li-
bertatea Patriei, pentru pacea [i lini[tea
zilei de azi. Dar un adev=r este incontes-
tabil: e considerabil aportul feroviarilor ma-
gistralei noastre la Marea Victorie [i noi
nu avem dreptul s=-i d=m uit=rii. S=-i
uit=m pe cei ce [i-au dat via\a pentru vi-
itorul nostru, care ]n acei ani de groaz=
s=v]r[ea zilnic fapte de eroism de munc=
de dragul Marii Victorii.

R=sfoind paginile istoriei...
}n cele 22 de zile din momentul ]nce-

perii r=zboiului [i p]n= la evacuare sta\ia
Chi[in=u a fost bombardat= de avia\ia
fascist= mai bine de 50 de ori.

Pe 4 iulie 1941, lovit de un obuz, a
luat foc depozitul de produse petroliere
al sta\iei. Stingerea incendiului s-a des-
f=[urat sub conducerea [efului trenului de
pompieri Okunenko. }n timpul bombarda-
mentelor avia\iei inamice mul\i feroviari ai
sta\iei, demonstr]nd curaj, r=m]neau la
locurile de munc=. Printre ace[tea erau
conduc=torul sta\iei Chi[in=u, macagii [i
[efi de manevr=, comunica\ioni[ti [i ener-
geticieni.

}n primele zile ale r=zboiului ziarul
«Pravda» a publicat ]n paginile sale un
articol despre feroviarii, care prin munca

Eroismul nu
poate fi dat

uit=rii

Din numele administra\iei }S «Calea Ferat= din Moldova» [i al Sindicatului de profil al feroviarilor v=
transmitem cordiale felicit=ri cu ocazia Zilei Victoriei asupra fascismului!

}n aceast= prim=var= se ]mplinesc 70 de ani din acea memorabil= zi de 9 Mai 1945, c]nd s-a pus cap=t
acelui r=zboi s]ngeros.

S=rb=toarea de 9 Mai simbolizeaz= b=rb=\ia [i sacrificiul tuturor popoarelor ]n cr]ncena ]nc=ierare
cu fascismul. Noi nutrim un profund respect pentru cei care au ap=rat independen\a
\=rii noastre ]n anii cumpli\i ai r=zboiului [i au pl=tit cu via\a pentru aceasta.

V= dorim din tot sufletul dumneavoastr= [i persoanelor apropiate mult= s=n=tate,
dispozi\ie bun=, optimism [i t=rie de spirit. Fie ca niciodat= s= nu se mai repete
r=zboaiele [i copiii, nepo\ii no[tri s= aib= un cer pa[nic de asupra capului!

 Ion ZAPOROJAN,
pre[edinte al Federa\iei Sindicatului
feroviarilor din Moldova

lor eroic= ajutau la zdrobi-
rea du[manului. De r]nd cu
alte exemple publica\ia a
povestit [i despre eroismul
mecanicului de locomotiv=
de la depoul Chi[in=u N.
Bezuglov, care ]n timpul

C
=l=torind pe Calea Fera-
t= a Moldovei [i vizit]nd
sta\iile nodurilor ferovia-
re mari, ne oprim nea-
p=rat privirea la locomo-
tivele cu abur-monu-
mente, instalate de fero-
viari ]n memoria eveni-
mentelor din anii r=z-

Delega\ia }S «Calea Ferat= din Moldo-
va» a fost condus= de Serghei Tom[a, vi-
cedirector general, responsabil de infra-
structur= [i trac\iune.

La [edin\= au participat reprezentan\i
ai 24 de \=ri din cadrul OSJD, reprezen-
tan\i ai observatorilor OSJD din partea SA
«FPK» [i SN|F, ]ntreprinderi asociate
OSJD, precum [i reprezentan\i ai MSJD [i
CSTP. Secretar al [edin\ei a fost {ozda
Tadeu[, pre[edinte al Comitetului OSJD.

Un cuv]nt de salut a adresat partici-
pan\ilor Conferin\ei Nemets Ladislau, vi-
ceministru al Transportului din Republica
Ceh=. Pe agenda zilei au fost aprobate [i
examinate 16 chestiuni.

Conferin\a a aprobat rezultatele acti-
vit=\ii Comisiilor pentru trafic de marf=,
trafic de c=l=tori, infrastructur= [i mate-
rial rulant, Grupului permanent de lucru
al OSJD pentru codificare [i informatic=,
chestiuni financiare [i de calcul.

Au fost aprobate pentru a fi puse ]n
aplicare din 1 iunie 2015 modific=rile [i
complet=rile GNG. }n scopul asigur=rii
continuit=\ii procesului de trafic pe rutele
interna\ionale [i dezvolt=rii traficului de
marf= Europa—Asia a fost sus\inut= inten-
\ia CFM de a participa ]n calitate de invi-
tat la consf=tuirile de coordonare a ora-
relor circula\iei marfarelor ]n Europa.

Conferin\a a decis continuarea muncii
de actualizare a Acordului cu privire la
SMPS fiind luate ]n cont modific=rile [i
complet=rile, de perfec\ionare a Acordului
privind STV [i ]ns=[i STV.

MSJD». S-a luat decizia de a propune sesi-
unii a 43-a a Consf=tuirii mini[trilor OSJD
adoptarea urm=toarei chestiuni: a sus\ine
ini\iativa C=ilor ferate din Ukraina de pre-
g=tire a propunerilor privind abordarea co-
mun= a cerin\elor ]n domeniul preg=tirii pro-
fesionale a cadrelor pentru traficul inter-
na\ional de marf=. }n acest scop va fi cre-
at Grupul de lucru ]n vederea preg=tirii
propunerilor pentru abordarea comun= a
cerin\elor ]n domeniul preg=tirii profesio-
nale a cadrelor din reprezentan\i ai p=r\ilor
cointeresate.

Conferin\a a examinat cererea Guver-
nului Republicii Coreea de primire ]n r]n-
durile OSJD [i asociere la SMPS [i SMGS.
Din cauza lipsei unanimit=\ii examinarea
chestiunii ]n cauz= a fost am]nat= pentru
anul 2016.

A fost adoptat bugetul definitiv pe anul
2015 [i cel preventiv pentru 2016.

}n calitate de Secretar al Comitetului
OSJD a fost desemnat Ki[[ Atilla, mem-
bru-reprezentant al Ungariei ]n cadrul

OSJD ]n perioada 1 mai 2015 — 30 iunie
2018.

La Conferin\= s-a acordat statut de ]n-
treprindere asociat= OSJD societ=\ilor cu
r=spundere limitat= «SIGIS», «SIGIS Trans-
Serviss».

La ]ncheierea activit=\ii Conferin\ei di-
rectorilor generali a fost semnat protoco-
lul final.

Urm=toarea [edin\= va avea loc ]n pe-
rioada 25-29 aprilie 2015 ]n Republica K]r-
g]zstan.

Pe parcursul desf=[ur=rii Conferin\ei
au avut loc ]nt]lniri de lucru ale delega\iei
CFM cu reprezentan\ii C=ii ferate din Azer-
baigean, C=ii ferate din Georgia [i «Ukr-
zalizn]\ea» ]n problema achit=rii datoriilor
reciproce.

Nicolae BARB+SCUMP+,
[ef al serviciului rela\ii interna\ionale

[i protocol al Direc\iei strategii
[i rela\ii interna\ionale a }S «Calea

Ferat= din Moldova»

}ntrevedere la nivel ]nalt
}n perioada 20-24 aprilie 2015 ]n

ora[ul Praga, Republica Ceh=, a avut loc
cea de-a 30-ea [edin\= a Conferin\ei di-
rectorilor generali (reprezentan\ilor res-
ponsabili) ai c=ilor ferate din cadrul OSJD.

}n rezultatul activit=\ii
Comisiei de infrastructur=
[i material rulant Conferin-
\a a aprobat o serie de
]ndreptare ale OSJD, a
decis anularea unor ]n-
dreptare OSJD ale Comi-
siei respective.

Conferin\a a hot=r]t s=
ia act de informa\ia des-
pre pachetul de documen-
te preg=tit de companiile
feroviare cointeresate BC,
KTJ, SAD «RJD» [i UBJD
la tema «Participarea
companiilor feroviare coin-
teresate la analiza ]ndrep-
tarelor comune ale OSJD/
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prinderile nodului feroviar. Semnificativ a
fost aportul lor la asigurarea circula\iei tre-
nurilor. Numai la depoul de locomotive au
activat mai bine de 100 veterani. Voi aminti
aici de N.Sapega, participant la asaltul
reihstagului, care a luptat ]n vestitul ba-
talion al c=pitanului L.Zincenco, P.Coren,
lupt=tor contra colabora\ioni[tilor ]n Spa-
nia, iar mai apoi — pe fronturi contra Ger-
maniei hitleriste [i la Halhin-Gol. }n cali-
tate de comandant curajos [i-a c][tigat
gloria locotenentul M. Verihovskii, chiar din
primele zile ale r=zboiului a remorcat e[a-
loane militare spre linia frontului V.Nev-
zorov. Pot fi enumera\i [i mul\i al\ii, dar
inima se str]nge de durere: majoritatea nu

Cu ocazia apropierii Zilei Victoriei
[i a Zilei Europei, colectivul Palatului
de cultur= al feroviarilor felicit= an-
gaja\ii C=ii Ferate din Moldova [i le
ureaz= mult= s=n=tate, pace ]n fami-
lie, pace ]n \ar= [i ]n toat= lumea.

Se [tie c= Ziua Victoriei este per-
ceput= ]n mod diferit ]n diferite \=ri.
}n timp ce \=rile din vestul [i centrul
Europei s=rb=toresc Ziua Europei,
estul, ]n special Rusia [i unele state
ex-sovietice, s=rb=toresc Ziua Victo-
riei. }ns= nu exist=, de fapt, nici o
leg=tur= ]ntre Ziua Europei [i Ziua
Victoriei. Cea din urm= a ap=rut ]n
fosta URSS [i comemoreaz= ]ncheie-
rea celui de-al doilea r=zboi mondial.

9 Mai este s=rb=torit= ca Ziua
Victoriei legat= de capitularea Germa-
niei naziste. Decizia capitul=rii a fost
luat= ]ns= ]n diminea\a zilei de 7 mai,
]n prezen\a generalilor britanici [i
americani. Stalin a fost ]ns= nemul-
\umit c= nem\ii nu au semnat capitu-
larea ]n prezen\a generalului sovietic
Jukov. Astfel, a insistat ca actul ca-
pitul=rii s= se repete. Ceea ce s-a [i
]nt]mplat ]n seara zilei de 8 mai [i ]n
fa\a sovieticilor, iar diferen\a de fus
orar ]ntre Berlin [i Moskova (la Mo-
skova era ora 0.16) i-a permis lui Sta-
lin s= declare 9 mai Ziua Victoriei.

Referitor la Ziua Europei, aceasta
a ap=rut dup= ce, pe 9 Mai 1950,
Robert Schuman a propus unirea in-
dustriilor de o\el [i c=rbune ale Fran\ei,
Germaniei de Vest [i ale altor state,
duc]nd la crearea Comunit=\ii Euro-
pene a c=rbunelui [i o\elului. Acest
eveniment este punctul de temelie al
cre=rii Uniunii Europene a[a cum o
cunoa[tem ast=zi. }ns= oficial, Ziua
Europei a fost consfin\it= ]n 2008 prin
decizia Parlamentului European.

}n Republica Moldova ]nc= mai
persist= la unii confuzia c= Ziua Eu-
ropei ar avea o leg=tur= cu Ziua Victo-
riei. Dup= cum am v=zut, aceast= le-
g=tur= nu exist=. |ara noastr= a pre-
luat aceast= s=rb=toare de la Uniu-
nea Sovietic= [i dup= ob\inerea inde-
penden\ei a continuat ca ]n majorita-
tea localit=\ilor ei s= fie organizate
manifesta\ii ]n aceast= zi. |in]nd cont
c= ]n urma acestui r=zboi s]ngeros au
murit aproximativ 72 milioane de oa-
meni, conform estim=rilor oficiale, o
asemenea zi ar trebui, ]n mod firesc,
comemorat= [i nu s=rb=torit=.

Ziua Europei a c=p=tat ]n Repu-
blica Moldova o conota\ie mai impor-
tant= ]n ultimii ani. Cu toate acestea,
Chi[in=ul nici odat= nu a stabilit s=r-
b=torirea acestei zile de 9 mai, odat=
cu ]ntreaga Europ=. }n 2014, la Chi-
[in=u, Ziua Europei a fost s=rb=torit=
pe 10 mai.

Iurie CHIRTOCA,
director al Palatului

de cultur= al feroviarilor

veterani! La fiecare trei ani noi refaceam
listele, deoarece ele deveneau tot mai
scurte. }n anul 2008 am rev=zut ultima dat=
aceste liste [i am decis s= n-o mai fa-
cem, ci s= lu=m ]ntr-un chenar negru nu-
mele celor deceda\i. La acel moment mai
erau ]n via\= 19 veterani de r=zboi. }n pre-
zent (pe 17 aprilie) la nodul nostru fero-
viar s]nt 5: trei veterani ai r=zboiului —
Ivan Bondarev, Egor Rub\ov [i Trofim
Kiriu[cenko, un participant al frontului de
munc= — Melania Lavrova, [i un fost
de\inut ]n lag=rele de concentrare — An-
drei Bel]i. Iar ]n total ]n ora[ul Basarabe-
asca locuiesc 10 veterani.

Despre cei trei veterani ai r=zboiului [i
ai transportului feroviar ziarul nostru a
povestit ]n repetate r]nduri. S]nt oameni
stima\i [i vesti\i la nodul feroviar. Totu[i,
cu ocazia Zilei de 9 Mai datoria noastr=
este de a vorbi iar=[i despre ei, a le adre-
sa cuvinte de bine, a aminti tuturor ce
oameni merituo[i tr=iesc al=turi de noi.

Ivan BONDAREV, veteran al Marelui
r=zboi pentru ap=rarea Patriei, cavaler al
ordenului «Marele r=zboi pentru ap=rarea
Patriei din anii 1941-1945» de gradul I,

70 DE ANI AI MARII VICTORIIS= cinstim eroismul soldatului
}n ajunul Zilei Victoriei nu putem s= nu ne g]ndim, c]t de pre\io[i au fost pentru noi,

cei ]n via\=, ace[ti 70 de ani pa[nici! Victoria ]n Marele r=zboi pentru ap=rarea Patriei,
Biruin\a asupra fascismului ]n cel de-al doilea r=zboi mondial au fost o mare bucurie
pentru oamenii din ]ntreaga lume, ]n special pentru cei ce au aflat despre Victorie nu
de la al\ii, ci care au pl=tit pentru ea un pre\ mare — s=n=tatea [i via\a camarazilor de
arme, care au c][tigat-o cu propriul s]nge. Aceast= mare Victorie este un eveniment
sacru, pe care omenirea nu trebuie s=-l uite niciodat= [i s= se ]nchine cu pietate ]n
fa\a supravie\uitorilor, ce ne-au asigurat un cer senin [i pa[nic.

Sus\inere reciproc= a veteranilor
Au trecut [aptezeci de ani de la

terminarea celui de-al doilea r=zboi
mondial. Or,  genera\iile ce s-au

perindat au p=strat mereu vie memoria
celor ce [i-au pierdut via\a ]n lupta cu
fascismul. Se preg=tesc s= marcheze
s=rb=toarea Marii Victorii [i oamenii

muncii de la nodul feroviar B=l\i, familiile
lor [i, desigur, membrii organiza\iei din

localitate a veteranilor, condus= de
Mihail E{AN. }n ziua de 9 Mai ei vor
depune ]mpreun= cu ceilal\i flori la

monumentul osta[ului-eliberator de pe
teritoriul depoului  de locomotive [i la

obeliscul din scuarul g=rii, unde ]n cele
dou= morminte fr=\e[ti zac r=m=[i\ele

p=m]nte[ti ale victimelor crudului
bombardament  al sta\iei B=l\i-Slobozia

de c=tre avia\ia fascist=. S-a ]nt]mplat
aceasta imediat dup= eliberarea

ora[ului. Exploziile au fost at]t de
puternice [i distrug=toare, ]nc]t, dup=

cum povestesc martorii oculari, cadavre-
le oamenilor at]rnau chiar [i pe copaci.

mai s]nt ]n via\=, au plecat la ceruri ca s=
nu se mai ]ntoarc= niciodat=. Ast=zi din
cei 472 veterani [i participan\i ai celui de-
al doilea r=zboi mondial — membri ai or-
ganiza\iei veteranilor au r=mas doar pa-
tru persoane. E vorba de Nicolae Kozub,
Daniil Pcela, Vladimir Vlad][evskii [i Ana-
tolie Aba[in.

Consiliul veteranilor nodului feroviar
continu= s= fie un centru cu adev=rat at-
ractiv pentru oamenii ]n etate.

Consiliul acord= ajutor la solu\ionarea
problemelor acute, expediind cereri ]n scris
autorit=\ilor municipale, ofer= consulta\ii
juridice. S]nt vizitate persoanele grav bol-
nave la domiciliu [i la spital. Organiza\ia
se bucur= de sus\inerea Consiliului muni-
cipal al veteranilor.

E necesar a men\iona, c= s]nt de mare
folos ajutoarele materiale oferite de pri-
m=ria din localitate [i calea ferat=, care
compenseaz= c]t de c]t pensiile sociale
mizere ale pensionarilor [i invalizilor. Ce-
lor mai nevoia[i prim=ria le acord= c]te
500 lei lunar, iar cei ce renun\= la bani
beneficiaz= de mese de caritate. A fost
m=rit= p]n= la 150 km distan\a pentru
c=l=toria gratuit= a fo[tilor feroviari cu tre-
nurile diesel locale. Consiliul veteranilor
g=se[te ]n\elegere din partea comitetului

Ziua Victoriei
[i Ziua Europei

}N IMAGINE: membrii Consiliului
veteranilor ]n frunte cu Mihail E[an

(]n centru) discut= probleme
cotidiene

D
epunerea de flori este [i un
omagiu adus veteranilor
r=zboiului, care dup= di-
strugerea fasci[ti lor au
schimbat uniforma ost=-
[easc= cu salopetele de
lucru [i au muncit la ]ntre-

}
mi amintesc cu durere [i
triste\e, c= acum 13 ani,
c]nd la nodul feroviar Basa-
rabeasca a fost creat Con-
siliul veteranilor r=zboiului [i
munci ]n transportul feroviar,
organiza\ia noastr= a vete-
ranilor de r=zboi num=ra 57

decorat cu medaliile «Pentru Victorie asu-
pra Germaniei ]n Marele r=zboi pentru
ap=rarea Patriei din anii 1941-1945»,
«Pentru asaltul Vienei», «Pentru elibera-
rea ora[ului Praga», «40 de ani ai Victo-
riei ]n Marele r=zboi pentru ap=rarea Pa-
triei din anii 1941-1945», «Meritul Civic»,
fost cerceta[ pe front, pedagog emerit al
Moldovei, ]nscris ]n Cartea de Aur de ono-
are a Republicii Moldova, fost director al
[colii medii Basarabeasca, autor a 150 de
articole de ziar [i revist=, 130 crea\ii mu-
zicale, 5 c=r\i, invalid de gradul II al Ma-
relui r=zboi pentru ap=rarea Patriei — con-
tinu= [i ast=zi s= p=streze leg=tura cu gene-
ra\ia t]n=r=.

Egor RUB|OV, veteran al Marelui r=zboi
pentru ap=rarea Patriei, cavaler al orde-
nelor «Steaua Ro[ie» [i «Marele r=zboi pen-
tru ap=rarea Patriei», decorat cu medaliile
«Pentru vitejie», «Pentru merite de lupt=»
[i multe altele. Fiind [ofer pe front, a ajuns
cu lupte p]n= ]n Prusia Oriental=, unde a
fost r=nit grav.

Dup= terminarea r=zboiului [i-a petre-
cut ]ntreaga biografie de munc= ]n sec\ia
linii nr.3 Basarabeasca.

Trofim KIRIU{CENKO, veteran al Ma-
relui r=zboi pentru ap=rarea Patriei, ca-
valer al ordenelor «Marele r=zboi pentru
ap=rarea Patriei», «Slava» de gradul doi,
decorat cu medaliile «Pentru vitejie», «Pen-
tru eliberarea Poloniei», «Pentru Victorie
asupra Germaniei ]n Marele r=zboi pentru
ap=rarea Patriei din anii 1941-1945», fost

mitralior, a activat ]n domeniul transpor-
tului feroviar 46 de ani, dintre care circa
30 — la remiza vagoane nr.2.

Activi[tii Consiliului veteranilor de la
noi ]i viziteaz=, deoarece numai doi din-
tre ei se mai pot deplasa de sinest=t=tor,
pe c]nd ceilal\i trei s]nt imobiliza\i la pat.
O aten\ie mare le acord= tinerii de la Cen-
trul de tineret din ora[ul Basarabeasca.
Vizit]ndu-i la domiciliu, ei discut= mult cu
veteranii, ascult= cu pl=cere povestirile lor.
S-a ]nt]mplat la fel [i dup= ]nt]lnirea cu
participantul frontului de munc= Maxim
Kambur, care a muncit o perioad= ]nde-
lungat= ]n sec\ia linii nr.3. Veteranul le-a
povestit tinerilor. Au discutat, au glumit.
Iar peste dou= zile Maxim Kambur a ple-
cat ]n lumea celor drep\i... Tinerii ]i vizite-
az= deseori pe veterani, le ajut= [i fizic,
[i moral.

Am ]ndurat multe greut=\i [i noi, copiii
r=zboiului. Numai c= ]n acea perioad=
eram prea mici ca s= con[tientiz=m ]ntre-
gul tragism al situa\iei, nu puneam toate
la inim= ca mamele noastre. Aveam ta\i,
care ne ap=rau. Dar [i pe de asupra noa-
str= zburau url]nd avioanele fasciste, bu-
buiau ]mpusc=turile. }mi amintesc cum ne
luau ]n bra\e [i ne aruncau ]n sus osta[ii-
eliberatori, ajun[i pe meleagurile noastre.

Timpul trece implacabil... Cur]nd va
veni o zi, c]nd genera\ia ]n cre[tere nu va
mai putea vedea un veteran viu, cu piep-
tul plin de ordene [i medalii, mai ales de
Ziua Victoriei — 9 Mai.

Adres=m tuturor din inim= felicit=ri cu
ocazia s=rb=torii Victoriei, JUBILEULUI de
70 de ani al acesteia, le dorim s=n=tate
[i via\= lung=.

Lidia VOLO{CIUK,
pre[edinte al Consiliului veteranilor

transportului de la nodul feroviar
Basarabeasca

Imagine de autor

sindical al nodului feroviar, a conduc=-
torilor ]ntreprinderilor de aici, ]n particular
ai sta\iei B=l\i-Slobozia, depoului de lo-
comotive [i remizei vagoane, sec\iei linii.
El beneficiaz= de sediu, leg=tur= telefo-
nic=, este organizat= abonarea la ziarul
«Veteranul». Iar «Feroviarul Moldovei» li se
ofer= veteranilor gratuit. Astfel ei au po-
sibilitatea de a fi la curent cu cele ce se
]nt]mpl= la calea ferat=, a publica ]n pagi-
nile ziarului felicit=ri cu ocazia jubileelor
[i condolean\e.

}mpreun= cu pre[edintele M. E[an, din
componen\a Consiliului veteranilor mai fac
parte V.Bugaevskaia, L.Stakanova, V.Oco-
lot, I.Sf]rnei, V.{a[urin. To\i s]nt foarte
activi, mereu dornici s= vin= ]n ajutor, ceea
ce e foarte important ]n aceste vremuri
grele pentru oamenii ]n etate.

Vladimir DOBREANSCHI

OPINIE
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O asemenea activitate profesional= rodnic= [i de lung= durat= a acestei doamne
se explic= prin capacit=\ile sale organizatorice extraordinare [i gradul ]nalt de respon-
sabilitate. D]nsa a fost mereu gata s= vin= ]n ajutor cu vorba [i cu fapta. Posed]nd
intui\ie, bun=voin\= [i tact, capacitate de a uni oamenii, ea reu[ea s= sus\in= ini\iativele
de jos, s= men\in= stilul creativ ]n activitatea sindicatului de profil [i s= realizeze ideile
pozitive, s= fie al=turi de colectivul, care ast=zi este considerat pe bun= dreptate lider
]n Moldova la diverse capitole: activitate de producere, sport, activitate artistic= de
amatori.

Inna Vodeani\kaia a fost decorat= ]n repetate r]nduri de c=tre Confedera\ia Na\ional=
a Sindicatelor din RM: cu Insigna de onoare, cu Diploma de onoare a Confedera\iei
generale a sindicatelor etc. }n anul 2012 a fost distins= cu insigna profesional= sup-
rem= — «Feroviar de onoare».

Vrem s= v= dorim, stimat= Inna Vodeani\kaia, drum bun [i succese ]n continuare,
mult= s=n=tate [i via\= lung=, fericit= ]n compania oamenilor apropia\i [i dragi inimii
dumneavoastr=.

V= mul\umim pentru devotamentul demonstrat Sindicatului feroviarilor din Moldova
[i pentru profesionalism.

Prezidiul Federa\iei Sindicatului feroviarilor din Moldova

V+ MUL|UMIM
[i succese ]n continuare!

Pe 30 aprilie 2015 [i-a ]ncheiat activitatea de munc=
la Magistrala moldoveneasc= Inna Vodeani\kaia, care
a ocupat o perioad= ]ndelungat= func\ia de vicepre-
[edinte al Sindicatului feroviarilor din Moldova. A ]nce-
put aceasta acum 49 de ani, dup= absolvirea unei [coli
medii din Chi[in=u.

C=p=t]nd studii superioare la Institutul de ingineri
]n transportul feroviar din Dnepropetrovsk, specialita-
tea inginer-economist, Inna Vodeani\kaia a fost an-
gajat= la depoul de locomotive Chi[in=u.

Din anul 2003, activ]nd ]n calitate de vicepre[edinte
al Sindicatului feroviarilor, a reu[it s= preg=teasc= un
num=r mare de lideri sindicali[ti pentru aceast= organi-
za\ie profesional= a C=ii Ferate din Moldova.

Cei 28 de studen\i ai UTM, ghida\i de
speciali[tii principali ai depoului de loco-
motive nr.1, dar [i de conduc=torul pro-
gramului «Ingineria vehicolelor auto [i fero-
viare» din cadrul departamentului transport
Ilie Manole, doctor ]n [tiin\e tehnice, con-
feren\iar universitar la UTM, [ef al cursului
de stagiere, afl= ]n detalii [i studiaz= ]n
practic= ]n sec\iile de repara\ie ale depoului
specificul procesului tehnologic complicat.

}n sala de studii tehnice a depoului stu-
den\ii — viitori speciali[ti ai transportului
feroviar — s]nt aten\i la fiecare cuv]nt al
unuia din speciali[tii principali de la ]ntre-
prindere — Vladimir Ciui, maistru superior
de categoria I pentru repara\ia locomoti-
velor [i trenurilor diesel, care le poveste[te
despre osiile montate.

La sectorul repara\ie cu ridicare a loco-
motivelor [i trenurilor diesel tinerii s]nt nu-
mai ochi [i urechi la ceea ce spune Valeriu
{anuhin, l=c=tu[ de categoria a V-ea pen-
tru repara\ia materialului rulant, decorat cu

PREG+TIM CADRE

Perioada de stagiere
a studen\ilor e pe sf]r[ite

Se apropie de sf]r[it practica de producere a studen\ilor Universit=\ii
Tehnice din Moldova (UTM), care se desf=[oar= ]n sec\iile de repara\ie
ale depoului de locomotive Chi[in=u. Pe parcursul a aproape dou= luni
dou= grupe de studen\i din anii 2 [i 3 ai facult=\ii «Ingineria ]n domeniul
mecanicii, industriei [i transportului», specialitatea  «Ingineria [i tehnolo-
gia transportului feroviar» au luat cuno[tin\= cu mare interes de procesul
tehnologic de repara\ie ]n depou.

medalia «Meritul Civic». Pe parcursul celor
34 ani de munc= ]n depou el a aflat toate
secretele profesiei, de aceea le demon-
streaz= cu pl=cere [i ]ntr-o manier= acce-
sibil= studen\ilor, cum se m=soar= para-
metrii osiilor montate, cum decurge proce-
sul repara\iei buc[elor osiei montate (]n
imagine).

Preg=tirea tinerilor speciali[ti este unul
din obiectivele prioritare ale }S «Calea Fera-
t= din Moldova». De aceea [i administra\ia
depoului de locomotive din capital= ]n par-
ticular acord= mult= aten\ie organiz=rii sta-
gierii practice a studen\ilor UTM, ]n cadrul
c=reia viitorii feroviari iau cuno[tin\= de
tehnica complicat= folosit= la calea ferat=,
de procesul tehnologic de ]ngrijire [i re-
para\ie a materialului rulant, preiau expe-
rien\a celor mai buni speciali[ti ai ]ntre-
prinderii.

Liliana NICHIFOROV

Imagine: Iurie KOZLOV

tie ]n casa lor simpl= de la \ar= mama usca
deja pesme\i pentru fecior. El a fost ]ncor-
porat ]n una din brig=zile diviziei 27 de
trupe aeropurtate, care ]n ora[ul Kerjaci
din regiunea Ivanovo era preg=tit= pentru
a fi debarcat= ]n spatele frontului ]n zona
lacului Balaton din Ungaria. S=rituri de an-
trenament cu para[uta, exerci\ii de lupt=
corp la corp, trageri din tipuri de arme di-
ferite — toate acestea ar fi fost de mare
folos ]n confruntarea cu fasci[tii.

Dar ]n cur]nd situa\ia pe front s-a schim-
bat cardinal [i brigada, care conform nou-
lui obiectiv tactic a devenit regimentul 36,
a fost dislocat= ]n preajma ora[ului Seke[-
fehervar. De acolo a parcurs cu lupte toat=
Ungaria, Austria, a participat la for\area
r]urilor Visla [i Odra.

Lupte deosebit de grele [i s]ngeroase
au avut loc pentru eliberarea ora[ului
Budapesta. Situa\ia era foarte complicat=,
deoarece fasci[tii [i acoli\ii lor, presim-
\indu-[i sf]r[itul, ]mpu[cau cu ]nver[unare
din geamurile [i podurile blocurilor cu multe
etaje. }ntre timp, osta[ii sovietici care ]na-
intau se aflau mai mult ]n spa\iul deschis
al str=zilor, asupra c=rora era ]ndreptat
focul. Astfel moartea ]i urm=rea la fiecare
pas. Iar l]ng= Viena desantul din care f=cea
parte [i Mihail Noviciuc a trebuit s= \in=
piept atacului s=lbatic al unor esesovi[ti
]n stare de ebrietate, care nu mai aveau
nimic de pierdut.

PURUREA VIE MEMORIA
}n micul scuar din centrul localit=\ii Ocni\a se afl= monumentul osta[ului-elibera-

tor. }n fiecare an pe 9 Mai vin ]ncoace cu buchete de flori vii locuitorii pentru a cinsti
memoria celor ce nu s-au mai ]ntors de pe c]mpurile de lupt=. }mpreun= cu ceilal\i vine
[i veteranul cu t]mplele ]nc=run\ite — Mihail NOVICIUC, care a ]ndurat ]n acele vremuri
de r=stri[te toate groz=viile r=zboiului.

I s-a ]ntip=rit ]n memorie eliberarea unui
lag=r de concentrare de pe teritoriul Ger-
maniei, ]n care erau \inu\i ]n condi\ii inu-
mane solda\ii sovietici f=cu\i prizonieri, dar
[i persoane civile. C]nd pu[ca[ii au p=truns
dup= s]rma ghimpat=, printre b=r=cile de
acolo mai fumegau ]nc= co[urile cremato-
riului. Chiar [i ]nainte de a se retrage fia-
rele fasciste continuau s= ard= oamenii de
vi i.

Pentru b=rb=\ia de care a dat dovad=
Mihail Noviciuc a fost decorat cu ordenul
«Marele r=zboi pentru ap=rarea Patriei»,
gradul II, cu dou= medalii «Pentru vitejie»,
cu medalia «Pentru asaltul Vienei», a pri-
mit o scrisoare de mul\umire din partea
comandantului suprem. Iar ]n perioada de
pace a muncit vreo cincizeci de ani la nodul
feroviar Ocni\a ]n calitate de l=c=tu[, re-
vizor vagoane, responsabil de tur= la re-
vizia tehnic= [i comercial= din localitate a
remizei vagoane nr.3. Pentru munca sa a
fost distins cu Diploma de onoare a Pre-
zidiului Sovietului Suprem al RSSM, nu-
mele s=u este ]nscris ]n Cartea de Onoa-
re, care se p=streaz= la Muzeul gloriei de
lupt= [i de munc= al remizei vagoane. A
fost ales pre[edinte al Consiliului vetera-
nilor din localitatea Ocni\a.

Zilele groaznice ale r=zboiului nu pot
fi uitate. Or, nici ast=zi oamenii nu se
bucur= de lini[te, deoarece pe planet= au
ap=rut iar=[i numeroase «locuri fierbin\i»,
unde ][i pierde via\a popula\ia nevinovat=.
Trebuie s= se fac= tot posibilul pentru a
]mpiedica oamenii cu ambi\ii politice
nes=n=toase s= se omoare unii pe al\ii,
s= ]nve\e a solu\iona conflictele ap=rute
prin metode civilizate pa[nice.

Vladimir SEVERN}I

— Am cobor]t din e[alonul militar la o
mic= sta\ie feroviar= nu departe de Mur-
mansk, — ][i aminte[te veteranul eveni-
mentele din acea vreme. — Ne-am aliniat
]n coloan= [i am pornit pe jos ]n direc\ia
de unde se auzea canonada. Am ajuns ]n
zona cu tran[ei, ambrazuri [i am con[tien-
tizat, c= ne afl=m pe prima linie, fa\= ]n
fa\= cu fasci[tii cuib=ri\i nu departe.

Clima aspr= a tundrei l-a impresionat
prin excep\ionalitatea sa pe t]n=rul soldat
din satul moldovenesc Mo[ana. Dar atunci,
c]nd batalionul a trecut ]n subordinea
geni[tilor, frumuse\ea naturii, luminat= de
aurora boreal=, putea s= explodeze pen-
tru fiecare dintre ei ]n orice moment.
}narma\i cu ni[te c=ngi speciale, Daniil [i
camarazii s=i de arme c=utau prin tufi[urile
de mesteac=n pitic [i mu[chi mine mas-
cate cu migal= de nem\i. Doar astfel pu-
teau fi create ]n acel mare c]mp minat tre-
ceri pentru solda\ii no[tri, necesare pen-
tru a ataca pe neprins de veste inamicul.
Era suficient un pas gre[it, cea mai mic=

Dup= ]nfr]ngerea for\elor inamice ]n
Carelia de Sud [i ie[irea din r=zboi a unuia
din alia\ii Germaniei ]n Marele r=zboi pen-
tru ap=rarea Patriei — Finlanda, ]n toam-
na anului 1944 s-au creat condi\ii favora-
bile pentru izgonirea complet= a ocupan-
\ilor din Zapolearie. La nord comanda-
mentul hitlerist amplasase for\e terestre,
aeriene [i maritime semnificative. Pe
direc\ia Murmansk se afla corpul 19 de
pu[ca[i alpini ai armatei a 20-ea de mun-
te, alc=tuit din trei divizii [i patru brig=zi
— circa 53 mii de oameni. Unit=\ile Fron-
tului Carel sovietic urma s= ocoleasc= ina-
micul prin tundr= [i s=-l distrug=. Anume
aici, ]n batalionul 94 a ajuns ]n acel mo-
ment fierbinte, de mare r=spundere Da-
niil PCELA, proasp=t mobilizat ]mpreun=
cu al\i recru\i.

Genistul Pcela n-a gre[it niciodat=

n februarie 1944 a fost tri-
mis pe front tat=l s=u, care
a[a [i nu s-a mai ]ntors la
vatr= ]n satul ucrainean
Popeliuhi din raionul Muro-
vano-Kirilove\ (nu departe
de Ocni\a), c=z]nd cu moar-
te de erou. Iar ]n luna mar-

neaten\ie [i puteai zbura ]n aer, sf]rtecat
]n buc=\i. Era nevoie de adev=rat curaj
pentru a ]ndeplini zi de zi o asemenea
munc= extrem de grea [i periculoas=.

Odat= cu ]naintarea frontului D.Pcela a
fost transferat la Murmansk, unde p]n= ]n
anul 1950 a p=zit depozitele militare.
Demobiliz]ndu-se ]n grad de sergent in-
ferior, s-a ]ntors la B=l\i [i s-a angajat la
remiza vagoane din localitate. A muncit
l=c=tu[, t]mplar, revizor vagoane p]n= la
atingerea v]rstei de pensionare, ]nvredni-
cindu-se de medalia «Pentru vitejie ]n
munc=». De la r=zboi p=streaz= cu grij=
medalia «Pentru Victorie asupra Germaniei
]n Marele r=zboi pentru ap=rarea Patriei
din anii 1941-1945». Unul din feciorii s=i,
Victor, a luptat ]n Afganistan [i a sim\it pe
pielea proprie ororile r=zboiului.

Vlad DOBROV

}N IMAGINE: veteranul de r=zboi, fos-
tul genist Daniil Pcela
Imagine de autor

}
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}n clipele de r=gaz

Colaboratorii arhivei, bibliotecii [i mu-
zeului }S «Calea Ferat= din Moldova» o
felicit= din toat= inima cu ocazia JUBI-
LEULUI din ziua na[terii pe Liubovi KO-
ROLIOVA.

Un cor de ]ngeri s=-\i vegheze via\a
Pe unde mintea pa[i-\i va purta,
S= te treze[ti ]n fiecare diminea\=
Cu soarele-n priviri [i flori ]n fa\a ta.
Covor de trandafiri s= \i

se-a[tearn=-n cale
{i orice deal s= \i se par= vale,
S= treci cu u[urin\= peste toate,
La tot ce-i greu s= spui: «Se poate!»

*  *  *
Colectivul [i comitetul sindical ale

Administra\iei C=ii Ferate din Moldova
adreseaz= felicit=ri de ziua na[terii ingi-
nerului Centrului de repara\ie a locomoti-
velor Alexandru CIUI.

— V= dorim ]n orice situa\ie s= p=[i\i
]nainte [i s= ave\i mereu ]ncredere! S=
atinge\i nivelul r]vnit de via\= [i reu[ite
profesionale, s= ave\i tot ce v= trebuie
pentru a fi fericit [i ]mplinit! Felicit=ri, dra-
gul nostru coleg!

*  *  *
Administra\ia [i comitetul sindical ale

sec\iei linii nr.3 Basarabeasca vin cu
felicit=ri de JUBILEU c=tre Petru TOMAIL},
maistru-picher al districtului 10.

Noi ]\i dorim din suflet s=n=tate,
Noroc, fericire, bucurii,
S= ai mereu succese-n toate,
Mul\i bani ]n pung= [i doar ]mpliniri!

*  *  *
De ziua na[terii administra\ia [i comi-

tetul sindical ale sec\iei linii nr.3 Basara-
beasca ]i felicit= cordial pe Boris PAVALA-
CHI, maistru-picher la districtul 16, Ana-
tolie CIOCLEA, maistru al sectorului tera-

sament, Ghenadie MALCOCI, mecanic-[ef,
Inna BEZIAZ}CINAIA, contabil al ]ntreprin-
derii, dorindu-le:

S-ave\i g]ndul plin de soare,
Via\a — plin= de culoare,
Inima — de bucurie,
Casa — de ce v= m]ng]ie,
S= tr=i\i cum v= dori\i
Mul\i, mul\i ani ferici\i!

*  *  *
Administra\ia [i comitetul sindical de

la remiza vagoane frigorifere Basarabeas-
ca ]i felicit= la ]mplinirea a 40 de ani pe
Alexei BOGDAN, l=c=tu[ pentru repara\ia
curent= a vagoanelor, [i Nicolae {CIUPAC,
mecanic al rezervei.

Un motiv de bucurie
Toat= via\a s= v= fie,
S= v= treac= anii lin,
F=r= ghinion [i chin.

*  *  *
Comitetul sindical al sec\iei Chi[in=u

semnalizare [i comunica\ii [i colectivul cen-
tralei telefonice de la sta\ia Chi[in=u o feli-
cit= cu drag pe Natalia POPOVA, telegra-
fist=-brigadier, cu ocazia JUBILEULUI din
ziua na[terii.

S= plou=-ncet de-asupra ta
Cu pic=turi de fericire,
S= fie visul t=u un zbor de ]mplinire...
S= ai oric]nd ]n drumul t=u un soare

z]mbitor,
S= ai al=turi chipuri dragi [i-un ]nger

p=zitor!

*  *  *
Comitetul sindical al sec\iei Chi[in=u

semnalizare [i comunica\ii vine cu felicit=ri
de JUBILEU c=tre Svetlana CERN}{OVA.

S= calci mereu pe trandafiri [i flori
nemuritoare,

S= ai oric]nd priviri ca razele de soare,
S= ai o via\= ca-n pove[ti cu vise

]mplinite,
S= d=rui celor dragi doar clipe fericite!

*  *  *
Cu prilejul zilelor de na[tere Aliona

GOGA, zugrav, [i Victor HARCEL, sudor,
de la remiza vagoane B=l\i s]nt felicita\i
de c=tre administra\ia [i comitetul sindi-
cal ale ]ntreprinderii.

— V= dorim mult= s=n=tate, succese
]n domeniul muncii, bun=stare [i realiza-
rea tuturor dolean\elor!

FELICIT+RI!

Eroismul nu
poate fi dat

uit=rii
(Sf]r[it. }nceputul ]n pag.1)

unui bombardament efectuat de [apte
avioane inamice, fiind r=nit, a transportat
echipa de reparatori la o sta\ie din preaj-
ma liniei frontului.

La depoul de locomotive Bender se
desf=[ura ]n mod organizat demontarea
utilajului [i ]nc=rcarea acestuia ]n vagoa-
ne. Lucr=rile erau dirijate de [eful depoului
D.Danilenco. P=r=sind sta\ia printre ulti-
mii, feroviarii din grupurile operative dis-
trugeau ]n urma lor linia de cale ferat=.

}n condi\ii grele de r=zboi pe sectorul
Prut feroviarii filialei Basarabeasca orga-
nizau circula\ia trenurilor. Mult= rezisten\=,
]ndem]nare [i un ]nalt nivel de organizare
au demonstrat maistrul remizei vagoane
C.Crasnicov, inginerul G.Vasiliev, electro-
montorul A.Velgus, fierarul G.Duminica.

Pe 25 iunie 1941 ]n timpul unui puter-
nic atac aerian la sta\ia Basarabeasca
speciali[tii trenului de interven\ie A.Smo-
lin, V.Brezinskii, M.Cean\ov au dat dovad=
de b=rb=\ie [i eroism. Tractoristul A.Smo-
lin a fost ucis de explozia unei bombe. }n
timpul bombardamentului la sta\ie au fost
r=ni\i impiegatul de mi[care A.Hazov [i
operatorul V.Danilov, dar ei [i-au conti-
nuat munca. La locul de munc= [i-a pier-
dut via\a operatorul sta\iei I.Muni\a.

Pe 17 iunie 1944 avia\ia inamic= a
bombardat timp de patru ore la r]nd nodul
feroviar B=l\i. Dup= cum spun martorii ocu-
lari, au fost lansate peste 160 de bombe,
au fost distruse depoul de locomotive cu
abur, liniile din sta\ie, macazuri. Au fost

deteriorate 7 locomotive cu abur, peste 8
kilometri de linii de comunica\ie, peste 80
vagoane cu tehnic= militar=, 4 depozite
de marf=. Du[manul credea c= sta\ia no-
dului feroviar va fi complet distrus= [i ar-
mata adversarului va fi lipsit= de una din
cele mai importante c=i de comunica\ie.
Dar s-a ]n[elat. Imediat ce bombardamen-
tul s-a sf]r[it, sute de feroviari, membrii
familiilor acestora, numero[i locuitori ai
ora[ului — ]n total peste 1230 persoane
— au pornit la restaurarea nodului fero-
viar. Dup= 16 ore de munc= eroic= spre
front au pornit primele e[aloane.

Al doilea r=zboi mondial a provocat
imense daune C=ii Ferate din Moldova.
Au fost afectate [i distruse 20 la sut= din
linii le principale, 30 la sut= din linii le
sta\iilor, jum=tate din cl=diri, cele mai im-
portante poduri peste Nistru [i Prut, au
fost demontate [i str=mutate 100 kilometri
de [ine, 90 la sut= din strunguri [i utilaje,
30 la sut= din liniile de comunica\ie etc.

}n anul 1944, dup= eliberarea \inutului
de sub ocupa\ia fascist= a ]nceput perioa-
da dificil= a refacerii infrastructurii ferovia-
re distruse. Fiecare zi de munc= era plin=

de exemple de eroism ale feroviarilor mol-
doveni. Chiar din primele zile ale anului
1945 despre b=rb=\ia [i curajul colectivului
c=ii ferate moldovene[ti a ]nceput s= po-
vesteasc= ]n paginile sale ziarul «Ferovia-
rul Moldovei», care [i-a reluat activitatea
dup= pauza provocat= de r=zboi.

Ast=zi paginile ]ng=lbenite de vreme
ale principalului cronicar al Magistralei
moldovene[ti se p=streaz= cu grij= la Bib-
lioteca na\ional= a RM. Din fotografiile pu-
blicate ]n ele ne privesc chipurile luminoa-
se, inspirate de m=re\ia ideii comune, ale
feroviarilor din acea vreme, iar ]n mate-
riale citim povestiri adev=rate despre ma-
rea lor fapt= de eroism ]n lupte [i ]n munc=.

Irina KRAEVSKAIA

Imagini: Iurie KOZLOV

}mi exprim sincera recuno[tin\= cole-
gilor mei, colaboratorilor Administra\iei C=ii
Ferate din Moldova, colectivelor gospod=-
riei vagoane pentru sus\inere [i ajutorul
acordat ]n leg=tur= cu decesul mamei.

Cu respect —
Marina IAKUNINA

Colectivul [i comitetul sindical din
cadrul Administra\iei c=ii ferate ex-
prim= condolean\e inginerului-coor-
donator al Centrului de repara\ie a
vagoanelor Marina IAKUNINA ]n
leg=tur= cu decesul

MAMEI
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}S «Calea Ferat= din Moldova» solicit= prelungirea autoriza\iei de folosin\=
special= a apei din sonda artezian= f=r= num=r la sta\iunea de agrement
«Feroviarul», or.Vadul lui Vod=.

OFERTE DE MUNC+

Informa\ii la telefoanele:
022 83-22-50, 022 83-41-57, 022 83-47-10

STA|IA CHI{IN+U angajeaz= urgent l=c=tu[-instalator sanitar, t]mplar.
Studii medii tehnice, experien\= de munc= ]n domeniu. PRIN TRANSFER.

Obeliscul de la st.B=l\i-Slobozia

Monument ]n cinstea osta[ului
la depoul de locomotive B=l\i

Din revista «Integrame pentru to\i»


