
<b>Poiana Sibiului - Monument dedicat victimelor celui de-al II-lea r�boi mondial</b>
Lacrimi dupa 60 de ani
  
  In Poiana Sibiului a fost dezvelit un monument dedicat satenilor cazuti in cel de-al doilea razboi
mondial.
  
  Sarbatoare mare in Poiana Sibiului de ziua sfintilor Mihail si Gavril. Poienarii s-au strans cu mic cu
mare la dezvelirea unui monument dedicat fiilor satului cazuti la datorie in cel de-al doilea razboi
mondial. Chiar si dupa atata vreme, amintirea anilor de razboi si a feciorilor plecati pe front a provocat
lacrimi si tristete printre oieri. Monumentul din marmura alba face acum pereche cu cel dedicat feciorilor
cazuti in primul razboi mondial, ridicat in 1923 si aflat la o distanta de doar cativa metri.
  
  Amintiri si lacrimi
  Slujba tinuta in biserica din centrul Poienei a fost si ea una speciala, pentru aceasta ocazie sosind in
satul din marginime Preasfintitul Episcop Vicar Visarion Rasinareanu. 
  
  Dupa slujba ce s-a intins pana dupa ora pranzului, alaiul a iesit in piata. In primele randuri au fost copiii
imbracati in straie populare urmati de preoti si restul satenilor. Imbracamintea a aratat si ea ca de
sarbatoare. Desi ciobanii au renuntat la portul popular in favoarea costumului, unii, mai conservatori,
asorteaza inca sacoul si cravata cu traditionalul clop al oierilor.
  
  Slujba de pomenire dedicata eroilor poienari a avut loc la umbra monumentului pe care sunt inscrise
cuvintele: "Comuna Poiana, recunoscatoare fiilor sai morti in cel de-al doilea razboi mondial". Intr-o
atmosfera solemna au fost amintite toate numele celor cazuti, multe provocand lacrimi amare printre
rudele ramase in viata.
  
  Lacrimi dupa 60 de ani
  Dupa cuvantarea primarului Constantin Lazar, care a tinut sa le multumeasca personalitatilor care au
participat la ceremonie, microfonul a fost cedat invatatorului Gheorghe Vonica. Vizibil emotionat si cu
lacrimi in ochi, batranul si-a amintit, impreuna cu toti satenii in etate, de teribilii ani ai razboiului.
  
  "Toti cei plecati din Poiana au fost feciori. Au lasat in urma mame, frati si fete indurerate. Eu aveam
atunci doar 15 ani, dar imi amintesc si azi durerea care a inghitit satul cand nu s-au mai intors acasa",
povesteste in lacrimi dascalul.
  
  Cuvantarea a dus poienarii de pe peronul garii din Sibiu, de unde au plecat spre front tinerii, pe linia
frontului, prin Odessa si pana la Stalingrad. "Nu plangeti eroii, ci slaviti-i", este scris in marmura. Multi
nu pot urma insa indemnul si finalul ceremoniei ii surprinde cu batistele la ochi.
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