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Jertfele răsboiului

(Redacția)

Comisia pentru supravegherea mormintelor soldaților a descoperit până la 1 Iunie, 
în Ardeal, 13,955 morminte de soldați, în cari sunt îngropați 22,120 jertfe ale răsboiu-
lui. S’a constatat, că dintre aceștia austro-ungari sunt 8,713, iar restul: Români. Se vor 
luă măsuri pentru mutarea morminților în morminte separate, iar privitor la mormin-
tele soldaților germani s’au luat dispoziții cu totul speciale. 

E o operă de pietate, prin care patria își arată recunoștința față de fi ii, ce au sânge-
rat pentru dânsa. 

Opera aceasta se impune din ce în ce mai mult, și importanța ei ia proporții uriașe, 
cînd ne gândim la deosebitele ei ramifi cări. E vorbă nu numai de pietatea, ce o datorim 
morților, ci de multele îndatoriri, ce le avem față de ceice rămân în urmă: văduva și 
orfani, invalizi și schilavi de toate soiurile. 

Mișcarea pornită în acest scop, a adus rezultate frumoase; s’au distribuit până 
acum mai multe ajutoare în bani și credem, că deschiderea orfelinatului nu e decât 
chestie de timp. 

În opera aceasta clerul își va avea partea lui de forță, fi ind el un factor absolut in-
dispensabil sub acest raport. Activitatea comisiei mai sus numit are un caracter mai 
mult solemn, de pietate față de cei morți; activitatea ce trebue să o desvoalte clerul 
nostru, are însă deadreptul importanță statistică: istorică. 

În mai multe rânduri am atras atenția clerului nostru asupra datoriei ce o are, de 
a nota numele tuturor parohenilor intrați sub drapel, împreună cu scurte informații: 
pe ce front a luptat, unde a fost rănit, când a căzut prizonier, când a murit. Preoțimea 
poate îndeplini cu ușurință acest lucru, din cărțile poștale și din veștile ce le aduc re-
spectivii sau camarazii lor, de pe câmpul de luptă. Toate aceste date vor fi  concentrate 
într’o singură mână și astfel se va compune marea lucrare, unde se va dovedi cu date 
grăitoare jertfa de sânge, pe către poporul nostru a adus-o în această cumplită încăie-
rare mondială. Datele aceste vor grăi dela sine. Nici un patriot de ocazie nu le va putea 
ignoră, trăgând la îndoială — cum s’a făcut până acum — loialitatea poporului nostru, 
pecetluită cu atâtea jertfe. 
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Datele aceste vor formà un document nerăturnabil, și, în aceeași vreme un argu-
ment eclatant pentru egala îndreptățire a tuturora, cari egali au fost și în fața mitralie-
relor și a tunurilor dușmane.

Text preluat din Unirea, an XXVIII, nr. 39, 29 iunie 1918, p. 1. (Mihai Teodor 
NICOARĂ)


