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ACTUALITATE
Sãrbãtoare la rachetiºtii
antiaerieni clujeni
Sfârºitul lunii iunie reprezintã
pentru unitatea de rachete antiaeriene de la Floreºti-Cluj un
moment de sãrbãtoare, un bun
prilej de bilanþ ºi de aducere
aminte, dar ºi posibilitatea de evaluare a provocãrilor care
stau în faþa personalului acestei unitãþi de frunte a armatei.
La ceas de aniversare, se cuvine sã punctãm câteva din cele
mai importante momente din viaþa acestei unitãþi.

DIN LUMEA MILITARÃ
Un rãzboi de duratã,
care cere multã rãbdare
Un alt front de luptã în rãzboiul contra terorismului,
deºi puþin remarcat de publicul larg, este realizat de munca
profesioniºtilor care acþioneazã în
strãinãtate, în cadrul structurilor
speciale pentru combaterea terorismului ºi care s-a mãrit de câteva ori în ultimii ani. Este vorba de
acele acþiuni nevãzute din cadrul
rãzboiului împotriva terorismului.

LECÞIA DE ISTORIE
“Primãvara de la Praga” în viziunea
generalului A.M. Maiorov
Evenimentele petrecute în 1968, în capitala Cehoslovaciei au constituit un punct de referinþã în istoria universalã
contemporanã, atât prin tragismul celor petrecute la vremea respectivã, cât ºi datoritã faptului cã relaþiile dintre
cele douã superputeri ale timpului au luat o altã turnurã.
Efecte „colaterale” s-au simþit ºi
în þara noastrã, fie ºi numai prin
deschiderea occidentalã de care a
avut parte România în urma
hotãrârii sale de a nu lua parte la
acþiunea de „cuminþire” a
Cehoslovaciei.

CURIER ªTIINÞIFIC
Naveta Discovery
a fost retrasã de pe rampã
Naveta spaþialã Discovery s-a întors în hangar pentru
ca specialiºtii sã o facã mai sigurã pentru
misiunea sa programatã în luna aceasta.
Discovery era deja pe rampa de
lansare, când NASA a hotãrât sã instaleze
un rezervor de combustibil mai sigur ºi un
nou radiator pentru a preveni depunerile
periculoase de gheaþã.
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Buffy ameninþã
Regina... de Cupã
“Cu toþii facem parte din aceeaºi armã”

Interviu cu comandantul Regimentului 53 Mixt R.A.A., colonel Ion BLANÃ
- Domnule colonel, recent, în Poligonul Capu
Midia s-a încheiat instruirea în comun a militarilor
români ºi francezi. Ce ne puteþi spune despre aceastã
activitate?
- În perioada 16-22 iunie, anul trecut, douã subunitãþi de rachete antiaeriene, C.A.-94 ºi C.A.-95, din
Regimentul 53 Mixt Rachete Antiaeriene de la
Medgidia au participat la un exerciþiu de instruire în
comun cu o subunitate de rachete antiaeriene,
„ROLAND CAROL” din compunerea Regimentului
54 Artilerie Mixtã aparþinând Forþelor Terestre
Franceze. Activitatea a avut ca scop antrenarea în

comun a subunitãþilor de rachete antiaeriene cu bãtaie
apropiatã ºi exercitarea tragerilor de luptã cu tehnica
proprie fiecãrei pãrþi participante la exerciþiu, în
condiþiile existente în poligonul Capu Midia. Au participat 50 de militari români ºi 80 de
militari francezi,
activitatea fiind
inclusã în Planul de
Relaþii Militare
Internaþionale pentru anul în curs.

Reciclarea redactorilor civili

Jurnaliºti pe “front”

În perioada 20-24 iunie a.c.,
Direcþia Relaþii Publice a organizat
în Bucureºti (la Batalionul 96
Geniu ºi în Poligonul Domneºti) ºi
la Brãila (la Batalionul 528 Cercetare ºi Batalionul de Nave Treceri Fluviale). „Cursul de bazã
introductiv pentru jurnaliºtii care
transmit din zonele de conflict” –
seria 2005. Cursul a fost condus
de cãtre locþiitorul directorului D.R.P., colonelul Sorin STAMATE. Au participat nouãsprezece (19) jurnaliºti din toatã þara, atât din presa scrisã, cât ºi din cea
audio-video. Marile posturi de televiziune nu ºi-au trimis reprezentanþii.
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PE SCURT

Spartachiada Militarã de Varã

IRAK: Conducere autohtonã a operaþiunilor. Coaliþia condusã de Statele Unite ar putea
începe, în 2006, sã transfere responsabilitatea securitãþii din Irak forþelor locale, cu toate cã, este posibil ca insurgenþa sã continue mai multã vreme, a
declarat ministrul britanic al Apãrãrii, John Reid,
citat de Agenþia France Presse (AFP). RUSIA:
Despre pericolul terorismului nuclear. Rusia ºi
Statele Unite au lansat un avertisment asupra consecinþelor dezastruoase ale interceptãrii unor arme
de distrugere în masã de cãtre teroriºti ºi au încurajat naþiunile sã se alãture Iniþiativei de Securitate
împotriva Proliferãrii (ISP), a relatat AFP. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov ºi Secretarul
de Stat american, Condoleezza Rice, au salutat
cooperarea lor în cadrul IPS, lansatã în septembrie
2003, de preºedintele George W. Bush ºi care
vizeazã încurajarea confiscãrii de rachete ºi alte
componente potenþiale ale armelor de distrugere în
masã, precizând cã, mai mult de 60 de membri ai
ISP, efectueazã schimb de informaþii pentru combaterea traficului cu armament interzis. IRAK:
Schimbare de tacticã. Rãpirea diplomatului
egiptean în Irak relevã o schimbare de tacticã a
insurgenþilor, care nu încearcã numai sã provoace
haos, ci ºi sã submineze eforturile Guvernului
irakian de a restabili relaþiile cu alte þãri arabe,
relateazã site-ul Newsday.com. Ihab al-Sherif era
primul ambasador al unei þãri arabe numit în Irak
dupã
înlãturarea
regimului
Saddam
Hussein.Rãpirea pune într-o situaþie dificilã
autoritãþile americane ºi forþele de securitate
irakiene, demonstrând, încã o datã, cã oricine poate
cãdea victima insurgenþilor. AFGANISTAN:
Încã un militar american recuperat. Un al doilea
militar al forþelor speciale americane, dispãrut la
sfârºitul lunii trecute în estul Afganistanului, a fost
gãsit în viaþã, a anunþat postul afgan de televiziune
Tolo TV, citând surse americane. În seara zilei
precedente, postul american de televiziune CNN
anunþase recuperarea unui prim militar, precizând
cã alþi trei erau daþi dispãruþi. JAPONIA: Un
militar american a abuzat sexual o minorã. Un
militar american aflat la baza din Okinawa a fost
arestat, duminicã, pentru comiterea de abuzuri sexuale asupra unei minore în vârstã de zece ani.
Poliþia localã a precizat cã suspectul arestat pentru
abuzarea sexualã a unei eleve este sergent al
forþelor aeriene americane ºi are 27 de ani. Guvernatorul Keeichi Inamine a declarat cã nu se poate
abþine sã nu creadã cã “existã o lipsã de disciplinã
în cadrul armatei americane”. La Okinawa, unde
sunt staþionaþi 40.500 de militari americani (65%
din totalul prezent în Japonia) au loc, periodic,
manifestaþii antiamericane, începând din 1995,
anul în care trei puºcaºi marini au violat o fetiþã de
12 ani, provocând furie în rândul populaþiei, precizeazã Mediafax.
FRANÞA: Cooperarea
strânsã cu SUA în lupta antiteroristã. Ministrul
francez al Apãrãrii, Michele Alliot-Marie, a
recunoscut, luni, existenþa “unei cooperãri foarte
strânse cu Statele Unite” pentru combaterea terorismului, dar nu a confirmat crearea unei structuri
secrete la Paris, menþionatã de Washington Post.
Potrivit ziarului american, serviciile de informaþii
americane ºi franceze, CIA ºi DGSE (Direcþia Generalã de Securitate Externã), au instituit, în 2002,
un centru secret la Paris, denumit “Alliance Base”,
pentru o mai bunã cooperare în lupta împotriva
terorismului. IRAN: Europa este avertizatã cu
privire la dosarul nuclear. Iranul a avertizat cã va
respinge orice propunere a Uniunii Europene referitoare la viitorul activitãþilor sale nucleare, în cazul
în care, aceasta nu va recunoaºte dreptul Republicii
islamice de a recurge la tehnologii sensibile, precum cea nuclearã. Europa, care încearcã sã
convingã Teheranul sã renunþe definitiv la programul de îmbogãþire a uraniului, ºi-a luat angajamentul de a face, pânã la sfârºitul lui iulie, o serie de
propuneri prin care sã convingã Iranul sã nu reia
programul de îmbogãþire a uraniului. Partea europeanã a reuºit sã convingã Iranul, în noiembrie
2004, sã suspende toate activitãþile de îmbogãþire ºi
conversie a uraniului. Teheranul susþine cã are
nevoie de combustibil nuclear pentru centralele
electrice ºi susþine cã are “dreptul” la aceastã activitate, în calitate de stat semnatar al Tratatului de
Neproliferare Nuclearã (TNP). (D.A.)
ABONAMENTE LA “CURIERUL ARMATEI”

Un abonament lunar (douã apariþii) costã 1 leu, iar banii se vor depune în contul U.M. 02450 Bucuresti RO 53 TREZ 705 5005 XXX 000 161, trezoreria sectorului
5, cu specificaþia "Abonamente la publicaþii militare C.A." Pentru a fi luaþi în evidentã
cu rapiditate (ºi, implicit, expedierea operativã a publicaþiei), dupã depunerea banilor se va trimite o adresã cãtre ºeful U.M. 02450 "V", în care se va specifica numãrul
de abonamente fãcute ºi perioada, precum ºi suma depusã. La aceasta se va ataºa
chitanþa sau copia de pe ordinul de platã.
Va facem cunoscut cã aceastã publicaþie se tipãreºte exclusiv din fondurile
strânse din abonamente, ceea ce face ca numãrul gratuitãþilor sã fie foarte mic.
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Vineri, 8 iulie a.c., la Brãila, s-a încheiat o nouã ediþie a
Concursurilor Aplicativ Militare de Varã. Festivitatea de premiere a
fost gãzduitã de Batalionul 72 Poduri.
Timp de cinci zile, 200 de militari din toate colþurile þãrii ºi-au
disputat cu ardoare ºi fair-play locurile pe podiumul de premiere în
competiþii sportive cu caracter militar. ªi, pentru cã, dupã muncã
vine ºi rãsplatã, unii dintre participanþi ºi-au îmbogãþit colecþia de
medalii, cupe ºi diplome, în timp ce debutanþii, care au excelat pe
urmele veteranilor, îºi vor pune la “saramurã” primul trofeu din
cariera sportivã militarã. “A fost o competiþie teribilã, în care, dincolo de ceea ce s-a întâmplat pe teren, atât concurenþii, cât ºi tehnicienii ºi-au pus în valoare într-o manierã remarcabilã trãsãturile
specifice sportivilor militari - angajamentul total în luptã, dorinþa
de autodepãºire ºi respectul faþã de adversari, maturitatea în gândire
ºi-n fapte, ambiþia de a apãra culorile instituþiei, de a obþine victoria ºi de a urca pe podium”, ne-a “raportat” secretarul concursului,
plt. adj. Ion PURCÃREA.
Premiile au adus mare bucurie în tabãra participanþilor. Deºi,
grupaþi pe structuri militare, indiferent cã reprezentau Statul Major
al Forþelor Navale, Corpul 1 Armatã Teritorial sau Corpul 4 Armatã
Teritorial, cu toþii au ovaþionat minute în ºir fiecare medalie primitã
în concurs. De respectul faþã de partenerii de întrecere dau dovadã
doar profesioniºtii. Prin purtarea lor, concurenþii la Spartachiada
Militarã de Varã au demonstrat cã spiritul de echipã nu are nimic în
comun cu orgoliile.
“A sosit finalul Competiþiilor Aplicativ Militare de Varã ºi satisfacþiile sunt pe mãsura eforturilor de pregãtire. Felicitãri tuturor
participanþilor! Felicitãri tuturor ofiþerilor care, fie prin sacrificii,
fie prin artificii au reuºit sã aºeze aceastã competiþie unde îi este
locul, cu toate constrângerile financiare la care suntem pãrtaºi.
Declar competiþia închisã, aºtept întâlnirea din 2006”, le-a transmis
celor prezenþi general de brigadã Alexandru DAVID, comandantul
garnizoanei.
Rezultatele obþinute la etapa finalã pe M.Ap.N.
a Concursurilor aplicativ-militare de varã
În clasamentele individuale: locul I la proba de triatlon - m.a.c.
Paul BRÃBIESCU / Bg. 2 I.Uº.; locul I la proba de înot echipat m.a.c. Dan BÃRÃCEANU / Bg. 34 I.Uº.; locul II la proba de înot
100m liber - serg. Cãtãlin VASILE / B. 528 Cc.
Clasamentul general pe loturi: locul I - Corpul 4 Armatã Terito-

rial; locul II - Corpul 1 Armatã Teritorial; locul III - S.M.N.; locul
IV - S.M.F.A.; locul V - Comandamentul Garnizoanei Bucureºti;
Locul VI - Comandamentul Transmisiunilor.
Cortina a cãzut peste “spectacolul” oferit de “actorii” în uniformã militarã. Festivitatea s-a încheiat cu defilarea participanþilor,
acompaniatã de fanfarã ºi de zornãitul zecilor de medalii de pe
piepturile campionilor.
Gabriela RUSU
Gãbiþa BALOTÃ, student practicant

Sãrbãtoare la rachetiºtii antiaerieni clujeni
Sfârºitul lunii iunie reprezintã pentru unitatea de rachete antiaeriene de la Floreºti-Cluj un moment de sãrbãtoare, un bun prilej
de bilanþ ºi de aducere aminte, dar ºi posibilitatea de evaluare a
provocãrilor care stau în faþa personalului acestei unitãþi de frunte
a armatei. La ceas de aniversare, se cuvine sã punctãm câteva din
cele mai importante momente din viaþa acestei unitãþi.
La 30.06 1989, prin Ordinul Marelui Stat Major se înfiinþeazã
Regimentul 50 Rachete Antiaeriene, format dintr-un nucleu de 14
cadre ºi 140 militari în termen, subordonat Comandamentului
Armatei a 4-a ºi dislocat în localitatea Floreºti.
Regimentul a fost înzestrat cu complexul de rachete antiaeriene
OSA-AKM, care, ºi la momentul actual, este cel mai modern ºi mai
performant din dotarea armatei noastre.

Conform aprobãrii ministrului apãrãrii naþionale, începând cu
data de 01.12 1991, Regimentul 50 Rachete Antiaeriene primeºte
denumirea de Regimentul 50 Rachete Antiaeriene “Andrei
MUREªIANU”.
La 01.04.1993, statutul regimentului se modificã ºi înzestrarea
se completeazã cu complexul de rachete antiaeriene C.A-95, de
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producþie româneascã, iar, în ianuarie 1994, a avut loc recepþia ºi
convocarea de cunoaºtere a tehnicii.
În luna martie 1995 a intrat în vigoare noul stat de organizare,
în urma cãruia, regimentul a fost restructurat.
În anul 1996, regimentul a primit Drapelul de luptã prin decretul prezidenþial nr.132 din 27.05.1996. Drapelul a fost înmânat
comandantului regimentului prin ordin al Ministrului Apãrãrii
Naþionale.
Regimentul a trecut din subordinea Corpului 4 Armatã Teritorial în structura Brigãzii 5 Artilerie Antiaerianã Mixtã Teritorialã
“Gl. Burileanu”, ca regiment independent începând cu
03.05.2001.
Conform ordinului ministrului apãrãrii naþionale, în perioada
01.06.–31.07.2004, unitatea s-a reorganizat, iar începând cu
31.08.2004, se resubordoneazã la Bg. 6 R.A.A. din C. 1 A. Trt.
În urma procesului de reorganizare, puterea de foc a crescut
considerabil prin includerea în compunerea regimentului a complexului antiaerian GHEPARD ºi a complexului de rachete antiaeriene KUB.
În prezent, Regimentul 50 Rachete Antiaeriene este o unitate
tacticã de bazã din Forþele Terestre, destinatã sã apere antiaerian
unul sau mai multe obiective din zona de responsabilitate a grupãrii
operaþionale. La ordin, participã la asigurarea respectãrii regimului
de zbor în spaþiul aerian al României ºi la apãrarea antiaerianã a
obiectivelor din zona de responsabilitate la pace, prin executarea
Serviciului de Luptã-Poliþie Aerianã.
Cu gândul la trecut, personalul unitãþii va trece la o nouã etapã
de pregãtire: profesionalizarea întregului efectiv ºi lucrul în
condiþii de performanþã conform standardelor NATO. Acest proces
înseamnã, în primul rând, o schimbare de atitudine ºi de mentalitate
ºi o mai mare exigenþã din partea fiecãruia. Cunoscând valoarea
militarilor din acest regiment ºi capacitatea lor de a lucra ca o
echipã închegatã, nimeni nu se îndoieºte de faptul cã vor fi atinse
toate standardele de performanþã propuse.
La mulþi ani pentru toþi cei care au lucrat ºi pentru cei care
lucreazã în aceastã unitate etalon a Armatei Române !
Cãpitan Iuliu DUMITRU
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Garnizoana Piteºti

Manifestãri dedicate zilei Drapelului
naþional în garnizoana Piteºti
În conformitate cu legea 96 din 1998, 26
iunie este consfinþitã ca zi de sãrbãtorire a
Drapelului Naþional, simbol care, alãturi de
Imnul de Stat, Stema Þãrii ºi Sigiliul Naþional,
reprezintã însemnele prin care este reprezentatã
individualitatea ºi suveranitatea poporului
român.
Consfinþit ca Drapel Naþional prin decretul
nr. 1 din 26 iunie 1848 al Guvernului provizoriu, tricolorului i s-a acordat permanent respectul cuvenit, fiecare generaþie identificându-ºi
trecutul, prezentul ºi viitorul.
Cu prilejul acestei sãrbãtori, unitãþile militare din Garnizoana Piteºti au organizat ample
manifestãri cultural-educative menite sã aducã
în faþa personalului militar ºi a opiniei publice,
deopotrivã, semnificaþia
acestui simbol al mãririi
naþionale în conºtiinþa
românilor.
De asemenea, la Cercul Militar Piteºti, a fost
organizatã o expoziþie de
cãrþi poºtale ºi timbre pe
tema tricolorului ºi o
ineditã expoziþie fotodocumentarã în care au
fost prezentate publicului piteºtean Drapelele
României începând cu
primele
steaguri
domneºti din timpul
voievozilor Þãrilor Române, continuând cu
steagurile româneºti din epoca modernã,
drapelele de luptã din perioada rãzboiului de
independenþã ºi a celor douã rãzboaie mondiale,
precum ºi drapelele contemporane, adoptate
dupã anul 1947.
Sâmbãtã, 25 iunie a.c., la ora 18.00, în
prezenþa gãrzii Drapelului, a avut loc ceremonia
de coborâre a drapelului de pe catarg ºi
depunerea acestuia în Biserica „Sfântul
Gheorghe”, iar, în dimineaþa zilei de 26 iunie, cu
începere de la ora 11.30, în prezenþa oficialitãþilor locale, a avut loc slujba de sfinþire a
acestuia.
Biserica „Sfântul Gheorghe” este încãrcatã
de tradiþii ºi semnificaþii istorice, fiind construitã în anul 1656 din porunca domnitorului
Constantin ªerban Basarab. Biserica, în cadrul
cãreia a funcþionat ºi prima ºcoalã din Piteºti,
este pictatã de un ucenic al lui Gheorghe
Tãtãrãscu, la 1876 ºi are în patrimoniu obiecte
de cult din anul 1700, în cadrul cãrora se distinge o catapeteasmã veche de 150 de ani, unicat în România, o operã de arhitecturã lucratã în
filigran de lemn.
Manifestãrile omagiale au fost încheiate de
ceremonia militarã publicã de înãlþare a
Drapelului României pe catarg, organizatã de

Garnizoana Piteºti, cu sprijinul autoritãþilor
publice locale, în ziua de 26 iunie 2005, cu
începere de la ora 12.00, în Piaþa Muntenia, din
faþa Cercului Militar Piteºti.
Alãturi de personalul militar din garnizoanã,
au fost prezenþi parlamentari ai judeþului Argeº,
conducerile administraþiei publice judeþene ºi
municipale, reprezentanþi ai Bisericii Ortodoxe
Române, partidelor politice, instituþiilor publice
ºi de culturã, veterani de rãzboi, cadre militare
în rezervã ºi în retragere, mass-media localã,
cetãþeni ai municipiului Piteºti.
Dupã primirea
raportului, salutarea
drapelelor de luptã ºi trecerea în revistã a gãrzii
de onoare de cãtre oficialitãþile locale, au rostit

alocuþiuni domnul Ion CÂRSTOIU, prefectul
judeþului Argeº ºi domnul general de brigadã dr.
Mihai CHIRIÞÃ, comandantul Garnizoanei
Piteºti ºi al ªcolii de Aplicaþie pentru Tancuri ºi
Auto „Mihai Viteazul”.
Primirea Drapelului ºi binecuvântarea acestuia de cãtre Preotul militar al garnizoanei,
sãrutarea Drapelului de cãtre oficialitãþi ºi
înãlþarea acestuia în acordurile Imnului de Stat
al României, precum ºi defilarea gãrzii de
onoare s-au constituit în tot atâtea momente
emoþionante ce au stârnit ropote de aplauze din
partea publicului piteºtean.
Ziua de 26 iunie este ºi ziua tuturor
drapelelor de luptã ale unitãþilor ºi marilor
unitãþi din Armata României.
Pentru militari, drapelul are semnificaþii
aparte, fiind simbolul onoarei, vitejiei ºi gloriei
militare. El evocã trecutul de luptã al poporului
român pentru libertate naþionalã ºi tradiþiile
unitãþii, amintind fiecãrui militar datoria sfântã
de a servi cu credinþã patria.
În Drapel,fiecare dintre noi ne-am obiºnuit
sã ne regãsim, atât identitatea naþionalã, cât ºi
virtuþile ºi idealurile, cu alte cuvinte, tot ce are
mai bun ºi mai de preþ acest popor.
Maior
Marian RÃDULESCU

Noi reglementãri
pentru cazarea temporarã
în cãminele de garnizoanã
ªeful
compartimentului
Domenii ºi Infrastructurã din
comandamentul Corpului 1
Armatã Teritorial, domnul locotenent-colonel VÂRVEA, a informat cã Direcþia Administrativã ºi
Servicii (DAS) a impus propriile
reglementãri în ceea ce priveºte
cazarea în cãminele militare de
garnizoanã preluate de la SMFT.
Potrivit adresei sosite la Corpul 1 Armatã Teritorial, cazarea
personalului militar ºi civil aflat
în tranzit prin garnizoana respectivã, poate fi fãcutã cu aprobarea
ºefului de cãmin. În cazul în care
se solicitã cazarea temporar, pe o
duratã de pânã la 5 zile, aprobarea se obþine de la comandantul
garnizoanei, iar pentru o perioadã
mai mare, ori pentru cazarea de-

legaþiilor militare, aprobarea se
va solicita ºefului DAS.
De reþinut cã, începând cu 1
mai 2005, urmãtoarele structuri
au trecut, de la SMFT, în subordinea DAS: cãminele militare ºi
popotele de garnizoanã din
Timiºoara, Râmnicu Vâlcea ºi
Bârlad, precum ºi cãminul militar
de garnizoanã nr.1 Craiova ºi
cãminul militar de garnizoanã din
Bacãu.
Tot cu aceeaºi datã, Sanatoriul de fizioterapie ºi recuperare
medicalã „Dr. Dimitrie Cantemir” din Bãlþãteºti, Neamþ, a
trecut, din subordinea Direcþiei
Medicale, în subordinea DAS.
Locotenent-colonel
Dragoº ANGHELACHE
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“Scorpionii” sunt pregãtiþi
pentru deºert
Vineri, 8 iulie, stadionul “General Ion ªulcã” de la Brigada 2 Infanterie Uºoarã “Rovine” era
plin, cum nu mai fusese “din vremurile bune.” Opt sute de militari aliniaþi pe latura mare a terenului, peste douã sute de invitaþi în tribune, presa, oficialitãþile locale ºi judeþene, reprezentanþi ai
eºaloanelor superioare. Acesta a fost cadrul în care s-a desfãºurat ceremonialul plecãrii în misiune
a Batalioanelor 20 ºi 26 Infanterie. Dacã a devenit un lucru obiºnuit ca unitãþi sau subunitãþi din
România sã plece în misiuni peste hotare, chiar ºi în acest context, brigada craioveanã a înregistrat o premierã, deoarece este pentru prima datã când trimite în misiune douã batalioane deodatã.
“Acest caz fericit de trimitere în misiune a douã batalioane concomitent – declara, pentru
«Curierul armatei», comandantul Brigãzii 2 Infanterie Uºoarã, colonelul Virgil BÃLÃCEANU –
denotã faptul cã marea unitate urmeazã sã se disloce pe principiul NATO: o treime din forþe în
acþiune, o treime la instrucþie ºi o treime în refacere. Pentru noi a fost o provocare. În fapt, noi nu
am gândit dislocarea pentru fiecare unitate în parte, ci dislocarea lor în ansamblu, de unde a decurs
ºi întreg sistemul de pregãtire, de echipare ºi de asigurare logisticã ºi de instruire.” Domnul colonel
considera cã este un caz fericit, deoarece acþiunea militarã modernã se bazeazã pe dislocabilitate.
De aici, ºi o anumitã preocupare a comenzii marii unitãþi pentru gãsirea formelor ºi metodelor eficiente în instrucþie, pe specificul fiecãrei misiuni, ele fiind diferite de la un teatru de operaþiuni la
altul. În plus, sublinia domnul colonel, a trebuit sã se þinã seama cã o unitate se dislocã cu personalul ºi mai puþin echipamente ºi materiale, în timp ce unitatea cealaltã se dislocã în întregime,
cu tehnica de luptã, echipamentele ºi materialele necesare executãrii misiunilor.
Efectivele celor douã batalioane însumeazã 800 de militari 5 dintre aceºtia fiind femei. Doamna plutonier major Adriana VELIªCOI, face parte din grupul sanitar al Batalionului 20 Infanterie.
“Îmi urmez unitatea ºi vreau sã reprezint cu cinste arma din care fac parte”, a declarat pentru publicaþia noastrã, continuând cã, în calitate de asistent medical, trebuie sã aibã grijã de sãnãtatea
colegilor sãi, considerându-se astfel un luptãtor pentru viaþã. “ªtiu cã va fi greu, dar colegii sunt
pregãtiþi. Din punct de vedere medical, având în vedere clima regiunii în care vom executa misiunea, trebuie, în primul rând, sã se asigure cantitatea necesarã de lichide pentru a se evita
deshidratarea. Am þinut deja lecþii de educaþie sanitarã cu colegii, pentru a evita astfel de probleme.” Chiar dacã vor acþiona într-o zonã cu climã specificã deºertului, doamna plutonier major
nu crede cã vor fi multe probleme, deoarece militarii craioveni sunt deprinºi cu cãldura. “Pare
paradoxal, dar la noi este mai greu de suportat canicula, deoarece aici este o cãldurã umedã, în
timp ce acolo va fi una uscatã”.
“Corpul 1 Armatã Teritorial pregãteºte mai multe structuri pentru participarea la misiuni internaþionale în sprijinul pãcii sau pentru lupta împotriva terorismului ºi, printre acestea, sunt cele
douã unitãþi care pleacã aproape în acelaºi timp în teatrele de operaþii”, declara domnul general de
brigadã dr. Ioan PÂLªOIU. În ceea ce priveºte activitatea comenzii ºi a comandamentului Corpului, dumnealui sublinia cã “este o responsabilitate extrem de mare pentru noi, întrucât au fost dificultãþi în asigurarea logisiticã ºi în asigurarea condiþiilor de pregãtire în timp scurt pentru cele
douã unitãþi. Dupã cum se ºtie, ele vor acþiona în teatrele de operaþiuni din Irak ºi Afganistan care
prezintã foarte multe necunoscute. Eu am
încredere foarte mare în cele douã unitãþi, în
cei doi comandanþi, ºi sunt sigur cã vor executa misiunile pe care le vor primi. Le urez
succes ºi le doresc sã se întoarcã aceasã toþi,
sãnãtoºi ºi victorioºi.”
“Apreciem cã cele douã batalioane au ºi
pregãtirea, dar ºi experienþa necesarã
îndeplinirii misiunilor care le-au fost încredinþate” a declarat ºeful Statului Major General, domnul general dr. Eugen
BÃDÃLAN. “«Scorpionii roºii» au participat anterior în toate teatrele de operaþii din
lume. Noi mizãm pe experienþa acumulatã ºi
pe profesionalismul lor, plecând ºi de la
aprecierile deosebite de care «Scorpionii» se
bucurã în rândul celorlalþi militari ai coaliþiei. Apreciem, în urma verificãrilor efectuate, cã cele douã batalioane sunt pregãtite ºi
pot sã îºi îndeplineascã misiunile stabilite
prin ordin”, a continuat domnul general.
Locotenent-colonel
Dragoº ANGHELACHE

Parteneriat româno-german
pro Cimitirul Eroilor
Luni, 4 iulie,
la ora 11.00, în
faþa statuii General Eremia
Grigorescu,
d o u ã
detaºamente de militari români ºi germani ºi-au dat mâna
pentru îngrijirea mormintelor ostaºilor germani din Cimitirul
Eroilor. Drapelele naþionale ale României ºi Germaniei vor
rãmâne alãturi douã sãptãmâni. În acest timp, participanþii la
acþiune vor vorbi aceeaºi “limbã”: curãþenie militãreascã în
cimitirul în care-ºi dorm somnul de veci eroii de peste Rin.
Detaºamentul din Vest aparþinând Batalionului 373
Paraºutiºti din Doberlung Kirchaihhain, condus de locotenent Janis Jens, participã la aceastã acþiune cu un numãr de
11 militari. “Vom rãmâne la Brãila o perioadã de 14 zile. Alãturi de camarazii români vom îngriji monumentele ºi
mormintele de rãzboi”, a precizat ofiþerul neamþ.
Locotenentul Gicu DATCU, comandantul celor 11 militari brãileni de la Batalionul 72 Poduri este convins de reuºita

“misiunii”: “E prima activitate de acest gen, de fapt, este
vorba de un parteneriat recent încheiat cu Germania. Din
partea noastrã e o maximã bunãvoinþã, suntem deschiºi acestei colaborãri ºi, cu siguranþã, vom lega ºi prietenii. Le vom
arãta partenerilor noºtri ºi cealaltã parte a românilor. Probabil, ei ºi-au format despre noi o altfel de impresie, alimentatã
de imaginile difuzate de mass-media. Dar, când relaþiile
interumane sunt mai apropiate, impresia se schimbã”.
La finalul ceremonialului, generalul de brigadã Alexandru DAVID, comandantul Garnizoanei Brãila le-a transmis
oaspeþilor: “Aveþi o misiune onorantã, aceea de a reface ºi
întreþine monumentele ostaºilor germani. Vã oferim parteneriatul militarilor români, care vã vor ajuta sã întreþineþi o
bunã colaborare. Spor la muncã ºi o ºedere cât mai agreabilã
în oraºul de pe malul Dunãrii!”.
Colaborarea româno-germanã vizeazã creºterea nivelului
de comunicare între cele douã garnizoane, parteneri cu drepturi depline ai Alianþei Nord- Atlantice.
Gabriela RUSU
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Militarii Regimentului 53 Mixt Rachete Antiaeriene
la primul exerciþiu internaþional
În perioada 16-22 iunie, anul curent,
„Regimentul 53 Mixt Rachete Antiaeriene, Tropaeum Traiani”, de la
Medgidia a desfãºurat în poligonul Capu
Midia un exerciþiu de instruire în comun
cu Regimentul 54 Artilerie Mixtã din
Forþele Terestre Franceze.
Deºi, aflaþi la primul exerciþiu internaþional, militarii din compunerea Regimentului 53 nu au avut emoþii. Din contrã, au abordat respectiva activitate cu
mult calm ºi profesionalism.

Existã doar realism

Cãpitanul Sorin GROSU este comandantul Bateriei C.A.-94 care a executat lansãri reale pe timpul exerciþiului. Ocupã
funcþia de comandant baterie C.A.-94 de ºase
luni. A fãcut pregãtire temeinicã, atât el, cât

Midia, în cadrul acestui exerciþiu. „Dupã
cum se vede, sunt la început de drum, chiar
dacã, în luna mai a acestui an, am fãcut 14
ani de când sunt angajat în armatã. În vederea lansãrii, am fãcut destule antrenamente. Am convingerea cã voi reuºi o
lansare bunã, chiar dacã sunt la prima. La
vârsta ºi experienþa pe care o am, emoþiile
nu îºi mai gãsesc locul”, îmi declarã caporalul. Cu militarii francezi aflaþi în poligon,
s-a întâlnit doar pe timpul cât a durat vizitarea expoziþiei cu tehnicã. Necunoscând
limba francezã nu a avut un contact direct cu
ei. „Francezii au fost mai interesaþi de C.A.94 al nostru decât noi, românii, de ROLANDUL lor. Asta înseamnã cã avem ºi noi ceva
bun”.

Durerea nu are
frontiere

În unitãþi, tabere sau în
poligoane, pe timpul desfãºurãrii
exerciþiilor tactice, cu ºi fãrã
trageri de luptã, prezenþa medicului este absolut necesarã. Aºa cum
s-a întâmplat ºi la Capu Midia, pe
timpul exerciþiului comun
româno-francez,
cãpitanulmedic Cristian PRIOTEASA,
nu este o prezenþã solitarã printre
rachetiºtii de la 53. Din contrã.

ºi subordonaþii sãi înainte de venirea în
poligon. Ceea ce i-a ajutat atunci, a fost efectuarea primelor lansãri. Din cele trei rachete
lansate, douã au lovit þinta aerianã. Are
convingerea cã, ºi la urmãtoarele lansãri, vor
obþine aceleaºi rezultate. Îmi spune cã este
înconjurat de oamenii tineri. Între el ºi colaboratorii sãi nu existã o barierã a vârstei.
Sunt pur ºi simplu colegi. Din punctul de
vedere al aprecierii tragerilor, aflu de la
comandantul bateriei C.A.-94 cã, în poligon,
datoritã existenþei cine-foto-teodolitului, nu
existã subiectivism. Existã doar realism. Cu
militarii francezi, aflaþi în poligon, s-a
cunoscut pe timpul vizitãrii standului cu
tehnicã. Fiind cunoscãtor al limbii franceze,
i-a fost destul de uºor sã comunice cu aceºtia.
„Aici, la Capu Midia, în cadrul acestui exerciþiu comun, noi nu trebuie sã demonstrãm
nimic. Trebuie doar sã ne facem datoria.
Practic, sã ne antrenãm. Sã le arãtãm (de
fapt, le-am ºi arãtat) cã ºi rachetele noastre
pot lovi þintele la fel ca ale lor. ªi asta vom
face”.

Veteran la început
de drum

Dacã ar fi sã îi comparãm vechimea în
armatã, cu cea
a altor colegi
de-ai sãi, caporalul Daniel
PANCU poate
fi considerat un
veteran printre
m.a.c.i. A fãcut
stagiul militar
la arma transmisiuni la Regimentul de la
Pleniþa, în anul
1987. În 1991,
s-a angajat ca
sanitar la Regimentul 40 de la
Medgidia.
Dupã desfiinþarea unitãþii, în anul 2003, s-a
angajat la Regimentul 53, de aceastã datã, ca
lansator la complexul C.A.-94. Pânã în
prezent, nu a reuºit sã lanseze nici o rachetã,
dar urmeazã sã îºi facã debutul, aici, la Capu

Chiar dacã, a fost nevoie doar o singurã datã,
de intervenþia sa, tot timpul s-a aflat în
apropierea poziþiilor de tragere, pregãtit sã
intervinã acolo unde ar fi fost nevoie. Doctorul urmãreºte cu mult interes tragerile executate de cãtre colegii sãi. Se aflã la a treia
tragere.
„Prezenþa medicului, fie în cazarmã sau
în poligon, trebuie sã fie discretã ºi, totodatã,
eficientã. Cei care trebuie sã iasã în evidenþã,
trebuie sã fie luptãtorii ºi nu medicul. ªi bine
ar fi sã se întâmple numai aºa”, îmi declarã
doctorul. A
avut posibilitatea sã
cunoascã
personalul
medical al
detaºament u l u i
francez.
„Au rãmas
surprinºi
când le-au
spus
cã
întemeietorul medicinei mil i t a r e
române
moderne ºi-a fãcut studiile în Franþa. Noi,
medicii avem foarte multe în comun, indiferent cã suntem de alte naþionalitãþi. Durerea
nu are frontiere”.

Amânarea debutului

Privindu-l, îi poþi citi pe chip, dezamãgirea. ªi asta, din cauza faptului cã nici la

acest exerciþiu caporalul Cãtãlin TEODORESCU, nu va lansa. Cu toate acestea, însã,
îºi îndeplineºte ireproºabil îndatoririle profesionale. Este încadrat ca operator la Complexul C.A.-95 din anul 2003. De atunci ºi
pânã în prezent, s-a antrenat în permanenþã
în vederea primei lansãri care, însã, întârzie
sã vinã. „Sorþii au decis ca alþi colegi sã execute trageri. Mie îmi va veni rândul la urmãtoarea tragere”, îmi spune caporalul
TEODORESCU. Pânã atunci, va continua
antrenamentele. Ar fi vrut sã îºi lege debutul
primei lansãri de acest exerciþiu unde sunt
prezenþi ºi militarii francezi. Cu francezii s-a
înþeles bine. ªi-a fãcut
cunoºtinþe printre ei. A
vãzut
„ROLAND
CAROL” de aproape. Nu a
fost nici o opreliºte. „Au
venit ei la noi, ne-am dus ºi
noi la ei. Am dialogat pe
probleme de specialitate.
Au fost interesaþi de complexul C.A.-95. Dialogul
cald ºi deschis, ne-a confirmat încã o datã faptul cã,
aici la Capu Midia suntem
cu toþii la fel, cã aparþinem
aceleiaºi arme ºi specialitãþi militare. Adicã,
rachete ºi artilerie antiaerianã”.

Ultima lansare
a locotenentului

Bateriei C.A.-95 i-a revenit, dacã se
poate spune astfel, principalul rol. De fapt,
aceastã subunitate a dus greul exerciþiului
din partea românã. Locotenentul Marius
COZMA a absolvit Liceul Militar de Marinã
de la Constanþa. Destinul i-a purtat paºii nu

la marina militarã, ci la rachete ºi artilerie
antiaerianã. La repartiþie a reuºit sã ajungã
acolo de unde plecase. Adicã la prima lui
dragoste, marea. La Regimentul 53 ºi-a
început cariera la KUB. Apoi la C.A.-95.
unde, l-am gãsit îndeplinind funcþia de
comandant baterie C.A.-95. Lansãrile pe care
le va efectua vor fi ultimele pentru locotenentul COZMA. Însã, vor urma altele pentru
cãpitanul COZMA.

„Dacã sorþii þin cu mine, anul acesta voi
pune a treia tresã pe epolet”, îmi declarã
comandantul de baterie. Are în subordine
militari tineri ºi vârstnici. Pe unii,
i-a învãþat meserie. De la ceilalþi, a
învãþat ºi el, la rândul sãu. Are o
echipã cu care se mândreºte. Cu toþii
au acelaºi scop, ca rezultatul final al
fiecãrei activitãþi sã fie foarte bun.
Atunci când se poate. Cu omologii
lor, francezi, s-au întâlnit, atât în
poziþiile de tragere, cât ºi pe terenul
de fotbal. “La fotbal am câºtigat. Sã
vedem la lansãri care vor fi mai
buni. Acolo e proba de foc pentru
noi. Am convingerea cã vom face o
treabã foarte bunã”.

Din ziarist, radiotelegrafist

A lucrat în presa constãnþeanã. Iniþial, a
fost convins cã, prin ceea ce va scrie, va
ajuta. Dar, a ajuns la concluzia cã s-a înºelat.

Cele mai importante articole nu i-au fost
publicate. ªi a renunþat. A avut nevoie de un
loc de muncã, în care sã munceascã în siguranþã ºi în curãþenie. Sã ºtie cã, dacã este
devotat instituþiei, este protejat. A ales armata. Pe timpul stagiului militar, a obþinut titlul
de specialist clasa I-a în specialitatea
radiotelegrafist. S-a angajat la Regimentul
53 în anul 2004. Este greu ºi în armatã. Dar
are o familie pe care trebuie sã o întreþinã.
Caporalul Dumitru DUMITRAªCU sau
D.D., cum îi mai spun colegii, este un personaj sociabil, fapt demonstrat de modul cum
este înconjurat de colegii sãi, dar ºi de cãtre
militarii francezi, printre care ºi-a fãcut mulþi
prieteni. “Sunt latini ca ºi noi.” Cunoscând
l i m b a
englezã, am
intrat în dialog cu ei. Sunt
sociabili ºi
deschiºi. Nu
îºi dau aere.
Vãzându-ne
cã suntem ºi
noi deschiºi,
am legat prietenii.
La
meciul de fotbal,
l-am
vãzut pe un
m i l i t a r
francez stând
mai retras. Era trist. M-am apropiat de el, am
intrat în dialog. Mi-a povestit despre staþiunea Mamaia pe care a vizitat-o, cã îi place
România ºi, mai ales, cã avem fete frumoase.
Iar, aici, la Midia, nu s-au aºteptat sã
gãseascã o asemenea cooperare, pentru care
ei, militarii francezi ne mulþumesc nouã, militarilor români.
Maior
Gabriel PÃTRAªCU
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Lupta împotriva terorismului

Un rãzboi de duratã, care cere multã rãbdare
(urmare din numãrul trecut)

Un alt front de luptã în rãzboiul contra terorismului, deºi
puþin remarcat de publicul larg, este realizat de munca profesioniºtilor care acþioneazã în strãinãtate în cadrul structurilor
speciale pentru combaterea terorismului ºi care s-a mãrit de câteva ori în ultimii ani. Este vorba de acele acþiuni nevãzute din
cadrul rãzboiului împotriva terorismului.
Serviciile de informaþii de calitate sunt nucleul central al
strategiei contra terorismului. În perioada rãzboiului rece exista
un program redus de cooperare în lupta antiteroristã, program în
bazã cãruia, echipe reduse de agenþi erau trimise sã participe la
investigaþiile interne.
S.U.A. au acordat o atenþie deosebitã terorismului, iar, dupã
11 septembrie 2001, a iniþiat mãsuri concrete pentru combaterea
terorismului prin procedee specifice, dar ºi prin acþiuni directe
cum sunt operaþiile din þãrile care susþin terorismul. Administraþia americanã a elaborat programul pentru combaterea terorismului ºi crimei organizate. De asemenea, a acþionat pentru
îmbunãtãþirea, reînnoirea ºi încheierea de tratate de extrãdare.
Explozia crimei organizate, proliferarea problemelor nucleare,
creºterea terorismului, precum ºi o nouã oportunitate a preocupãrii faþã de toate aceste aspecte în absenþa ameninþãrii pe
care o constituia fosta Uniune Sovieticã, au dus la extinderea
activitãþii acestor structuri peste hotare.
„Extrãdarea” (tratatele de extrãdare) este o procedurã convenþionalã ºi uzualã în S.U.A. Israelul a cooperat în efortul continuu pentru extrãdarea ºefului grupãrii Hamas, Abu Marzook,
capturat ºi þinut în New York. Administraþia S.U.A. s-a implicat
în realizarea unor noi tratate de extrãdare ºi îmbunãtãþirea celor
existente, afirmând cã, în ultimii ani, au fost arestaþi ºi extrãdaþi
un numãr mare de teroriºti.
Europa, deseori locul unde teroriºtii internaþionali au ales sã
atace, a acordat, de asemenea, un ajutor important luptei
antiteroriste. Multe state europene sunt mândre de rezultatele lor
în ceea ce priveºte acordarea azilului celor persecutaþi, iar acest
lucru le-a fãcut sã devinã circumspecte în ce priveºte încheierea
tratatelor de extrãdare. Aproape toate capitalele au cooperat la

realizarea ºi perfecþionarea tratatelor de extrãdare, chiar dacã, la
rândul lor, fiecare avea propriile rezerve privind anumite
aspecte. Convenþia Europeanã privind suprimarea terorismului a
fost ratificatã de marea majoritate a þãrilor. Acordul de la Dublin
a dus la creºterea probabilitãþii de extrãdare chiar ºi între þãrile
membre ale Comunitãþii Europene care nu fãceau parte din convenþia anterioarã.

Uneori, însã, chiar ºi tratatele încheiate între state prietene nu
garanteazã extrãdarea. Adesea, apar dispute între state privind
extrãdarea deoarece fiecare dintre ele îºi apãrã suveranitatea lor
ºi a propriilor cetãþeni.
Cu câþiva ani în urmã, Roma ºi Washingtonul au completat
un nou tratat pe astfel de probleme, dar, cu toate acestea, în mai
puþin de un an, între cele douã state aliate a apãrut criza Achille
Lauro. Italia nu a trimis în S.U.A. pentru judecatã pe Abu Abbas,
liderul celulei Frontului pentru eliberarea Palestinei care a ucis la
New York un pensionar la bordul unui vas de croazierã. Mãsurile

Tendinþe în producþia actualã de armament

Arme de asalt produse de Sig Sauer

Familia de arme automate în calibrul
5.56 NATO produse de SIG – SG 550 (puºcã
mitralierã) – SG 551 Army (pistol mitralierã
pentru uz general militar) – SG 551 SWAT
(pistol mitralierã pentru uzul forþelor speciale militare ºi uzul forþelor de ordine) – SG
552 Commando (pistol mitralierã compact)
acoperã toate necesitãþile intervenþiilor
armate actuale. Se remarcã prin fiabilitate,
robusteþe ºi precizie extreme. Potrivit firmei
producãtoare, acest tip de arme necesitã
mentenanþã
redusã, datoritã
simplitãþii constructive,
numãrului mic
de piese componente ºi calitãþii
materialelor precum ºi modului
de prelucrare a
acestora.
Funcþionarea
armelor
se
bazeazã pe principiul recuperãrii
gazelor, pistonul
circulând în tub
recuperator
închis. Presiunea
de lucru a gazelor se poate regla prin intermediul unei valve acþionate manual, având o
poziþie pentru armã “curatã”/temperaturi
ridicate ºi o a doua pentru armã “murdarã”/temperaturi scãzute. Cadenþa de
tragere este de 700 lovituri/min., ceea ce
oferã un bun control la foc automat ºi o precizie ridicatã.
O noutate, faþã de armamentul mai vechi
o constituie faptul cã levierul de siguranþã,
selectarea tipului de foc, piedica închizãtorului, sunt prezente pe ambele pãrþi ale
armei. În acest fel, poate fi folositã cu minimum de efort ºi de stângaci.
Încãrcãtoarele sunt din polimer transparent, ceea ce permite trãgãtorului sã gestioneze mai bine muniþia, materialul fiind
deosebit de rezistent la ºocuri. Încãrcã-

toarele sunt acuplabile, fãrã a se folosi cleme
suplimentare, dispãrând astfel celebra bandã
izolir care le lega unele de altele.
Ulucul, format din 2 pãrþi, este
demontabil, dând trãgãtorului posibilitatea
sã monteze diferite accesorii, astfel: la cel
superior, cu 2 ºine tip NATO, scurte, se poate
monta lanterna marcatorului laser, iar la cel
inferior, cu pivot pentru bipod sau cu ºinã tip
NATO, se poate fixa un mâner. Existã ºi o a
treia opþiune, prin demontarea ambelor pãrþi,
care pot fi înlocuite cu
un modul realizat din
aluminiu, cu 4 ºine tip
NATO, pentru fixarea
tuturor accesoriilor de
mai sus ºi a dispozitivului de vedere pe
timp de noapte.
Suprafeþele metalice sunt în totalitate
tratate anticoroziv ºi
protejate suplimentar
prin aplicarea unui
film de material plastic. Din acest motiv,
precizeazã firma constructoare
în
prezentarea pusã la
dispoziþie de secþia G7, armele SIG sunt preferate pentru misiuni
în mediul marin.
Sistemele mecanice de ochire echipeazã
standard toate modelele, în 2 configuraþii:
înãlþãtor tip “dioptru” ºi cãtare, cu ochire pe
principiul “cercurilor concentrice” , cu
pastile luminoase de tritiu pentru tragere pe
timp de noapte. Adiþional, se poate monta o
gamã largã de aparate optice. Majoritatea
monturilor acestora permit ºi ochirea cu sistemul mecanic, fapt unic în lume. Cea de-a
doua configuraþie are o ºinã tip NATO, care
include înãlþãtorul ºi cãtarea (escamotabile,
de urgenþã), folosite numai în cazul defectãrii accidentale a dispozitivelor optice.
Locotenent-colonel
Dragoº ANGHELACHE

unilaterale, chiar ºi forþate uneori, pot fi necesare în lupta
antiteroristã, chiar dacã, interesul unui aliat poate fi afectat. Astfel, Franþa a considerat cã este în interesul sãu naþional sã ajute
la efectuarea aranjamentelor necesare pentru aducerea din Sudan
a lui “Carlos ªacalul” ucigaºul de politiºti ºi judecarea lui la
Paris în 1998.
Acolo unde extrãdãrile normale sunt imposibile, Statele
Unite pot face uz de statutul “braþul lung”. Relativ nou pentru
jurisprudenþa americanã, aceste adãugiri la codul S.U.A. permit
autoritãþilor sã-i aresteze pe teroriºti în strãinãtate ºi sã-i aducã în
America pentru judecatã. Aceste legi permit acþiuni de amploare
mai mari decat cele precedente. Competenþele create prin
îmbunãtãþirea legilor ºi a procedurilor militare pentru a face astfel de capturãri în situaþiile necesare, au fost deja puse în aplicare
ºi s-a demonstrat eficienþa lor.
Fawaz Yurmis, terorist rus, a încercat o deturnare de avion în
apele internaþionale între coasta Ciprului ºi Libanului, aºa încât
a putut fi arestat de FBI ºi dus în Statele Unite într-un transport
aerian. Din cauza problemelor legale care ar fi putut apãrea dacã
se ateriza într-un punct interimar, Yurmis a fost þinut în aer fãcându-se alimentarea cu combustibil în aer ºi numai în spaþiul aerian
internaþional.
Tribunalul federal din Washington l-a judecat pe Yurmis pentru piraterie aerianã ºi pentru luare de ostatici ºi l-a condamnat la
30 de ani de închisoare. Acesta a fost primul proces în care au
fost aplicate noile legi ºi proceduri ºi a constituit un succes larg
mediatizat, precum ºi un precedent.
Valoarea politicã ºi juridicã a unor astfel de procese publice
este enormã. Ceea ce vede lumea civilizatã reprezintã acelaºi
lucru pe care-l vede ºi lumea teroriºtilor, ºi anume, un stat care
acþioneazã în legitimitate, cu fermitate, dar, totodatã, respectã
procedurile legale pentru a asigura o judecatã corectã ºi legalã a
unui suspect strãin ºi pentru a condamna pe cel judecat ºi gãsit
vinovat într-un astfel de proces. Efectele politice sunt mai mari
decât cele juridice.
(continuare în numãrul viitor)
Locotenent-colonel Gabriel TOMA

Primul rãzboi ruso-cecen: 1994 - 1996

Asigurarea logisticã a luptei
(urmare din nr. trecut)

Întreþinerea

Întreþinerea vehiculelor blindate a fost o problemã
criticã. Mai mult, unitãþile de întreþinere înaintate au
reparat mai mult de 200 de vehicule, iar unitãþile de
reparaþii aproximativ 400 de vehicule blindate. 225 de
vehicule au fost casate. De aceea, în jur de 850 de
vehicule din 2.220 de vehicule blindate implicate în
conflict (38%) au fost scoase din uz pentru anumite
perioade de timp, deºi, nu simultan. Suprapus peste
vehiculele blindate folosite pentru transportul logistic
ºi evacuarea medicalã, unii comandanþi s-au putut
considera norocoºi, dacã aveau aproximativ 40% din
vehicule pentru sprijinul luptei.
Pentru a face faþã cererilor crescânde de nevoi de
reparaþii, ruºii au format trei batalioane ºi douã
detaºamente separate de întreþinere, care s-au adãugat
unitãþilor specializate deja desfãºurate în teatrul de
operaþii. Au stabilit puncte de colectare ºi reparare a
tehnicii, de spate ºi înaintate, pe fiecare axã. Datoritã
complexitãþii sistemului de control al focului, sistemului de rearmare automat, sistemelor electrice ºi
sistemelor de comunicaþii, 26% din tehnica de luptã
avariatã a trebuit sã fie reparatã de reprezentanþii
fabricilor producãtoare.
Înainte de începerea conflictului nu s-au gãsit fonduri pentru repararea unor mijloace de luptã, cu toate
acestea 646 de vehicule (338 vehicule pe roþi, 217
vehicule blindate ºi 41 de piese de artilerie) au fost
expediate cu vaporul, ele fiind reparate în zona acþiunilor de luptã. Normele de întreþinere au depãºit atât
de mult calculele astfel cã 573 tone de piese ºi accesorii pentru vehiculele blindate, 605 tone pentru
vehiculele pe roþi ºi 60 de tone pentru piesele de artilerie au trebuit sã fie aduse în teatru pentru a suplimenta posibilitãþile de reparare a tehnicii.
Din cauza performanþelor proaste ºi a consumului foarte mare de combustibil pe timpul luptei pentru
Groznîi, ministerul rus al Apãrãrii a decis stoparea
producerii motorului pentru tancul T-80.

Sprijinul medical

Grija faþã de militarii rãniþi a fost în general bine
planificatã ºi executatã din momentul în care pacientul
ajungea la punctul medical de batalion. Cu trei sãptãmâni înainte de incursiunea ruºilor, s-au organizat ºi
antrenat detaºamente medicale pentru tratamente de
urgenþã în fiecare district militar. Patru din aceste
detaºamente au fost desfãºurate în Cecenia pentru
sprijinul unitãþilor special destinate.
Ruºii au folosit sistemul lor convenþional de evacuare în caz de rãzboi. Fiecare companie a fost întãritã
cu un asistent psihiatric ºi fiecare batalion avea un doctor ºi o ambulanþã. Chirurgii, anesteziºtii ºi surorile
medicale conduceau punctul medical de regiment.
Rãniþii erau evacuaþi la punctul medical de regiment
cu ajutorul ambulanþelor neprotejate. Punctele medicale înaintate ºi spitalele trebuiau bine protejate sau
instalate în subsoluri, întrucât, cecenii atacau cu

predilecþie aceste locaþii. Pacienþii ce aveau nevoie de
o îngrijire medicalã deosebitã, erau evacuaþi cu elicopterele ºi avioanele. Evacuarea aerianã înaintatã nu
a fost folositã prea mult, în special, dupã ce cecenii au
doborât câteva elicoptere cu însemnele crucii roºii.
Lupta pentru Groznîi a demonstrat necesitatea
înzestrãrii cu ambulanþe blindate special destinate
acestui scop.
Lupta în oraº produce un procent diferit al tipurilor
de pierderi. În mod normal, 23% sunt rãniþi de mine,
26% de gloanþe, 46% de schije, 2% sunt arºi ºi 3% alte
situaþii. În lupta din Groznîi, totuºi, procentajul arºilor
ºi majoritatea rãniþilor au fost rezultatul focului
aruncãtoarelor de bombe. Majoritatea celor uciºi sau
care au murit datoritã rãnilor, au fost civili care nu
aveau cãºti sau veste antiglonþ. Raportul normal al
rãniþilor ºi morþilor este de 3:1 sau 4:1. În Groznîi,
acest lucru a fost tocmai invers: au fost 3 morþi la 1
rãnit. (Acest raport este probabil distorsionat ºi reflectã faptul cã majoritatea celor rãniþi nu au primit primul
ajutor la timp. Cel mai probabil, raportul a fost de 2
rãniþi la 1 mort). Lunetiºtii au prezentat o problemã
pentru evacuarea medicalã ºi, de multe ori, rãnitul nu
putea fi evacuat pânã la lãsarea serii.
Deseori, soldaþii ruºi au fost privaþi de apã curatã,
haine curate, alimente calde ºi facilitãþi de îmbãiere.
Personalul a suferit de hepatitã viralã, holerã, enterocolitã, difterie, antrax malign ºi plãgi. O brigadã a avut
240 de cazuri simultane de hepatitã viralã. Atâta timp
cât unitãþile de luptã ruseºti erau la aproximativ 60%
din capacitatea de luptã sau mai puþin, o brigadã se
putea considera norocoasã dacã putea aduna 1.500 de
persoane, apte de luptã. Urme de bacili intestinali
umani erau prezente în 60-80% din vesela testatã. 40%
din cei bolnavi lucrau în pregãtirea hranei sau distribuirea apei.
Pierderile psihiatrice sunt mult mai mari în lupta
în mediul urban. Un psihiatru militar a condus o examinare a 1312 soldaþi, pe timpul conflictului. Soldaþii
examinaþi erau încã capabili sã-ºi îndeplineascã misiunile de luptã. S-a stabilit cã 28% erau sãnãtoºi, iar
restul de 72% aveau diferite deranjamente psihiatrice
(46% manifestau depresie, o stare apaticã sau agresivitate ºi o deteriorare a valorilor morale sau a relaþiilor
interpersonale, excitare sau depresie acutã). Aproape
40% din soldaþii examinaþi au demonstrat o lipsã de
stabilitate neuro-psihologicã. Procentajul soldaþilor cu
sindrom stress post-traumatic, a fost mai mare decât în
Afganistan, reflectând impactul luptelor în mediul
urban. S-a consemnat faptul cã, trebuiau sã roteascã
unitãþile mult mai des pentru a le permite sã facã baie,
sã doarmã, sã se antreneze ºi sã se reorganizeze. Acest
fapt ar fi necesitat un numãr mai mare de rezerviºti
decât ceea ce au avut la dispoziþie, dar ar fi solicitat o
încãrcãturã logisticã mult mai mare. Ruºii au recomandat cã viitoarele lupte în mediul urban trebuie sã
includã un sprijin psihiatric mai mare ºi profesionist,
care sã lucreze în principal cu unitãþile de la contact.
(continuare în nr. viitor)
Locotenent-colonel Marius POTÂRNICHE
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“Cu toþii facem parte din aceeaºi armã”
Interviu cu comandantul Regimentului 53 Mixt R.A.A., colonel Ion BLANÃ

- Domnule colonel, recent, în Poligonul Capu Midia s-a
încheiat instruirea în comun a militarilor români ºi francezi.
Ce ne puteþi spune despre aceastã activitate?
- În perioada 16-22 iunie, anul trecut, douã subunitãþi de
rachete antiaeriene, C.A.-94 ºi C.A.-95, din Regimentul 53 Mixt
Rachete Antiaeriene de la Medgidia au participat la un exerciþiu
de instruire în comun cu o subunitate de rachete antiaeriene,
„ROLAND CAROL” din compunerea Regimentului 54 Artilerie
Mixtã aparþinând Forþelor Terestre Franceze. Activitatea a avut
ca scop antrenarea în comun a subunitãþilor de rachete antiaeriene cu bãtaie apropiatã ºi exercitarea tragerilor de luptã cu
tehnica proprie fiecãrei pãrþi participante la exerciþiu, în condiþiile existente în poligonul Capu Midia. Au participat 50 de militari români ºi 80 de militari francezi, activitatea fiind inclusã în
Planul de Relaþii Militare Internaþionale pentru anul în curs.
- Ce activitãþi au executat militarii din compunerea Regimentului 53 în cadrul acestui exerciþiu?
- Gama activitãþilor desfãºurate a fost destul de vastã ºi aº
enumera doar câteva dintre ele; pregãtirea tehnicii ºi executarea
marºului din cazarmã pânã în poligon cu aceasta, instruirea
trãgãtorilor la simulatorul existent în poligon, amenajarea
expoziþiei cu tehnica din dotare, executarea tragerilor, activitãþi
sportive ºi comemorative, ultimele în comun cu militarii
francezi.
- Ambele detaºamente au executat trageri reale. Cum apreciaþi rezultatele acestora?
- Aº dori sã precizez douã aspecte ºi anume: în primul rând,
tehnica aparþinând celor douã detaºamente s-a diferenþiat prin
caracteristicile tehnico-tactice specifice fiecãreia, în al doilea
rând, noi am executat trageri pe bombe de iluminare, lansate cu
ajutorul unui aruncãtor. Iar, francezii au lansat rachetele pe o
manºã tractatã de un avion, fiecare subunitate reuºind sã-ºi
îndeplineascã misiunea primitã în condiþiuni bune ºi foarte bune.
Rezultatele obþinute au demonstrat cã, atât noi, cât ºi militarii
francezi, ne-am fãcut corect pregãtirea înainte de a veni în
poligon.
- Regimentul 53 s-a aflat la prima activitate de acest gen.
ânãrul care vine în armatã, pentru
a-ºi satisface stagiul militar, trebuie
sã facã faþã unei aparente rãsturnãri de valori. Aceasta, în condiþiile în
care, încã din copilãrie, a fost învãþat sã
preþuiascã cel mai mult viaþa sa ºi pe a celor
din jur. Toatã educaþia primitã pânã la vârsta când intrã sub arme stã sub porunca dumnezeiascã “Sã nu ucizi”. Aºa l-a auzit
spunând pe preot, când l-a dus bunica la bisericã, aºa a învãþat la ºcoalã, iar, mai târziu,
a constatat cã ºi societatea, prin justiþie,
pedepseºte cu asprime actul de a ucide. Or,
intrând sub arme, totul se petrece “în sens
invers”, întrucât, timp de un an, el tocmai
asta învaþã: sã ucidã. Mai mult, la acest act
este îndemnat ºi de preotul care sfinþeºte
Drapelul de luptã ºi le dã binecuvântarea la
depunerea jurãmântului militar, de societatea care îi exclude pe laºi, de justiþia ce
pedepseºte cel mai aspru sustragerea tânãrului de la obligaþiile militare, adicã de la actul
de a ucide. Pentru a rezolva aceastã aparentã contradicþie, l-am rugat pe preotul vicar
Niculae CONSTANTIN, ºeful asistenþei religioase din Ministerul Administraþiei ºi Internelor, sã ne dea câteva lãmuriri.

T

În mai toate vremurile de pace, educaþia
copiilor ºi a tinerilor din societatea umanã s-a
fãcut dupã principii morale care îndemnau spre
virtuþi precum cele ale iubirii de aproapele, ale
bunãtãþii, moralitãþii, respectului pentru lege,
disciplinei, dragostei de învãþãturã, cultului
muncii, respectului pentru pãrinþi, dascãli,
bãtrâni, etc. Deºi diluate, multe dintre acestea
se propovãduiesc ºi astãzi în ºcoala modernã, e
drept, într-o stare de lejeritate care îºi are motivaþia în spiritul unei lumi mai relaxate, mai lipsitã de prejudecãþi, mai apropiatã de modernitatea eliberatã de unele “poveri” ale moralitãþii
clasice.
Venirea tânãrului în armatã, la porunca þãrii
sau determinat de motive financiare care îl fac
sã-ºi doreascã a îmbrãþiºa cariera armelor, îi
produce în suflet mutaþii semnificative. Intrat
pe porþile unitãþii militare în care va trãi o
perioadã determinatã de timp, tânãrul suferã
criza de adaptare, activatã de tensiuni nespecifice ºi neconforme cu mentalul unui cetãþean
“liber” pânã mai ieri. Îmbrãcarea uniformei, ca
ºi dormitul, spãlatul, ori servirea mesei dupã
program, executarea ordinelor, întâlnirea unor
comandanþi abuzivi, primirea de ordine rãstite,
spaþiul relativ strâmt, trezitul de dimineaþã etc.

Vor urma ºi altele?
- Probabil cã vor urma ºi altele. Dar, luarea deciziei privind
desfãºurarea pe viitor a unei alte asemenea activitãþi, nu va
aparþine Regimentului 53, ci eºaloanelor superioare care au competenþã în acest sens. Partea francezã ºi-a exprimat deja dorinþa
de a mai veni în acest poligon în vederea executãrii tragerilor.
Condiþiile oferite de cãtre poligonul Capu Midia i-au satisfãcut
pe deplin.
- În compunerea bateriilor C.A.-94 ºi C.A.-95, am observat
mulþi trãgãtori tineri. Unii au primit botezul focului chiar în
cadrul acestui exerciþiu. Aþi avut încredere în ei?

- La aceastã datã, în regiment avem trãgãtori cu experienþã
îndelungatã privind executarea tragerilor cu complexele C.A.-94
ºi C.A.-95 ºi, o pot spune fãrã a exagera, cã cel mai experimentat trãgãtor pe acest tip se aflã în acest regiment. Dar, timpul are
scurgerea sa ºi suntem obligaþi sã luãm mãsuri în acest sens pentru a nu pierde ceea ce am câºtigat. Din contrã, sã folosim experienþa acumulatã de cãtre cei mai vârstnici în favoarea celor
tineri. Oricât de bune ar fi simulatoarele sau cât de explicite ar fi
regulamentele, experienþa unui instructor bun îºi spune cuvântul.
În cadrul echipajelor de pe complexe, cei tineri au fost încadraþi
de cei cu experienþã mai mare care, tot timpul, au fost alãturi de
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creeazã tânãrului tensiuni sau probleme care îi
pot pãrea de nerezolvat sau îl pot duce chiar în
pragul disperãrii. La firile meditative, problema
cea mare nu se enumerã printre cele de mai sus.
Marele ºoc pe care ele îl încearcã survine din
faptul cã, pânã acum, întreaga educaþie, întreaga societate, vorbea despre a fi bun, blând,
iubitor de aproapele, drept, onest, sociabil.
Acum, într-o lume parcã nebunã, toþi “dascãlii”
vorbesc despre cum sã ucizi oameni. În mintea
lui, tânãrul se întreabã: când a fost minþit, în
anii de pânã la armatã sau acum când i se dau
asemenea porunci? De cine trebuie sã asculte:
de pãrinþii ºi dascãlii de pânã mai ieri sau de cei
de azi? ªi, dacã ascultã de unii, cu învãþãturile
celorlalþi ce sã facã? Au fost ani risipiþi atunci
sau sunt ani risipiþi acum? Cine are dreptate: cel
care zice sã ucizi sau cel care zice sã nu ucizi?
De ce este societatea umanã mincinoasã ºi
strâmbã? De ce este duplicitarã? Când trebuie
sã ascultãm de oameni ºi când nu? Care sunt
dascãlii adevãraþi ºi care sunt cei mincinoºi?
Unde este binele ºi unde este rãul? Unde este
adevãrul care nu mã zãpãceºte? De ce mi se
vorbeºte despre datorii pe care le-aº avea, dar
pe care nu ºtiu când le-am fãcut? Cum sã scapi
din asemenea dileme?
Toate aceste întrebãri ºi multe asemenea lor
au frãmântat ºi frãmântã cugetele tinerilor bãrbaþi. Desigur cã, pentru a se trece cu bine prin
asemenea încercãri, asupra tânãrului sunt concentrate forþe care sã-l ajute sã-ºi înþeleagã rostul în lume, sã-i detensioneze ºi sã-i liniºteascã
frãmântãrile, sã-i dea rãspunsuri la întrebãrile
puse ºi nepuse. Desigur cã, infinitul sufletului
omenesc nu poate fi cuprins în canoanele nici
unei învãþãturi. Totdeauna vor apãrea elemente
noi, întrebãri noi, simþiri sau sentimente noi,
stãri de cuget neaºteptate, neprospectate sau
nechemate. ªtiinþa pedagogiei se îmbinã acum
cu psihologia, sociologia ºi acele ramuri ale
ºtiinþei umaniste care au posibilitatea de a þine
spiritul tânãrului în cumpãnire dreaptã. Dacã
firea acestuia este a omului credincios, desigur
cã la ceilalþi dascãli trebuie sã se alieze ºi pãstorul sufletesc. Cumva norocos, acesta are un
ascendent faþã de ceilalþi dascãli, anume cel
afectiv, care vine din credinþa omului capabil sã
vadã în pãstorul sãu pe trimisul lui Dumnezeu
pe pãmânt. Vorbim desigur despre fiinþe credincioase, autentice în mãrturisirea lor de credinþã.
Neexploatând smerenia acestor tineri, dascãlul

ei, ajutându-i acolo unde le era mai greu. Le-am acordat aceastã
încredere ºi nu una oarbã, ci una adevãratã, bazatã pe pregãtirea
fãcutã anterior. Iar ei, cei tineri au realizat acest lucru. Fapt
demonstrat prin modul cum ºi-au îndeplinit misiunile primite.
Am avut ºi emoþii, þinându-se cont de importanþa activitãþii. Dar
au trecut.
- Cu ce probleme v-aþi confruntat pe timpul desfãºurãrii
exerciþiului?
- Þinându-se cont de faptul cã am fost la prima activitate de
acest gen, pot spune cã au existat ºi probleme. Pe unele le-am
rezolvat cu forþe proprii, la altele am cerut sprijin. Ele sunt cele
cunoscute de cãtre noi toþi. ªi, chiar cã nu îºi mai are rostul, sã
le mai repet ºi eu a existat ºi un schimb de experienþã?
- Da, a existat un schimb de experienþã. Noi, românii am
avut ºansa sã putem vedea pe viu tehnica lor ºi cum trag ei, la fel
ºi francezii. Acum, la încheierea exerciþiului, pot spune cã
fiecare participant a beneficiat de un util schimb de experienþã,
care ne va ajuta pe viitor sã ne cunoaºtem mai bine. ªi, nu în
ultimul rând, ne-am cunoscut ºi ca oameni.
- Cum comentaþi colaborarea cu detaºamentul francez?
- Colaborarea cu militarii francezi a fost una fructuoasã. Cu
toþii suntem profesioniºti ºi facem parte din aceeaºi armã ºi din
aceeaºi alianþã. Am putut sã observ cã militarii francezi au apreciat eforturile fãcute de cãtre partea românã pentru buna
desfãºurare a exerciþiului. A fost cu adevãrat o colaborare bunã
care oferã posibilitatea unei viitoare activitãþi româno-franceze.
- Dacã veþi primi invitaþie din partea Regimentului 54 Artilerie Mixt ca sã participaþi la o activitate în comun, în Franþa,
o veþi onora?
- V-am mai rãspuns cã decizia unei colaborãri în acest sens
nu ne aparþine. Însã, dacã vom primi invitaþia ºi noi cei de la
Regimentul 53 vom fi desemnaþi ca sã o onorãm, am convingerea cã vom putea face faþã cu succes. Chiar dacã vom fi la
2.500-3.000 de km de þarã. ªi o sã mai vorbim atunci.

duhovnicesc trebuie ºi el sã rãspundã tuturor
întrebãrilor de pânã acum ºi mult mai multora
decât acestea. Desigur cã învãþãtura nu este a
lui, ci a lui Hristos, dar cunoºtinþele lui de
duhovnic ºi de preot al Biserici trebuie sã fie
substanþiale pentru a putea face faþã cu maximã
rigoare solicitãrilor tinerilor, ºtiind cã, plata
creºterii sufleteºti a acestora va pricinui bucurie
dascãlului, dar ºi colectivitãþilor în care se va
întoarce.
Ce trebuie sã înþelegem din bãrbãþia gestului militar? Sã ne întoarcem puþin în trecut, la
începutul începutului, când Cain, pãrintele
agresorilor, s-a îndreptat cu gest de urã, cu
mânie ºi gând ucigaº spre fratele sãu, pricinuindu-i acestuia moartea. De atunci încoace, lumea
s-a împãrþit în fiinþe blânde sau echilibrate ºi
fiinþe agresive, violente, ucigãtoare de
aproapele. De atunci încoace, s-a înþeles cã
omul îºi doreºte sã trãiascã în spaþiul binelui ºi
al pãcii, al înþelegerii între semeni, dar cã, în
acest spaþiu, apar ºi “accidenþi” agresivi, violenþi, care din varii motive pricinuiesc rãu
aproapelui. Înþelegând forþa rãului ºi luând
chiar modelul agresorului care se antreneazã ºi
se pregãteºte de rãzboi, omul pãcii se uneºte cu
egalii sãi întru simþire, ca sã nascã rânduieli ºi
legi dupã care sã-ºi poatã construi oºtirea necesarã pentru a pãstra binele în lume, pacea ºi
buna rânduialã între oameni. Tânãrul venit la
“porunca þãrii” trebuie sã înþeleagã cã este
oºtean al binelui ºi cã nu a trecut de partea
cealaltã a baricadei. Instruit la ºcoala armelor,
el nu se transformã în agresor, principiile
binelui care i-au fost propovãduite în ºcoalã ºi
în familie nu-l fac sã se îndepãrteze acum de
ele. Ci, din contrã, mai mult chiar ca pânã
acum, el devine apãrãtor al acestor principii.
Dacã pânã ieri, nu putea sã înþeleagã aºa ceva,
tânãrul oºtean face acum filozofie pricepând
esenþele vieþii ºi experimentându-le în plan personal. Nimic din ce a învãþat nu trebuie sã uite
sau sã dea la o parte. Acum aflã cã rãul trebuie
luat în serios. A-þi însuºi meºteºugul armelor nu
înseamnã cã vei deveni un sângeros, ci doar o
fiinþã capabilã sã se apere ºi sã-i apere ºi pe
alþii, atunci când rãul devine agresiv ºi încearcã
sã distrugã buna rânduire socialã. Militarul este
un om al pãcii, iar cei care îmbrãþiºeazã o
asemenea profesie sunt oameni curajoºi pentru
cã îºi asumã riscuri. Ei sunt nãscuþi ºi ceruþi de
societate aºa cum sângele din organismele vii

Maior Gabriel PÃTRAªCU
naºte anticorpi pentru a se apãra de virusuri sau
infecþii. Rãul este o infecþie socialã ºi, acolo
unde apare, trebuie sã existe ºi forþe care sã
asaneze zona ºi sã readucã liniºtea necesarã
bunei desfãºurãri a vieþii sociale. Militarului i
se recunosc meritele ºi, de aceea, el este privit
de societate cu onoarea cuvenitã ºi este rãsplãtit
pe mãsura eforturilor ºi greutãþilor cu care el se
confruntã. Prin felul în care societãþile rãsplãtesc instituþia armelor, tinerii înþeleg cã
aceastã profesie poate fi profitabilã ºi chiar un
semn al certitudinii, iatã, paradoxal, într-o zonã
de mare risc. Cãci protecþia socialã se extinde
nu doar asupra tânãrului care îºi pune viaþa în
pericol, ci ºi asupra familiei acestuia care, la
rândul ei, ºi-a asumat “costurile” acceptând ca
un membru al ei sã fie mai expus pericolelor
decât mulþi dintre ceilalþi membri ai societãþii.
Apoi, militarul pãstreazã virtuþi precum
curajul, bãrbãþia, eroismul, devotamentul, loialitatea etc. care au adus în istorie glorificarea
fiinþei umane care i-au pãstrat demnitatea ºi i-au
dat chiar monumentalitate. Aº mãrturisi cu
dragoste cã, în primul rând, aceste virtuþi îi
atrag pe tineri cãtre profesia armelor, mai
degrabã decât rãsplata materialã. Trebuie sã ai
curaj, demnitate, bãrbãþie autenticã, pentru a
urma o carierã militarã pentru cã laº fiind,
oricâþi bani ai primi, nu te vei putea bucura de
ei. Trebuie sã fii foarte aproape de eroism ca sã
îþi poþi construi bunãstarea într-o mare de incertitudine precum aceea a riscurilor continue. Trebuie sã fii înzestrat de Dumnezeu cu virtute
pentru a rezista unui stres precum cel al luptei ºi
a-þi da viaþa pentru mai binele celorlalþi.
Cred, de aceea, cã frãmântarea filozoficã a
tânãrului nostru chemat sau venit sub arme este
întrucâtva falsã, el cantonându-se sentimental
în zona superficialului. Poate ºi “ajutat” sau
ispitit de un diavol stãpânitor al minciunii.
Statutul de demnitate, distincþia,
respectabilitatea, onoarea pe care þi le pot conferi o asemenea profesie sunt de dorit. Este
drept cã mai este mult de lucru pânã când se va
produce repunerea întru toate drepturile de
demnitate a celor care slujesc rânduiala socialã
a legii ºi ordinii, dar noi credem în viitor ºi suntem convinºi cã tinerii curajoºi care mâine vor
îmbrãþiºa o carierã militarã, vor fi rãsplãtiþi cum
se cuvine ºi cum meritã, de fapt, de cãtre dreapta societate a viitorului.
Dumnezeu, cu siguranþã, va pãzi calea
apãrãtorilor binelui ºi pãcii!
Preot Niculae CONSTANTIN

Curierul

ARMATEI

REPERE ÎN COTIDIAN

Nr. 13 (177) din 15 iulie 2005

Reciclarea redactorilor civili

Jurnaliºti pe “front”

În perioada 20-24 iunie a.c., Direcþia Relaþii Publice a organizat în Bucureºti (la Batalionul 96 Geniu ºi în Poligonul
Domneºti) ºi la Brãila (la Batalionul 528 Cercetare ºi Batalionul
de Nave Treceri Fluviale) „Cursul de bazã introductiv pentru
jurnaliºtii care transmit din zonele de conflict” – seria 2005.
Cursul a fost condus de cãtre locþiitorul directorului D.R.P.
colonelul Sorin STAMATE. Au participat nouãsprezece (19) jurnaliºti din toatã þara, atât din presa scrisã, cât ºi din cea audiovideo. Marile posturi de televiziune nu ºi-au trimis reprezentanþii.
În cele trei zile de pregãtire de la Bucureºti, cursanþii au
primit informaþii despre teatrele de operaþii în care acþioneazã
militarii români ºi despre prevederile Dreptului internaþional
umanitar aplicabile jurnaliºtilor. De asemenea, conform planului,
au fost instruiþi cu privire la: „Regulile de respectat în cazul
deplasãrii în zonele de conflict”; riscurile de contaminare cu
diverºi agenþi patogeni; mijloacele de protecþie antichimicã individuale (s-au antrenat chiar în echiparea ºi dezechiparea
mijloacelor de protecþie individualã); acordarea primului ajutor
pe timpul acþiunii în zonele de conflict (fiecare participant a executat, practic, operaþiunile pentru oprirea unei hemoragii, aplicarea unui bandaj sau resuscitarea unui rãnit).
Luând în calcul pericolele cu care se pot întâlni ziariºtii în
teatrul de operaþii, militarii Batalionului 96 Geniu au prezentat,
pe terenul de instrucþie, amorsarea ºi dezamorsarea minelor
antipersonal, modalitãþi de protecþie, precum ºi elementele de
identificare.
Le-au fost arãtate capcane explozive ºi, în special, cum se
face recunoaºterea ºi modalitãþi de protecþie. Ziariºtii au participat ºi la activitãþile practice executate în vederea descoperirii
minelor ºi capcanelor pe timpul deplasãrii pe un itinerar. Li s-au
arãtat ºi procedee de orientare în teren, practic.
La Domneºti, militarii D.I.R. au prezentat diverse categorii
de armament ºi muniþii ºi au fãcut exerciþii demonstrative, în
special, cele de protecþie a persoanelor.

Primul hop

Joi, 23 iunie, cursanþii
s-au deplasat la Brãila, la
Batalionul 528 Cercetare.
„Câinii de pazã ai
democraþiei” ºi-au fãcut
apariþia pe aleile Batalionului în jurul orei 11.00.
Majoritatea erau tineri,
degajaþi, chiar veseli, ca ºi
cum ar fi venit în excursie la
„tanti Elvira”.
Au fost întâmpinaþi de
locotenent-colonelul Iulian
CONSTANTINESCU, comandantul unitãþii. Nici nu a terminat
de spus „Bine aþi venit!” cã s-a ºi declanºat vacarmul:
împuºcãturi, explozii. Aproape, instinctiv, întregul grup s-a trântit la pãmânt. “Grãmadã organizatã”, „claie peste grãmadã”, nu a
contat. Important era sã scape.
Au stat întinºi pe burtã pânã ce pericolul a trecut. Puneau în
aplicare „învãþãmintele” teoretice acumulate în zilele de 20, 21 ºi
22 iunie la Bucureºti.
Doi dintre ei au fost „rãniþi”. Tricourile albe erau roºii pe
piept (probabil, cernealã). Câþiva s-au bulucit sã le acorde primul
ajutor. Fetele au fost mai rapide. Au ajuns mai repede. Bãieþii,
însã, sunt mai practici. „Bã, sângereazã...!”, „Rupe-i tricoul!”,
„Fã-i respiraþie gurã la gurã!”. Nu au avut „taine” în a opri
hemoragia, în a aplica bandajul sau în a face resuscitarea. A fost
doar o joacã, dar au trecut primul test. Chiar dacã nu vor ajunge
într-o zonã de conflict, jurnaliºtii nu vor uita primirea fãcutã de
cercetaºii brãileni.

Capcane peste tot
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Dupã echiparea în þinuta mozaic de culori au trecut la „Tehnicile ºi modalitãþile de supravieþuire în mediul ostil”.
Cercetaºii au început cu pregãtirea „produselor tradiþionale

dãdeau drumul pe cablu, pe care carabinierele
alunecau uluitor de repede, cu ochii închiºi. Într-o
clipã „dãdeau” de pãmânt. Dupã coborâre, Anda
VLÃDOIANU spunea: „În acest moment tremur.
E o senzaþie nemaipomenitã. De acolo, de sus,
înþelegi ºi vezi lumea altfel. De fapt, totul este
extraordinar...”.

Cu barca de asalt
pe Dunãre

ale supravieþuirii” – broaºte ºi ºerpi la grãtar, melci fierþi cu garniturã de rãdãcinoase - ºi cu tipurile de focuri. Pe timpul în care
mâncarea s-a fãcut la foc mic, cursanþii au trecut la celelalte
activitãþi.
În „pãdurea” din curtea unitãþii, împânzitã de pericole, au
fost prezentate capcane, mine cursã, adãposturi mascate cu plase
de mascare sau fãcute sub pãmânt. Încã de la începutul activitãþii,
li s-a sugerat sã nu circule decât pe aleile de beton(!). Cursul a
continuat. Dacã nu erai atent ºi cãlcai pe unde nu trebuia, riscai
sã faci cunoºtinþã cu sãgeþi „otrãvite”, laþuri pe mãsura gleznelor
– care-þi ofereau ºansa sã vezi lumea de la înãlþime, dar cu capul
în jos etc. În zona respectivã, probabil, fiecare se gândea în sinea
lui: „Oare meritã? Nu ºtiam cã sunt atâtea mijloace simple care
pot aduce moartea...”.
Când le era lumea mai dragã ºi curiozitatea îi împingea de la
spate, un nou atac i-a þintuit la pãmânt. Doar pentru a le reaminti
cã trebuie sã respecte regulile impuse în zona de acþiune. Li s-a
spus, la început, sã meargã numai pe alei. Un curios a cãlcat prin
iarbã ºi a declanºat o capcanã. O armã automatã. Nici nu s-au dat
toate explicaþiile despre arma capcanã, cã un alt „îndrãzneþ” a
vrut sã ridice un pistol mitralierã din iarbã. Din nou explozii petarde. Aici, în poligon, cã acolo s-ar putea sã fie trotil.
Jurnalistul de la TVR (Adrian FULEA) a rãmas pe alee, cu
gura deschisã. Era uimit. Nu-i venea sã creadã ce a vãzut. „Ce
uºor te poþi pãcãli!”.
Dupã ce ºi-au tras sufletul, ziariºtii s-au deplasat spre o bornã
kilometricã sub care era un observator cu un periscop. Borna
comunica, printr-un tunel, cu un adãpost temporar ºi o fântânã.
Mulþi dintre ei au
fost curioºi sã vadã
cum e sub pãmânt,
în adãpost. Aici s-au
lãmurit cã, ceea ce
vezi, nu e întotdeauna ceea ce pare a fi.
La încheierea
traseului, chiar dacã
maniera de pregãtire
a broaºtelor li s-a
pãrut barbarã, din
curiozitate,
jurnaliºtii au gustat,
din farfurii de inox,
picioruºele
de
broascã, friptura de
ºarpe sau melcii.
S-au convins cã, în
situaþii speciale, tot
ce miºcã, e bun de
mâncat.

„Câinii de pazã ai democraþiei”
ºi-a
a u arãtat „muºchii”

Trecând la urmãtorul moment, cursanþii au fost împãrþiþi în
douã grupuri pentru ca sã poatã „lucra”, unii la „Pista de cãlire
fizicã ºi psihicã”, iar ceilalþi la „Stânca alpinistului”. La pista cu
obstacole, a fost uºor la început. Dar, cu cât se înainta, apãreau ºi
abandonurile. Nu este uºor sã fii, când sub pãmânt, când deasupra, când culcat, când în picioare. Nu toþi au ajuns la final. Au
rãmas în „cursã” doar cei foarte curajoºi ºi ambiþioºi.
ªi „stânca alpinistului” a fost urcatã ºi coborâtã de mai mulþi
cursanþi. Nu de toþi. Aici, fetele au deschis scena, cu o coborâre
în rapel. Unii urcau, alþii coborau în rapel sau cu funicularul. Îºi

Ploaia mocãneascã, începutã de câteva ore, nu
dãdea semne cã ar vrea sã se opreascã. Cursanþii,
dupã o masã de prânz cam lungã, s-au îmbarcat în
cele ºase bãrci ce aºteptau, la chei, în faþa
Cãpitãniei Portului din Brãila. Înfãºuraþi în foi de
cort ºi centurã de salvare, fiecare s-a aºezat unde
a putut ºi cum s-a priceput, în câte o barcã. Bãrcile s-au pus în miºcare, urcând uºor pe Dunãre. O
ceaþã uºoarã plutea deasupra valurilor ce se legãnau în bãtaia vântului. Am trecut pe lângã vasele
ancorate în port, ce stãteau liniºtite în ploaie, pe
lângã clãdirile ridicate de-a lungul falezei ºi pe
lângã copacii plini de apã ce ne „priveau” tãcuþi.
„Pãrea cã începutul ºi sfârºitul ºi-au dat întâlnire în mijlocul apei,
ademenindu-ne spre cazemata fericirii. Era atâta liniºte...”. Din
când în când, câte un pescãruº þipa lung, trezindu-ne din
amorþire. Fiecare era cu gândurile lui. Doar fotografii ºi cameramanii se agitau în bãrci. Noi, ceilalþi încercam sã stãm cât mai
ascunºi sub foaia de cort pentru a pierde cât mai puþin din propria cãldurã emanatã ºi pentru a ne feri de picãturile de ploaie.
La pupa unui vas, semeþ, Tricolorul flutura, în ploaie,
descreþind, parcã, fruntea mohorâtã a vãzduhului.
Am trecut ºi pe lângã ºantierul naval rãmas în nemiºcare. Nu
era nici þipenie de om. Doar carcasele unor nave aºteptau sã fie
terminate ºi lansate la apã...
Am debarcat la Batalionul de Nave Treceri Fluviale, locul în
care ziariºtii
mai aveau de
executat câteva exerciþii.
Aici
ne-a
întâmpinat
comandantul
locotenentcolonelul Ion
VASILE ºi
locþiitorul
acestuia
G e o r g e
CALOIANU.
Împãrþiþi
în
douã
grupuri
–
„corespondenþi de rãzboi
ataºaþi trupelor care executã misiuni specifice în teatrele de operaþii” ºi „corespondenþi
pe cont propriu” – jurnaliºtii au fãcut cunoºtinþã cu „noroiul
scump al patriei” aproximativ douã ore. Pe timpul acþiunii,
grupurile s-au rotit între ele, în aºa fel încât, sã treacã toþi prin
cele douã situaþii. Ploaia nu s-a oprit nici mãcar o clipã.
La ora 20.00, peripeþiile de peste zi erau deja de domeniul
trecutului. Dispãruse orice urmã de încordare sau de emoþie.
Doar puþinã invidie pe noi, ziariºtii care i-am însoþit doar ca
observatori. Unul dintre cursanþi nu s-a mai putut abþine ºi a
întrebat rãutãcios: „Pe ei de ce nu-i rãpiþi? De ce nu participã
mãcar la negocieri?” Focul de tabãrã a domolit spiritele, dar nu a
reuºit sã facã „legãturi” mai strânse între ziariºti ºi militari - chiar
dacã, ºi unii ºi ceilalþi, purtau aceleaºi uniforme mozaic. Au fost
permanent douã tabere separate.
Din cauza ploii, cursanþii au dormit pe nave în acea noapte.
Corturile pregãtite nu i-au încântat.
A doua zi, dupã o plimbare pe Dunãre, s-a predat echipamentul, s-au completat fiºele de evaluare, s-au purtat discuþii ºi
s-au înmânat diplomele de absolvire.
Cursul a fost o experienþã ineditã pentru fiecare dintre ei,
deoarece, ºi-au fixat ABC-ul unui reporter de campanie, iar, în
momentul în care vor ajunge într-o zonã de conflict, le va fi mult
mai uºor dacã ºtiu ce au de fãcut.
Pe parcursul a cinci zile, participanþii au învãþat ce înseamnã
sã fii corespondent într-o zonã de conflict ºi au descoperit ºi o
parte din pericolele ce pândesc în acele zone, mai ales, atunci
când nu-þi iei nici un fel de mãsuri de siguranþã.
Locotenent-colonel Ion PAPALEÞ

CARNET
CULTURAL

Cercul Militar Brãila

Muzica Dunãrii
pe esplanada brãileanã

u copiii
ºi activa de 29
nimente,
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Cercul militar de la malul Dunãrii se poate mândri, în luna care
a trecut, cu douã succese în planurile sportiv ºi artistic. Directorul
instituþiei amintite, domnul Petru GURÃU, a informat cã, din cei
doi finaliºti prezenþi la turneul naþional de ºah de la Cap Aurora (1618 iunie), Ion BÂRGÃOANU ºi Valeriu CRISTACHE, primul a
urcat pe treapta întâi a podiumului, la clasa de vârstã 8 ani.
La festivalul de muzicã uºoarã pentru copii “Star cireºar”,
desfãºurat în perioada 24-29 iunie la Bucureºti, Cercul Militar Brãila a trimis patru concurenþi. Dintre aceºtia, Maria ENACHE, în
vârstã de 9 ani, a obþinut locul al doilea.
De ziua Dunãrii, pe 29 iunie, cercul militar a fost gazda unui
eveniment cultural, intitulat “Dunãrea ºi Brãila”, organizat de
Clubul Seniorilor din învãþãmântul brãilean în colaborare cu Asociaþia Culturalã Pro Basarabia ºi Bucovina. Simpozionului organizat
cu aceastã ocazie i-a urmat un concert de muzicã popularã cu cântece culese din zonele geografice româneºti strãbãtute de Dunãre ºi
de afluenþii ei.
Esplanada Dunãrii, relata domnul Petru GURÃU, a fost din
nou animatã de muzica fanfarei, cu prilejul spectacolului festiv
organizat de cercul militar în colaborare cu muzica garnizoanei ºi
Primãria Brãila, pe 1 iulie, de Ziua Muzicilor Militare. Evenimentul poate fi considerat ca un intermezzo la festivalul internaþional
bienal al fanfarelor militare.
A doua zi, instituþia militarã era gazda unui alt eveniment cultural, ce s-a dorit a fi un “omagiu al românilor care au pãtimit pe
aceste meleaguri” în timpul vremurilor tulburi ale anilor ‘40. Activitatea s-a desfãºurat în douã etape: simpozionul “Lacrimile
Basarabiei” ºi muzicã coralã interpretatã de corul bãrbãtesc “Armonia” din Brãila.

Premierã cinematograficã

“Rãzboiul lumilor”
ruleazã în România

Filmul “Rãzboiul lumilor”, în regia lui Steven Spielberg, cu
Tom Cruise în distribuþie, ruleazã în premierã, în cinematografele
româneºti, de miercuri, 29 iunie.
Scenariul are la bazã romanul
“Razboiul lumilor” scris de H.G. Wells
recunoscut ca fiind prima povestire SF
despre invadarea Pãmântului de forþe
extraterestre.
Subiectul este lupta extraordinarã a
oamenilor
pentru
a-ºi
asigura
supravieþuirea în urma invadãrii Pãmântului de cãtre marþieni. Conflictul este vãzut
prin ochii unei familii americane care
încearcã sã supravieþuiascã. Wells imagineazã maºinãrii de rãzboi extraterestre, situaþii-limitã în care sunt
puºi oamenii ºi face apel la un deznodãmânt neaºteptat. Romanul a
fost pus în scenã, pentru prima datã, în anii ‘30, la radio. Piesa a fost
interpretatã atât de realist, încât o parte din populaþie a intrat în panicã, considerând cã Pãmântul este atacat.
Alte ecranizãri dupã romanele scrise de H.G.Wells: “Maºina
timpului”, “Omul invizibil”.
Potrivit site-ului www.hotnews.ro, filmul ruleazã în cinematografele bucureºtene: CinemaPRO, Glendale Studio, Hollywood Multiplex, Movieplex Cinema Plaza România, Patria. În þarã,
ruleazã în localitãþile: Cluj (cinema Republica) ºi Timiºoara (cinema Capitol).
Locotenent-colonel Dragoº ANGHELACHE

Cartea din vitrinã

Atelierul de clopote

„Cel mai important (...) este sã
poþi coborî în lumea de dincolo, sã
cauþi sufletul clopotului. (...) El nu
mai sunã cu sufletul lui. ªi tu trebuie
sã faci rost de un suflet pe mãsurã.”
Sotir, personajul principal, devine un
Atlas cu cerul pe umeri, purtând cheia
turnãrii Operei pe proprii umeri, pe
calea transformãrii sale într-un adevãrat meºter de clopot: „sã intre în
inima clopotului”.
De fapt, remarca Geta Rossier,
toatã istoria din romanul lui Mihail GÃLÃÞANU «se deruleazã
„între ºi între”. Între douã lumi: lumea în care Sotir se afundã,
solitar, în cãutarea acelui «ceva» ce-i va permite sã ajungã la
glasul clopotului ºi la lumea celor rãmaºi «la suprafaþã», urmând
cursul timpului care, ºi el, nu bate secundele în acelaºi ritm pentru
toþi”
Cartea pe care Editura LiterNet o oferã cititorilor este, potrivit autorului, „un roman de idei”, „un mizerabil plagiat dupã realitate” ºi poate fi descãrcatã, gratuit, în format pdf, de la adresa
http://editura.liternet.ro
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Credinþa care ne precede
În Duminica a IV-a dupã Rusalii, prima dupã
apariþia publicaþiei de faþã, la Sfânta Liturghie este
cititã Evanghelia în care Mântuitorul vindecã
sluga sutaºului din Capernaum.
Aflãm astfel cã spre Mântuitorul se îndreaptã
un conducãtor de oaste romanã, care îi cere Lui
Hristos sã-i vindece sluga bolnavã:
Doamne, slujitorul meu zace acasã paralizat
ºi se chinuieºte cumplit.
Voi veni sã-l vindec! (Matei 8, 6-7) Îi
rãspunde Mântuitorul.
Dar sutaºul continua:
Doamne, nu sunt vrednic sã intri sub acoperãmântul meu, ci zii numai un cuvânt ºi se va
face sãnãtos slujitorul meu. Cãci ºi eu sunt om sub
stãpânire ºi am sub mine ostaºi ºi zic unuia: Vino!
ªi vine, iar altuia: Du-te! ªi se duce, ºi slujitorului
meu: Fã cutare! ªi face (Matei 8, 6-7).
Zii numai un cuvânt! (Matei 8, 8). Îi cere
sutaºul Mântuitorului. El nu þine ca Hristos sã
meargã ºi sã vadã pe cel bolnav precum un medic.
El ºtie cã Hristos este Dumnezeu ºi cã are putere
în cer ºi pe pãmânt. În credinþa sa, a înþeles cã
Hristos depãºeºte timpul ºi spaþiul. Sutaºul, care
cu siguranþã nu citise scripturile, îl descoperã pe
Mântuitorul ca fiind Dumnezeu Cuvântul Cel prin
care toate s-au fãcut (Ioan 1, 3).
Mântuitorul Hristos nu este un vindecãtor
oarecare, nici vreun medic sau exorcist anonim.

Prin cuvânt, noi comunicãm cu el în rugãciunile “nespovedit, neîmpãrtãºit ºi fãrã de lumânare” ºi
noastre ºi tot prin cuvânt ne rãspunde. (...) Prin zicem: “sãracul, a murit ca un câine!”.
cuvânt pãtrunde credinþa în sufletele noastre ºi tot
Dar despre cel care a murit spovedit,
prin cuvânt suntem judecaþi de conºtiinþã când împãrtãºit ºi cu lumânare, suntem noi siguri cã nu
sãvârºim un lucru rãu. Prin cuvânt existã lumea s-a împãrtãºit cu nevrednicie minþind Sfintei Taine
aceasta. Prin cuvânt am zidit noi, oamenii, toatã a Spovedaniei? ªi atunci nu a sfâºiat el Trupul lui
civilizaþia acestei lumi, cãci fãrã de cuvânt nimic Hristos? Îl aºtepta pe el oare mântuirea?
nu am fi putut construi împreunã, nici sã trans(...)Atunci când ne rugãm unii pentru alþii,
mitem mai departe generaþiilor de urmaºi.
Dumnezeu ascultã cu mai multã dragoste rugã(...)ªi iatã rãspunsul Mântuitorului: Adevãr ciunea noastrã, cãci ºtie cã suntem în comuniune
vã grãiesc: Nici în Israel n-am aflat atâta credinþã! sufleteascã unii cu alþii. Sutaºul ne este bun de
(Matei 8-10). Din cuvintele sutaºului, Mântuitorul model. El nu vine la Mântuitorul pentru a-i cere
a înþeles credinþa sa cea mare, ca fiind cu mult mai sã-i vindece mama, tatãl, fratele sau copii. El cere
puternicã decât a celor din Israel. (...) Auzind sã-i fie vindecatã sluga. ªi sã nu uitãm cã suntem
rãspunsul sutaºului, Hristos îl dã drept pildã de în plinã perioadã sclavagistã, când stãpânii de
credinþã ºi dãrâmã acum orice barierã artificialã sclavi aveau drept de viaþã asupra supuºilor lor pe
care s-ar putea ivi între oameni în procesul mân- care adesea îi considerau doar “unelte vorbitoare”.
tuirii:
În acest context istoric trebuie judecatã mãreþia
Dar vã spun cã mulþi vor veni de la rãsãrit ºi faptei sutaºului din Capernaum.
de la apus ºi vor prânzi cu Avraam ºi cu Isaac ºi cu
A ne ruga unii pentru alþii este, înainte de
Iacob în împãrãþia cerurilor: Iar fiii împãrãteºti toate, un mijloc de a ne întãri în iubirea faþã de
vor fi aruncaþi în întunericul cel mai de afarã: aproapele, ºi un exerciþiu prin care putem scãpa de
acolo va fi plânset ºi scrâºnire de dinþi (Matei 8, viermele egoismului care ne paºte pe fiecare,
11-12).
chiar ºi în rugãciune(...).
(...)Sã nu ne doarã aceste cuvinte, cãci dacã
Aºa sã ne ajute Dumnezeu!
mai sus Mântuitorul a vorbit despre Scrâºnirea
Niculae CONSTANTIN,
dinþilor S-a referit la scrâºnirea fiarei din noi. Ne SceptrulPreot
ºi candelabrul, Ed. Ministerului Adminissperiem sau ne scandalizãm când auzim la vreo traþiei ºi Internelor, Bucureºti, 2004, pag.151-155
înmormântare de-a unui confrate cã a murit

Max Blecher (I)

Eul chinuit din
“irealitatea imediatã”
Opera lui Max Blecher “este fãrã corespondenþã în literatura românã”
(Saºa Panã), ºi a absorbit din întreaga sa “viaþã adevãratã”, tragedia vieþii de
infirm. Adolescentul Blecher, dupã obþinerea bacalaureatului, “pleacã la Paris
pentru a urma facultatea de medicinã, dar trebuie sã renunþe din primele luni
de a se mai duce la cursuri, având coloana vertebralã atacatã de morbul lui
Pott. Începând cu 1928, de la vârsta de nouãsprezece ani, Max Blecher îºi
trãieºte restul zilelor, pânã la sfârºitul prematur, imobilizat pe spate, mai mult
prin sanatorii maritime de tuberculozã osoasã, de la Berck pe coasta francezã
a canalului Mânecii, la Tekirghiol pe litoralul nostru. Tânãrul condamnat de
boalã este un intelectual efervescent, cu interesul deschis deopotrivã literaturii, filozofiei, picturii ºi muzicii”.
Blecher, ca un “mare amator de muzicã bunã, are la îndemânã un patefon,
la care ascultã ceasuri întregi discuri cu înregistrãri din concerte. Bach este
unul dintre compozitorii preferaþi de el”. În clipele de aparentã liniºte, prietenii
îl surprindeau lucrând “în aceeaºi poziþie în care dormea ºi în care mânca, cu
caietul sprijinit de o scândurã cu picioarele retezate pieziº, pe care o avea
potrivitã pe genunchii îndoiþi prin anchilozare”. (Dinu Pillat)
Însingurarea bolnavului lipsit de speranþã cunoaºte trãiri teribile unde
“totul implorã o soluþie”. Întins în pat, cu respirãrile încorsetate, apar trãiri ºi
sentimente prin care distanþele sufleteºti ºi temporale se estompeazã. Astfel cã
“senzaþia de depãrtare ºi singurãtate în momentele când persoana mea cotidianã s-a dizolvat în inconsistenþã, e diferitã de orice alte senzaþii. Când dureazã
mai mult, ea devine o fricã, o spaimã de a nu mã putea regãsi niciodatã”.
Neputinþa de regãsire aduce pe murmurul buzelor “teribila întrebare „cine
anume sunt”, ” iar rãspunsul nerostit vreodatã “trãieºte în mine ca un corp în
întregime nou, crescut în mine cu o piele ºi niºte organe ce-mi sunt complet
necunoscute. Rezolvarea ei este cerutã de o luciditate mai profundã ºi mai
esenþialã decât a creierului. Tot ce e capabil sã se agite în corpul meu, se agitã,
se zbate ºi se revoltã ºi mai elementar decât în viaþa cotidianã”. (Cãlãtorie în
irealitatea imediatã, pp.5-6)
“Tot ce scriu a fost cândva viaþã adevãratã”, lipsitã însã de “senzaþia aceea
de confort meschin pe care o avem întotdeauna când aflãm de un accident întrun loc unde ne-am fi putut afla noi înºine ºi pe care îl subliniem cu un mic
râgâit intim „bine cã eu n-am fost acolo”. În cazul bolnavilor, „bine cã nu sunt
în locul lui, sãracul” (în care „sãracul” este adãugat ca un rafinament în plus
al micii perfidii ºi pentru salvarea persoanei noastre intime morale).” (Vizuina
luminatã, p. 17)
În viaþa adolescentului Blecher existau îndelungate pasaje de tãcere când
obiectele din camerã arãtau “ca ºi cum ar fi fost subit despachetate din hârtii
subþiri ºi transparente în care ar fi stat învelite pânã atunci, aspectul lor devenea inefabil nou. Pãreau menite unei noi utilitãþi superioare ºi fantastice pe
care în zadar m-aº fi cãznit sã o gãsesc. Dar nu numai atât: obiectele erau apucate de o adevãratã frenezie de libertate. Ele deveneau independente unele faþã
de altele, dar de o independenþã ce nu însemna o simplã izolare a lor, ci ºi o
extaticã exaltare”.
Iar apoi, sentimentul de final se resoarbe în trup ºi fiinþã în timp ce “fero-

citatea obiectelor se epuiza ºi ea. În felul acesta se nãscu în mine ideea imperfecþiei oricãror manifestãri în lumea asta, fie ºi supranaturale”. Cât chin ºi câtã
suferinþã pentru a afla rãspunsul unei idei de departe. Oare “cum s-ar fi putut
vindeca spaþiile bolnave, ele, cu chinina pe care o luam eu” ? (pp.13-15)
“Spaþiile bolnave” erau o încremenire a prezentului transpus pe chipul
bolnavului în arcuiri dureroase; viaþa era retrãitã lent într-o “teribilã senzaþie de
abolire” pe care “n-o mai simþise decât în vis”. (p.182)
Nu demult, în jurul sãu “evoluau lucrurile simple ºi elementare ale vieþii.
Un porc se scãrpina de gard ºi mã opream minute întregi sã-l privesc. Nimic
nu întrecea în perfecþiune hârºâitul perilor aspri de lemn; gãseam în el ceva
imens, dar satisfãcãtor ºi o liniºtitoare asigurare cã lumea continuã sã
existe…” (p.77).
Dar, în timp ce boala incurabilã îþi macinã trupul, iar luciditatea minþii
refuzã imprevizibilul, trãieºti clipe stranii cãci “existã momente când eºti „mai
puþin decât tine însuþi” ºi mai puþin decât orice. Mai puþin decât un obiect pe
care îl priveºti, mai puþin decât un
scaun, decât o masã ºi decât o bucatã
de lemn. Eºti dedesubtul lucrurilor, în
subsolul realitãþii, sub viaþa ta proprie
ºi sub ceea ce se întâmplã în jur... Eºti
o formã mai efemerã ºi mai destrãmatã
decât a elementarei materii imobile.
Þi-ar trebui atunci un efort imens ca sã
înþelegi inerþia simplã a pietrelor ºi
zaci abolit, redus la „mai puþin decât
tine însuþi” în imposibilitatea de a face
acel efort” (Inimi cicatrizate, p. 301).
Dincolo de nefericitele substituiri,
la care l-a obligat boala sã participe,
Max Blecher a simþit nevoia sã comunice cu oamenii. “În singurãtatea
camerei sale, a aºteptat cu nerãbdare
sã fie vizitat de prieteni, a întreþinut o bogatã corespondenþã cu mai toþi
cunoscuþii din þarã ºi strãinãtate”. Printre alþii, Max Blecher a corespondat cu
André Breton, André Gide ºi Martin Heideger. Câteva luni înainte de moarte,
M.Blecher “este adus pentru un consult medical la Bucureºti. Felix Aderca,
mergând sã îl vadã la sanatoriul St.Vincent de Paul, gãseºte „forma crispatã ºi
deterioratã a unui zvelt ºi frânt adolescent” ” în timp ce, un alt vizitator, Mihail
Sebastian nu are sã uite “ochii mari, puþin sticloºi, dilataþi de o lungã insomnie” ºi nici “vocea surdã, foarte rar aburitã de lacrimi neplânse”. Reîntors la
Roman, într-o zi de mai, “când se rupea în carne ultimul spin, mâine diafane
au chemat lângã pat pe mama ºi cu emoþie sugrumatã în glas, Blecher i-a
spus: „Am trãit în 29 de ani, mai mult decât alþii în 100. Am cãlãtorit, am vãzut,
am scris. Spune surorilor mele sã-ºi trãiascã, fãrã excese, dar sã-ºi trãiascã
viaþa. Sã umble pe propriile lor picioare” (aici, ochii lui de albastrul ochilor de
copii, au lãcrãmat pentru întâia oarã de când era bolnav). „Sã se plimbe unde
sunt flori, sã culeagã flori. De mine sã uitaþi. ªi veþi uita. E mai bine de plâns
lângã un mormânt, decât de compãtimit un suferind.” ªi a intrat în comã, fãrã
nici un cuvânt despre calvarul lui” (Saºa Panã).
P.S. “Sunt cazuri când Dumnezeu nu te poate ajuta decât dându-þi mereu
suferinþa. Acel care le cunoaºte ºi ºtie sã mulþumeascã pentru asta, acela
rãmâne creditor privilegiat al lui Dumnezeu.” (Urmuz,1914)
Adrian MAJURU

STELUÞELE CERCULUI MILITAR CRAIOVA,
LA „MAMAIA COPIILOR”
Anul acesta, Craiova a fost
reprezentatã la Festivalul naþional
de cântec ºi dans „Mamaia Copiilor” de steluþele Cercului Militar.
Spectacolele-concurs au avut loc în
perioada 8-10 iulie a.c., la Mangalia, unde au participat cei mai talentaþi copii din þarã.
Trupa de dans a Cercului Militar
Craiova s-a înfiinþat în urmã cu trei
ani. Îndrumaþi de profesoara AnaMaria PÃUN, care este, totodatã, ºi
coregraful trupei copiilor, au participat la toate manifestãrile de
anvergurã dedicate lor. Dacã în

2004, s-au bucurat de un succes
extraordinar, juriul apreciind talentul copiilor ºi acordându-le un premiu special, în aceastã varã,
reprezentanþii Cetãþii Banilor au
deschis spectacolul.
Purtând costume în culorile
oraºului din care provin, alb ºi
albastru, copiii craioveni ºi-au
adjudecat ºi de aceastã datã un loc
pe podium, fiind deja adevãraþi veterani ai acestui concurs naþional.
De performanþele artistice ale
micuþilor olteni, s-au putut
convinge, pe viu, la recenta convo-

care a ºefilor Cercului Militar ºi
responsabililor cu activitatea de
tradiþii militare, ce a avut loc la Cercul Militar Craiova, reprezentanþii
tuturor garnizoanelor din þarã, ce au
fost încântaþi de un repertoriu diversificat ºi bine stãpânit.
Pe lângã Festivalul „Mamaia
Copiilor”, membrii trupei craiovene
au mers ºi la spectacolul naþional
„Micul Artist”, coregrafia imnului
fiind realizatã de aceºtia.
Felicitãri ºi la cât mai multe succese!
Ecaterina OREVICEANU

Curierul
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România ºi Europa postbelicã(1945-1
1 950)

Un amalgam de ideologie comunistã ºi expansionism þarist de modã veche
Pentru un timp, acordurile ºi înþelegerile au funcþionat cel
puþin pentru evoluþiile politice din România ºi Grecia. Churchill
a ordonat trupelor britanice sã suprime rezistenþa armatã a stângii
împotriva Casei Regale de la Atena, iar Stalin a lãsat ca fidelii lui
discipoli greci - comuniºtii - sã fie masacraþi de soldaþii generalului Scobie. Când Stalin a intervenit, prin Vîºinski, la
Bucureºti, pentru a impune un guvern total aservit Moscovei,
Churchill era “foarte preocupat ca nu cumva Stalin sã ne
reproºeze încãlcarea înþelegerii noastre” ºi transmitea reprezentanþilor britanici în România instrucþiuni “sã nu se dezvolte acolo
un front politic antirus”1.
Analiza evenimentelor demonstreazã cã, între Londra, Washington ºi Moscova, n-au existat în acest moment decât crize de
comunicare. Criza de comunicare s-a produs pe fondul
neînþelegerii mesajelor transmise prin mijloacele de informare în
masã în þãrile cãzute în sfera de dominaþie a URSS. La începutul
anului 1946, Molotov ataca într-un discurs public pe “imperialiºtii nesãþioºi ºi grupul de aventurieri ce instigã la rãzboi”
aparþinând claselor dominante “din strãinãtate care favorizeazã”
trãncãneala periculoasã despre un al “treilea rãzboi mondial”. La
9 februarie 1946, într-un discurs radiodifuzat Stalin afirma:
“Acum victoria înseamnã, înainte de orice, cã sistemul nostru
social sovietic a învins, cã sistemul social sovietic a rezistat cu
succes încercãrii în focul rãzboiului ºi ºi-a dovedit vitalitatea
totalã (...). Marxiºtii noºtri declarã cã sistemul capitalist al
economiei mondiale ascunde în el elemente de crizã ºi de
rãzboi”2.
Analiza de conþinut, prin comparaþie cu tematica altor
discursuri rostite de liderii comuniºti de la Kremlin cu diferite
prilejuri, aratã cã acestea se încadreazã în “limbajul de lemn”
obiºnuit ºi nu exprimã, în fapt, o schimbare de atitudine sau
revenirea URSS la politica antebelicã “de confruntare cu Occidentul” aºa cum a fost perceputã la Washington ºi Londra.
Uniunea Sovieticã a ieºit din rãzboi stoarsã ºi vlãguitã,
economia ei de pace era la pãmânt. Ea avea nevoie de tot ajutorul
pe care îl putea gãsi ºi, prin urmare, nu avea nici un interes imediat de a rivaliza cu singura putere care îi putea oferi acest ajutor,
ºi anume, SUA.
Guvernul nu mai avea aceeaºi încredere în populaþie. Soldaþii
sovietici traversând, în lupta cu germanii, teritoriile naþiunilor

europene au putut vedea cã viaþa de aici nu era aºa de urâtã cum
o înfãþiºa propaganda sovieticã ºi cã oamenii, în general, o
duceau mai bine decât cei din Uniunea Sovieticã. ªi mai avea un
motiv de îngrijorare. Rãzboiul îi elibera pe oameni de complexul
supunerii ºi de fricã, elemente fundamentale pe care se sprijinea
regimul lui Stalin. “De aceea - afirma Valentin Berejkov - însuºi
sistemul era în primejdie ºi trebuiau luate mãsuri pentru salvarea
lui”3.
Fãrã îndoialã cã, Stalin a fost convins cã, pânã la urmã, capitalismul va fi înlocuit cu socialismul, ºi coexistenþa celor douã
sisteme nu putea sã fie veºnicã, dar era la fel de convins cã procesul de înlocuire nu era iminent. Roosevelt ºi Churchill l-au
auzit pe Stalin spunând cã nu era deloc simplu sã impunã lumii
regimuri comuniste ºi cã, de fapt, are alte probleme. Atitudinea
fundamentalã a URSS în primii ani de dupã încheierea celui deal doilea rãzboi mondial a fost una profund agresivã.
Percepþia ºi interpretarea unor teme fundamentale din
discursul ºi propaganda oficialã sovieticã au condus pe unii
oameni politici ºi analiºti politici la concluzia cã politica de securitate a URSS are la bazã un expansionism nelimitat ºi cã sovieticii vor profita de avantajul strategic pe care-l aveau în raportul de putere pe continent dupã încheierea celui de-al doilea
rãzboi mondial. Cã vor exploata dificultãþile social-economice
din þãrile occidentale pentru a-ºi impune supremaþia pânã la
Atlantic.
Averell Hariman, ministrul american la Moscova, a trimis, la
4 aprilie 1945, Departamentului de Stat, un lung raport în care dupã ce constata cã partidul comunist ºi acoliþii sãi se folosesc
pretutindeni de dificultãþile economice întâmpinate în þãrile
plasate sub responsabilitatea noastrã, pentru a face reclamã concepþiilor ºi politicii Sovietelor, subliniind în acelaºi timp influenþa aliaþilor occidentali - avea sã manifeste grijã “doar pentru
aliaþii noºtri occidentali ºi pentru regiunile plasate sub responsabilitatea noastrã...”.
La 22 februarie 1946, un tânãr diplomat din cadrul ambasadei
SUA la Moscova, George F. Kenan, trimite faimoasa “Long
Telegram” (Telegrama Lungã) în care a descris politica externã
sovieticã ca având surse adânci, în însuºi sistemul sovietic. În
esenþã, el argumenta cã politica sovieticã era un amalgam de ideologie comunistã ºi expansionism þarist de modã veche. La câte-

va zile, fostul premier britanic ºi “camarad de arme” al lui Stalin
a lansat un dur rechizitoriu la adresa politicii sovietice, în cadrul
unei conferinþe þinute în campusul universitar din orãºelul Fulton,
Missouri. Churchill a tras semnalul de alarmã în legãturã cu
expansionismul sovietic, exprimându-ºi convingerea “cã nu
existã nimic care sã fie atât de admirat de cãtre ei (ruºii) ca forþã
ºi cã nimic nu respectã mai puþin decât slãbiciunea militarã” ºi
considera cã “ar trebui ca popoarele de limbã englezã sã se
uneascã de urgenþã pentru a înlãtura orice ambiþie sau aventurã”.
Presa ºi alte mijloace de informare vor începe sã reacþioneze
în analiza relaþiilor internaþionale, în conformitate cu “sindromul
Telegramei Lungi”. “Times” a publicat, în aprilie 1946, unele
aricole, arãtând cã Iranul, Turcia ºi Manciuria “erau infectate de
virusul comunist, iar Arabia Sauditã, Egiptul, Afganistanul ºi
India erau ºi ele “ameninþate” de acelaºi virus. Revista “Life”
publicã în iunie 1946, sub semnãtura lui Dulles o serie de articole
în care se atrãgea atenþia asupra ameninþãrilor pe care le ascundea “Pax Sovietica” ºi a cerut concetãþenilor sãi sã trimitã forþe
militare ºi ajutoare materiale spre regiunile ameninþate de URSS.
Din acest moment, “dialogul” Est-Vest va fi virusat de o parte
ºi de alta de expresii ideologice, idei preconcepute, suspiciuni ºi
erori de percepþii ale mesajelor. Acest fapt va conduce la
declanºarea unui proces al dublelor erori de percepþie care, la
rândul lui, va genera dilema de securitate a cãrei expresie materialã în sistemul relaþiilor internaþionale va fi o aberantã cursã a
înarmãrilor clasice ºi nucleare.
Liderii de la Kremlin, în discursul lor, ca ºi propaganda oficialã sovieticã reiau unele din temele tradiþionale privind superioritatea sistemului comunist ºi necesitatea obiectivã a înlãturãrii capitalismului ca fiind perimat în evoluþia umanitãþii, etc.
Concomitent, iau mãsuri pentru a-ºi consolida sfera de influenþã
rezultatã în urma înþelegerilor anterioare. Occidentul percepe
acest lucru ca o depãºire a înþelegerilor ºi ca o revenire la politica de expansiune promovatã ºi dusã în perioada interbelicã.
Cristiana MARIN

NOTE:

1 Ibidem, p. 149.
2 Ibidem, p. 151.
3 Valentin Berejkov, În umbra lui Stalin, Bucureºti, 1994, p. 357.

Mãrturii

“Primãvara de la Praga” în viziunea generalului A.M. Maiorov
Evenimentele petrecute în 1968 în capitala Cehoslovaciei au constituit un punct de referinþã în istoria universalã contemporanã, atât prin tragismul celor petrecute la vremea respectivã, cât ºi datoritã faptului cã relaþiile dintre cele douã superputeri
ale timpului au luat o altã turnurã. Efecte „colaterale” s-au simþit ºi în þara noastrã, fie ºi numai prin deschiderea occidentalã de care
a avut parte România în urma hotãrârii sale de a nu lua parte la acþiunea de „cuminþire” a Cehoslovaciei.
„Tentativa întreprinsã în Cehoslovacia, în primãvara anului 1968, de a reforma socialismul real ºi dura reacþie a oficialitãþilor de
la Moscova faþã de ea – se precizeazã în articolul apãrut în revista «Document» –, precum ºi intervenþia din 21 august, care a pus
capãt unuia dintre cele mai interesante experimente sociale ale celei de-a doua jumãtãþi a secolului al XX-lea, continuã sã atragã
atenþia cercetãtorilor.”
Articolul, tradus în revista „Document” de cãtre asist. univ. Laurenþiu CONSTANTINIU, aparþine istoricului Aleksandr
STÎKALIN, de la Institutul de Slavisticã ºi Balcanicã al Academiei Ruse de ªtiinþe, unde este cercetãtor ºtiinþific principal. Potrivit
revistei „Document”, este cel mai important specialist rus în problemele revoluþiei maghiare. Autor a numeroase studii ºi articole
consacrate relaþiilor sovieto-iugoslave, sovieto-maghiare ºi româno-sovietice, publicate în reviste de specialitate româneºti ºi strãine.
De asemenea, este coeditor al unor volume de documente despre Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.
Lucrarea sa recentã, dedicatã revoluþiei maghiare, este “Prervannaia revoluþiia. Vengherskii krzîs 1956 goda i politika Moskvî”.

Cine este Maiorov?
Dupã mai bine de treizeci de ani de la „Primãvara de la
Praga”, ampla bibliografie dedicatã acesteia s-a completat cu un
numãr însemnat de lucrãri, în diferite limbi. Mãrturiile participanþilor ocupã un loc destul de important în cadrul literaturii
despre evenimentele din Cehoslovacia. Spre deosebire de memoriile fruntaºilor activi la „Primãvara de la Praga” – Zdenek
Mlynar1 ºi Otta Sik2 – cartea generalului de armatã A. M.
Maiorov3 este scrisã de cel care a jucat în acele zile un cu totul
alt rol, contradictoriu, din multe puncte de vedere. Conducând,
în august 1968, Armata a 38-a, el a fost unul dintre principalii
executanþi ai operaþiei militare de introducere a trupelor în
Cehoslovacia, iar, în luna octombrie a aceluiaºi an, a fost numit
prim-comandant al, abia createi Grupe Centrale de militari, care,
în mod repetat, trebuia sã fie dislocatã în aceastã þarã centraleuropeanã. Memoriile generalului A. Maiorov, care conþin ºi
unele documente autentice despre evenimentele din anul 1968
(în primul rând, rapoartele generalului adresate Moscovei), completeazã, amãnunþit, tabloul deja cunoscut din alte surse ale
evenimentelor cehoslovace.
Procesele, care aveau loc în Cehoslovacia, la mijlocul anilor
‘60 (liberalizarea în planul vieþii culturale, primele tentative de
reformã economicã), nu numai cã au atras atenþia încordatã a
Kremlinului, dar, judecând în ansamblu, încã înainte de primãvara lui 1968, ele provocau îngrijorare. Când consilierul militar
sovietic din Egipt, A. Maiorov, era primit, pentru prima datã, în
1966, de cãtre L. Brejnev, care dorea sã afle mai multe despre

situaþia din Orientul Mij1ociu, discuþia a ajuns ºi la Cehoslovacia. Atunci, Maiorov urma sã primeascã o nouã funcþie în
Regiunea militarã subcarpaticã. Luându-ºi rãmas bun de la
comandantul militar, secretarul general al CC al PCUS i-a dat
numai un singur sfat: sã supravegheze Cehoslovacia vecinã ºi sã
aibã mai mulþi prieteni în armata cehoslovacã.
Dupã mai puþin de doi ani, neliniºtea la Moscova a crescut
considerabil. Cãtre sfârºitul iernii 1967/1968, presa cehoslovacã
aproape cã ieºise de sub controlul partidului. Apãruserã focare
ale opoziþiei din exteriorul partidului, care erau diverse cluburi
intelectuale. Atitudinea politicã însufleþitã a populaþiei a provocat schimbãri de cadre la nivelul partidului conducãtor: sub presiunea opiniei publice, pentru prima datã dupã atâþia ani de conducere comunistã, care se considera factorul activ al vieþii
politice, în Republica Socialistã Cehoslovacã (RSC) au avut loc,
una dupã alta, demisiile funcþionarilor de orientare dogmaticã,
“liberalii” din partid deþinând numeroase funcþii importante. La
23 martie 1968, la Dresda, avea loc întâlnirea liderilor unor state
comuniste, prima dintr-o serie de alte întâlniri consacrate dezbaterii situaþiei din Cehoslovacia. Pentru prima datã, delegaþia PCC
a fost expusã criticii dure pentru “cedãri în faþa opoziþiei”.
La 12 aprilie, generalul-locotenent A. Maiorov a fost chemat
de la Hmelniþki, la Lvov, la comandamentul regiunii, unde i s-a
adus la cunoºtinþã ordinul ministrului Apãrãrii ºi al Statului
Major General, din 11 aprilie, cu privire la intrarea Armatei a 38a în Cehoslovacia “cu scopul reprimãrii ºi, în caz de necesitate,
al distrugerii contrarevoluþiei pe teritoriul sãu”4. În decurs de o
zi, de la momentul primirii semnalului, armata trebuia sã par-

curgã 500-550 km, sã ia sub control Slovacia ºi estul Moraviei,
sã iasã pe linia Brno-Ostrava. Documentul era strict secret. Lui
Maiorov nu i s-a permis sã informeze nici mãcar organizaþia de
partid despre conþinutul sãu. Însã, cu toate cã planul ocupãrii
RSC – aºa cum reiese, pentru prima datã, chiar din memoriile lui
Maiorov – fusese elaborat deja la mijlocul lui aprilie, o decizie
politicã principialã cu privire la invadare nu fusese luatã câtuºi
de puþin la acea vreme. Asta pentru cã, succesul tuturor operaþiilor depindea nu numai de acþiunile militare; mult mai dificil era
sã se decidã problema puterii: sã fie eliminaþi din organele conducâtoare de partid ºi de stat cehoslovace toþi oamenii indezirabili pentru Moscova, sã facã guvernul mai docil ºi mai ascultãtor, gata sã se supunã fãrã crâcnire voinþei Kremlinului. ªeful
Direcþiei Operaþii a Statului Major General, care a sosit la Lvov
pentru a da ordine concrete lui A. Maiorov, a fost primit, în ajun,
la 11 aprilie, împreunã cu ministrul Apãrãrii, A. Greciko, de cãtre
Brejnev, care i-a spus celui din urmã: “Andrei, pregãteºte-te pentru greu. Dar sã dea Dumnezeu sã se rezolve fãrã asta”5.
Aleksandr STÎKALIN
Traducere de
Asist. univ. Laurenþiu CONSTANTINIU
Note:
1 Zdenek Mlynar, Moroz udaril iz Kremlia; Moscova, 1992
2 Otta ªik, Vesennee vozrojdenie: illiuzii i deistvitelnosti, Moscova, 1991
3 A. Maiorov, Vtorjenie. Cehoslovakiia 1968. Svidetelstva
komandira, Moscova, 1998.
4 Ibidem, p. 19
5 Ibidem, p. 21
Preluare din revista “Document”
anul VIII, nr.1 (27) din 2005
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Intel lanseazã procesoarele Celeron D

Odatã cu introducerea procesorului Intel Celeron D 351,
Intel Corporation are acum Tehnologia Intel Extended Memory 64 (Intel EM64T) sau adresabilitate de memorie la 64
de biþi, disponibilã pentru întreaga sa linie de procesoare
pentru segmentele desktop ºi server. Cu hardware ºi software corespunzãtor rulãrii pe 64 de biþi, PC-urile bazate pe
procesorul Intel, care suportã Intel EM64T, pot permite utilizarea unei memorii virtuale ºi fizice extinse. De asemenea,
procesoarele Intel care suportã Intel EM64T oferã perspective pentru procesare de conþinut video de înaltã definiþie,
permiþând obþinerea unei calitãþi superioare, atât în ceea ce
priveºte viteza, cât ºi calitatea procesului de lucru, prin
capacitatea de a manevra cantitãþi mari de date.
De asemenea, Intel a anunþat lansarea pe piaþã a procesorului Intel Celeron D 350, disponibil în pachetul
mPGA478. El oferã 256 KB cache de Nivel 2, o magistralã
sistem la 533 MHz, suportã Execute Disable Bit ºi are o
vitezã a procesorului de 3.20 GHz. Acest procesor nu suportã
Intel EM64T ºi este compatibil cu platformele bazate pe
cipset Intel 910 Express, precum ºi cu platformele bazate pe
cipseturile Intel 845 ºi 865.
Surse: www.intel.com, www.agoranews.ro

GENESYS prezintã noul Dell OptiPlex GX620

Destinat unor medii de lucru variate din zona Enterprise,
noul model OptiPlex GX620 este un sistem desktop scalabil
care include tehnologii de ultimã generaþie pentru performanþe optime, stabilitate ºi un plus de valoare pe termen
lung.
Optiplex GX620 oferã performanþe grafice vizibil
îmbunãtãþite, procesoare la performanþe înalte cu suport dual
core, un sistem de securitate crescut ºi opþiuni video care
faciliteazã lucrul, inclusiv suport DVI ºi dual monitor. Dispune, de asemenea, ºi de specificaþii precum ºasiu lead-free,
surse de putere PFC (Power Factor Correction) ºi un mod de
operare silenþios.
Surse: www.genesys.ro, www.agoranews.ro

Orange extinde acoperirea EDGE ºi se îndreaptã cãtre 3G

Extinderea acoperirii EDGE a Orange România se
desfãºoarã rapid, acoperindu-se, în prezent, toate staþiunile
de pe litoral ºi 12 mari oraºe din þarã: Bucureºti, Timiºoara,
Cluj-Napoca, Braºov, Constanþa, Ploieºti, Craiova, Oradea,
Iaºi, Galaþi, Arad ºi Bacãu.
Pânã la sfârºitul anului, Orange intenþioneazã sã asigure
acoperire EDGE în toate reºedinþele de judeþ, iar, în urmãtorii
2 ani, aceasta va fi extinsã la 70% din populaþia þãrii. Dezvoltarea reþelei 3G se va desfãºura progresiv ºi concomitent
cu extinderea acoperirii EDGE, aceste tehnologii completându-se reciproc.
În urma lansãrii EDGE, veniturile realizate de Orange
România din serviciile de date mobile au crescut considerabil, demonstrând creºterea continuã a cererii de servicii de
transmisii de date din partea clienþilor.
Surse: www.orange.ro, www.agoranews.ro

Manual pentru site-uuri Web

A apãrut lucrarea “Proiectarea siturilor Web. Design ºi
funcþionalitate” de Sabin Buraga.
Chiar dacã piaþa nu ducea lipsã de lucrãri în domeniu,
manualul meritã a fi menþionat, deoarece se pare cã realizeazã mai mult decât o introducere în domeniul Web, ilustrând potenþialul acestuia de a dezvolta aplicaþii puternice din
domenii cum ar fi: informarea ºi documentarea, realitatea
virtualã, e-business. Cititorul va putea înþelege ºi exploata
posibilitãþile oferite de noile tehnologii, în ceea ce priveºte
regãsirea de informaþii, demararea de afaceri on-line ºi
proiectarea eficientã a site-urilor web.
Principalele noutãþi aduse de ediþia a doua: Strategii de
optimizare a siturilor (SEO - Search Engine Optimization);
Utilizabilitatea, ergonomia ºi accesibilitatea siturilor web;
Securitatea în spaþiul Web; Forumuri, blog-uri, situri wiki ºi
portaluri; E-branding, e-government, e-learning; Prin XML,
spre Web-ul semantic.
Este bine ca începãtorii sã nu se avânte la astfel de
lucrãri, cu un preþ destul de piperat, înainte de a învãþa
temeinic limbajul HTML. Pentru acesta, existã literaturã ceva
mai ieftinã.
Surse: www.polirom.ro, www.agoranews.ro

Procesoare AMD Athlon 64 FX-557

AMD nu se lasã ºi a anunþat disponibilitatea imediatã a
procesoarelor AMD Athlon 64 FX-57, cele mai recent produse, destinate entuziaºtilor jocurilor pe calculator.
Oferind performanþe deosebite pentru jocurile 3D ºi aplicaþiile ce au nevoie de resurse intense, noul AMD Athlon 64
FX-57 le permite, utilizatorilor care vor sã se distreze cu
noile generaþii de jocuri, sã ruleze grafica la rezoluþii care le
aduc mai aproape de realitate.
Bob Brewer, vicepreºedinte la departamentul Desktop
Business al Microprocessor Solutions Sector este de pãrere
cã “Utilizatorii ahtiaþi dupã cele mai înalte performanþe la
jocurile 3D ºi la aplicaþiile extreme, pot de acum profita prin
procesorul single-core AMD Athlon 64 FX-57”. “Play the
game, sister!”, vorba defunctului Freddie Mercury de la
Queen.
Surse: www.amd.com, www.agoranews.ro

Untura de peºte
combate cancerul

Untura de peºte va fi folositã pentru producerea unui medicament împotriva cancerului de sân, informeazã tabloidul britanic
“The sun”.
Medicii de la Universitatea din Indianapolis (Indiana, SUA) au
demonstrat cã acidul gras Omega-3 gãsit la ton, hering, sardinã ºi
macrou a fost amestecat cu propofol. Amestecul reduce la jumãtate
rãspândirea celulelor canceroase la iar creºterea tumorilor s-a redus
cu 30%.
Dr. Rafat Siddiqui de la universitate spune: “Combinarea acestor compuºi ar putea fi beneficã în tratamentul cancerului de sân. Ei
ar putea ajuta propofolul sã rãmânã în membrana celularã un timp
mai îndelungat ºi sã îºi mãreascã, astfel, efectul”.
Cercetãtorii considerã cã acest propofol opreºte dezvoltarea
celulelor canceroase cu 5-10% faþã de cazul în care a fost folosit
fãrã Omega-3. Descoperirea urmeazã sã se publice în revista medicalã britanicã “Breast Cancer Research”.
Pe de altã parte, cercetãtorii de la Universitatea Cambridge au

Naveta Discovery a fost
retrasã de pe rampã
Naveta spaþialã Discovery s-a întors în hangar pentru ca specialiºtii sã o facã mai sigurã pentru misiunea sa programatã în luna
aceasta.
Discovery era deja pe rampa de lansare, când NASA a hotãrât
sã instaleze un rezervor de combustibil mai sigur ºi un nou radiator
pentru a preveni depunerile periculoase de gheaþã. NASA a concluzionat cã depunerile de gheaþã de pe rezervorul extern, atunci
când este umplut cu carburantul extrem de rece, s-ar fi putut
desprinde pe timpul zborului în
atmosferã al navetei Columbia deteriorându-i serios izolaþia, ceea ce a
dus la cunoscutul dezastru.
Discovery a fost scoasã de pe
rampa de lansare cu ajutorul unui
uriaº trailer ºenilat, pe un drum special construit, lat cât opt autostrãzi.
Cãlãtoria, care s-a desfãºurat cu o
vitezã de sub 1 km/h, trebuia sã
dureze ºase-ºapte ore, dar s-a prelungit la zece, din cauza unei
supraîncãlziri a trailerului.

Savanþii au aflat cum
percepem ironia
Oamenii de ºtiinþã afirmã cã au descifrat complicatul cod cognitiv care ne dã posibilitatea sã descifrãm sarcasmul.
Simone Shamay-Tsoory, psiholog care conduce o echipã de
cercetare israelianã, spune cã a fãcut anumite studii pentru a afla
cum fac oamenii distincþia dintre cuvintele unui vorbitor ºi intenþiile acestuia, o condiþie sine qua non a înþelegerii ironiei.
Dr. Shamay-Tsoory ºi colegii sãi au studiat reacþia unor oameni
cu leziuni pe creier la o serie de povestiri înregistrate de cãtre actori,
comparându-le apoi cu cele ale unor oameni sãnãtoºi. Cercetãrile au
demonstrat cã subiecþii cu un anumit lob al creierului deteriorat, nu
erau capabili sã distingã sarcasmul, faþã de cei sãnãtoºi sau care
aveau alte afecþiuni ale creierului. S-a constatat, de asemenea, cã

Înghesuialã
mare pe Pãmânt
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anunþat cã au descoperit o genã
mutantã care sporeºte cu 50%
riscul de cancer la sân. Ei au luat
ca subiecþi 200 de femei care au
gena ATM mutantã, faþã de alte
1.000, pe post de subiecþi-martor,
cu gena normalã. S-a constatat cã
femeile din prima categorie
prezentau un risc mai crescut de
cancer la sân în jurul vârstei de
30-40 de ani. Gena incriminatã
pare a fi responsabilã ºi de alte
cancere.

PROVENIENÞA
NUMELOR DE BOTEZ
PETRE / PETRU prenume care provine din
limba greacã. Traducerea
este “dur” sau “piatrã”.
RADU - în limba slavã,
“rad” înseamnã “veselul”.
REGHINA - din latinescul “regina” care înseamnã
“reginã”.
REMUS – în limba latinã înseamnã „vâslaºul”.
RODICA – provine din
prenumele englez „RODA”
(„rhode”), care înseamnã
„trandafir”.
SABINA – descendentã
din neamul sabinilor (popor
antic din Italia).
SEPTIMIU – provine
din expresia latinã, însemnând „al ºaptelea”.
SERGIU – din latinã;
dacã are la bazã cuvântul
„servare”, înseamnã „a
salva”, dacã provine din
„servus”, înseamnã „servitor”.
SIDONIA – în limba latinã, înseamnã „cea din oraºul

Sidon” (azi, oraºul Saida din
Liban).
SILVIU – „silvanus” (lat.)
înseamnã „pãdurarul”.
SIMION – în ebraicã
„simon” înseamnã „ascultãtor”.
ªTEFAN – în limba
greacã, înseamnã „purtãtorul
cununei învingãtorului”.
SUSANA – înseamnã
„crin” în ebraicã.
TEODOR – provine din
grecescul „theodor” – „darul
Domnului”.
TIBERIU – din latinescul
„tiberius” care înseamnã „fiul
zeului râului Tibru”.
TITUS – în latinã „turturicã”.
VALER – din latinescul
„valerius” însemnând „sãnãtosul”.
VASILE – „basilaeus”, în
limba greacã, înseamnã „domnitorul”.
Cristina FRATU

persoanele care aveau
probleme mari în zona
respectivã, aveau ºi dificultãþile cele mai mari.
“Acest studiu contribuie la o mai bunã
înþelegere a relaþiilor dintre limbaj ºi cogniþia
socialã”, a spus dr. Shammay-Tsoory, atrãgând
atenþia cã cercetãrile fac
prea puþinã luminã deocamdatã asupra expresiilor considerate ironice în
limba englezã ºi normale în varianta americanã. Aceasta ar putea
proveni din diferenþele culturale, spune cercetãtoarea.

Ciudãþeniile lumii
Sharon STONE a

Pãmântul are, la jumãtatea anului 2005, aproape 6,5 miprimit propunerea de a
liarde de locuitori, potrivit celei mai recente estimãri a Institupoza goalã în Playboy
tului francez de studii demografice, datatã iulie-august,
înainte de a împlini 50
relateazã Agenþia France Presse (AFP), citatã de Mediafax.
de ani. Potrivit site-ului
Pe Terra trãiesc în jur de 6,477 miliarde de persoane, “Cele
HotNews,
celebra
mai populate ºase þãri - China, India, Statele Unite, Indonezia,
actriþã, în vârstã de 47
Brazilia ºi Pakistan - totalizeazã 3,3 miliarde de locuitori, mai
de ani, s-a declarat
mult de jumãtate din populaþia Terrei”, a declarat demograful
încântatã de ofertã ºi
Gilles Pison.
chiar a anunþat cã ar
Aproape 2.000 de experþi s-au reunit la Tours, în perioada
dori ca fotografiile sã
18-23 iunie, pentru a analiza urmãrile creºterii numãrului pofie realizate într-o zonã
pulaþiei mondiale. Din 100 persoane care locuiesc în diverse
tropicalã, de preferat,
puncte al Terrei, „61 sunt în Asia, 14 în Africa, 11 în Europa,
pe o plajã însoritã.
nouã în America Latinã, cinci în America de Nord ºi mai puþin
Sharon STONE a apãrut
de o persoanã în Oceania”. Japonia este þara cu cea mai mare
prima oarã în revista
speranþã de viaþã (82 de ani), fiind urmatã de Islanda ºi Elveþia
dedicatã bãrbaþilor în
(81 de ani). Speranþa de viaþã este foarte scãzutã în Zimbabwe urmã cu 15 ani. Pentru cã actriþa îmbãtrâneºte frumos, nu pu(36 de ani), Zambia (38 de ani), ºi Malawi (40 de ani), în spe- þini sunt cei care ºi-ar dori sã o vadã în costumul Evei.
cial, din cauza epidemiei de SIDA. În România, speranþa de
viaþã era estimatã, în 2002, la 71,19 ani.
Paginã realizatã de locotenent-colonel Dragoº ANGHELACHE
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SHOWBIZ

Reuniunea celor de la
SMASHING PUMPKINS
bate la uºã
SMASHING PUMPKINS s-au mai apropiat cu un pas de
reformare dupã ce bateristul Jimmy CHAMBERLAIN a declarat
cã este gata sã revinã în trupã.
Fostul solist, Billy CORGAN, cel care de curând ºi-a
lansat albumul solo de debut “The Future Embrace”, a spus ºi
el cã inima sa a rãmas alãturi de vechea trupã.”Aº dori sã fiþi
printre primii care au aflat cã
mi-am fãcut planuri sã reînnoiesc ºi sã resuscitez SMASHING PUMPKINS. Îmi vreau
trupa înapoi ºi cântecele, ºi
visele. Prin dorinþa asta simt cã
m-am întors acasã.” Trupa s-a
despãrþit în anul 2000, dupã
lansarea albumului “Machina”.
De atunci, Corgan ºi Chamberlain au mai colaborat în ZWAN,
formaþie cu o viaþã foarte scurtã.
Conform MTV NEWS, Chamberlain a declarat: “Totul îmi
este în continuare foarte proaspãt în memorie ºi nu ºtiu dacã
cineva îºi dã seama ce se petrece. Pânã acum, efectiv, nu am
apucat sã luãm loc cu toþii la masã ºi sã spunem lucrurilor pe
nume. Dar bine cã avem o portiþã lãsatã deschisã!”

The ROLLING STONES într-u
un turneu mondial
... ce va demara pe 21 august 2005, la Fenway Park, din
Boston.
Trupa deja a confirmat cele 35 de concerte în SUA ºi
Canada, dupã care intenþioneazã sã ocupe Mexicul, America
de Sud ºi Orientul Îndepãrtat, iar, în cele din urmã, în vara
anului 2006, urmând sã ia cu asalt Europa.
Mick JAGGER, Keith RICHARDS, Charlie WATTS ºi
Ronnie WOOD au interpretat pentru public, într-un concert
surprizã, ca avanpremierã a turneului mondial, trei hituri
printre care s-au aflat noua piesã “Oh, No, Not Again” ºi clasica “Brown Sugar”.
Turneul “Onstage” va lua în calcul diferite locaþii, de la
stadioane pânã la sãli ºi cluburi, oferind unor fani, cam 400
ca numãr, ocazia de a privi concertul chiar de pe scenã.
Promotorul
turneului,
Michael Cohl a declarat: “Trupa
redefineºte experienþa concertelor - nimic nu se poate
compara cu fiorul de a te afla pe
scenã cu ROLLING STONES,
urmãrind un spectacol de stadion, din perspectiva trupei.
Pentru fani, acesta va fi cel mai
mare turneu de pânã acum.”
Rolling Stones deþine
recordul în ceea ce priveºte cele
mai de succes turnee ale tuturor timpurilor. În plus, pe lângã
fiecare bilet vândut la turneu, va fi inclusã ºi facilitatea de a fi
membru în fanclubul trupei de pe www.rollingstones.com.
Utilizatorii vor fi capabili sã acceseze video ºi audio momente
din pregãtire ºi din înregistrãri, precum ºi cele mai noi ºtiri.
Biletele la concertele nord-americane vor varia între 99-110$.
În momentul de faþã, ROLLING STONES lucreazã la noul
album de studio ce se aºteaptã sã fie lansat de cãtre Virgin
Records, în paralel cu turneul.

Nightwish, live, la
Sala Polivalentã... din nou!
Veste bunã pentru fanii metalelor grele: Fundaþia Aquarius
s-a decis sã-i readucã, la Bucureºti, pe membri trupei finlandeze Nightwish.
Ei bine, conform calendarului de turneu afiºat pe site-ul
oficial al trupei, cea de-a doua întâlnire a lupilor nordici cu
fanii din România, în mai puþin de un an de zile, este programatã pe 30 septembrie, la Sala Polivalentã, din Capitalã.
Cu aceastã ocazie, fanii rock-ului cu influenþe gotice, îi
vor revedea la lucru pe
Tarja Turunen, Tuomas
Holopainen, Marco Heitala, Emppu Vuorinen ºi
Jukka Nevalainen. Dupã
concertul ce promova
albumul
“Once”,
Nightwish va susþine, de
aceastã datã, materialul
“Highest Hopes - The Best
of Nightwish”, un pachet ce conþine, atât hiturile care i-a adus
recunoaºterea internaþionalã, cât ºi o ediþie limitatã, formatã
din CD ºi DVD, pe care sunt incluse trei prestaþii live.
Pe lista acestui “Best of”, ce se va lansa la toamnã, intrã
piese precum “Wish I Had An Angel”, “The Kinslayer”,
“Nemo”, “Deep Silent Complete”, “Wishmaster” sau “High
Hopes” (varianta live). (C.F.)

Gamesmania

Buffy ameninþã
Regina... de Cupã

Max Payne “zã muvi”

Incredibil (yeah, right!), dar adevãrat:
Max Payne îi face cu ochiul producãtorului
Scott Faye (care a mai contribuit la: The
Reaper, Oblivion 2: Backlash, Blonde Heaven, Test Tube Teens from the Year 2000) ºi
va deveni film în cel mai scurt timp.
Momentan, se ºtie cã filmul va urmãri originile personajului ºi intriga jocului.
Oare cine va fi regizor? Uwe Boll
cumva?

Brave Dwarves: Creeping Shadows piticãnii cu chef de av...

Nu ºtiu ce-au
fãcut Nival din
Heroes 5, dar, se
pare cã, baieþii se
cam plictisesc ºi au
chef de muncã. Au
dat mâna cu producãtorul GameOverGames ºi au pus la cale Brave Dwarves:
Creeping Shadows. Jocul este un adventure third-person care pune pe drumuri pe

☺

☺

Doi vânãtori erau undeva, într-o
pãdure. La un moment dat, unul dintre ei se prãbuºeºte la pãmânt, fãrã
suflare, cu ochii daþi peste cap.
Celãlalt scoate repede celularul ºi
sunã la Salvare:
- Prietenul meu a murit. Ce sã
fac?, strigã el în receptor.
La care operatorul rãspunde:
- Mai întâi, calmaþi-vã ºi eu o sã
vã ajut. Mai întâi trebuie sã ne asigurãm cã e într-adevãr mort.
Se lasã tãcerea, apoi se aude zgomotul unei împuºcãturi. Dupã care,
tipul pune mâna pe telefon ºi zice:
- OK ºi acum ce facem?

☺

Doi prieteni erau într-o zi pe
terenul de golf. Unul dintre ei tocmai
se pregãtea sã loveascã, moment în
care zãreºte o lungã procesiune funerarã trecând prin apropiere. Tipul se
opreºte cu crosa în aer, îºi scoate
ºapca, închide ochii ºi lasã capul în
jos, cufundat în rugãciune.
Prietenul sãu zice:
- Vai, e cel mai frumos ºi mai
miºcãtor gest pe care l-am vãzut vreodatã. Eºti un om absolut
BELETRISTICÃ

CERERE

DELIMITAT

Thorvald ºi Fafnir (doi fraþi dwarfi). Dupã
ce vor curãþa toate nivelurile 3D de cele 30
de tipuri de monºtrii ºi vor rezolva toate
puzzle-urile, cei doi, probabil, îl vor elibera
ºi pe amicul Vahur din ghearele rãpitorilor
(inamici rãi ºi hapsâni).
Deocamdatã, jocul se laudã doar cu
premiul “Best Unsigned Game”, primit la a
Treia Conferinþã a Producãtorilor de Jocuri
din Rusia.

Planuri pentru Guild Wars

În urma numeroaselor plângeri care
vizau sistemul PvP, ArenaNet s-a hotãrât
sã ia Ghilda de coarne ºi sã mai dreagã
busuiocul pe unde se putea. Astfel, producãtorii promit un update major cât de
curând. Acesta va include un nou sistem de
recompensare în PvP, care sã aducã items,
runes ºi skills odatã cu victoria. Evident,
beneficiile vor fi simþite doar în PvP, iar sistemul va fi supravegheat constant, pentru a
putea fi remediate din timp eventualele
bug-uri.

GINERI
ARBORE
RÃªINOS

ECHIPAT CU
MOTOR
SFÃNT

ORIFICII
NAZALE

SURSÃ DE
LAPTE
FOLOSITOARE

SE FAC
DIN OREZ

LIZIBILI
BÃLÞI

nemaipomenit.
Iar celãlalt rãspunde:
- Ce vrei, am fost cãsãtoriþi 35 de
ani...

A HÃMÃI

☺

V e r i f i c a þ i -vv ã
cunoºtinþele !

ACUM!

UNITATE

Cristina FRATU
foarte rãu.
La care individul
spune:
- Mai bine vã duceþi
chiar acum sã-i spuneþi vreo douã ºi
în timpul ãsta vã þin eu maimuþa...

Un om în deºert vede o fântânã ºi
☺
strigã:
Când NASA a început sã trimitã
- Apã, apã, apããããããã!
astronauþi în spaþiu, s-a descoperit cã
Imediat iese unu’ din fântânã ºi
pixurile nu funcþioneazã în imponde- zice:
rabilitate. Pentru a rezolva problema,
(C.F.)
- Unde, unde?
oamenii de ºtiinþã americani au cheltuit 12 miliarde de dolari ºi
s-au chinuit zece ani sã
realizeze un pix care sã
scrie chiar ºi în lipsa gravitaþiei, þinut cu susul în
jos, sub apã, pe orice
1. Între anii 350-323 î.Ch. s-au desfãºurat lucrãrile de
suprafaþã, inclusiv sticlã ºi
la orice fel de temperaturã, reconstrucþie a templului Artemisei din Efes. Ce arhitect a
de la condiþii
de îngheþ, realizat planurile de refacere ºi ce sculpturi au decorat
0
noul templu?
pânã la -30 grade C.
2. Cum se numea, de fapt, Horea; unul dintre conRuºii au folosit un
ducãtorii rãscoalei populare din Transilvania de la 1784?
creion!
3. Ce cuvinte foloseau grecii ºi latinii pentru a descrie
☺
O femeie cu un copil în Grãdinile suspendate din Babilon?
4. Care a fost perioada în care Biblioteca din Alexanbraþe se urcã în autobuz.
dria avea cele mai multe papirusuri?
ªoferul zice:
5. În ce perioadã a fost construit Mausoleul din Hali- Aoleu, ãsta e cel mai
urât copil pe care l-am carnas?
6. Cine a spus: „Politeþea este adunarea la un loc a
vãzut vreodatã!
Femeia se duce în gustului celui bun a fiecãrui veac. Gustul cel bun nu se
învaþã; el e în inimã”?
spatele autobuzului ºi se
aºazã
pe
scaun,
Rãspunsurile testului 12 (176)
spumegând de nervi. Se
1. Dorind sã fie cu orice preþ celebru, Erostat, socotit
întoarce cãtre pasagerul de nebun de concetãþenii sãi, a incendiat cel mai frumos oraº
din toate timpurile. Cetãþenii Efesului, indignaþi, au emis
alãturi ºi îi zice:
- ªoferul ãsta m-a jignit un decret ce interzicea, sub pedeapsa cu moartea (!), pronunþarea numelui sãu, fapt ce a constituit cea mai cumplitã
pedeapsã – uitarea... Totuºi, numele sãu n-a fost uitat, el
devenind simbol al ambiþiei nesocotite de a dobândi
EVENIMENT
NU-I GATA
celebritatea, fie ºi prin mijloace criminale...
TRANªE
DEPRINDERI
2. Grãdinile suspendate au fost construite din marea
iubire a lui Nabucodonosor pentru una din soþiile sale,
Amitis sau Anuhea, fiica regelui Ciaxares al Mediei.
Aceasta dorea sã aibã o grãdinã care sã-i aminteascã de
peisajul muntos – împãdurit al þinuturilor natale.
3. Alexandru Macedon a pus bazele Alexandriei în 331
î.Ch.
COADÃ DE
PEªTE!
4. Cuvântul „mausoleu” provine de la numele satrapuCAP DE
GIRAFÃ!
lui persan Mausol, care a domnit în þinutul Caria din Asia
Micã, de pe þãrmul Mãrii Egee, între anii 377-353 î.Ch. El
a fost cãsãtorit cu sora sa, celebra Artemisa – potrivit obiceiului vremurilor – care i-a urmat la tron dupã moartea
sa.
MOPS
5. În cadrul oficial, în afara hotarelor patriei „Ciocârlia” a fost interpretatã la Expoziþia Internaþionalã de la
CUC!
Paris, în 1889.
FIRE DE
URZEALÃ
6. B.ªt. DELAVRANCEA, Opere, II, 326.
IANUARIE
(abr.)

SPORADIC

Buffy (spaima vampirilor!) va juca
în filmul Alice

Universal Pictures vrea sã trasforme
într-un film jocul “ciudat” al lui American
McGee, Alice [In Wonderland]. Pentru rolul
principal, producãtorii au convins-o pe
Sarah Michelle Gellar (cunoscutã drept
Buffy: The Vampire Slayer), iar regia va fi
asiguratã de Marcus Nispel (Texas Chainsaw Massacre).
Povestea (copiatã fidel din joc) începe
dupã câþiva ani de la
prima aventurã a eroinei
în Wonderland. Alice îºi
pierde familia într-un
incendiu, îºi pierde ºi
minþile ºi ajunge într-un
azil de sãriþi de pe fix. Unica posibilitate de
a-ºi recupera doagele lipsã este sã restabileascã pacea în Þara Minunilor, þarã
devenitã mult mai violentã sub apriga domnie a Reginei de Cupã.

DE LA LUME ADUNATE...

Este varã ºi foarte
cald. Soþul iese din baie
ºi îi spune soþiei:
- Iubito, e foarte cald ºi trebuie sã
tund peluza. Ce crezi cã vor spune
vecinii dacã ies afarã dezbrãcat?
Soþia îl priveºte ºi rãspunde:
- Cã probabil m-am cãsãtorit cu
tine pentru bani...

VESTIRE
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Selecþie realizatã de locotenent-colonel Ion PAPALEÞ

RÃSPUNSUL
INTEGRAMEI DIN NUMÃRUL TRECUT
R, H, N, R, R, CALAMITATE, MATEMATIC,
PAIAÞE, ARI, STRÃNUTAT, RAM, LEI, NA, GOLIA,
FI, BUTIC, RAZA, RIN, DOTAT, DIVIZATÃ.

Armata
e la datorie!

În perioada 2-10 iulie 2005, marile unitãþi ºi
unitãþile Corpului 1 Armatã Teritorial au participat
la limitarea efectelor revãrsãrilor de ape ºi la salvarea oamenilor ºi bunurilor acestora. Apoi, s-a
asigurat aprovizionarea cu apã a zonelor afectate.
În judeþele Dolj ºi Olt au intervenit, cu tehnica
din dotare, militarii Batalionului 26 Infanterie,
Batalionului Logistic ºi Companiei de Geniu ale
Brigãzii 2 Infanterie Uºoarã. În judeþul Teleorman
au intervenit militarii
B a t a lionului
96 Geniu
c
u
mijloacele avute
la dispoziþie.
Baza 2
Logisticã
„Sud” a
participat
cu militari din Batalionul 290 Transport ºi din Centrul 22 Depozitare în zonele Caracal ºi Slatina.
În aceastã perioadã s-au executat 23 de intervenþii. Acestea au constat, în principal, în acþiuni de
salvare-evacuare persoane, transport ºi distribuþie
de apã potabilã ºi mineralã, precum ºi alimente.
La data redactãrii acestei ºtiri, mai acþionau, în
zonele inundate, doar militarii Brigãzii 2 Infanterie
Uºoarã. (P.I.)

Integrare europeanã

Principalele
instituþii europene

Curierul
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Inundaþiile

(2)

Consiliul Uniunii Europene
Este cunoscut ºi sub denumirea de Consiliul de
Miniºtri ºi este principalul for de decizie al Uniunii
Europene.
În baza Tratatului de constituire a Comunitãþii
Europene, Consiliul are urmãtoarele responsabilitãþi:
- coordoneazã politica economicã a statelor membre;
- încheie, în numele Comunitãþii, acordurile internaþionale dintre acestea ºi unul sau mai multe state sau
organizaþii internaþionale;
- împreunã cu Parlamentul European, formeazã
autoritatea bugetarã care adoptã bugetul Comunitãþii.
În baza Tratatului privind Uniunea Europeanã, Consiliul Uniunii Europene are urmãtoarele atribuþii:
- adoptã deciziile necesare pentru definirea ºi
punerea în practicã a politicii externe ºi de securitate
comunã, pe baza orientãrilor generale trasate de Consiliul European;
- coordoneazã activitãþile statelor membre ºi adoptã
mãsurile necesare cu privire la cooperarea poliþieneascã
ºi juridicã în materie penalã.
Preºedinþia Consiliului este asiguratã, prin rotaþie, de
fiecare din Statele Membre, pe durata unui mandat de 6
luni.
Comisia Europeanã
Comisia îndeplineºte trei funcþii de bazã:
1. Dreptul de iniþiativã: rolul sãu de iniþiator al politicilor comunitare este unic.
În plus, Comisia funcþioneazã ca organ executiv al
UE, veghind la respectarea tratatelor încheiate. Ea
reprezintã interesul comun ºi, în mare mãsurã, semnificã
personalitatea Uniunii.
2. Vegheazã la respectarea tratatelor UE, astfel încât,
legislaþia UE sã fie corect aplicatã de cãtre statele membre, iar toþi cetãþenii ºi participanþii la Piaþa Unicã sã
poatã beneficia de condiþiile unitare asigurate.
3. Este organ executiv al Uniunii, având responsabilitatea implementãrii ºi coordonãrii politicilor. Una dintre atribuþiile sale executive constã în gestionarea bugetului anual al Uniunii ºi a Fondurilor Structurale, al cãror
scop este de a elimina decalajele economice dintre
zonele mai bogate ºi cele mai sãrace ale Uniunii. (D.A.)
Sursa: Agenþia pentru Strategii Guvernamentale
www.publicinfo.ro
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Convocare cu parfum de tei

Dupã ce, în mai multe rânduri, din motive de vreme,
ratasem întâlnirea cu adevãrata Craiovã, la mijloc de iunie,
încã sub auspiciile Zilelor Eminescu, am poposit iarãºi în
Bãnie, de aceastã datã, încã de pe peronul gãrii, fiind întâmpinat de mireasma parfumului de tei ce pusese stãpânire peste
bãtrânul ºi, totodatã, modernul oraº.
Asemenea mie, în calitate de reprezentant al C.1 A.Trt., ºi
ceilalþi participanþi la convocarea de pregãtire cu ºefii
cercurilor militare din garnizoanele subordonate S.M.F.T. ºi
ofiþerii responsabili de la corpuri de armatã ºi instituþii militare
de învãþãmânt pe linia tradiþiilor militare, au avut plãcuta surprizã sã gãseascã garnizoana Craiova gãzduitã de o localitate ce
surprinde printr-o atmosferã deosebit de agreabilã, confirmându-se cã alegerea pentru dislocarea Bg. 2 I. Uº. „ROVINE” a
fost bine fãcutã.
În organizarea Biroului Tradiþii Militare din S.M.F.T., cu
sprijinul nemijlocit al comandantului Bg.2 I.Uº., sub patronajul
ºefului Secþiei Tradiþii Militare ºi Educaþie Civicã din Ministerul Apãrãrii Naþionale, dl.col. Valentin RADU ºi cu participarea Serviciului Documentare Arhive din Statul Major General, în perioada 22-24.06.2005 „Palatul” Cercului Militar din
Craiova a gãzduit convocarea mai sus amintitã.
Timp de trei zile, dupã ce majoritatea participanþilor au
venit din toate colþurile þãrii cum au putut, datã fiind greva feroviarilor, dar ºi condiþiile de neinvidiat asigurate de operatorii
tur-auto, au avut parte de expuneri, dezbateri, aplicaþii practice
ºi experimentãri în domeniu, ambiþiosul lt.col. David

MOLDOVAN de la S.M.F.T. stãpânind cu graþie, dar ºi autoritate masiva asistenþã.
Valoarea documentarã a Registrului istoric, utilizarea
pârghiilor mediatice pentru promovarea imaginii armatei, noile
instrucþiuni privind organizarea ºi funcþionarea cercurilor militare în Armata României, organizarea ºi desfãºurarea tradiþiilor militare sunt subiecte care au generat discuþii deosebit de
aprinse, împãrtãºirea reciprocã a experienþei în domeniu fãcându-i pe mulþi dintre participanþi sã-ºi reconsidere rezultatele de
pânã acum.
Datoritã ºefei Cercului Militar Craiova, doamna col.(rez.)
Ecaterina OREVICEANU, amfitrioana convocãrii, participanþii au avut parte de cunoaºterea în detaliu a municipiului
Craiova, au asistat la un spectacol oferit de formaþiile artistice
ale cercului ºi, mai ales, s-au bucurat de imaginile fotografice
expuse pe simezele instituþiei de cãtre Iurie FOCA, din Republica Moldova.
Cele trei zile s-au constituit ºi într-un minunat prilej de
revederi cu prieteni dragi, de depãnare a unor vechi amintiri,
dar ºi de socotire cu noi înºine pentru a da un nou imbold, atât
activitãþii cercurilor militare, cât ºi a celor legate de tradiþiile
militare ºi educaþia civicã.
Ne-am luat rãmas bun de la gazdele noastre ºi de la colegi
cam cu strângere de inimã, ºtiut fiind cã, pânã la anul, numãrul
structurilor în domeniu se va reduce considerabil. Dar, pânã
atunci, sã facem tot ceea ce depinde de noi.

Logistica ºi logica ei

Sã te faci util,
indiferent de mijloace

Aflându-mã la începutul lunii iunie a.c.,
în calitate de coordonator al unor activitãþi
ale Corpului ce s-au desfãºurat în garnizoana Craiova, am avut ocazia sã cunosc
îndeaproape viaþa ºi activitatea Batalionului
116 Logistic al Bg. 2 I. Uº.
Dincolo de jocul de cuvinte din titlul
articolului, într-adevãr, nimic din ceea ce se
întâmplã în cadrul acestei unitãþi nu se
desfãºoarã fãrã o logicã specificã.
Ce trebuie sã facã o unitate de logisticã,
teoretic, ºtim toþi. Ceea ce face, de fapt, nu
poþi ºti, decât dacã eºti lângã oamenii ei cel
puþin o perioadã scurtã de timp, fiindcã
tiparele nu-ºi prea au loc în condiþiile
dinamicii în care se acþioneazã în cadrul
marii unitãþi care este Bg. 2 I. Uº.
Sigur, viaþa a dovedit cã actuala titulaturã de „batalion logistic” nu corespunde
întru-totul sarcinilor ce le îndeplineºte de
fapt, aºa cã, poate atribuirea denumirii de
Batalion de Deservire ºi Stat Major, chiar
dacã este mai amplã, ar fi mai aproape de
adevãr, dar asupra acestui aspect rãmâne sã
se pronunþe cei în drept.

Luând-o metodic, trebuie spus cã, deºi
B.116 Logistic îºi are reºedinþa în garnizoana Craiova, activitatea sa are ecouri în
triunghiul creat de Kandahar (Afganistan)
Nassyria (Irak) ºi Craiova, adicã locurile în
care ajung oamenii brigãzii, dar ºi cu ramificaþii în locuri bine ºtiute de orice militar
român: Cincu, Smârdan, Babadag, Capu
Midia.
Nu este uºor sã asiguri transporturi în, ºi
din teatrele de acþiune, ºi sã cazezi efectivele proprii ºi ale batalioanelor în
poligoane ºi tabere ºi, înainte de toate, sã-þi
asiguri propria existenþã.
Nu este uºor sã faci transporturi în
condiþiile lipsei de combustibil, nu este uºor
sã relaþionezi problemele de deservire când
brigada se întinde din vârful munþilor
Parâng pânã la graniþa de vest a þãrii, cum
nu este uºor sã asiguri condiþii corespunzãtoare pentru desfãºurarea unor activitãþi
organizate la nivelul corpului.
ªi totuºi, am gãsit aici niºte oameni
minunaþi, în frunte cu comandantul ºi ºeful
de stat major al unitãþii, amabili ºi disponibili, atât la solicitãrile fireºti ale unitãþilor
brigãzii, cât ºi la cele ale „musafirilor” mai

Basmele devin realitate
Un înveliº special
poate reduce difuziunea
luminii într-atât, încât
obiectul sã devinã aproape
invizibil,
informeazã
Deutsche Welle. Invenþia a
fost pusã la punct de doi
cercetãtori
americani.
Oamenii de ºtiinþã sunt
fascinaþi de aceastã idee: sã
poþi face în aºa fel încât un
om sau un obiect sã devinã
invizibil. Doar în lumea
basmelor întâlnim, adesea, fenomene care înaripeazã fantezia copiilor. Oare numai pe cea a copiilor?
Armata a manifestat demult un interes deosebit pentru o “camuflare” totalã. Însã, pânã la realizarea acestei performanþe, ea se multumeºte cu soluþii parþiale: de exemplu, uniforme ºi echipamente de
camuflaj care imitã prin model ºi culori mediul înconjurãtor. Electrotehnicienii americani Andreea Alu ºi Nader Engheta, de la Universitatea Statului Pennsylvania din Philadelphia, plãnuiesc însã o
disimulare radicalã. Ei au ajuns la concluzia cã difuziunea luminii
ar putea fi atât de mult redusã, încât obiectul sã devinã aproape
invizibil într-o gamã foarte îngustã de lungime de undã cu ajutorul
unui înveliº special. Într-o primã etapã, metoda ar putea funcþiona
numai pentru obiecte care au mãrimea lungimii de undã iradiate, în
lumina vizibilã, aºadar numai pentru obiecte de dimensiuni microscopice. Pentru “mascare” este nevoie de materiale exotice, cu o
constantã electricã micã sau chiar negativã. Lumina difuzatã a
înveliºului se suprapune pe lumina difuzatã a obiectului, astfel
încât, ea dispare cu totul într-o gamã îngustã de lungime de undã,
îngustimea fiind în funcþie de specificul materialului. Pentru lumina vizibilã, materialele adecvate sunt argint, aur ºi alte metale
nobile. În cazul microundelor ºi al undelor radioelectrice, se recurge
la materiale artificiale realizate prin ordonarea regulatã a unor con-

mult sau mai puþin poftiþi.
Aºa cum aminteam mai sus, în paralel,
aceastã unitate îºi desfãºoarã propria ei
viaþã, fiind o adevãratã „uzinã vie”, gestionând situaþii, bunuri materiale, dar, mai
ales, destinele personalului sãu.
Nu este neglijatã grija pentru asigurarea
permanentã a pregãtirii tuturor categoriilor
de personal, scop în care, într-o clãdire a
unitãþii, au fost realizate noi ºi moderne sãli
de specialitate pentru instruiri diverse,
respectiv transmisiuni, apãrare NBC, geniu,
cercetare, auto etc., toate putând concura cu
orice alte realizãri în domeniu.
Toate se fac în condiþiile în care, de la
zi, la zi, sarcinile brigãzii ºi, implicit, ale
batalionului sunt tot mai mari, iar resursele
de tot genul, mai mici.
Prin demersul meu jurnalistic, nu am
voit decât sã subliniez o stare de fapt existentã în armata românã, cu referire specialã
la o unitate anume, nu pentru a lãuda, nu
pentru a critica, ci doar pentru a constata,
fiindcã, atâta timp cât mai putem face acest
lucru, înseamnã cã existãm.
Colonel
ªtefan MITINCU

ductori ºi a unor inele metalice. Un astfel de înveliº ar trebui sã facã
sã disparã de pe ecranul radarului chiar ºi obiecte mari. Cei doi
cercetãtori americani susþin cã deja testeazã câteva materiale realizate de ei, care sunt aproape complet invizibile. Ei au primit
finanþare din partea Pentagonului, astfel încât, armata americanã va
avea exclusivitate asupra acestei invenþii. Deci, în numai câþiva ani,
militarii americani ar putea sã ajungã lângã inamic fãrã ca acesta sã
aibã cea mai vagã bãnuialã.
Japonezii au experimentat deja materialele invizibile. De fapt,
oamenii de ºtiinþã japonezi au fost cei care au experimentat pentru
prima oarã aceste materiale. Susumu Tachi, un om de ºtiinþã de la
Universitatea din Tokio, a prezentat în urmã cu doi ani o hainã care
îl face pe purtãtor invizibil. “E vorba de o iluzie opticã”, a explicat
el. “Un computer în miniaturã fotografiazã mediul înconjurãtor ºi
proiecteazã imaginile în timp real, în miºcare, pe hainã. Astfel, se
obþine senzaþia de transparenþã”, a adaugat profesorul. El ºi-a extins
cercetãrile încercând sã creeze pereþii transparenþi. Inventatorul
declara anul trecut cã sperã sã construiascã niºte camere fãrã ferestre, care sã ofere o priveliºte a exteriorului prin pereþi.
Locotenent-colonel Ion PAPALEÞ

Expoziþie fotograficã

ARIPI ROMÂNEªTI

Cercul Militar Naþional informeazã cã, pe 15 iulie, de Ziua Aviaþiei, are loc vernisajul expoziþiei “Aripi româneºti în memoria
fotografiei”. Toate imaginile sunt realizate de maistrul militar principal Mihai GHIORGHIASA ºi vor fi expuse în Galeria Artelor
pânã pe data de 20 iulie. Dupã aceastã datã, pânã la sfârºitul lunii,
expoziþia poate fi vizitatã la Sala Foaier.
Luni, 18 iulie, ora 17.00 are loc, la Sala Rondã, vernisajul
expoziþiei de picturã a artistului plastic Gheorghe IANCU.
Lucrãrile sale vor fi expuse, de asemenea, pânã la sfârºitul lunii.
Intrarea este liberã, ambele expoziþii pot fi vizitate zilnic, între
orele 11.00-19.00.

