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200 de militari ai unitãþilor din
garnizoana Focºani au acþionat pentru
evacuarea persoanelor din 12 localitãþi vrâncene afectate de inundaþii. În
Rãduleºti, Odobeºti, Garoafa, Bilieºti,
Lamoteºti, Vizantea, Mãicãneºti,
Câmpeanca, Doaga, Vânãtori, Mirceºtii-Vechi ºi Rãstoaca,
s-a intervenit cu autocamioane, bãrci autopropulsate, autotractoare de artilerie ºi transportoare amfibii blindate.

KAKI 100%
ALÃTURI DE COLEGII LOR
Au fost din primul moment alãturi de colegii lor. Au
participat direct sau indirect la operaþiunile de salvare-evacuare a populaþiei din zonele calamitate. Mai mult ca
oricând, ºi-au fãcut din plin datoria, fie cã erau psiholog, preot,
ofiþer de relaþii publice ºi consilier al comandantului pe probleme
de maiºtri militari ºi subofiþeri.
Cu toþii ºi-au adus contribuþia la
salvarea semenilor lor.

UNIVERS SPIRITUAL
15 iulie

Ziua Mãrcii Poºtale

Pentru pasionaþii de filatelie, data de 15 iulie reprezintã
ziua în care, în urmã cu 147 de ani, apãrea prima marcã
poºtalã emisã, în Sud-Estul Europei, de cãtre principatul
Moldovei.
Vestitul ºi preþiosul “Cap de bour” a apãrut în 1858, cu
cinci ani înaintea primului timbru emis de Imperiul Otoman.
Astfel, aceastã datã a devenit
Ziua Mãrcii Poºtale Româneºti,
fiind marcatã în fiecare an prin
lansarea unor emisiuni cu diverse
tematici de mare interes pentru
filateliºti.

LECÞIA DE ISTORIE
Mãrturii

Primãvara de la Praga, în viziunea
generalului A. M. Maiorov

S-a hotãrât sã se amâne o acþiune militarã directã ºi, de câteva
luni, ea a fost consideratã ca una dintre alternative, în cazul
evoluþiei defavorabile a evenimentelor.
La aceasta, a contribuit ºi vizita din luna
mai a lui A.N Kosîghin, la Praga, care,
realizând bilanþul vizitei, a fost obligat
sã recunoascã popularitatea primului
secretar al CC al PCC, A. Dubcek (...).
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DÃRUIRE ªI DEVOTAMENT

Interviu cu locþiitorul comandantului Bg.282 Mc.,
colonel Cãtãlin TOMESCU
- Domnule colonel, precipitaþiile puternice din
ultima perioadã de timp au provocat mari dezastre
care au afectat populaþia civilã din zonã. Cum au
intervenit militarii din compunerea Bg. 282 Mc. în
sprijinul acesteia?
- Totul a început pe data de 12.07.2005, când a fost
informatã comanda brigãzii de cãtre comandamentul
garnizoanei Focºani, sã pregãtim detaºamentele de
intervenþie la dezastre. Este cunoscut faptul cã acestea
sunt organizate ºi pregãtite din timp. Numai cã, ceea ce
am avut noi pregãtit dinainte, nu a putut sã corespundã
situaþiei create, deoarece, precipitaþiile au depãºit cu
mult toate nivelurile ºi prognozele în domeniu. Prin

urmare, s-a primit ordin sã se întrerupã activitãþile de
pregãtire pentru luptã ºi sã se mãreascã considerabil
efectivele ºi tehnica cu care s-a intervenit pentru a ajuta
populaþia sinistratã. Astfel, în baza ordinelor primite,
noi am organizat la nivelul
garnizoanei
Focºani ºase
detaºamente de
intervenþie, pe
structurile
unitãþilor din
garnizoanã.

“Ei au fost salvarea noastrã!”
“(...) Militarii au fost alãturi de
populaþia localã din primele momente
ale producerii catastrofei. Ei sunt ºi
acum în acþiune. Fãrã sprijinul
armatei, nu ºtim ce am fi fãcut.
Lumea a fost îngrozitã de ceea ce s-a
petrecut. Dar, am depãºit acest
moment, ajutaþi de militarii care au
intervenit peste tot unde li s-a cerut.
Vom mai avea însã nevoie de ajutorul
lor”, ne declarã reprezentantul prefecturii. Pãrãsesc sediul. Mã opresc pe trepte ºi privesc lumea care trece. Toalete
de varã, zâmbete, dialoguri vesele. Nimic care sã trãdeze faptul cã, la câþiva
kilometri de ei, s-a produs un dezastru, cã au murit oameni. Nimic. Singurul
zgomot care face notã discordantã cu respectivul peisaj, este produs tot de cãtre
armatã. Trei camioane pline cu materiale se îndreaptã spre sinistraþi (...).
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MAREA BRITANIE. Legi antiteroriste mai
aspre. Simpla consultare a unor site-uri islamice sau
instruirea în “tehnicile teroriste”, în tabere din Afganistan ºi Pakistan ar putea atrage condamnarea penalã,
pe baza noii legi antiteroriste, care urmeazã sã fie definitivatã în luna decembrie. Ministrul de Interne, Charles
Clarke, a anunþat, în numele cabinetului Blair, cã a
obþinut acordul celor douã mari grupãri de opoziþie conservatorii ºi liberal-democraþii - pentru o lege mai
asprã, care sã intre în vigoare cu ºase luni mai devreme
de cum fusese programat, înaintea atentatelor de la Londra. Deºi Clarke a afirmat cã întreaga clasã politicã britanicã este unitã ºi hotãrâtã, multe precederi ale noii legi
vor stârni controverse. De pildã, infracþiunea de
“incitare indirectã la comiterea de acte teroriste”, conceputã pentru a-i viza pe clericii musulmani radicali va
fi foarte greu de aprobat în instanþã, fiind deja contestatã
de asociaþiile pentru apãrarea drepturilor omului. Altã
infracþiune controversatã va viza “actele pregãtitoare de
terorism”, între care este inclusã ºi cumpãrarea de substanþe legale, dar din care pot fi concepute bombe artizanale. În urma atentatelor, guvernul britanic este presat
sã reglementeze ºi problema imigranþilor. Numãrul oficial al imigranþilor ilegali, fãcut public de Ministerul de
Interne, este de 570.000. O singurã deportare forþatã
poate costa 11.000 de lire, în timp ce , lunar, doar circa
1.000 de azilanþi pãrãsesc Regatul Unit, iar 2.150 intrã
în þarã. RUSIA. “Educaþie patrioticã” de 13,5 milioane dolari. Un important program de “educaþie patrioticã”, ce beneficiazã de o finanþare de peste 378 milioane de ruble (13,5 milioane de dolari), a fost aprobat
de premierul rus Mihail Fradkov, fapt ce a suscitat în
presa rusã o paralelã cu epoca sovieticã. “Patria mamã te
cheamã”, titreazã pe prima paginã cotidianul Izvestia,
care reia un slogan al propagandei sovietice. “Dragostea
de patrie ca un capitol de buget” - spun autoritãþile care
ºi-au anunþat contribuþia pentru acest program de educaþie patrioticã a cetãþenilor ruºi, în perioada anilor
2006-2010. Bineînþeles cã se va avea în vedere ºi
creºterea “potenþialului creator al ziariºtilor, scriitorilor,
cineaºtilor în domeniul educaþiei patriotice”.
UCRAINA. Iuºcenko desfiinþeazã într-o singurã zi
poliþia rutierã. Preºedintele Ucrainei, Viktor Iuºcenko,
a ordonat desfiinþarea poliþiei rutiere (GAI) în termen de
o zi. “Aþi discreditat acest serviciu”, s-a rãstit protagonistul revoluþiei portocalii la conducerea Ministerului de
Interne, vãzutã ca un simbol al corupþiei în republica
fost-sovieticã. De asemenea, tot în decurs de 24 de ore,
Ministerul de Interne va trebui sã prezinte un proiect de
lege pentru crearea unei noi structuri, “europene” de
aceastã datã, ce va avea ca misiune asigurarea securitãþii
cetãþenilor ºi patrularea în oraºe. Însã, cei 23.000 de
agenþi rutieri, cât numãrã la aceastã orã poliþia rutierã,
vor fi trecuþi în rezervã, dupã care li se vor desemna alte
îndatoriri. Preºedintele georgian aliat ºi prieten, Mihail
Saakaºvili, la sfârºitul anului 2003 a demis 15.000 de
poliþiºti, sub acuzaþia de corupþie, ºi i-a înlocuit cu mai
puþin de 2.000 de agenþi. ISRAEL. Stare de “alertã
roºie”. Poliþia israelianã a fost plasatã în stare de alertã
roºie - nivelul maxim de alertã - pentru a face faþã
zecilor de mii de persoane care se opun retragerii
israeliene din Fâºia Gaza ºi care au început un marº spre
coloniile din acest teritoriu. Un astfel de nivel de alertã
nu a mai fost decretat de la declanºarea rãzboiului din
Irak, în martie 2003. Nu mai puþin de 20.000 de membri
ai forþelor de ordine au rãmas pe poziþii pentru a împiedica protestatarii sã se apropie de barajul rutier de la
Kissufi, care permite accesul în coloniile din Fâºia
Gaza. În mai puþin de o lunã, pe baza planului Sharon de
retragere unilateralã din Gaza, coloniile evreieºti din
teritoriile respective urmeazã sã fie evacuate. Manifestanþii sunt, în special, evrei ultranaþionaliºti, în mare
parte tineri, care poartã tricouri cu inscripþia “Un evreu
nu expulzeazã alt evreu”, aluzie la evacuarea a 8.000 de
coloniºti din Fâºia Gaza ºi a altor 500 din Cisiordania.
STATELE UNITE. Extrãdare. Agenþia Reuters
informeazã cã Statele Unite au fost de acord cu extrãdarea unui deþinut, aflat într-o închisoare de maximã
securitate din Cuba, care este dorit de Înalta Curte de
Justiþie a Spaniei. Judecãtorul Baltasar Garzon a intentat un proces împotriva lui Lahcen Ikassarien ºi a altor
trei indivizi suspectaþi cã au fãcut parte dintr-o celulã Al
- Qaeda de pe teritoriul Spaniei ºi cã au ajutat ºi la
punerea în aplicare a atentatului de pe 11 septembrie
2001, din S.U.A. Oficialii spanioli au declarat cã Ikassarien va ajunge foarte curând la Madrid, plecând de la
baza militarã a Statelor Unite din Cuba. El va fi interogat despre apartenenþa sa la acea celulã teroristã ºi
despre implicarea lui în acþiunile acesteia. Spania a arestat peste 100 de suspecþi implicaþi în atacul cu bombe
de anul trecut, din Madrid, care a ucis peste 200 de persoane. Leaderul acestora a fost bãtut în închisoare, în
timp ce îºi aºtepta sentinþa de executare a 74 de ani de
detenþie, dupã ce a fost judecat pentru acuzaþia de terorism internaþional. Teroristul, de origine sirianã, Imad
Eddin Barakat Yarkas, cunoscut mai bine ca Abu Dahdah, a fost transportat la un spital din apropiere, fiind
rãnit superficial. (C.F.)
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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200 de militari ai
unitãþilor din garnizoana Focºani au
acþionat pentru evacuarea persoanelor din
12 loca-litãþi vrâncene
afectate de inundaþii. În
Rãduleºti, Odobeºti,
Garoafa, Bilieºti, Lamoteºti,
Vizantea,
Mãicãneºti, Câmpeanca, Doaga, Vânãtori,
Mirceºtii-Vechi ºi Rãstoaca, s-a intervenit cu autocamioane, bãrci
autopropulsate, autotractoare de artilerie ºi transportoare amfibii
blindate. La Galaþi, militarii focºãneni au participat la evacuarea
persoanelor ºi a bunurilor materiale din cartierul Fileºti, care se afla
sub ameninþarea furiei apelor.
Paraºutiºtii batalionului de la Bacãu au ajutat la deblocarea aluviunilor de la podul din Mãrgineni, iar la Ocoliº, judeþul Alba, vânãtorii de munte s-au implicat în salvarea oamenilor din 40 de case
inundate.
Un elicopter IAR 330 ºi unul Puma 75, de la Baza 90 Tran-sport
Aerian, s-au alãturat acþiunilor de evacuare a persoanelor sinistrate
din zona Cosmeºti, judeþul Vrancea. Un alt elicopter Puma 103, din
aceeaºi unitate, a continuat operaþiunile de salvare a populaþiei din
Zemeº, judeþul Bacãu.
FORÞELE
OPERATIVE
ªI
MIJLOACELE
TEHNICE ALE ARMATEI ACORDÃ AJUTOR ÎN
ZONELE INUNDATE. Ministrul Apãrãrii Naþionale, Teodor
ATANASIU, a anunþat cã toate forþele operative ºi mijloacele
tehnice de care dispune armata sunt în misiune în Moldova, în
zonele afectate de inundaþii. Armata asigurã
un pod aerian Bucureºti – Bacãu – Iaºi Suceava pentru transportarea ajutoarelor destinate populaþiei sinistrate. Secretarul de stat
în cadrul Ministerului Administraþiei ºi Internelor, Victor Dobre, a precizat cã ultimul
bilanþ indicã 482 de localitãþi inundate, cele
mai multe din judeþul Vrancea. Autoritãþile au
evacuat 8.616 persoane, în condiþiile în care
11.246 de case ºi 1.582 de anexe gospodãreºti
au fost inundate ºi 242 de case distruse complet. 1.492 de persoane sunt încã izolate, 22 de persoane au fost
declarate oficial decedate. Apele au inundat peste 53.000 de hectare
de teren agricol ºi au avariat sau distrus 379 de poduri ºi 445 de
podeþe. Potrivit lui Victor DOBRE, situaþia este mult mai gravã
decât în judeþul Timiº, în condiþiile în care, viitura a fost foarte violentã. Dacã, în Timiº, casele au fost distruse în timp, din cauza apei
care bãltea, în Moldova, casele au fost luate de viiturã doar în câteva minute. Drumurile rutiere ºi calea feratã spre Moldova sunt încã
avariate, dar se estimeazã cã se va reda circulaþia în câteva zile.

Dupã retragerea apelor, detaºamente de militari lucreazã în
localitãþile calamitate pentru sprijinirea populaþiei, desfãºurând
activitãþi de: transport materiale, decolmatãri, refacere a infrastructurii ºi a digurilor. Astfel, militari din Turda lucreazã la evaluarea
pagubelor produse de inundaþii ºi la refacerea infrastructurii în
localitãþile Bãiºoara ºi Haºdate, din judeþul Cluj.
Un detaºament din Deva participã la reabilitarea carosabilului
în localitatea Aiud, iar la Râºnov, militarii transportã materiale spre
zonele afectate de inundaþii din judeþul Bacãu. În localitatea
Comãneºti, se lucreazã la decolmatãri ºi se continuã transportul ajutoarelor destinate persoanelor afectate de inundaþii din aceastã
zonã.
Brigada 10 Geniu, Brãila, acþioneazã în localitãþile Mãrãcineni,
judeþul Buzãu, ºi Comãneºti, judeþul Bacãu, pentru refacerea drumurilor ºi a podurilor afectate.
Militarii Brigãzii 282 Mecanizate, în colaborare cu detaºamente
ale Brigãzii 8 Artilerie, Focºani, continuã transportul de materiale
în localitãþile Cosmeºti, Mãicãneºti, Vadu Roºca, Garoafa, Nãneºti,
Vama Focºani, Pomicola Focºani, iar la Comãneºti, lucreazã ºi la
refacerea digului de pe râul Siret.
De asemenea, ministrul apãrãrii naþionale, Teodor ATANASIU,
a dispus organizarea a trei puncte de colectare - transport a ajutoarelor în Braºov ºi unul la Baia Mare.
Comandantul Corpului 1 Armatã Teritorial, domnul general
maior dr. Mihai PALAGHIA, a dorit sã le mulþumeascã ºi pe
aceastã cale tuturor celor care au acþionat pentru stãpânirea
fenomenelor provocate de calamitãþile din ultima vreme, dar ºi pentru modul în care au intervenit pentru ameliorarea efectelor acestora. “Dimensiunea dezastrului produs de revãrsarea apelor este
imensã. Imaginile surprinse aratã cum localitãþi întregi au fost
potopite de ape, care au lãsat în urmã o lume de coºmar cu
acoperiºuri spulberate, copaci smulºi
din rãdãcini, animale moarte, o lume a
stihiilor dezlãnþuite. Militarii au intervenit la timp, cunoscându-se situaþia
realã din teren. S-a fãcut tot ce a fost
omeneºte posibil ºi s-au luat hotãrâri
grele numai în cunoºtinþã de cauzã.
Oamenii trebuie ajutaþi, þinându-se
seama de situþia celor nãpãstuiþi dar ºi
de cea a militarilor noºtri.”
Pagubele materiale pot fi cuantificate, dacã tragi o linie, însã suferinþa oamenilor nu are mãsurã. Nici
un aparat din lume nu poate surprinde agonia din sufletul unui
bãtrân ce aratã cu degetul o zonã în care nu se mai vede decât prundul gârlei ºi spune: “Aici a fost casa mea!”. Iar nãpasta nu se
opreºte aici. Pe aceste terenuri, acum mâloase, nu vor mai putea fi
înãlþate case mulþi ani de aici încolo. Oamenii se vãd nevoiþi sã îºi
caute alte terenuri pentru locuinþe. Întra-adevãr, oamenii trebuie
ajutaþi!
Cristina FRATU

Oltenia

ªi “Scorpionii” au intervenit la inundaþii!
În urma solicitãrilor autoritãþilor locale, Brigada 2 Infanterie
Uºoarã “Rovine” a intervenit cu personalul ºi tehnica din dotare
pentru ajutorarea sinistraþilor din localitãþile afectate de inundaþiile
din ultimele zile.
Localitãþile Motoci, Mischii, Murgaºi, Robãneºti din judetul
Dolj, precum ºi localitatea Gãvãneºti din judeþul Olt au fost
punctele unde detaºamentele de intervenþie ale B. 20 I. “Scorpionii
Negri” ºi B. 26 I. “Scorpionii Roºii” împreunã cu elemente de sprijin din cadrul B. 116 Logistic ºi companiei de geniu a brigãzii , au
intervenit oportun pentru salvarea de vieþi omeneºti, bunuri materiale ºi aprovizionare cu apã potabilã. Antrenamentul militarilor ºi
prezenþa de spirit a acestora s-a dovedit un factor hotãrâtor în operaþiunile de salvare întreprinse, în special, în zona Motoci- Mischii,
unde apele ieºite din matcã ale pârâului Teslui au fãcut necesarã
intervenþia rapidã a detaºamentelor de intervenþie cu tehnica blindatã amfibie din dotare.
În operaþiunile de salvare, executate în zilele de 12,13 ºi 14 iulie
au fost utilizate pânã în acest moment mai multe categorii de
tehnicã, respectiv 5 transportoare amfibii blindate, 10 autocamioane DAC, 5 bãrci BP 10 cu autopropulsor ºi 3 autocisterne cu
apã potabilã, efectivele de personal folosite, totalizând 160 de militari angajaþi, subofiþeri ºi ofiþeri.

ISSN
1582-1269
B 64405
C 14 / 2005

Redactor-ººef
Lt.col. Ion Papaleþ
int.0307
Secretar de redacþie
int.0227

Redactori
Lt.col. Dragoº Anghelache
Mr. Emanuel Bãrbulescu
Mr. Gabriel Pãtraºcu
Cristina Fratu int.0156

Prin aceste acþiuni, Brigada 2 Infanterie Uºoarã “Rovine” a
sprijinit eforturile autoritãþilor locale în gestionarea situaþiei din
zonele calamitate, demonstrând cã este în mãsurã sã rãspundã oportun ºi eficient, alãturi de celelalte formaþiuni specializate în astfel
de operaþiuni, la sprijinirea populaþiei locale din zonele afectate.
Locotenent George COMAN

Secretariat tehnic de redacþie
Tipografia U.M.02214
Tipografi
Serg.maj. Radu Sãcãrea (expediþie) int. 0135
Marilena Olteanu (tehnoredactor)
int 0112 M.m. Marian Ardelean
Toma Barbu
Gabriela Teodorescu (procesare text) int. 0112
int. 0129
Daniela Dumitraºcu (corector)
int. 0743

COPYRIGHT: este autorizatã orice reproducere, fãrã a percepe taxe, cu
OPINIILE ªI PÃRERILE exprimate în articolele publicate sub semnãtura autorilor au caracter strict personal ºi nu
condiþia indicãrii cu exactitate a numãrului ºi a datei apariþiei publicaþiei.
angajeazã în vreun fel rãspunderea EDITORULUI sau a REDACÞIEI. Manuscrisele nu se înapoiazã.

Redacþia ºi administraþia: U.M. 02450 V Bucureºti, Fax 021/410.20.53, telefon 021/420.49.13; 021/410.01.60 int. ... e-mail: curierul_armatei@yahoo.fr

Curierul

ARMATEI

ACTUALITATE

Nr. 14 (178) din 29 iulie 2005

“Sfinþii” s-au întors acasã

Felicitãri

de Ziua Presei Militare
Îmi face o deosebitã plãcere sã vã transmit, cu prilejul Zilei
Presei Militare, întreaga mea consideraþie, calde felicitãri, sã vã
urez multã sãnãtate ºi putere de muncã pentru a fi permanent alãturi de militarii români.
La Mulþi Ani!
Directorul Direcþiei Relaþii Publice
Luminiþa KOHALMI
“Curierul...” înseamnã filozofia mesajelor cu semanticã profesionalã. Orele petrecute în compania lui ne înalþã deasupra tuturor neîmplinirilor sociale. Suntem legaþi afectiv de publicaþia militarã
bucureºteanã ºi pentru inteligenþa detaliilor ºi realismul genurilor jurnalistice.
Acum, la ceas aniversar, de 23 iulie, vã dorim sã rãmâneþi în slujba
patriei ca cei mai conºtiincioºi “donatori de sânge” la “Spitalul” cuvintelor tipãrite ºi al imaginilor.
La mulþi ani!
Redacþia “În slujba patriei”, Iaºi

Libertatea
de exprimare în lume
Într-un raport publicat de Asociaþia Mondialã a Ziarelor (W.A.N. –
World Assosiacion of Newspaper), în cadrul Congresului Mondial al Presei ºi al Forumului mondial al redactorilor, desfãºurate între 29 mai ºi 1
iunie la Seul, se arãta cã situaþia libertãþii de exprimare s-a deteriorat în
toate regiunile lumii. În ultima vreme, mediile de informare resimt presiuni tot mai mari, iar zeci de jurnaliºti sunt uciºi, în timp ce-ºi exercitã
profesia. W.A.N. susþine cã, din noiembrie 2004 ºi pânã la sfârºitul lunii
mai 2005, în lume, au fost uciºi 38 de jurnaliºti. Jumãtate dintre aceºtia
au fost uciºi în Irak ºi Filipine.
Nepal, Cuba, Belarus, Eritreea, China ºi Zimbabwe sunt þãri în care
presa independentã suportã cele mai mari presiuni. Printre statele ex-sovietice în care presa se confruntã cu dificultãþi se numãrã: Kârgâstanul,
Uzbekistanul, Turkmenistanul, Kazahstanul, Azerbaidjanul, Belarus,
Rusia ºi Ucraina. De asemenea, Agenþia Monitor Media aminteºte cã un
studiu al Organizaþiei “Freedom House” (F.H.), dat publicitãþii în luna
iunie, plaseazã Republica Moldova în categoria þãrilor în care presa nu
este liberã (este a 137-a într-un clasament efectuat pentru 194 de state ale
lumii).
Organizaþia “Reporteri fãrã frontiere”(R.S.F.) a apreciat, în iulie, cã
încarcerarea jurnalistei americane Judith Miller, de la “New York Times”,
pentru refuzul de a-ºi dezvãlui sursele este un lucru foarte grav pentru
libertatea presei. Organizaþia considerã cã arestarea jurnalistei reprezintã
“o încãlcare a dreptului internaþional”, “un precedent periculos” ºi “un
semnal greºit trimis de SUA restului lumii”. Decizia de a o trimite la
închisoare pe Miller, specialist în securitate naþionalã ºi Orientul Mijlociu
(a primit Premiul Pulitzer), este o “sentinþã ineditã, absurdã ºi disproporþionatã împotriva unei jurnaliste care nu a fãcut decât sã respecte o
prerogativã profesionalã” a mai subliniat R.S.F. (P.I.)

Comandantul Batalionului 300 Infanterie “Sfântul
Andrei” ºi-a adus acasã ultimii militari din Detaºamentul
“Enduring Freedom VI”.
Marþi, 12 iunie, la ora 15:20, aeronava companiei
Romavia a adus ultimii militari din detaºamentul care a
acþionat în teatrul de operaþiuni din Afganistan. Dupã o
aºteptare care a durat aproape o orã ºi jumãtate (aeronava
era planificatã sã aterizeze la 14:00), primii militari au
început sã coboare din avion, s-au aliniat în formaþie, iar
ºeful Statului Major al Forþelor Terestre, general-locotenent
dr. Sorin IOAN a primit raportul de la comandantul batalionului, locotenent-colonelul Adrian SOCI.
“Aþi încheiat o perioadã de ºase luni de misiune, o
perioadã dificilã, în condiþii de risc, în condiþii climaterice
deosebite, departe de casã, departe de cei dragi. V-aþi
îndeplinit cu cinste misiunea ºi, prin toate acþiunile pe care
le-aþi întreprins, aþi contribuit la consolidarea imaginii
Forþelor Terestre ºi Armatei României - le-a spus ºeful
SMFT. Aþi îndeplinit peste 700 de misiuni, aþi parcurs peste
200.000 km, ne-am întâlnit înainte de plecare, când aþi
încheiat pregãtirile, ne-am întâlnit în teatrul de operaþii ºi
am cerut sã fiu prezent astãzi, când s-a înapoiat ultimul
eºalon din Batalionul 300 Infanterie “Sfântul Andrei”. Practic, astãzi s-a încheiat repatrierea acestei unitãþi. Sunteþi
mult mai maturi decât înainte de plecarea în misiune ºi vã
sfãtuiesc sã folosiþi, în activitatea dumneavoastrã viitoare,
experienþa acumulatã. Veþi avea o perioadã binemeritatã de
refacere, petreceþi timpul alãturi de cei dragi ºi, dupã aceea,
reintegraþi-vã în funcþiile dumneavoastrã ºi dezvoltaþi
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pregãtirea unitãþii. Vreau sã vã spun cã
sunt mândru de voi ºi de modul în care
v-aþi îndeplinit misiunea ºi vã urez bun
venit acasã, sãnãtate, tot ce vã doriþi alãturi de cei dragi!” Dupã aceea, împreunã
cu comandantul Corpului 1 Armatã Teritorial, domnul general maior dr. Mihai
PALAGHIA, ºeful SMFT a dat mâna cu
fiecare militar revenit în þarã.
Au urmat apoi momentele cele mai
emoþionante: întâlnirea cu familiile.
Îmbrãþiºãri strânse ºi sãrutãri lungi. Pe
pistã, în faþa camerelor de luat vederi,
plutonierul Radu PREDESCU îi dã prietenei sale, Claudia, un inel ºi o cere
(oficial) în cãsãtorie. Spre un subofiþer
încãrcat cu bagaje, aleargã o fetiþã de
vreo ºase ani, cu un hanorac roºu. Totul
cade la pãmânt ºi locul rãmas liber este
ocupat instantaneu de zvârluga micã.
Mama vine din urmã ºi îi îmbrãþiºeazã pe
amândoi. Ceva mai departe, un tânãr
cadru militar pare încolãcit de o lianã
brunetã cu bluzã ciclame ºi minijup alb.
Comandantul batalionului este înconjurat instantaneu de doi dintre membrii
familiei, în timp ce soþia îi dã, “regulamentar”, raportul: “Domnule locotenentcolonel, pe timpul misiunii dumneavoastrã, acasã nu s-a întâmplat nimic
deosebit!”, salutul, tot “regulamentar”,
este un sãrut lung, lung de tot.
În câteva momente de respiro, protagoniºtii dau scurte
declaraþii. “Batalionul 300 Infanterie a avut o contribuþie
importantã în ceea ce priveºte stabilizarea ºi reconstrucþia
Afganistanului - a declarat comandantul unitãþii, locotenent-colonelul Adrian SOCI. Am pus umãrul, alãturi de
celelalte forþe ale Coaliþiei la pregãtirea alegerilor care vor
avea loc în septembrie, anul acesta. Sigur cã procesul nu
este încheiat, noi am predat ºtafeta Batalionului 151 Infanterie “Lupii negri” de la Iaºi ºi suntem convinºi cã, alegerile
se vor desfãºura într-un climat de securitate.” Principala
misiune a batalionului în Kandahar, relata locotenentcolonelul Adrian SOCI, a fost aceea de a securiza baza aerianã, cu un perimetru de 32 km, ºi, practic, toate forþele
Coaliþiei din zona de comandã de Sud, unde sunt cantonate
trupe britanice, germane, olandeze, americane ºi româneºti.
În afara acestei misiuni, militarii din batalionul gãlãþean au
executat misiuni de securizare a operaþiei logistice, ceea ce
presupune, verificarea tuturor maºinilor care intrã în bazã.
De asemenea, potrivit domnului locotenent-colonel, s-au
executat ºi misiuni de patrulare în zona Kandaharului pentru descurajarea forþelor teroriste, principala forþã teroristã
din zonã reprezentând-o talibanii. “Am avut un coleg care
ºi-a sacrificat viaþa în misiunea de patrulare. A fost cel mai
dureros moment pentru noi toþi. Ne pare rãu cã nu ne-am
putut întoarce acasã împreunã cu Narcis”, a încheiat comandantul Batalionului 300 Infanterie.
Locotenent-colonel Dragoº ANGHELACHE

Revista infanteriei ºi
Vânãtorilor de Munte

Exerciþiu militar întrerupt
din cauza ploilor
Miercuri, 13 iulie 2005, în Poligonul Mãlina de lângã Galaþi,
Batalionul 280 Infanterie ºi Batalionul 284 Tancuri au prezentat
ultimele maºini de luptã intrate în dotarea militarilor Armatei
române. Este vorba despre maºina de luptã a infanteriei (MLI-84M)
denumitã “Jderul” ºi tancul TR-85M “Bizonul”.
Scopul exerciþiului a constat în prezentarea performanþelor
noilor maºini de luptã intrate recent în dotarea Forþelor Terestre. Au
participat la aceastã activitate: ministrul Apãrãrii Naþionale, Teodor
ATANASIU; secretarul de stat Ioan ION; locþiitorul ºefului S.M.G.,
generalul maior Florian PINÞA; ºeful Statului Major al Forþelor
Terestre, generalul locotenent Sorin IOAN; comandantul Corpului 1
Armatã Teritorial, general maior dr. Mihai PALAGHIA, ziariºti din
presa centralã ºi localã.
Am asistat cu toþii doar la prima parte a exerciþiului, care a
început cu prezentarea acestuia de cãtre comandantul Batalionului
280 Infanterie, locotentul-colonel ªtefan BÃLAN ºi comandantul
Batalionului 284 Tancuri, maiorul Marian BAIE. În cadrul exerciþiului de conducere nr. 9, respectiv 7 în complex cu instrucþia tragerii
ºi instrucþia radio, un pluton de tancuri ºi un MLI au rãscolit noroiul
poligonului fãcând un spectacol de zile mari. Asistenþa a rãmas
impresionatã de puterea maºinilor blindate ºi de posibilitãþile acestora.
Deoarece ministrul Apãrãrii a trebuit sã plece în zona Bacãu
unde începuse revãrsarea apelor, prezentarea s-a încheiat repede.
Înainte de a pleca, ministrul ATANASIU a precizat: “Am venit sã
vãd la lucru noua tehnicã intratã în dotare. Constat cã MLI-84M
“Jderul” se comportã conform datelor din caietul de sarcini. De
asemenea, aþi vãzut cã ºi tancurile s-au comportat bine în aceste
condiþii grele de teren, condiþii de mediu foarte grele, foarte potri-
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vite pentru testarea tehnicii militare. Tenhica aceasta este compatibilã cu tehnica NATO”.
Batalionul 280 Infanterie ºi Batalionul 284 Tancuri vor participa
în septembrie la exerciþiul din Poligonul Cincu cu aceastã tehnicã.
Brigada 283 Mecanizatã “Unirea principatelor” este prima mare
unitate dotatã cu noua tehnicã de luptã.
MLI-84M este realizat pe baza tehnologiilor militare avansate,
de ultimã generaþie, iar motorul de tip “caterpillar” are o mare fiabilitate în condiþii grele de teren ºi de luptã, un consum redus de
combustibil ºi o rezervã mare de putere. Puterea de foc este datã de
tunul automat de 25 de mm, stabilizat în douã planuri cu tragere
rapidã, dar ºi de mitraliera de 7,62 mm, ambele situate în turelã. Din
2007, “Jderul” va fi dotat ºi cu un sistem integrat de rachete antitanc.
Aceastã maºinã de luptã are 16 tone ºi poate transporta pânã la 10
militari cu tot cu armament. Mai are în compunere un sistem modern
de detectare a incendiilor ºi unul de detectare a iluminãrii cu laser.
Acesta declanºeazã automat mascarea cu fum nepermiþându-i adversarului observarea maºinii pe câmpul de luptã.
Locotenent-colonel Ion PAPALEÞ

Am primit la redacþie, din partea comandantului
ªcolii de Aplicaþie pentru infanterie ºi Vânãtori de
Munte “Constantin Brâncoveanu” (ºi Inspector pentru
Infanterie), domnul colonel Sever POPOVICI, “Revista
Infanteriei ºi Vânãtorilor de Munte” nr. 1-2/2005 în care
au fost cuprinse materialele Simpozionului dedicat
aniversãrii a 175 de ani de la înfiinþarea Infanteriei
Române Moderne.
Revista cuprinde 98 de pagini, frumos aranjate, iar
unele articole publicate sunt incitante ºi interesante.
Redau mai jos câteva titluri din cuprins: “Infanteriºtii ºi
controlul mulþimilor” de colonel Sever POPOVICI;
“Infanteristul mileniului al III-lea” de gl.bg.dr. Mihãilã
BICA; “Structura acþiunii ºi a forþei (unitãþilor - subunitãþilor de infanterie) în viitor” de colonel Valeriu
GOGOI; “O viziune modernã asupra instruirii forþelor
armate” de colonel Vasile CUCU; “Conceptul luptei
întrunite de înaltã tehnicitate” de colonel dr. Virgil
BÃLÃCEANU; “Sistemul
de comunicaþii informatic element de bazã al sistemului de conducere, de
maior Valentin ROTH;
“Standardizarea ºi interoperabilitatea M.U.Mc. ºi a
unitãþilor de infanterie de
colonel dr. Valentin
SUCILÃ ºi enumerarea ar
putea continua, dar din
lipsã de spaþiu... (P.I.)

Curierul
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ALÃTURI DE COLEGII LOR
Au fost din primul moment alãturi de colegii lor. Au participat direct sau indirect la operaþiunile de salvare-evacuare a populaþiei din zonele calamitate. Mai mult ca oricând, ºi-au fãcut din plin datoria, fie cã erau: psiholog, preot, ofiþer
de relaþii publice ºi consilier al comandantului pe probleme de maiºtri militari ºi subofiþeri. Cu toþii ºi-au adus contribuþia
la salvarea semenilor lor.

Sentimentul utilitãþii

Vãzând-o, pentru prima oarã, ai tendinþa de a crede cã stai
de vorbã cu o adolescentã. Dar te înºeli, deoarece psihologul
Batalionului 280 I., doamna Camelia TUDOR, în ciuda fizicului
ei firav, este un om extraordinar de puternic. Un exemplu în acest
sens, fiind misiunea pe
care a executat-o în
Afganistan. O gãsesc,
dialogând cu militarii
din batalion care tocmai se pregãteau sã
plece din nou la intervenþii: o rog sã îmi vorbeascã despre ceea ce
au simþit ºi trãit cei de
la 280 I.
“Militarii din compunerea Batalionului
280 I sunt de o sãptãmânã în unitate. Au fost tot timpul angajaþi în activitãþi. Dupã
pãrerea mea, moralul lor este foarte bun, pentru cã se simt utili.
Fiecare dintre ei ºi-a dorit sã fie acolo. Ei ºtiu cã trebuie sã
meargã acolo, cu toate vicisitudinile pe care le-au întâlnit ºi le
vor întâlni, pentru cã trebuie sã îi ajute pe acei oameni loviþi de
soartã, care au nevoie de ajutorul lor. Nu a fost necesar sã discutãm cu ei, ca sã le explicãm de ce sau cum. Ultima discuþie cu
cei care au fost plecaþi, a fost asearã, la orele 21.00. când s-au
întors de la Vadu-Roºca, de unde dãduserã afarã mâlul din Bisericã ºi din ºcoala satului. Au plecat din unitate la orele 03.00
dimineaþa, ºi s-au întors la orele 20.30 foarte obosiþi. Sunt ºi ei
familiºti ºi ºi-au dorit sã fie acolo. Au cerut sã fie vaccinaþi pentru cã au acasã copii mici, pentru cã locuiesc ºi ei într-o singurã
încãpere, ca toatã lumea. Am citit pe feþele lor sentimentul utilitãþii. Mulþi dintre ei au spus “cã ne ducem sã ne odihnim, iar
mâine o vom lua de la capãt”. Nu este nici o problemã. Ei sunt
obiºnuiþi cu misiuni grele. Au fost în Kosovo ºi în Afganistan.
Fac muncã fizicã de peste 12 ore. Toþi au fost acolo unde a fost
nevoie de ei. Toþi au fost în ape care le-au ajuns pânã la brâu sau
chiar pânã la gât. Câteodatã au trãit ºi sentimentul neputinþei, cã
nu pot sã facã mai mult. Printre ei au fost ºi dintre cei care au
avut rude lovite de viiturã. Militarii sunt la fel de umani ca toatã
lumea ºi încearcã, pe cât posibil, sã se comporte aºa cum trebuie.
Ceea ce i-a impresionat au fost copiii de acolo, goi, murdari ºi,
mai ales, speriaþi ºi flãmânzi. Au spus cã le-au dat propriile
pachete de mâncare. Nu ºtiau când ajung acasã ºi când se vor
hrãni ºi ei, dar pentru acei copii au preferat sã nu mãnânce. Am
discutat cu un ºofer, care mi-a povestit cã a dus în cabina unui
autocamion treisprezece copii. Au încãput cu toþii. Avea în cabinã o bucatã de pâine, de trei zile. Sã fi vãzut ce mâncau din
acea pâine, de parcã, ar fi fost prãjiturã. Dimineaþa, înainte de
plecare, dialoghez cu ei. Seara, îi aºtept indiferent de orã. Adevãrul este cã am încercat sã surprind anumite probleme: dacã
sunt afectaþi, dacã, ceea ce au trãit ºi fãcut, ºi-a pus amprenta
asupra lor. Atunci când m-au vãzut ºi când i-am întrebat, datoritã
oboselii acumulate m-au rugat sã vorbim altãdatã. Când am
reuºit sã vorbim, le-am citit tristeþea în priviri. Militarii se exteriorizeazã foarte greu ºi foarte rar. Eu sunt obiºnuitã. Poate cã va
trece un timp ºi atunci vom discuta mai în amãnunt. Grozãviile
pe care le-au vãzut ºi trãit, încã nu ºi-au pus amprenta pe chipul
lor, dar, în glas, da. Sunt oameni ºi ei, iar noi ne gândim la ei. Au
intrat într-un fel de mecanism. Ei ºtiu ce au de fãcut. Întreabã
doar unde se duc astãzi. Am convingerea cã vor rezista pânã la
sfârºit.”

Încercarea credinþei noastre

Pe preotul militar al Brigãzii 282 Mecanizate “Unirea Principatelor” îl gãsesc în curtea unitãþii, unde conduce o echipã de
militari care curãþã
materialele evacuate
de la biserica din satul
Vadu-Roºca. Intru în
vorbã cu pãrintele
Ionel VRÂNCEANU
ºi acesta îmi vorbeºte
despre enoriaºii sãi.
“Militarii noºtri ºi-au
arãtat din plin dãruirea
ºi contribuþia lor pentru salvarea celor care
au fost afectaþi de
aceste nenorociri ce
s-au abãtut asupra

noastrã. S-au implicat cu trup ºi suflet în aceastã misiune de salvare a aproapelui. Sunt cu adevãrat buni creºtini. Am fost acolo,
alãturi de ei, am venit în ajutorul militarilor ºi al nãpãstuiþilor,
atât spiritual, cât ºi faptic. Am primit misiunea de a contacta preoþii civili din acele parohii, de a vedea toate bisericile afectate de
inundaþii, de a observa cum aratã casele parohiale ºi bunurile
aferente acestora. Pentru ajutorarea parohiilor sinistrate, mi s-a
pus la dispoziþie un pluton de ostaºi ºi douã autocamioane. Acþiunea noastrã a fost utilã ºi necesarã. Am scos de sub ape obiecte
de cult pe care le-am transportat în vederea curãþirii ºi depozitãrii
acestora în siguranþã. Toate acestea au fost fãcute de cãtre ostaºii
brigãzii. Cel mai greu, însã, a fost la biserica din Vadu-Roºca
unde a trebuit sã fie scos mâlul din bisericã, casa parohialã ºi
casa de hram ca sã depozitãm ajutoarele pentru sinistraþi. Am
mers, apoi, în localitãþile Mãicãneºti ºi Nãneºti. Acolo, ostaºii
noºtri au lucrat ºi dormit pe diguri. Atât eu cât ºi preoþii civili, am
stat printre localnici ca sã-i încurajãm. Oamenii erau total debusolaþi. Nu credeau cã amploarea dezastrului va fi atât de mare.
Nu ºtiau ce sã mai facã. Aveau nevoie de un cuvânt de îmbãrbãtare. Împreunã cu ceilalþi preoþi, cu primarii, le-am spus acelor
oameni cã trebuie sã ne mobilizãm. Sã ne rugãm împreunã. ªi,
tot împreunã, sã întãrim digurile.
M-aþi întrebat despre felul în care enoriaºii mei din brigadã
au perceput dezastrul. Vedeþi, aici se poate observa ºi experienþa
din urmã. Ostaºii care au fost la diguri, sunt aceeaºi cu care am
fost în teatrele de operaþii din Kosovo ºi Afganistan. Atunci, când
am vãzut cã s-au abãtut acele nenorociri, le-am spus: <<Dragi
ostaºi, iubiþi fraþi acum este momentul sã dovedim cã suntem
oameni ºi militari, cã avem tãria ºi puterea de a ne implica,
deoarece nimeni n-o poate face aºa ca noi! Mai ales cã voi aveþi
experienþã>>. Ostaºii au rãspuns pozitiv. Þinând seama cã aceste fenomene s-au petrecut în luna patronatã de cãtre Sfântul Ilie
Tesviteanul, care este ºi patron spiritual al bisericii unitãþii,
putem spune cã, pe undeva, sunt ºi anumite cauze care au dus la
apariþia acestor evenimente nedorite. Ne-am legat prea mult de
bunurile materiale ºi de bani. Dumnezeu ne-a arãtat cã toate
aceste lucruri nu au valoare prea mare ºi ni le poate lua într-o singurã clipã, dacã nu sunt îmbrãcate în haina luminii. ªi, aº mai
vrea sã spun cã, orice ºi-ar pierde omul în aceastã lume, dacã nu
ºi-a pierdut credinþa, nu a pierdut nimic. Credinþa este ancora
care-l menþine pe om în viaþã ºi în facultãþile sale mintale pentru a se lupta cu necazurile ºi cu crucea care-i este datã de Dumnezeu; pentru cã viaþa este o cruce. Dumnezeu, pe cine iubeºte,
ceartã. Palma pe care am primit-o este o încercare a credinþei
noastre.”

O informare corectã

Dacã doreºti sã-l contactezi pe ofiþerul de relaþii publice al
Brigãzii 282 Mecanizatã, maiorul Toni ENE, trebuie s-o faci la o
orã foarte matinalã. Dacã nu, seara târziu deoarece, în cursul
zilei, cu greu îl gãseºti la birou. Este într-o permanentã miºcare,
fie la Prefecturã, fie în teren, pe la sediile primãriilor din localitãþile afectate, fie însoþind presa civilã ºi pe cea militarã în
zonele sinistrate. În jurul orei ºase dimineaþa, îl gãsesc la birou
în faþa calculatorului unde tocmai fãcea revista presei. Profit de
o micã pauzã ºi intru în dialog.
“Este foarte bine cunoscut faptul cã una dintre misiunile de
bazã ale relaþiilor publice este aceea de a câºtiga sprijinul populaþiei pentru activitãþile militarilor. De aceastã datã, din nefericire, noi am fost aceia care am intervenit în sprijinul locuitorilor
afectaþi de inundaþii. Din primul moment, când s-a solicitat intervenþia marii unitãþi, am primit ordin sã asigur legãtura dintre
Comisia de intervenþii la dezastre, de la prefectura judeþului
Vrancea ºi comanda brigãzii. A doua sarcinã a fost aceea de a
asigura interfaþa dintre comenzile detaºamentelor aflate în teren
ºi primãriile localitãþilor sinistrate. Altã sarcinã a constat în sprijinirea acþiunilor mass-media civile ºi militare aflatã în zonã, în
aceastã perioadã. Nu a fost deloc uºor. M-am confruntat ºi cu
unele greutãþi, mai ales, la primãriile localitãþilor afectate unde
se înþelesese greºit participarea armatei sau aºa doreau sã se înþeleagã. A trebuit sã le explic cã lucrurile nu stau chiar aºa cum
doreau ei, cã noi, armata suntem acolo pentru a-i ajuta ºi nu pentru alte activitãþi. ªi cu cei de la presã, a fost greu. Prea multe
solicitãri. Dar am reuºit sã fac faþã. Nici unul dintre ziariºtii
prezenþi în teren nu a plecat pânã când nu a fost corect informat
despre ceea ce executã militarii brigãzii. M-am strãduit în permanenþã ca activitãþile marii unitãþi sã fie mediatizate corect.
Am fost cu colegii mei în localitãþile inundate. Cu greu se
poate descrie ceea ce am vãzut. Când am traversat podul de la
intrarea în localitatea Vadu-Roºca, mi-am întâlnit un prieten din
copilãrie. Avea alãturi de el soþia. Amândoi priveau spre localitatea care dispãruse sub ape. L-am întrebat dacã îl pot ajuta cu

ceva. Mi-a rãspuns cã doar cu un singur lucru, sã aflu dacã
pãrinþii lui s-au salvat. Atât ºi nimic mai mult.
Pe timpul executãrii misiunii din Afganistan, am cunoscut un
om deosebit, un militar angajat la Batalionul 469 Logistic.
Greutãþile de acolo ne-au apropiat ca oameni. Zilele trecute l-am
întâlnit în unitate. L-am vãzut cã era trist ºi l-am întrebat ce se
întâmplã cu el. Din ochi au început sã-i curgã lacrimi ºi mi-a
rãspuns cã nu mai are nimic, cã apa i-a luat totul. Este foarte greu
sã vorbeºti despre durerea lor chiar, dacã eu sunt purtãtorul lor
de cuvânt”, îmi declarã maiorul ENE.
Telefonul sunã scurt întrerupându-ne dialogul. Dupã
încheierea convorbirii, interlocutorul se scuzã, cerându-mi sã
continuãm altã datã dialogul. A primit o nouã misiune care trebuie îndeplinitã urgent.

Dorinþa de a sprijini

Plutonierul-major Vasilicã HÃNÞOIU este consilierul
comandantului Brigãzii
282 Mecanizatã pe
probleme de maiºtrii
militari ºi subofiþeri. Îl
gãsesc pe platoul de
adunare alãturi de unii
dintre colegii sãi. Mai
exact, lângã un autocamion care este
pregãtit în vederea
plecãrii în teren. Îi
solicit sã-mi vorbeascã
despre colegii sãi pe
care-i reprezintã. “Aº
dori sã precizez cã, de
când s-au produs inundaþiile, maiºtrii militari ºi subofiþerii din marea uniate au acþionat efectiv în zonele calamitate. Au participat direct, încã din
primele momente. Au evacuat sinistraþii, au efectuat transporturi
de materiale ºi alimente, au scos apa ºi mâlul din case, au identificat zonele afectate ºi le-au curãþat de mizeria adusã de ape.
Prin participarea mea directã în aceste zone calamitate, am
putut sã constat problemele cu care colegii mei s-au confruntat.
În principal, a fost vorba de asigurarea unui echipament de protecþie eficient ºi de efortul prelungit, depus. Oboseala îºi pusese
amprenta asupra lor. Oamenii au acþionat în apã unde temperatura acesteia era diferitã de la zi, la noapte, în mâl, lângã cadavrele
de animale care intrau în descompunere. Unii au lucrat chiar 30
de ore neîntrerupt. Toate aceste probleme le-am raportat comandantului brigãzii, colonelul dr. Ion COTROPAI. Comandantul a
fost extrem de receptiv la aceste probleme care au fost rezolvate
în timp util.
Sub haina de militar se aflã oameni obiºnuiþi care, la rândul
lor, au fost afectaþi de cãtre acest dezastru. Din parte tuturor a
existat o puternicã dorinþã de a veni în sprijinul celor loviþi de stihiile naturii dezlãnþuite. Nu toþi au avut ºansa sã participe. Activitãþile curente nu le-a permis unora dintre ei sã participe. A trebuit sã rãmânã în rezervã. Cei care sunt în aºteptare îºi doresc sã
poatã interveni ºi ei.
Când au început inundaþiile, eram în Poligonul Mãlina. M-au
sunat pãrinþii care locuiesc în Putna-Seacã ºi mi-au spus cã situaþia este foarte grea. Înþelegeam disperarea dânºilor. Mai ales cã,
trimiteau prin mine un semnal ºi ne doream sã intrãm ºi sã-i
salvãm din ape. Strigãtul lor nu a fost în zadar. S-a intervenit
pentru salvarea tuturor sãtenilor. Ceea ce a rãmas în urmã, este
numai durere ºi dezastru.
Indiferent cum va evolua pe viitor situaþia, noi vom fi, în
continuare, alãturi de aceºti oameni înecaþi în lacrimi.”
Maior Gabriel PÃTRAªCU
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Lupta împotriva terorismului

Evitarea acþiunilor teroriste
(urmare din numãrul trecut)

Culegerea informaþiilor

Cetãþenii þãrii sunt asiguraþi cã guvernul este hotãrât sã-i protejeze, atât în þara lor, cât ºi în strãinãtate. Statele aliate recunosc
voinþa globalã în ce priveºte anti-terorismul, iar acesta poate fi
de ajutor în problemele legate de terorismul internaþional ºi sunt
hotãrâte sã acþioneze unilateral acolo unde alte state nu se
implicã. Chiar ºi întreaga comunitate – pornitã de obicei în a critica acþiunile unilaterale în care este folositã forþa - ar putea profita.
Este realizatã, aºadar, o situaþie oficialã referitoare la conexiunile internaþionale privind condamnãrile. Activitatea eficientã
de culegere a informaþiilor secrete trebuie sã sprijine arestãrile
fãcute prin acþiunea “braþ lung”, toate extrãdãrile sau orice altã
mãsurã antiterorism. Este necesar ca munca de informaþii sã
descopere operaþiunile planificate de teroriºti ºi legãturile pe
care aceºtia le au în alte þãri.
Multe state suverane se luptã cu probleme legate de trecerea
graniþei de cãtre grupuri teroriste, întâlnind adesea atitudini de
competiþie prieteneascã sau de protejare egoistã a surselor ºi
metodelor de schimb de informaþii, atitudini care limiteazã
schimburile adecvate cu alte state.
Rãmâne nevoia de cãutare unilateralã a informaþiilor, a martorilor ºi a suspecþilor. Existã o cerere nelimitatã pentru mai
multe informaþii utile, iar recomandarea pentru progrese în acest
domeniu a devenit atât de previzibilã în politica analiºtilor încât
puþini îi mai acordã atenþie. În unele þãri existã douã tipuri de
aspecte - fiscal ºi moral - care tind sã menþinã bugetul
“HUMINT” (informaþii umane) sub ceea ce ar trebui sã fie.
Filozoful chinez Sun Tzu le-a abordat cu profesionalism pe
ambele în lucrarea sa clasicã “Arta rãzboiului”, iar argumentele
sale meritã sã fie puse în aplicare împotriva grupãrilor teroriste
puternice ºi a sponsorilor acestora. ªtiind cã situaþia ºi acþiunea
inamicului sunt atât de importante, spunea Sun Tzu, nu trebuie sã
existe scuze în folosirea cu zgârcenie a spionilor. Cei care refuzã
sã cheltuiascã pentru a obþine rapoarte de la spioni, rapoarte care
salveazã vieþi, nu sunt numai nefolositori ca asistenþi sau consilieri ai unui conducãtor, ci sunt inumani, spune Sun Tzu;
oamenii mor din cauza zgârceniei lor.

Prevenirea terorismului

„Prevenirea” este o altã categorie de acþiune sub acoperire.
Aceasta are o bazã legalã în Statele Unite. Rãzboiul împotriva
terorismului are drept scop prevenirea acþiunilor teroriste, “...
inclusiv a atacurilor tip om-bombã prin cunoaºterea ºi însuºirea
obiectivelor acestora. Sinucigaºii de tip om-bombã sunt cele mai
sofisticate bombe inteligente construite vreodatã”.
Ei sunt bine integraþi în comunitãþile lor, sunt mobili ºi, ade-

sea, pot alege momentul cel mai bun pentru producerea celui mai mare numãr de victime ºi ravagii. În rãzboiul împotriva terorismului, în care
oamenii-bombã ºi-au demonstrat în mod repetat
eficienþa lor mortalã, Statele Unite ºi aliaþii sãi
se confruntã cu provocãri similare ca cele cu
care Israelul s-a confruntat de-a lungul anilor.
Pentru a veni în întâmpinarea acestor
provocãri Statele Unite ºi ceilalþi oponenþi ai
terorismului au creat o strategie care se
adreseazã în mod efectiv acestei ameninþãri ºi
care nu se bazeazã pe dihotomia totul sau nimic,
conceptualizare a descurajãrii care a “triumfat
în rãzboiul rece”. Acest principiu, prevenirea
actelor teroriste, a devenit oficial în timpul
administraþiilor americane anterioare ca principiu al acþiunii de auto-apãrare folosit de
statele suverane.
Declaraþia Statelor Unite a specificat cã opoziþia faþã de
teroriºti va include acþiuni în scopul de a “impiedica operaþiunile
lor ºi de a le distruge reþelele”. S-a afirmat public cã munca de
informaþii secrete are acelaºi scop ºi se bazeazã pe aceeaºi strategie. Guvernele lumii îºi declarã hotãrârea de “a preveni, împiedica ºi anihila operaþiunile teroriste înainte ca acestea sã aibã
urmãri”. Rezoluþia adoptatã de Congresul SUA ºi semnatã de
preºedinte prevede cã “se vor folosi toate mijloacele necesare,
inclusiv acþiuni secrete ºi forþa armatã, pentru a întrerupe,
descoperi ºi distruge infrastructura internaþionalã folositã de
teroriºti...” Cel mai dur limbaj utilizat vreodatã de administraþia
americanã a avut ca scop prevenirea terorismului.

“Curãþirea” ºi obþinerea informaþiilor

„Curãþirea” este o cale dificilã ºi depinde în mare mãsura de
obþinerea de informaþii. Dar este o metodã cu un mare potenþial,
care meritã sã fie pusã în aplicare.
Ar trebui sã fie evident cã, dupã câteva decenii de luptã cu
terorismul, atunci când o grupare strãinã este cauza unui lung ºir
de abuzuri asupra pãrþilor inocente, este necesar un rãspuns ferm
ºi agresiv.
O formã a unui astfel de rãspuns este acþiunea secretã care
loveºte în coeziunea, credibilitatea politicã sau capacitatea operaþionalã a grupãrii teroriste.
Când legea permite folosirea puterilor statului pentru conducerea acþiunilor secrete împotriva grupurilor teroriste, perspectivele succesului meritã o consideraþie ºi o analizã atentã,
acþiunile pot fi fãcute cu sau fãrã cunoºtinþa guvernului strãin
care are responsabilitatea oficialã de control a cetãþenilor sãi.
Statele democratice trec la acþiune ºi depãºesc multe bariere în

Primul rãzboi ruso-cecen: 1994 - 1996
trebuie sã însoþeascã unitãþile de întreþinere, de
asemenea, trebuie suplimentate piesele de
schimb pentru astfel de lupte. Numãrul rãniþilor,
ca urmare a exploziilor obuzelor, arderilor ºi
traumelor, creºte dramatic în lupta în mediul
urban.
Nici una din aceste probleme nu este caracteristicã numai armatei ruse. De fapt, serviciul
logistic rusesc a desfãºurat o activitate foarte
bunã, dacã luãm în considerare handicapul mare
pe care a trebuit sã-l învingã. Întregul sistem
logistic fusese organizat în era Uniunii Sovietice ºi nu ºi-a gãsit un înlocuitor viabil. Logisticienii au avut la dispoziþie doar douã sãptãmâni
pentru a constitui un sistem, fãrã sã desfãºoare
în prealabil vreun exerciþiu, esenþial în astfel de
situaþii. Problemele politice nu au lãsat comandanþilor timp pentru organizarea zonei acþiunilor de luptã, deºi nu era nici un motiv militar
sã se grãbeascã. De fapt, unitãþile logistice erau
organizate în timp ce se desfãºurau acþiuni de
luptã. Erau prea puþin dezvoltate relaþiile habituale printre membrii unitãþilor ºi subunitãþilor
de logisticã. Logisticienii sprijineau o luptã
pentru care normele zilnice erau depãºite. Au
fost puºi în faþa situaþiei de a avea grijã de un
numãr foarte mare de civili, în timp ce agenþiile
guvernamentale ºi non-guvernamentale nu se
prea grãbeau sã sprijine aceastã acþiune. Încã o
datã, logistica rusã s-a adaptat situaþiei ºi a asigurat sprijinul într-o situaþie foarte dificilã. Alte
armate trebuie sã se dovedeascã înþelepte, sã
studieze ºi sã înveþe din experienþa ruseascã.
Învãþãmintele din lupta pentru Groznîi sunt
multe ºi demne de luat în seamã pentru oricine
preconizeazã sã utilizeze trupe în localitãþi. În
timp ce unele din învãþãminte sunt specifice
acelei regiuni, altele sunt de o aplicabilitate
largã. Nici o armatã nu doreºte sã fie angajatã în

(continuare în numãrul viitor)
Locotenent-colonel Gabriel TOMA

luptã, dar creºterea
urbanizãrii ºi pericolul utilizãrii armamentului de înaltã
precizie poate forþa
la ducerea luptei în localitãþi, unde apãrãtorul
are toate avantajele. Decizia cecenilor de a continua lupta în “oraºe succesive” este o indicaþie
a acestui fapt.
Mulþi analiºti ruºi au vãzut operaþiunea din
Groznîi ca un succes, dar departe de a fi consideratã o victorie. Mulþi au arãtat cu degetul
cãtre eºaloanele de comandã superioare ca fiind
vinovate de trimiterea trupelor în luptã înainte
ca acestea sã fie antrenate ºi înainte de avea un
plan final al operaþiei. Un analist i-a numit pe
cei din fruntea ierarhiei militare ca pe “Copiii
lui August 1991” (referire la cei care au venit la
putere dupã eºecul puciului împotriva Secretarului General Mihail Gorbaciov). Ascensiunea lor dramaticã a survenit dupã ce ei nu s-au
supus ordinelor superiorilor lor, exemplu fiind
ministrul apãrãrii Pavel Graciov, care a decis
sã-l sprijine pe Boris Elþîn ºi nu pe superiorul
sãu din acea vreme. Generalul colonel Boris
Gromov, ultimul comandant al Armatei 40 ce a
pãrãsit Afganistanul, a fost înlocuit din funcþie
cu unul din “Copiii lui August 1991”. Gromov
a ezitat în a sprijini acþiunea din Cecenia. El a
declarat cã specialiºtii militari nu au luat în calcul la planificarea operaþiei factorii: istorici,
religioºi, geografici ºi meteorologici, ceea ce ar
fi afectat planificarea ºi durata pentru operaþiune. Din pãcate, o luptã ce trebuia sã dureze 2
luni, a durat 21 de luni.
Un ofiþer declara cã, se cerea o analizã mai
profundã din partea conducãtorilor militari ºi
politici asupra modului de întrebuinþare a
forþelor. Ca rezultat, s-a recomandat ca unii
conducãtori politici sã participe la cursuri în
cadrul Academiei Statului Major General.
Aceastã idee nu era nouã. În ultimii ani, Universitatea Harvard din Statele Unite, organizase
anumite cursuri pentru conducãtorii politici

Comandanþii - managerii oraºelor ocupate
(urmare din nr. trecut)
Armata rusã a fost slab pregãtitã pentru
lupta din Groznîi. Ea a fost total confuzã sau
chiar a improvizat peste timp. Totuºi, lecþiile
învãþate din lupta dusã de ei nu se limiteazã
numai la armata rusã, ci se aplicã oricãrei forþe
moderne, ce luptã în oraº împotriva unui inamic
bine determinat. La fel ºi lecþiile logistice.
Lupta în mediul urban necesitã o cantitate mare
de muniþie, echipament special, o problemã
majorã rãmânând transportul resurselor cãtre
linia de contact, acolo unde este nevoie de ele.
Sunt solicitate în numãr mare vehiculele blindate de evacuare medicalã, un sistem mai bun
de aprovizionare ºi alimentare a vehiculelor de
luptã.
Nu existã oraºe goale, iar comandanþii trebuie sã facã planuri de rezervã pentru situaþii
neprevãzute, în special, atunci când trebuie sã
aibã grijã de nevoile civililor ºi sã refacã serviciile critice. Comandanþii pot deveni “de
facto” managerii oraºului ºi trebuie sã fie
pregãtiþi sã þinã populaþia civilã în viaþã ºi sãnãtoasã. Pentru a limita timpul petrecut în aceastã
zonã, comandantul trebuie sã înveþe sã lucreze
în mod eficient cu alte agenþii guvernamentale
ºi non-guvernamentale. Aceasta înseamnã cã un
mare procentaj din personalul militar de sprijin
este de dorit a fi pus la dispoziþie înainte de
începerea luptei. Transportul pe calea feratã ºi
calea aerului sunt critice pentru efortul logistic,
de aceea, unitãþile speciale sunt de dorit a
ajunge primele în zona de operaþii.
În mod normal, unitãþile de logisticã, din
multe armate, au insuficient personal de stat
major ºi nu sunt echipate pentru acþiuni în mediul urban. Vehiculele pentru evacuarea/
curãþarea obstacolelor sunt esenþiale. Reprezentanþii fabricilor producãtoare de tehnicã militarã

acþiunile reuºite de eliminare a grupãrilor teroriste cunoscute.
Teroriºtii, ataºaþi frenetic de cauza lor, cred cã pentru atingerea scopurilor urmãrite sunt justificate orice metode ºi
mijloace, inclusiv uciderea bãtrânilor, femeilor ºi copiilor. Din
aceste motive, cei ce organizeazã lupta antiteroristã, trebuie sã
înþeleagã cum gândeºte un terorist, sã le cunoascã tactica, modul
cum au fost instruiþi ºi schemele de acþiune ale acestora. Teama
de rãzbunare este un motiv major de a nu face nimic, iar a nu
face nimic este o opþiune pe care unele state au mai adoptat-o,
întrebarea care trebuie pusã este ce preþ plãteºte un popor suveran pentru nepedepsirea ucigaºilor cetãþenilor sãi, în special,
când aceºti criminali trãiesc liniºtiþi în strainãtate ºi îºi continuã
activitatea care promite noi crime internaþionale.
De curând, doctrina militarã a S.U.A. definea descurajarea ca
“prevenirea acþiunii prin teama de consecinþe”. Descurajarea este
gândirea determinatã de existenþa unei ameninþãri credibile ºi a
unei contramãsuri de neacceptat.
Conform Secretarului de Stat al Apãrãrii, “ rãzboiul contra
terorismului este un maraton, nu un sprint... descurajarea este
prima noastrã linie de securitate, dacã descurajarea eºueazã
obiectivul nostru este victoria în rãzboiul naþiunilor”. Într-adevãr, descriind întâlnirea preºedintelui Bush cu principalii sãi consilieri, la scurt timp de la atacurile teroriste din 11 septembrie,
Bob Woodward scria, “ a fost oarecum evident, dar aveau de
înfruntat (Bush ºi consilierii sãi), un punct de vedere important
care mergea în miezul problemei, lipsa unor þinte clare, lipsa
surselor de informaþii din interior, sãrãcia strategiei descurajãrii”.

militari ruºi. Fiecare clasã a primit cunostinþe de
bazã în întrebuinþarea forþei din perspectiva
Statelor Unite. Evident, planificatorii rãzboiului
din Groznîi au ignorat cu bunã ºtiinþã aceste
indicaþii. În academiile categoriilor de forþe
lipsesc, din programa de pregãtire, cursuri
detaliate cu privire la lupta în localitãþi (de
exemplu,
tacticile
întrebuinþate
de
detaºamentele de atac sau grupurile de ºoc trebuie actualizate în conformitate cu noul echipament modern intrat în dotarea trupelor ºi cu
tehnicile de întrebuinþare ale acestuia). Mai
mult, guvernul rus nu a înþeles cât de mult
rãmãsese în urmã starea de operativitate a
armatei ruse. Conducãtorii politici nu au vrut sã
reformeze armata, iar conducãtorii militarii au
afiºat atitudini pompoase de dragul gradelor ºi
poziþiilor în ierarhia militarã.
Pregãtirea pentru luptã în mediul urban
începe din timp de pace ºi necesitã dezvoltarea
unui set de principii ºi condiþii în care antrenamentul trebuie sã aibã loc. O întreagã listã cu
acþiuni, opþiuni, limitãri, forþe mixte, compunerea inamicului, factori legali, caracteristici
ale oraºelor trebuie studiate ºi analizate înainte
ca o decizie sã fie luatã. Douã concluzii sunt
foarte importante de reþinut în urma luptei pentru Groznîi, ºi anume, cã nu existã operaþiune
standard în mediul urban ºi cã eºecul în
întãrirea trupelor nu poate constitui o situaþie
gravã. Prima, fiecare operaþie este unicã, cu
inamic unic, oraº unic, probleme tactice ºi
operaþionale ºi chiar consideraþii geopolitice
unice, printre alþi factori. Aceasta este o sarcinã
dificilã pentru orice armatã. A doua, cecenii au
fost, parþial, eliminaþi din Groznîi dupã 37 de
zile de luptã. Acest succes iniþial al ruºilor nu a
fost de duratã. În august 1996, rebelii ceceni au
recucerit oraºul. O lunã mai târziu, forþele
ruseºti, incapabile sã reziste, au pãrãsit Cecenia.
Locotenent-colonel
Marius POTÂRNICHE
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DÃRUIRE ªI DEVOTAMENT
Interviu cu locþiitorul comandantului Bg.282 Mc., colonel Cãtãlin TOMESCU
- Domnule colonel, precipitaþiile puternice din ultima
perioadã de timp au provocat mari dezastre care au afectat
populaþia civilã din zonã. Cum au intervenit militarii din
compunerea Bg. 282 Mc. în sprijinul acesteia?
- Totul a început pe data de 12.07.2005, când a fost
informatã comanda brigãzii de cãtre comandamentul garnizoanei Focºani, sã pregãtim detaºamentele de intervenþie la
dezastre. Este cunoscut faptul cã acestea sunt organizate ºi
pregãtite din timp. Numai cã, ceea ce am avut noi pregãtit
dinainte, nu a putut sã corespundã situaþiei create, deoarece,
precipitaþiile au depãºit cu mult toate nivelurile ºi prognozele în domeniu. Prin urmare, s-a primit ordin sã se
întrerupã activitãþile de pregãtire pentru luptã ºi sã se
mãreascã considerabil efectivele ºi tehnica cu care s-a intervenit pentru a ajuta populaþia sinistratã. Astfel, în baza
ordinelor primite, noi am organizat la nivelul garnizoanei
Focºani ºase detaºamente de intervenþie, pe structurile
unitãþilor din garnizoanã. Situaþia nu a fost deloc uºoarã,
deoarece, în primul rând, Divizionul 288 Artilerie Antiaerianã se afla la tragerile de luptã în poligonul Capu Midia.
Practic, o unitate deja nu putea sã intervinã. În al doilea rând,
aceastã intervenþie la dezastre s-a suprapus cu activitatea de
operaþionalizare a noului vehicul de luptã care va intra în
dotarea brigãzii, respectiv, la Batalionul 280 Infanterie,
activitatea neputând fi opritã. Tot astfel, ºi o parte din B. 280
I., principala forþã de furnizare de oameni ºi tehnicã din garnizoanã, a fost blocatã cu o treime din efective. Dar, evenimentele ne-au obligat sã facem eforturi suplimentare. Însã,
cu o planificare mai bunã am reuºit sã constituim cele ºase
detaºamente, câte douã pentru fiecare unitate. De ce am
creat ºase? Ca sã putem interveni cu douã real în teren. Douã
sã fie în rezervã, ca sã le înlocuiascã pe primele. Ultimele
douã au fost create în vederea intervenþiei în locuri care, în
acea perioadã, nu erau, încã, afectate de inundaþii. Douã
detaºamente au fost constituite de cãtre subunitãþile de
brigadã, alte douã de cãtre B. 280 I., iar ultimele douã de
cãtre B.469 Logistic. Acestea s-au petrecut în zilele de 12,
13 ºi 14 iulie. Practic, când toatã aceastã încrâncenare a
apelor a solicitat participarea noastrã, s-a intervenit în
momentele decisive cu aproximativ toate forþele ºi
mijloacele avute la dispoziþie. Ulterior, începând cu data de
14 iulie, în urma ordinelor primite, s-au constituit ºi alte
detaºamente de intervenþie în judeþul Vrancea. Un sprijin
important l-am primit din partea detaºamentului care
aparþine Batalionului de Infanterie Marinã de la Babadag.
Detaºamentul a sosit în zonã cu zece bãrci (ºase cu motor,
patru fãrã motor) care au contribuit alãturi de cele cinci bãrci
din dotarea brigãzii noastre la salvarea ºi evacuarea populaþiei sinistrate din zonã. ªi, pentru cã tot vorbim de zonã,
doresc sã precizez localitãþile unde s-a intervenit: Bilieºti,
Suraia, Vadu-Roºca, Rãstoaca, Mãicãneºti cu satele Râmniceni, Satu Nou ºi Slobozia, de asemenea, în localitatea
Nãneºti, pentru o perioadã mai scurtã de timp. Ulterior, efortul în aceastã localitate a fost preluat de cãtre Bg. 8 Art. S-a
mai intervenit în localitãþile Milcovul ºi Garoafa. În toate
aceste localitãþi, Bg. 282 a intervenit cu peste 1.000 de militari ºi cu circa 150 de mijloace tehnice de diferite tipuri.
Dupã data de 15 iulie, a mai fost constituit ºi un detaºament
de geniu care urmeazã sã fie întrebuinþat. De asemenea, s-au
creat douã echipe medicale care sã intervinã acolo unde este
nevoie. Au mai fost create ºi detaºamente de muncã de valoare pluton, care au primit misiunea sã intervinã ºi sã ajute

populaþia din localitãþile enunþate anterior. La aceastã datã,
la nivelul prefecturii
judeþului Vrancea,
Bg.282 i s-au stabilit
trei localitãþi de care
sã rãspundã direct:
Mãicãneºti
(voi
reveni la aceastã
localitate)
VaduRoºca ºi Milcovul.
L o c a l i t a t e a
Mãicãneºti este situatã la o distanþã mare
de
municipiul
Focºani.
De
la
începutul
intervenþiei în aceastã
localitate, a fost
instalat un Punct de Comandã Înaintat. Comuna Mãicãneºti,
ca localitate în sine nu a fost grav afectatã. În schimb, satele
din compunerea sa, Râmniceni, Slobozia ºi Satu Nou au fost
grav afectate de inundaþii. Personal, pe parcursul a 30 de ore,
am condus activitatea în Mãicãneºti, dupã aceea, s-a produs
rotirea detaºamentelor ºi a comenzii.
- Domnule colonel, din prima zi aþi fost în mijlocul
naturii dezlãnþuite. Detaliaþi ceea ce aþi vãzut acolo?
- Este foarte greu de descris în cuvinte. În primele trei
zile am fost în toate localitãþile sinistrate. Bineînþeles, acolo
unde s-a putut intra. Cãci, iniþial, pe Vadu-Roºca nu s-a
putut intra. Eram în localitatea Bilieºti, când aceasta a fost
afectatã. Vedeam cum creºtea apa, care, de la glezne, a ajuns
la genunchi ºi tot urca. Am vãzut cum a ajuns chiar pânã la
acoperiºurile caselor. Totul se acoperea de ape. Vedeam
oamenii pe acoperiºuri, implorând ajutor. Strigau la noi
mãcar sã le salvãm copiii. Pot spune cã, dacã am fi fost
ascultaþi de cãtre populaþie, s-ar fi eliminat pierderile umane.
Atunci când apa era încã micã ºi li s-a cerut sã fie evacuaþi,
aceºtia au refuzat. Cum sã plece? Cui îi lãsau casa ºi animalele? Ne rugam de ei ºi nu vroiau. Odatã cu creºterea
apelor, sarcina de a-i salva a devenit ºi mai dificilã. O parte
din populaþia care nu a vrut sã plece era în vârstã. În unele
localitãþi primãriile nu au avut nimic organizat. A trebuit sã
intervenim noi. Le-am cerut sã ne dea localnici în rol de
cãlãuze, ca sã putem sã identificãm unde erau cei mai
bãtrâni ºi bolnavi. În alte localitãþi, primarii s-au gândit
prima datã la ei apoi la populaþie. Ne-am trezit pe cap cu fel
ºi fel de panicarzi, care, în loc sã ajute, mai mult au îngreunat eforturile noastre. Unii ne cereau sã spargem digurile ca
apa sã se reverse la vecin ºi nu la ei. Alþii sã dãm noi drumul
la curent. Îi duceam cu bãrcile pe înãlþimi, femei ºi copii.
Apoi îi vedeam cã vroiau sã se întoarcã. Motivul era cã nu
au dat drumul la animale. Au fost ºi localitãþi unde s-a
acþionat cu trup ºi suflet, de la primar, pânã la ultimul
locuitor. Oamenii au fost foarte afectaþi. Erau îngroziþi prin
ceea ce au trecut. Unii au pierdut totul. Am vãzut bãtrâni
cãrora nu avea cine sã le dea o canã cu apã. La aceastã datã
noi ne gãsim în faza de sprijin a populaþiei, de refacere a
infrastructurii. S-a vãzut ºi la televizor, o parte din sat se afla
la cârciumã, iar partea cealaltã nu mai ºtia ce sã mai facã.
Militarii care trãgeau ca sã scoatã apa ºi mâlul din curþile

civililor, iar aceºtia nu puneau mâna pe lopeþi. Spun cã nu e
normal.
E un efort comun, atât al localnicilor, cât ºi al militarilor.
Noi trebuie sã îi ajutãm sã iasã din necaz, dar asta, numai
împreunã, ºi nu separat.
- Printre cei afectaþi de aceastã calamitate naturalã sunt
ºi militari care au familii ºi cãmine în localitãþile inundate.
Cum au fost ajutaþi?
- Da, este adevãrat cã ºi printre militarii brigãzii, direct
sau indirect, unii au fost afectaþi de inundaþii. La început, am
încercat sã îi introducem în detaºamentele care interveneau
în localitãþile unde aceºtia îºi aveau familiile. Dupã ce a trecut viitura, în jurul datei de 15 iulie, comandanþii de unitãþi
au primit aprobarea ca, fiecãrui militar care are familie în
zonele afectate, sã i se dea posibilitatea de a merge acasã. Nu
au fost militari din brigadã care sã stea cu teamã în suflet cã
se întâmplã ceva cu familiile lor. Pentru cã, atunci când au
raportat cã sunt dintr-o localitate afectatã, au primit aprobarea sã meargã în zona respectivã. Sigur cã ei s-au dus
prima datã la familiile lor. Vã dau un exemplu. Comandantul B.280 I. are pãrinþii în localitatea Milcovul. El nu a putut
sã ajungã acolo din cauza sarcinilor primite. Cei care au
mers acolo, i-au ajutat familia. Celor care sunt din Galaþi,
Bacãu ºi Brãila li s-au acordat concedii ºi permisii în limita
posibilitãþilor, pentru a merge la ai lor ºi a-i ajuta.
- Ce mãsuri au fost luate pentru prevenirea îmbolnãvirilor militarilor care acþioneazã pentru înlãturarea
urmãrilor inundaþiilor?
- La nivelul întregii brigãzi, prin personalul medical au
fost luate mãsuri profilactice care au fost direcþionate, în
primul rând, cãtre cei care sunt în teren, respectiv, militarii
care au intrat în contact cu populaþia civilã. Mãsura a fost
vaccinarea antitetanos ºi antitifoidicã a militarilor, asigurarea de echipament de protecþie, cizme, mãnuºi ºi mãºti de
protecþie a cãilor respiratorii. Una dintre principalele misiuni
pe care ei le executã în acest moment constã în identificarea
ºi evacuarea animalelor moarte. Ele pot genera un focar de
infecþii. Permanent, personalul medical se aflã printre militari, gata pentru a le acorda asistenþã acolo unde este nevoie.
- Cum apreciaþi efortul depus de militarii brigãzii în aju torarea populaþiei sinistrate?
- Nu pot sã nominalizez. Dacã aº face-o, ar însemna o
mare nedreptate. Toþi au muncit cu abnegaþie. Vã mai dau un
exemplu. Pe data de 15 iulie, la orele patru dimineaþa, eram
la Mãicãneºti. Era nevoie de evacuarea unui bãtrân rãmas
izolat. Am cerut doi voluntari. S-au oferit unsprezece ºi erau
extrem de obosiþi! Este numai un exemplu prin care se poate
arãta cã militarii au înþeles gravitatea situaþiei. Vorbesc
despre oameni care nu dormiserã de 30 de ore, nu despre cei
care veniserã de la odihnã. Militarii au înþeles ºi înþeleg cã
oamenii aceia au nevoie de ajutorul lor ºi cã trebuie sã reziste
ca sã putem merge înainte. Tot personalul brigãzii a înþeles
foarte bine aceastã misiune pe care am primit-o. Am tot
respectul pentru ei.
- Putem spune cã, din partea militarilor brigãzii, a exis tat dãruire ºi devotament?
- Absolut. Nu sunt cuvinte false. Sunt foarte adevãrate.
Dãruire ºi devotament faþã de populaþia civilã, din prima
clipã de când am intervenit în sprijinul ei.
Maior Gabriel PÃTRAªCU

Cugetare la piciorul lãmpii

De curând,
am primit prin
e-mail o micã
povestioarã de
la un prieten. Dupã cum îmi scria el, nu
este povestea lui ºi, în fond, prea puþin
conteazã numele personajelor. Însã, cred
cã ar trebui sã luãm o “pauzã de cugetare”
ºi sã reflectãm puþin, pentru cã, parcã prea
ne-a ticãloºit viaþa în ultimii ani.
Acum douãzeci de ani lucram ca taximetrist
ca sã mã întreþin. Când am ajuns la adresã se
fãcuse douã ºi jumãtate din noapte, clãdirea era
acoperitã de întuneric, cu excepþia unei singure
ferestre de la parter, care era luminatã gãlbui. În
asemenea circumstanþe, mulþi taximetriºti ar
claxona o datã sau de douã ori, ar aºtepta un
minut ºi apoi ar pleca. Dar am vãzut prea mulþi
oameni simpli care depindeau de taxi ca fiind
singurul lor mijloc de transport. Dacã nu mi se
pãrea periculos, întotdeauna mergeam la uºã.
Deci am mers la uºã ºi am bãtut.
“Doar un minut!” rãspunse vocea firavã, a
unei persoane mai în vârstã.
Auzeam ceva fiind tras de-a lungul par-

Poveste de taximetrist

doselii. Dupã o pauzã lungã, uºa s-a deschis. În
faþa mea stãtea o femeie micã de staturã, cam la
optzeci de ani. Lângã ea, o valizã micã de
vinilin. Apartamentul arãta ca ºi cum nimeni
n-a mai locuit acolo de ani de zile: tot
mobilierul era acoperit
cu cearºafuri. Doar într-un colþ stãtea un
panou plin cu poze, peste care era pus un suport
de sticlã.
“Aþi putea sã-mi duceþi bagajul pânã la
maºinã?” întrebã ea.
Am pus valiza în portbagaj, apoi m-am
întors sã o ajut pe femeie. Ea m-a luat de braþ ºi
am mers încet spre maºinã. A continuat sã-mi
mulþumeascã pentru amabilitatea mea.
“Nu e mare lucru!” i-am zis eu. “Doar
încerc sã-mi tratez pasagerii în felul în care aº
vrea ca mama mea sã fie tratatã!”
“Oh, sunteþi un bãiat aºa de bun!” zise ea.
Când am intrat în maºinã, mi-a dat o adresã,
ºi apoi m-a întrebat:
“Ai putea sã mergi prin centrul oraºului?”
“Nu este drumul cel mai scurt!” am rãspuns
eu rapid.
“A, nu conteazã!” spuse ea. “Nu mã
grãbesc. Eu acum merg spre azil...”.
M-am uitat în oglinda retrovizoare. Ochii ei

erau scânteietori...
“Nu mi-a mai rãmas nimeni din familie...” a
continuat ea. “Doctorul spune cã nu mai am
mult timp...”
În tãcere, am cãutat aparatul de taxare ºi
l-am oprit.
“Pe ce rutã aþi vrea sã merg?” am întrebat.
Pentru urmãtoarele douã ore am condus
prin oraº. Mi-a arãtat clãdirea unde lucrase
odatã ca operator pe lift. Am condus prin
cartierul unde ea ºi soþul sãu locuiau când erau
proaspãt cãsãtoriþi. M-a dus în faþa unui magazin cu mobilã, care fusese cândva o salã de bal,
unde obiºnuia sã meargã la dans pe vremea
când era fatã. Câteodatã mã ruga sã opresc în
faþa unor clãdiri sau la colþuri de stradã ºi stãtea
acolo, în întuneric, contemplând în tãcere.
Cerul începu sã se lumineze la orizont, iar
ea mi-a spus dintr-o datã:
“Sunt obositã... Hai sã mergem.”
Am condus în tãcere la adresa pe care mi-o
dãduse. Era o clãdire fãrã pretenþii, ca o casã
ceva mai mare, cu un drum de parcare ce trecea
pe sub o portiþã. Cum am ajuns, au venit doi
oameni spre taxi. Erau atenþi, se concentrau
asupra fiecãrei miºcãri pe care o fãcea femeia.
Am deschis portbagajul ºi am dus micuþa valizã

pânã la uºã. Femeia ºedea deja într-un scaun cu
rotile.
“Cât vã datorez?” a întrebat ea, în timp ceºi cãuta portmoneul.
“Nimic!” am zis eu.
“Dar trebuie sã-þi câºtigi existenþa ºi tu!”
“Nu vã faceþi griji... mai sunt ºi alþi clienþi!”
am rãspuns eu.
Aproape fãrã sã mã gândesc, m-am aplecat
ºi am îmbrãþiºat-o. Ea m-a strâns cu putere.
“Ai fãcut o micã bucurie unei femei în
vârstã!” spuse ea. “Mulþumesc!”
I-am strâns mâna, apoi am plecat. În spatele
meu, o uºã se închisese... Un sunet de parcã
s-ar fi pus capac unei vieþi.
Nu am mai luat alþi pasageri în tura aceea.
Am condus pierdut printre gânduri. Tot restul
zile de-abia dacã mai puteam vorbi. Ce ar fi fost
dacã aº fi claxonat o datã ºi apoi aº fi plecat?
Privind în urmã, nu cred cã am fãcut ceva mai
important în întreaga mea viaþã. Pentru cã s-ar
putea ca oamenii sã nu-ºi aminteascã exact ceea
ce ai fãcut sau ceea ce ai spus, la un moment
dat, dar întotdeauna îºi vor aminti cum i-ai fãcut
sã se simtã!
Locotenent-colonel
Dragoº ANGHELACHE
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“Ei au fost salvarea noastrã!”
Puternicele inundaþii produse în Moldova au adus pentru
oamenii de acolo numai durere, suferinþã ºi jale. Pentru a
înlãtura puhoiul de lacrimi de pe obrajii lor ºi a le reda din
nou speranþa de viaþã, militarii din Brigada 282 Mc. ºi
Brigada 8 Artilerie Mixtã le-au venit în ajutor.

Unii la soare, alþii la sudoare

Târziu, în noapte, ajung la comandamentul Brigãzii 282
Mc. de la Focºani. Aici, grupa operativã, constituitã la
nivelul comenzii Marii Unitãþi se aflã în plinã activitate.
Maiorul Daniel BÎZGAN, ºeful grupei operative îmi face pe
scurt o informare.
“Începând cu data de 12.07.2005, militarii din compunerea brigãzii au intervenit în ajutorul populaþiei sinistrate
din judeþele Vrancea, Galaþi ºi Brãila. Au fost executate un
numãr de aproape 100 de misiuni, care au constat în evacuarea populaþiei din zonele inundate, refacerea digurilor din
localitãþile afectate, prepararea ºi asigurarea hranei pentru
populaþia civilã. Executarea transporturilor a constat în
materiale ºi alimente pentru sinistraþi. De asemenea, militarii au contribuit la asigurarea asistenþei medicale (acolo
unde a fost nevoie), strângerea ºi evacuarea animalelor
moarte ºi la dezinfectarea zonelor afectate. La aceste activitãþi, au participat un numãr de aproape 1.000 de militari ºi
145 de mijloace tehnice de diferite tipuri.”
Soneria prelungã a unui telefon ne întrerupe dialogul. Se
primeºte o nouã misiune pentru brigadã. Afarã începe sã
plouã din nou ºi destul de puternic. Sfântul Ilie Tesviteanul,
patronul ploilor (al cãrui hram va fi a doua zi) îºi face din
plin simþitã prezenþa. Dar numai în cursul nopþii. Ziua care
începe, ne anunþã cã va fi foarte cãlduroasã. Programul de
lucru al unitãþii începe la o orã matinalã, cu mult înainte de
ora stabilitã. Pe platoul de adunare sunt parcate autovehicule
de diferite categorii care aparþin detaºamentelor aflate în
acel moment în rezervã, gata pentru a interveni acolo unde li
s-ar cere. Lângã ele se aflã militari care fac ultimele verificãri. Împreunã cu O.R.P.-ul brigãzii, maiorul Toni ENE ºi
cu colegii de la Ora Armatei, ne punem în miºcare. Primul
loc unde ajungem este Vama FOCªANI. Aici, este constituit un centru
de strângere
a ajutoarelor
pentru sinistraþi. Îi gãsesc în plinã
activitate pe
militarii din
B.469 Log.,
care descarcã materialele ºi alimentele din
TIR-uri, pe
care le triazã, apoi, le îmbarcã în funcþie de necesitãþi în autocamioane
militare. Cãldura face ravagii. Militarii sunt prãfuiþi ºi
transpiraþi. Pe feþe, le citeºti oboseala. Dar, muncesc cu
dãruire. La o distanþã oarecare, un grup de circa 10-12 flãcãi,
echipaþi în bleu-jandarm stau tolãniþi la soare. Nu fac nici un
gest de a da o mânã de ajutor. Singura reacþie pe care o au
este aceea când ne vãd pe noi, cei de la presã. Se ridicã, îºi
aranjeazã þinuta ºi ne aºteaptã. Îmi pare rãu pentru ei. Mã
îndrept cãtre ai noºtri. Dezamãgiþi, colegii (despre care aflu
cã au importanta misiune de a asigura protecþia transporturilor) îºi reiau bronzatul. Plutonierul-major Doru VATRÃ
îmi spune cã sunt de patru zile ºi patru nopþi la muncã. Timp
de odihnã au avut doar o singurã zi. Dar, nu asta conteazã.
Ajutoarele trebuie sã ajungã la sinistraþi. Ei executã ºi transportul ºi descãrcatul acestora în locurile stabilite. Se fac 1214 curse pe zi. Caporalul Daniel ROIBU se aflã în teren de
o sãptãmânã. Acasã a ajuns o singurã datã. ªi atunci a stat
cu telefonul deschis, gata sã plece acolo unde ar fi fost
chemat. Este bine sã ajute. Pentru cã, niciodatã nu se ºtie
unde va lovi din nou natura. Plutonierul-major Gabriel
FRONEA a participat la evacuarea din ape a oamenilor. A
trebuit sã ducã muncã de lãmurire cu ei. Mulþi dintre aceºtia
nu vroiau sã plece din zonã. Au reuºit sã îi convingã pe cei
cu copii. Au intervenit inclusiv în timpul nopþii. Cu ajutorul
bãrcilor, i-au luat de pe acoperiºuri ºi i-au transportat la
camioane. Din localitatea Râmniceni, i-au dus în
Mãicãneºti, unde nu ajunsese încã apa. Îmi spune cã, cel mai
mult, l-a marcat priveliºtea respectivã. Copii desculþi, murdari ºi flãmânzi care se bucurau enorm atunci când primeau
un pachet de biscuiþi. Aveau, atât ei, cât ºi pãrinþii lor o
licãrire de bucurie în ochi pentru cã nu au fost uitaþi ºi cã
armata a venit sã îi ajute. Suferinþa lor le dã celor de la
Batalionul Logistic puterea de a munci în continuare.

Durere ºi (i)responsabilitate

Îi pãrãsim pe cei de la Batalionul 469 ºi ne îndreptãm
cãtre localitatea VADU-ROªCA. De-a lungul drumului izolat pe ici, pe colo, sunt construite vile, adevãrate castele, care
nu sunt afectate în nici un fel. Dar, odatã cu trecerea peste
Milcov, dezastrul îmi apare în faþa ochilor. Sunt imagini
apocaliptice. Culturi întregi culcate la pãmânt, case dãrâmate, garduri rupte, mâl gros de-a lungul drumului. Casele
care au rãmas în picioare poartã sus, lângã acoperiº, urma pe
unde a trecut viitura.
Vegetaþia adusã de pe câmpuri de cãtre viiturã a rãmas
prinsã pe lângã garduri ºi case. În curþi se vede mobilierul
scos din case ºi pus la uscat. Pe garduri (acolo unde au rãmas
în picioare) ºi în copaci sunt întinse covoare, preºuri ºi
lenjerie. Localnicii cu cizme în picioare ºi lopeþi în mâini

scot apa ºi mâlul din case. Privesc imaginile de coºmar ce
defileazã prin faþa ochilor. Nu îmi vine sã cred cã, apa cel
mai bun aliat al omului, a putut sã producã atâta rãu. Oprim
lângã bisericã. Aici activitatea e în toi. Sunt instalate corturi
ale armatei. Localnicii sunt strânºi în numãr mare lângã ele.
Se distribuie alimente, apã mineralã ºi saci cu ajutoare. În
aer, persistã un miros fad, dulceag, de cadavre în descompunere. La poarta bisericii este pus doliu. În localitate au
murit ºapte oameni. Apa ºi mâlul care au venit au acoperit
cimitirul. Morþii au fost îngropaþi în alt sat. Lângã cimitir se
aflã o autobasculantã a armatei. În ea se încarcã cadavrele
animalelor ºi pãsãrilor. Tot cei de la armatã o fac, mai precis, cei de la Batalionul 280 I. Duhoarea este insuportabilã.
Cu toate acestea însã se lucreazã. Civilii sunt lângã corturi.
Au alte interese. Sã ia cât mai mult din ajutoare. Cei mai agi-

taþi sunt tocmai cei care nu au fost afectaþi. Însã, dupã o sãptãmânã, militarii au ajuns sã îi cunoascã. Îi ºtiu pe cei pe
care apa i-a nenorocit. Nu fac compromisuri. Mã apropii de
autobasculantã. Aici un grup de infanteriºti continuã sã
încarce. Sunt plini de noroi. Din când în când îºi ºterg
mâinile pline de nãmol pe stâlpii de beton din apropiere. Sergentul-major Mugurel VLAD îmi spune cã sunt prezenþi în
zonã de la ora 7.00 a dimineþii ºi cã au, ca misiune,
colectarea ºi ridicarea tuturor materialelor care nu mai sunt
folosibile. Are 32 de ani ºi, în viaþa lui, nu a mai vãzut aºa
ceva. Are convingerea cã, ceea ce face el ºi colegii lui, îi va
ajuta pe sãteni. Pe lângã noi trec civili cu diferite preocupãri.
Cãºti pe cap, cizme în picioare (insuportabil de curate).
Noteazã plini de importanþã în niºte registre, diferite date.
Nu pun mâna pe nimic ca sã ajute. Nici nu ar putea. În mâini
au ditamai mãnuºi de protecþie, iar la gurã mãºti de protecþie. Când trec pe lângã basculantã, mãresc viteza. Pe o
stradã alãturatã soseºte o coloanã militarã. Are în compunere
camioane ºi cisterne. Toate sunt încãrcate cu ajutoare ºi apã
potabilã. Locotenentul Marius DINIÞÃ îmi declarã cã se
aflã în localitate cu 50 de militari, care au, ca misiune principalã, sã ajute la reamenajarea centrului localitãþii, în vederea primirii ajutoarelor, distribuirea acestora, precum ºi
prepararea hranei calde pentru populaþia civilã. Concomitent
executã ºi activitãþi de curãþare, degajare a resturilor de la
casele dãrâmate, a leºurilor animalelor. Pentru prevenirea
îmbolnãvirilor militarilor, au fost luate mãsuri de vaccinare
antitifoidicã ºi antitetanos. Cu toþii au la ei mãºti de protecþie. Populaþia percepe pozitiv prezenþa militarilor în zonã.
Însã, întâmpinã dificultãþi în înþelegerea rolului lor acolo.
Oamenii ar trebui sã înþeleagã cã militarii nu pot sã îi ajute
pe toþi dintr-o datã. Trebuie luat totul de la capãt, pas cu pas.
Moralul bãieþilor este bun. Ai noºtri au fost acolo din prima
zi. ªi ceea ce au vãzut nu i-au fãcut sã dea înapoi. Din contrã, sã meargã mai departe. Sã înceapã reconstrucþia.

Casa pãrinþilor

Pe drumul dintre Vadu-Roºca ºi Nãneºti întâlnim cãruþe
ale localnicilor. Sunt pline cu mobilier ºi haine. Oamenii îºi
duc lucrurile în alte zone. Urmãrile inundaþiilor se vãd din

plin ºi aici. Apa bãlteºte printre culturi. Intrãm în Nãneºti.
Depãºim un cort al armatei cu însemnele Crucii Roºii.
Lângã cort, unui bãtrân cu mâneca cãmãºii suflecatã tocmai
i se face o injecþie de cãtre sanitarii militari. În curþi ºi în
case, apa are peste un metru înãlþime. Grupe de militari
lucreazã la evacuarea bunurilor din locuinþe. Lângã ei se aflã
ºi sãtenii. Mã îndrept cãtre un caporal care lucreazã în apa
înaltã pânã la genunchi. Când vreau sã îl întreb cum îl
cheamã ºi din ce unitate face parte izbucneºte în plâns.
Refuzã sã rãspundã. Intrã în curte. Continuã sã care mobilier. Sergentul Ionuþ BODEA din Brigada 8 Artilerie, împreunã cu alþi militari lucreazã în curtea vecinã. Când îl întreb
de ce colegul lor nu vrea sã dialogãm, îmi rãspunde cã, acolo
unde lucreazã, e casa pãrinþilor lui ºi cã ar fi mai bine sã îl

lãsãm cu durerea lui. Împreunã cu alþi camarazi, ajutã localnicii sã îºi salveze lucrurile. Lumea le mulþumeºte pentru
ceea ce fac pentru ei. Unii mai mult, alþii mai puþin. Se uitã
cu duºmãnie la ei. Poate cã, durerea le-a întunecat judecata.
Are convingerea cã o vor duce pânã la capãt. Sã nu se îmbolnãveascã. Cãci, dacã sãnãtate e, totul va fi bine.

Au sãrit la ei...

În localitatea RÂMNICENI, apa acoperã ºoseaua. De
fapt, se aflã la nivelul barei de direcþie a autoturismului de
teren cu care ne deplasãm. Trecem pe lângã o familie care
stã în apã, pânã la brâu, în faþa unui gard care a mai rãmas
în picioare. Casa e lãsatã într-o parte. Au feþe împietrite de
durere. Lângã ei, opreºte un DAC. Din maºinã sar direct în
apã un grup de militari. Se îndreaptã cãtre aceºtia. Unii le
întind pâini, alþii apã mineralã. Sub conducerea unui subofiþer se intrã în curte. Apoi în casã. Se scoate mobilã ºi
lenjerie. Noi mergem mai departe, cãtre centrul localitãþii.
Ajungem lângã bisericã. Aici, un grup de localnici aºteaptã
distribuirea ajutoarelor de cãtre preotul paroh. Mã apropii ºi
intru în vorbã. Îmi povestesc ceea ce au fãcut cei de la
armatã pentru ei. Au venit noaptea ca sã îi scoatã dintre ape,
cu maºini, cu bãrci. I-au salvat pe ei ºi pe copiii lor. Cei care
au înþeles cã e mai bine sã fie evacuaþi, au plecat. Unii însã
au sãrit cu topoarele la militari. Vroiau sã îi lase acolo, sã
moarã lângã animalele lor. “Maicã, îi rugau copiii ãia de la
armatã sã îi salveze. ªi ei nu vroiau. Dacã nu veneau sã ne
scoatã dintre ape, muream înecaþi. Ei au fost salvarea noastrã”. Mã îndrept cãtre ºcoalã unde este instalatã o bucãtãrie
de campanie. Este deservitã de cãtre un grup de militari din
compunerea Batalionului de Infanterie Marinã. Zilnic
preparã 250 de porþii de hranã caldã, atât pentru civili, cât ºi
pentru militari. ªeful grupei, m.m. principal Nicolae
ABRAMOV a participat în 2003 la ajutorarea populaþiei sinistrate din judeþul Tulcea, dar ce a vãzut aici, în Vrancea,
nu suportã comparaþie. Este un om al apelor. Nu a putut sã
creadã cã apa poate face asemenea ravagii. Mirosul puternic
de mâl persistã. Îþi inundã cãile respiratorii. Pe ºosea trece
un autocamion militar încãrcat cu pompe ºi furtunuri. Pe
platformã, militari ºi civili se duc sã evacueze apa din casele ºi curþile celor din Râmniceni.

“Am depãºit situaþia, ajutaþi de armatã”.

Pe ºoseaua principalã a localitãþii Nãneºti cu greu te poþi
deplasa. De-a lungul ei locuitorii ajutaþi de armatã, ºi-au
scos la uscat grânele, mobilierul. Pe garduri sunt puse ºi aici
la uscat haine ºi covoare. Jumãtate din localitate a fost sub
ape. Cei afectaþi împreunã cu militarii încearcã sã elimine
urmãrile dezastrului. Cealaltã jumãtate, cea care nu a fost
afectatã, ori e la primãrie sã primeascã ajutoare, ori la cârciumã. Un civil cu o “jumãtate”, în mânã strigã cãtre un grup
de militari care descarcã ajutoare. “Bãi leat vezi cã nu mi-aþi
salvat porcu’. ªi vã raportez lu ºefu’”. Militarii tac din gurã.
Nu îl bagã în seamã. Pe ºosea, trece o autobasculantã cu
numãr de armatã. Este plinã cu moloz ºi deºeuri animalice.
Din întâmplare, opreºte, preþ de câteva clipe, lângã bãieþii
aflaþi
sub
umbrelã,
la
ºosea. Aceºtia
nu pot rezista ºi
dau bir cu
fugiþii, urmãriþi
de duhoarea ce
se revarsã din
basculantã. În
faþa primãriei
sosesc ºi sunt
parcate autocamioane de la
B. 469 Logistic.
Au adus pâine proaspãtã ºi apã mineralã. Începe descãrcarea
acestora. Participã militari ºi civili. Lângã maºini, opreºte ºi
un car de televiziune. Un cameraman civil începe sã filmeze.
Dintr-o datã, rândurile celor care descarcã alimentele sunt
întãrite de cãtre cei de-a lui Garcea. Rãmâi impresionat de
hãrnicia lor. Dar nu pentru mult timp. Odatã ce cameramanul pleacã, subit ºi ai lui Garcea dispar din zonã. Alimentele
sunt descãrcate în continuare tot de militari ºi civili. Pornim
cãtre Focºani. Pe unde trecem, se poate observa cã viaþa îºi
reia cursul ei. Oprim la sediul prefecturii Vrancea. Suntem
primiþi de cãtre subprefectul Manole MERCA. “Colaborarea
cu militarii din cele douã brigãzi-8 artilerie ºi 282-a fost una
de excepþie. Militarii au fost alãturi de populaþia localã din
primele momente ale producerii catastrofei. Ei sunt ºi acum
în acþiune. Fãrã sprijinul armatei, nu ºtim ce am fi fãcut.
Lumea a fost îngrozitã de ceea ce s-a petrecut. Dar, am
depãºit acest moment, ajutaþi de militarii care au intervenit
peste tot unde li s-a cerut. Vom mai avea însã nevoie de ajutorul lor”, ne declarã reprezentantul prefecturii. Pãrãsesc
sediul. Mã opresc pe trepte ºi privesc lumea care trece.
Toalete de varã, zâmbete, dialoguri vesele. Nimic care sã
trãdeze faptul cã, la câþiva kilometri de ei, s-a produs un
dezastru, cã au murit oameni. Nimic. Singurul zgomot care
face notã discordantã cu respectivul peisaj, este produs tot de
cãtre armatã. Trei camioane pline cu materiale se îndreaptã
spre sinistraþi. Pe platforme, în partea dinapoi , înghesuiþi,
sunt ai noºtri. Au feþele obosite ºi triste. Ceea ce au vãzut,
i-au marcat pe deplin. Au mâinile strânse pe obloane.
Camioanele trec duduind, ducându-i acolo unde ei au fost
prezenþi din primele clipe, deoarece aceºti nãpãstuiþi ai sorþii
sunt de-ai lor, iar durerea lor, a civililor, este ºi durerea militarilor.
Maior Gabriel PÃTRAªCU
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“Mamaia
copiilor”

Crina MATEI a prezentat, în acest an,
Gala de premiere a prestigiosului Festival
Naþional de Muzicã “Mamaia copiilor”, spectacol care a fost transmis în direct la televiziune.
Aproape 70 de micuþi plini de talent au cântat la Mamaia în zilele
de 8, 9 ºi 10 iulie, fiecare încercând sã convingã juriul format din
nume sonore din lumea artei, cã meritã unul dintre cele 13 premii
puse la bãtaie de cãtre organizatori. Telespectatorii au avut ocazia
sã urmãreascã prestaþia celor mai talentaþi copii din þarã.
Sub bagheta “magicã” a respectatei regizoare artistice Doina
ANASTASIU, copiii veniþi la Mamaia au cântat melodii compuse
de nume sonore precum: Dinu Maxer, Gabriela Sauciuc Cicone, Ion
Aldea Teodorovici, Cornel ºi Mirela Fugaru, Andrei Tudor, George
Natsis, Virgil Popescu. Dupã ce ºi-a demonstrat calitãþile vocale în
emisiunea prezentatã de ea, “Cei mai frumoºi ani”, Crina a decis sã
accepte invitaþia organizatorilor Festivalului de a prezenta ceremonia finalã pentru cã: “Mie-mi plac foarte mult copiii. Ei au calitatea
extraordinarã de a-ºi pune tot sufletul într-un proiect artistic, care le
stimuleazã imaginaþia ºi creativitatea ºi le oferã ocazia sã dea tot ce
pot în faþa celor dragi, aflaþi în public”.
De la ºeful Cercului Militar Brãila, domnul colonel (r) Petru
GURÃU, am aflat cã sub îndrumarea doamnei instructor Liliana
TOADER, câþiva copii de pe malul Dunãrii au fãcut o impresie
foarte bunã la malul mãrii. Astfel, Cora Paula VÃCARU, de 10 ani,
a luat premiul special, iar Adrian PERIANU (6 ani), Maria
ENACHE (9 ani) ºi Mihaela ªTEFANIA (9 ani) au câºtigat premiile de la secþiunea conexe.
Cu siguranþã cã, emoþiile puternice ºi lumina reflectoarelor nu
au periclitat cu nimic talentul celor mici de a cânta ºi de a-i încânta pe cei un pic mai mari, aflaþi în salã! (C.F.)

Soarta ironiei,
ironia soartei
Am primit, de curând, cu autograf,
din partea domnului Ananie GAGNIUC
volumul “Soarta ironiei, ironia soartei”
editatã la Ex Ponto, Constanþa 2004. Pentru cã e un caleidoscop umoristic îl las pe
autor sã-ºi prezinte “Autobiografia”.
“Am vãzut lumina zilei în noaptea de
8 spre 9 ianuarie 1955 în satul Comãneºti,
judeþul Suceava ºi, dacã istoria va fi
dreaptã în ceea ce priveºte talentul meu,
acest sat n-o sã-ºi schimbe numele.
Am terminat ºcoala generalã în 10 ani,
împreunã cu tata, care era buldozerist. Notele la clasele I-IV au fost
de 5-10, iar la clasele V-X au fost de 1-4...
Am urmat, apoi, cursurile Bistriþei, ajungând la Câmpulung
Moldovenesc unde am terminat liceul.
La un concurs de sãrituri de la trambulinã, fiind un schior cam
chior, a trebuit sã plutesc douã ore în aer, negãsind pârtie de aterizare. ªi aºa am aterizat la Constanþa, contrazicând unii colegi, care
spuneau cã o sã ajung la marinã când o zbura porcul.
În literatura satiricã ºi umoristicã am intrat cu fruntea ridicatã,
sã nu ating pãmântul.
Mai am trei cãrþi, aflate la trei edituri, care cred cã vor intra în
istoria literaturii române... veºnic nepublicate.
(...) Mulþi susþin cã sunt un scriitor de mare perspectivã. În câteva sute de ani, voi ajunge celebru... (P.I.)

Cartea din vitrinã

La ce ne trebuie Feng Shui?

Chiar aºa, la ce? Ce e aia feng shui? De
când ne-au invadat ºtiinþele orientale, nu mai
ºtim de unde sã le apucãm. La Editura Meteor Press, sub titulatura “Tezaur oriental” au
apãrut nu mai puþin de ºapte lucrãri despre
feng-shui. Acestea sunt: “Feng shui”, “Calendarul chinezesc pentru feng shui ºi cei patru
stâlpi”, “Cei patru stâlpi ai destinului” (de
Raymond Lo), “Feng shui ºi banii” (de Eric
Shaffert), “Cartea despre Tao ºi virtuþile sale”
(de Lao Zi), “Feng shui pentru succes în afaceri” ºi “Feng shui ºi dragostea” (de T. Raphael Simons).
Ce înseamnã feng shui ºi ce vrea de la noi ni se explicã în
prima dintre lucrãrile menþionate. În varianta scurtã, feng shui
înseamnã “a trãi în armonie cu natura”. În varianta mai lungã, feng
shui studiazã influenþa ambientului asupra soartei omului ºi ne
ajutã din plin sã folosim legile naturii pentru a evita sau a minimiza ghinioanele. Altfel spus, dacã nu ºtiþi de ce vi se întâmplã,
ceea ce vi se întâmplã, înainte de a da acatiste ºi de a arunca vina
în stânga ºi în dreapta, luaþi o carte de feng shui ºi cãutaþi în ea
rãspunsurile. Veþi afla cã, dacã patul în care dormiþi e orientat întro anumitã poziþie, atrageþi numai energii negative. De exemplu,
vechii chinezi aplicau metode de feng shui la alegerea locului pentru cimitir. Ei cred cã influenþa forþelor feng shui asupra cimitirelor strãmoºilor vor avea repercusiuni importante asupra
urmaºilor. Tematica acestui volum se continuã în “Cei patru stâlpi
ai destinului”.

Iatã-L deci pe Mântuitorul prin pãrþile Tirului
ºi ale Sidonului, înconjurat de Sfinþii Apostoli ºi
însoþit de alai de oameni (...).
Din mulþime iese deodatã o femeie care Îi zice:
“Ai milã de mine Doamne, Fiul lui David, fiica mea
este rãu chinuitã de demoni...” (Matei 15,22).
Îndatã dupã aceste cuvinte, iubiþi credincioºi,
facem cunoºtinþã cu un Iisus aparte. În loc sã-i
rãspundã femeii sau sã o întrebe mai în amãnunt
despre necazul ei, El merge mai departe tãcând... O
tãcere grea, care se lasã peste întreaga mulþime.
Toþi sunt uimiþi de reacþia neaºteptatã a Învãþãtorului.
Impresionaþi, Apostolii intervin rugându-L:
“Slobozeºte-o cã strigã în urma noastrã” (Matei
15,23).
Slobozirea la care se gândeau Sfinþii Apostoli
era vindecarea fiicei bolnave a acestei femei, cãci
mamele sunt legate ombilical de viaþa copiilor lor,
iar suferinþa acestora este însutitã în inima de
maicã. În cazul de faþã, demonizarea fiicei acestei
femei, era chiar demonizarea ei. Ce se întâmplã
acolo, iubiþi credincioºi, în faþa acelei mãri de
oameni? Se þinea una dintre cele mai impresionante lecþii. Iar noi suntem martorii acestei secvenþe
din pedagogia mântuirii.
(...) La rugãminþile fierbinþi ale acestei femei,
Mântuitorul ar fi putut sã-i vindece fiica pe loc. Dar
efectul nu ar fi fost acelaºi. Adeseori suntem tentaþi
sã vedem în fiecare episod evanghelic câte o istorioarã cu sfârºit fericit. Gândirea noastrã, a oamenilor, are o logicã inerþialã care nu corespunde totdeauna cu logica ºi cu gândirea lui Dumnezeu.
Imediat ce am auzit de nenorocirea femeii,
fiica demonizatã, am scãpat din vedere cã Iisus nu
a venit pe pãmânt cu misiunea de doctor sau de
vraci, nici pentru a vindeca pe ici, pe colo, câte un
olog sau câte un demonizat. (...) Era aceastã femeie

singura nenorocitã din acea mare de oameni? Nu.
Toþi cei de faþã aveau nevoie în egalã mãsurã de
puterea Mântuitorului , ca ºi femeia care striga. (...)
Mântuitorul nu scãpase din vedere faptul cã
era înconjurat de o mulþime de nenorociþi ale cãror
strigãte mute doar El le auzea. Strigãtul femeii era
singurul articulat. Mai era ceva cu strigãtul acesteia. Irita ºi durea în acelaºi timp, creându-lle celor
din jur, implicit Apostolilor, tulburare ca în
prezenþa unui demon (...). Trãind ºi îngrijind de
fiica demonizatã, aceastã femeie va fi luat, fãrã sã
vrea, ceva din urletul de fiarã al fetei bolnave. Mântuitorul a înþeles. Înainte de toate, trebuia sã-ººi vindece ucenicii de acele gânduri stârnite de urletul
mamei îndurerate, gânduri care nu erau neapãrat
iubitoare de aproapele atunci când Îl rugau:
“Slobozeºte-oo cã strigã în urma noastrã.” (Matei
15,23).
Pentru a trezi atenþia israeliþilor, dar ºi pentru a
încerca credinþa femeii, Iisus rãspunse: “Nu sunt
trimis decât la oile cele pierdute ale lui Israel.”
(Matei 15,24)
Atunci credinþa femeii, care nu vrea sã renunþe,
o aruncã la picioarele Mântuitorului: “Doamne,
ajutã-mã!” (Matei 15,25)
În aceastã rugãciune se strânge totul: lacrimi,
rãbdare, umilinþã, spaime ºi toatã credinþa sa în
Hristos. Clocotul de speranþã din sufletul ei începuse sã vibreze în aer. În praful umilinþei din faþa
picioarelor Mântuitorului, femeia câºtigã lupta.
Mântuitorul lucra acum pentru ceilalþi care erau de
faþã: “Nu este bine sã iei pâinea fiilor ºi sã o arunci câinilor” (Matei 15,26).
Niciodatã Hrstos nu folosise cuvinte aºa de
grele faþã de o femeie neajutoratã care Îi cãzuse la
picioare. O strivise în umilinþã.
Ce poate fi mai mãreþ ºi mai sfinþitor în lumea
noastrã pãcãtoasã decât jertfa pãrinþilor pentru

Max Blecher (II)

“Corpul transparent”
din “vizuina luminatã”
“Eram un bãiat înalt, slab, palid, cu gâtul subþire ieºind din gulerul
prea larg al tunicei. Mâinile lungi atârnau dincolo de hainã ca niºte animale proaspãt jupuite. Buzunarele plezneau de hârtii ºi obiecte. Cu greu
gãseam în fundul lor batista pentru a-mi ºterge ghetele de praf, când
veneam în strãzile din “centru””. (Întâmplãri din irealitatea imediatã, p.77)
Înaintea paºilor sãi se înfãþiºa “uliþa murdarã care-ºi întindea mereu
pasta noroioasã. Erau case desfãºurate ca niºte evantaie, altele albe ca
niºte blocuri de zahãr ºi altele mici cu acoperiºul tras peste ochi,
strângând din maxilare ca niºte boxeuri. Întâlneam care cu fân, ori deodatã, lucruri extraordinare: un om prin ploaie, ducând în spate un candelabru cu ornamente de cristal, o sticlãrie care suna ca niºte clopoþei pe
umerii omului, în timp ce picãturi grele de apã se scurgeau de pe toate
faþetele strãlucitoare. În ce consta oare, la urma urmii, gravitatea lumii?”
(p.87)
Posibil ca ea sã fie circumscrisã “în timpul care “nu s-a scurs încã””,
unde “zac toate întâmplãrile, toate sentimentele, toate gândurile, toate
visele care n-au avut loc încã ºi, din care, generaþii ºi generaþii de oameni
îºi vor scoate partea necesarã de realitate, vis ºi nebunie. Imensa rezervã
de demenþã a lumii din care se vor hrãni atâþia visãtori! Imensa rezervã de
reverie a lumii din care vor extrage poeme atâþia poeþi ºi imensa rezervã
de visuri nocturne din care îºi vor popula coºmarele ºi terorile din somn
atâþia oameni adormiþi! Este depozitul necunoscut al realitãþii plin de tenebre ºi de surprize”. (Vizuina luminatã, p. 67)
În timpul care se scurge de la copilãrie la adolescenþã, “existã o complicitate a viciului mai adâncã ºi mai rapidã decât orice înþelegere prin
cuvinte. Ea strãbate instantaneu tot trupul ca o melodie interioarã ºi transformã cu totul gândurile, carnea ºi sângele”. Aceastã complicitate îþi
pãstreazã treaz gândul ºi dorinþa de cunoaºtere; copilãria nu este o
“vizuinã” ascunsã ºi misterioasã, ci una “luminatã”, deschisã oricãrei
priviri în afarã sau în interiorul ei. “În nici un moment al copilãriei - spune
BLECHER - n-am ignorat diferenþa dintre bãrbaþi ºi femei. Poate cã a fost
o vreme când toate fiinþele vii se confundau pentru mine într-o limpeziciune unicã de miºcãri ºi inerþii; nu am nici o amintire exactã despre
aceasta. Secretul sexual a fost totdeauna aparent. Era vorba de un “secret”
cum ar fi fost vorba de un obiect: o masã ori un scaun. Când cercetez însã
cu atenþie amintirile cele mai îndepãrtate, “lipsa lor de actualitate” mi se
releveazã prin înþelegerea greºitã a actului sexual. Îmi închipuiam organele
feminine sub forme eronate ºi actul în sine cu mult mai fastuos ºi mai straniu decât l-am cunoscut cu Clara. În toate interpretãrile însã - greºite ºi
apoi din ce în ce mai juste - plutea inefabil un aer de mister ºi de amãrã-
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Vorbirea prin tãcere

copii? Jertfe nesângeroase dupã exemplul Jertfei
Celei sângeroase a Mântuitorului, cãci toate pleacã
din iubire. Acceptând coborârea de la statura de om
la cea de câine, femeia pare cã Îl învinge pe Mântuitorul în dialog.
Auzind cuvintele femeii: “Da, Doamne dar ºi
câinii mãnâncã din fãrãmiturile care cad de la masa
stãpânilor”, (Matei 15,27) fiecare dintre cei
prezenþi, uitând poate de lege, doreau ca Mântuitorul sã vindece fiica acestei femei care îi
copleºise cu strigãtul iubirii ºi al credinþei.
Umilind aceastã femeie ºi refuzându-ii de la
început iertarea fiicei sale, sub privirile israeliþilor,
Mântuitorul le aratã acestora din urmã felul în care
Legea Veche ar fi trebuit aplicatã. Fãrã sã vorbeascã prea mult, Mântuitorul reuºeºte sã-ii facã sã
înþeleagã pe cei prezenþi nevoia de plinire a Legii
Vechi printr-oo Lege Nouã, în care iubirea sã ia locul
dreptãþii. Finalul acestui dialog este cel aºteptat de
toþi, dar el s-a produs atunci când cei de faþã au
putut pricepe rostul venirii Mântuitorului în lume:
“O, femeie, mare este credinþa ta, fie precum voieºti
(Matei 15,28).
(...) Sã ne întoarcem privirea spre interiorul
sufletelor noastre. Sã privim acolo ºi sã ne întrebãm unde este credinþa noastrã. Dacã vom simþi cã
am pierdut-o, sã cãdem în genunchi ºi, asemeni
femeii din Evanghelie, sã ne rugãm: “Doamne,
ajutã-mi!”
Iar de vom gândi cã avem credinþã destulã, sã
fim convinºi cã acela care ne-a sugerat acel gând
avea glas de demon ºi strigãt de fiarã. Sã ne rugãm
necontenit pentru alungarea celui rãu din cugetele
noastre. ªi când ne vom simþi eliberaþi, sã ne
apropiem “cu fricã de Dumnezeu, cu credinþã ºi cu
dragoste” de Sfintele Taine ale Bisericii, care ne
sunt cãlãuzã ºi garant al mântuirii.
Preot Niculae CONSTANTIN,

Sceptrul ºi candelabrul, Ed. Ministerului Administraþiei ºi Internelor, Bucureºti, 2004, pag.151-155

ciune, ce ºi-a desãvârºit lent consistenþa ca un tablou de pictor pornit de
la schiþe informe”. (Întâmplãri din irealitatea imediatã, pp.20-27)
Pãrãsirea copilãriei printr-o alunecare sinuoasã ºi imprevizibilã în
adolescenþã aduce transfigurãri ale sufletului. Astfel “ceea ce ar fi trebuit
sã fie o amplificare ºi mereu crescândã fascinaþie a fost pentru mine un ºir
de nemulþumiri ºi de reduceri crunte la banal; evoluþia continuã a lumii ºi,
pe mãsurã ce lucrurile se organizau în jurul meu, aspectul lor inefabil dispãrea, precum o suprafaþã lucioasã care se abureºte”. (p.28) Pentru ca în
final, “viaþa mea” sã fie “o informitate în plus în pasta de evenimente a
lumii, amorfã în totalitatea ei ºi indistinctã. Este pustietatea întâmplãrilor
din lume care înconjoarã orice viaþã, ºi orice viaþã rãmâne singuraticã ºi
izolatã în acest desãvârºit deºert de fapte care mereu ºi mereu se petrec”.
(Vizuina luminatã, p. 71)
În vasta ºi liniºtita “pustietate a întâmplãrilor” unde “oamenii din jurul
meu apãreau niºte biete fiinþe de compãtimit pentru seriozitatea cu care
erau mereu ocupaþi ºi credeau naiv în ceea ce fac ºi ceea ce simt” exista o
“singurã fiinþã” care trãia contrariul. Doar ea “înþelegea aceste lucruri ºi
pentru care aveam o admiraþie plinã de respect: era nebuna oraºului. Ea
singurã în mijlocul unor persoane rigide ºi umplute pânã în vârful capului
cu prejudecãþi ºi convenþii, ea singurã îºi pãstrase libertatea de a þipa ºi de
a dansa pe stradã când vroia. Umbla zdrenþuitã pe strãzi, roasã de jeg,
ºtirbã, cu pãrul roºu vâlvoi, þinând în braþe cu o tandreþe maternã o lãdiþã
veche plinã cu coji de pâine ºi cu diferite obiecte culese prin gunoaie. Îºi
arãta sexul trecãtorilor cu un gest ce dacã ar fi fost întrebuinþat în alt scop
ar fi fost numit “plin de eleganþã ºi stil”. Ce splendid, ce sublim este sã fii
nebun! Îmi spuneam eu, ºi constatam cu neînchipuitã pãrere de rãu cât de
puternice obiceiuri stupide familiare ºi ce zdrobitoare educaþie raþionalã
mã despãrþea de libertatea extremã a unei vieþi de nebun. Cred cã cine
n-a avut acest sentiment este condamnat sã nu simtã niciodatã veritabila
amploare a lumii”. (Vizuina luminatã, pp.41-42)
“Veritabila amploare a lumii” poate fi trãitã prin lucrurile simple ºi
închipuite altfel decât aratã realitatea; de pildã, iatã “un gramofon de apã”
unde “notele plouã dupã cum heruvimii fãinii cântã din trompete de fãinã
în timp ce elefantul meu ºi-a încurcat trompa într-o spiralã fãrã sfârºit fãrã
punct ºi fãrã virgulã, fereastra s-a desfãcut din zid ºi a plecat în lume drum
bun cãci iatã desenez altã fereastrã”. (Poem grotesc, vol. Corp transparent)
Cum însã “modestia arivistului este suprema lui voluptate”, iar în
apropierea noastrã “se gãseºte totdeauna cineva care în mijlocul unei
tãceri generale sã rosteascã cu voce tare o prostie”, “este destul de trist cã
azi mulþi scriitori care coboarã din “turnul lor de fildeº”, vin de acolo plini
de venin ºi de oarbe pasiuni politice ºi aduc în marea dezbatere socialã,
confuzii, obscurantisme ºi intoleranþe - în locul cuvântului reconciliator pe
care toþi îl aºteptãm de la ei. Este destul de trist - da - când “intelectualii”
provoacã pasiuni ºi violenþe, într-o vreme când numai de pasiuni ºi violenþe nu ducem lipsã”. (Cu D.M.Blecher - un interviu).
Adrian MAJURU

15 iulie

Ziua Mãrcii Poºtale

Pentru pasionaþii de filatelie, data de
15 iulie reprezintã ziua în care, în urmã
cu 147 de ani, apãrea prima marcã poºtalã
emisã, în Sud-Estul Europei, de cãtre
principatul Moldovei.
Vestitul ºi preþiosul “Cap de bour” a
apãrut în 1858, cu cinci ani înaintea
primului timbru emis de Imperiul
Otoman.
Astfel, aceastã datã a devenit Ziua
Mãrcii Poºtale Româneºti, fiind marcatã
în fiecare an prin lansarea unor emisiuni
cu diverse tematici de mare interes pentru
filateliºti.
Anul acesta, Romfilatelia, societatea
specializatã în emiterea ºi comercializarea mãrcilor poºtale româneºti, a
sãrbãtorit aceastã datã importantã în
filatelie prin lansarea festivã, vineri 15
iulie 2005, la Muzeul Marinei Române
din Constanþa, a unei emisiuni filatelice
intitulate: Nave Militare Româneºti, ce se

doreºte a fi un omagiu adus
Marinei Militare moderne
de la a cãrei constituire se
împlinesc 145 de ani.
Aceastã emisiune este
alcãtuitã dintr-un bloc de
patru timbre care reprezintã
imaginea a patru dintre cele
mai importante nave ale
Marinei Militare Române ºi
anume:
fregata
“Mãrãºeºti”;
monitorul
“Mihail Kogãlniceanu”;
coverta “Contraamiral Horia Mãcelariu”;
precum ºi nava-ºcolã “Constanþa”. Pe
plicul “Prima zi a emisiunii” este ilustratã
nava-ºcoalã “Mircea”.
Emisiunea filatelicã a fost lansatã de
cãtre doamna Cristina POPESCU,
preºedintele - director general Romfilatelia.
La eveniment au participat: prefectul

judeþului Constanþa; reprezentanþi ai corpului diplomatic acreditat la Constanþa;
conducerea Muzeului Marinei Române;
preºedintele
Federaþiei
Filatelice
Române; membri ai Asociaþiei Filatelice
Constanþa; conducerea ºi membrii Ligii
Navale Române, dar ºi reprezentanþi ai
mass-media.
Locotenent-colonel(r)
Daniela LEONTE

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

Un amalgam de ideologie comunistã
ºi expansionism þarist de modã veche
(urmare din numãrul trecut)
Percepþiile ºi interpretãrile date
discursurilor ºi propagandei comuniste
devin “cadrul conceptual pentru a justifica
opunerea practicã la expansionismul sovietic”. În plan politic, Administraþia SUA
lanseazã doctrina Truman (11 martie 1947)
care, în esenþã, prevedea “susþinerea
popoarelor libere care rezistã încercãrilor
de aservire din partea unor minoritãþi înarmate sau presiunilor venite din exterior”. La
22 mai 1947, preºedintele Truman a semnat
legea prin care SUA devenea lider în cruciada anticomunistã. În baza acesteia, ajutoare materiale ºi militare au sosit în Grecia
pentru forþele regale în lupta cu gherila
comunistã. În plan geopolitic ºi geostrategic, a fost lansat Planul Marshall ºi strategia
Conteinment- ului.
La mai puþin de trei luni de la lansarea
doctrinei Truman, secretarul de stat G.Marshall, într-un discurs rostit la Harvard, a
lansat un plan economic pentru a ajuta
Europa sã-ºi redobândeascã sãnãtatea economicã, scoþând-o astfel din criza de care ar
fi putut sã profite miºcarea comunistã în
interesul Moscovei. Subsecretarul de stat în
Ministerul Economiei avertiza Administraþia printr-o notã din 5 martie 1947, cã
“pentru Franþa ºi Grecia, se putea prevedea

cã, dupã cãderea economicã, avea sã
urmeze preluarea puterii de cãtre comuniºti;
fãrã un ajutor american de proporþii, starea
se va înrãutãþi, atât de fãrã speranþe încât se
va ajunge la un al treilea rãzboi mondial”.
Nu putem ºti cu siguranþã dacã Stalin
sesizase ceea ce era în curs sã se întâmple
sau fãcea un joc viclean, însã, dupã optsprezece luni de impas ºi întâlniri tot mai
tensionate ºi pline de suspiciuni de o parte ºi
de alta, l-a invitat pe secretarul de stat
George Marshall la o întâlnire (25 aprilie
1947), în cursul cãreia, a subliniat cã el
dãdea o mare importanþã unui acord general
cu Statele Unite.
Întrucât interlocutorul sãu îºi exprima
pesimismul în legãturã cu perspectivele
relaþiilor internaþionale - dupã eºecul foarte
probabil la acea datã al Conferinþei
miniºtrilor de externe ai celor Patru Mari
Puteri asupra Tratatului cu Germania,
desfãºuratã la Moscova în perioada 10 martie - 24 aprilie 1947 - Stalin a afirmat cã ar
fi greºit sã se interpreteze într-un mod tragic divergenþele noastre actuale. Momentele
de impas ºi confruntãrile, susþinea liderul
sovietic, “nu erau decât împingerile ºi
îmbrâncelile de început ale forþelor de
recunoaºtere”. Stalin a spus interlocutorului
sãu cã se mai putea ajunge la un compromis
în “toate chestiunile principale” ºi a insistat

cã “era nevoie sã avem rãbdare ºi sã nu
devenim pesimiºti.”
La întoarcerea sa de la Moscova, Marshall a declarat, într-o alocuþiune radiofonicã adresatã naþiunii, cã “devin evidente
forþele dizolvante. Pacientul este tot mai
slãbit, în timp ce medicii se sfãtuiesc. De
aceea nu cred cã avem voie sã aºteptãm un
compromis datorat epuizãrii.” Toate forþele
Administraþiei Truman au ajuns la
înþelegerea cã noul program de întrajutorare
economicã trebuia lansat imediat. Calculul
politic sau eroare de percepere în comunicarea la vârf între Moscova ºi Washington?
La o conferinþã de presã, din 12 iunie
1947, Marshall a daclarat cã oferta este valabilã pentru “toate þãrile la vest de Asia”.
Sovieticii au perceput acest mesaj, prin care
se invitau ºi þãrile din sfera lor de influenþã,
ca pe o penetrare economicã a SUA în spaþiul de interes propriu, recunoscut anterior
prin înþelegeri bi ºi multilaterale.
Reacþia Moscovei nu a întârziat sã aparã
mai întâi pe canalele mass-media ºi discursuri politice. Într-un comentariu apãrut în
ziarul moscovit, “Pravda”, în ziua de 16
iunie, propunerea americanã era calificatã
ca fiind, în fapt, “identicã cu planul Truman
de amestec în treburile interne ale altor
state.” Agenþia TASS respingea, printr-o
declaraþie din ziua de 29 iunie 1947, orice

idee a unui plan de ansamblu, afirmând cã
problemele economice interne sunt de competenþa popoarelor suverane înseºi. Câteva
zile mai târziu, ministrul de externe sovietic
Molotov afirma cã þãrile care vor accepta
planul Marshall vor fi plasate sub control ºi
vor pierde - pentru a satisface nevoile ºi
dorinþele unor mari puteri - independenþa
lor economicã ºi naþionalã.
În planul acþiunii politice în sfera de
interes a URSS, reacþia a fost durã ºi brutalã. În primul rând, Moscova a cerut guvernelor est-europene, sub presiuni, sã-ºi
retragã acordurile sau sã refuze de a participa la Planul Marshall. Pe 9 iulie 1947,
guvernele iugoslav ºi bulgar au refuzat participarea. Ultimul, dupã ce radio Moscova o
anunþase deja. A doua zi au fãcut declaraþii
asemãnãtoare Cehoslovacia ºi Ungaria,
Polonia ºi Finlanda. Guvernul român, prin
declaraþia ministrului afacerilor strãine,
Gheorghe Tãtãrescu, refuza invitaþia precizând cã aplicarea Planului Marshall “va
duce fatal la rezultate care vor însemna, pe
de-o parte, o ºtirbire a independenþei pe care
þãrile Europei vor ºi trebuie sã o pãstreze cu
privire la politica lor economicã, iar pe de
altã parte o imixtiune în afacerile interne ale
acestor þãri.”
Cristiana MARIN

Mãrturii

Primãvara de la Praga, în viziunea generalului A. M. Maiorov
Situaþia se precipitã

S-a hotãrât sã se amâne o acþiune militarã directã ºi, de câteva luni, ea a fost consideratã ca una dintre alternative, în cazul
evoluþiei defavorabile a evenimentelor. La aceasta, a contribuit ºi
vizita din luna mai a lui A.N Kosîghin, la Praga, care, realizând
bilanþul vizitei, a fost obligat sã recunoascã popularitatea primului secretar al CC al PCC, A. Dubcek, ales în ianuarie 1968, personificare a cursului spre înnoire; acelaºi Kosîghin s-a convins
de fragilitatea poziþiilor celor care la Moscova erau consideraþi
parteneri mult mai de încredere.
În cursul lunii iunie, pe teritoriul Cehoslovaciei au avut loc
exerciþii militare pe scarã largã ale statelor Tratatului de la
Varºovia cu numele de cod “ªumava”, care, în esenþã, au devenit
o formã sui generis de presiune politicã, cu atât mai mult cu cât,
în decursul unei întregi luni de la terminarea manevrelor,
unitãþile militare - cu efective de câteva mii de militari - nu au
pãrãsit cu nici un chip teritoriul cehoslovac, în pofida evidentei
nemulþumiri a gazdelor. Însufleþiþi de prezenþa trupelor sovietice,
“ortodocºii” din PCC, nemulþumiþi de liberalizare, au încercat sã
treacã la contraofensivã ºi sã preia iniþiativa. Acest lucru a fost
observat ºi de cãtre militarii sovietici. “Staþionarea militarilor
sovietici în teritorii din Cehoslovacia, conferã încredere în poziþiile lor, activiºtilor de partid, sociali ºi celor din armatã”, a
raportat atunci, la Moscova, Maiorov1. Dar, mai târziu, încercând sã-ºi determine, în memorii, propria sa relaþie cu cele petrecute în jurul RSC, în iunie 1968, a remarcat cã “îngrijorãrile
privind o posibilã evoluþie dramaticã s-au diminuat; se simþea în
toate consecvenþa ºi fermitatea conducerii noastre politice ºi militare superioare”2.
Liniºte deplinã însã nu era ºi, desigur, pe mãsura continuãrii
manevrelor, îngrijorarea sporea. Petrecând în Cehoslovacia nu
puþine zile, pe perioada manevrelor pe scarã largã, generalii
sovietici, în frunte cu mareºalul I. I. Iakubovski, au ajuns la concluzia cã spiritul de luptã al Armatei Populare Cehoslovace
(APC) este redus. Chiar noul preºedinte al Cehoslovaciei,
bãtrânul general Ludvik Svoboda, stimat de militarii sovietici,
asistând la unul dintre exerciþiile demonstrative, i-a calificat, în
sinea sa, pe compatrioþii sãi “ºveigi”. Dacã, în ceea ce priveºte
capacitatea combativã a Armatei Populare Cehoslovace era evident cã nu se afla la înãlþime, despre o oarecare pregãtire politicã
ºi de partid, în accepþiunea militarã sovieticã, nici nu putea fi
vorba. Generalii sovietici erau pur ºi simplu ºocaþi, vãzând tãieturi din jurnale semipornografice pe zidurile uneia dintre cazãrmi în locul portretelor conducãtorilor partidului. De aceea, în
conversaþiile cu ofiþerii sovietici, din când în când, militarii
cehoslovaci, inclusiv activiºtii de partid, susþineau vehement
avantajele socialismului democratic, luând în râs regulamentele

Armatei Roºii,
punând întrebãri
“provocatoare”,
plângându-se de
calitatea scãzutã
a avioanelor militare sovietice ºi
de
incorecta
interpretare de
cãtre “Pravda” a
situaþiei
din
Cehoslovacia,
exprimându-ºi
nemulþumirea
privind inegalitatea
schimburilor economice ºi arãtânduse nedumeriþi în
legãturã
cu
staþionarea militarilor statelor
membre
ale
Pactului de la
Varºovia
în
Cehoslovacia
dupã terminarea
manevrelor militare. Spre marea
nemulþumire a militarilor sovietici, ziarul “Rudé pravo” a
comentat critic comportamentul militarilor sovietici, zorind
URSS sã-ºi retragã militarii, iar ºefii “înverºunaþi” ai aripii
drepte a PCC - participantul la rãzboaiele civile din Spania ºi
China, F. Kriegel, ºi liderul miºcãrii din ilegalitate din timpul
celui de-al doilea rãzboi mondial, I. Smrkovski care suferise o
condamnare ºi în timpul lui Masaryk, ºi în timpul ocupaþiei germane ºi în timpul lui Gottwald - s-au pronunþat în mod deschis
împotriva prelungirii ºederii pe pãmânt cehoslovac a militarilor
strãini. În cadrul Armatei Populare Cehoslovace au fost adunate
în mod legal semnãturi în sprijinul manifestului celor “2.000 de
cuvinte” documentul-program al “intelighenþiei opoziþioniste”.
La mitingurile cu participarea militarilor cehoslovaci au apãrut
pancarte cu inscripþia “Ruºilor, acasã!” ºi, pe deasupra, la toate
serviciile de intendenþã ale Armatei Populare Cehoslovace au
fost înlãturate toate unitãþile sovietice de aprovizionare înainte
încã de ieºirea de pe teritoriul cehoslovac.
Generalilor sovietici li s-a pãrut extrem de revoltãtor faptul

cã, în Cehoslovacia, conducãtorii politici ºi comisarii, în loc sã
le inculce soldaþilor ideile “internaþionalismului proletar”, dimpotrivã, “corupeau” armata, propovãduind calea cehoslovacã
deosebitã spre socialism, mult mai “democraticã” decât în URSS
sau în altã parte. Concluzia care se desprindea din toate acestea
era clarã: “aºa-numita democratizare” a APC a mers atât de
departe, încât “noi vom risca sã pierdem un aliat de nãdejde de
pe una din cele mai importante direcþii strategice. Dupã opinia
noastrã, starea multor unitãþi ºi formaþiuni ale APC nu corespunde situaþiei internaþionale actuale complexe ºi a celei critice din interiorul RSC”, a raportat Maiorov la Moscova.3
Aleksander S. STÎKALIN
Traducere ºi adaptare
asist. univ. Laurenþiu CONSTANTINIU
Preluare din buletinul Arhivelor Militare Române
“Document”, anul VIII, nr. 1 (27) din 2005
www.mapn.ro/arhivele_militare
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ªTIRILE DE LA
ANANOVA
Roboþii-jokey mânã cãmilele

Qatarul a organizat prima cursã de cãmile în care patrupedele sunt mânate de roboþi. ªapte roboþi-jokey au luat parte
la întrecerea Al Shahaniyya Camel Racecourse din Doha. Oficialii cursei au spus cã evenimentul a fost încununat de succes.
Cursele cu roboþi-jokey au fost iniþiate dupã ce au fost interzise
cele cu copii. Cursele de cãmile sunt cel mai popular sport în
þãrile din Golf, iar copiii sunt preferaþi ca jokey pentru cã au o
greutate mai micã. Interdicþia a fost introdusã deoarece copiii
erau trataþi ca sclavi de cãtre angajatorii lor.

Discovery nu se împiedicã
de buturuga micã

NASA spune cã recentele probleme tehnice nu pot amâna
lansarea navetei spaþiale Discovery. O fereastrã de vizitare
acoperã cele douã panouri termice deteriorate din partea inferioarã a navetei, inginerii spunând, la începutul lunii, cã au
înlocuit deja panoul, aceasta fiind o procedurã de rutinã. Misiunea navetei Discovery este prima de la pierderea navetei
Columbia cu cei ºapte astronauþi ai sãi, în februarie 2003. Misiunea navetei este de a transporta pãrþi din echipamentul cu
care se va asambla Staþia Spaþialã Internaþionalã (ISS - International Space Station).

Atenþie la Supermaimuþe!

Oamenii de ºtiinþã atrag atenþia cã noile experimente pe
maimuþe le pot face un creier apropiat de cel uman, îndepãrtându-le de cel normal, animal. În experimentele de ultimã
orã, cercetãtorii au injectat celule de creier uman în fetusuri de
maimuþe cu scopul de a studia efectele.
Un înalt comitet al oamenilor de ºtiinþã din SUA a solicitat
impunerea de restricþii în astfel de cercetãri, spune site-ul Web
australian www.news.com.au. Potrivit sursei citate, aceºtia considerã cã efectul studiilor respective nu poate fi prevãzut ºi
poate produce indivizi cu o inteligenþã “superanimalã”. Înaltul
comitet al studierii comportamentului animal - juriºti, filozofi,
bio-eticieni ºi cercetãtori în neurologie - au stabilit cu patru ani
în urmã monitorizarea numãrului de experimente sino-umane.
Aceste proceduri, cunoscute ca hibride umano-primate, implicã
combinarea de celule, þesuturi ºi ADN uman ºi de maimuþã.

Sânii pot fi consultaþi de roboþi

Consulturile pentru prevenirea maladiilor specifice sânilor
vor putea fi efectuate cu ajutorul unei mâini robotice.
Revista “New Scientist” informeazã cã examinatorul
robotic pentru sâni combinã ultrasunetele cu un simþ tactil artificial. Realizatorii, de la Universitatea de Stat din Micigan,
SUA, spun cã aparatul va permite medicilor sã examineze
pacientele cu ajutorul unei telecomenzi, “de la celãlalt capãt al
lumii”. Mâna roboticã este telecomandatã cu o mãnuºã
“kinestezicã”, fiecare deget fiind conectat la un dispozitiv
“miºcare-tactil”. Astfel, miºcãrile mâinii operatorului sunt
mãsurate ºi trimise prin computer la mâna artificialã, care le
imitã în timp real. Braþul are încorporat un senzor cu ultrasunete ºi trei camere de luat vederi. Realizatorii considerã cã
trebuie sã mai treacã încã cinci ani pânã când prototipul va
putea fi produs în serie.

Delfinii se cheamã între ei pe nume

Delfinii îºi dau nume unul altuia atunci când sunt puºi în
pericol ºi trebuie sã acþioneze împreunã.
Cercetãtorii de la secþia de mamifere marine a Universitãþii
din St. Andrews au folosit dispozitive sofisticate de ascultare
pentru a înregistra sunetele emise de cãtre delfini. În acest fel,
au descoperit cã delfinii folosesc “semnale de recunoaºtere”
care sunt “la fel de variate ca ºi numele oamenilor”. Doctorul
în biologie Vincent JANIK, conferenþiar la universitate, citat de
publicaþia britanicã “Scotsman”, a afirmat cã “Aceste animale
trãiesc în condiþii de întuneric, frig ºi înaltã presiune. În astfel
de mediu este foarte important ca ei sã aibã un sistem de legãturã fiabil”.
Descoperirile sale au fost dezvãluite cu ocazia unei expoziþii la Royal Society din Londra. “Delfinii au ceva asemãnãtor
numelor. Consider însã cã numele sunt specific umane,
deoarece un nume îþi este dat de cãtre pãrinþi, ceea ce nu se
întâmplã în cazul delfinilor”, a mai adãugat el. “Ceea ce fac ei
este sã asculte sunetele din jurul lor ºi vreau sã vã anunþ cã au
un sistem destul de sofisticat”.

China face
cel de-al doilea zbor
cu oameni în spaþiu
Potrivit unor
declaraþii oficiale,
preluate în presã,
China va efectua cel
de-al doilea sãu zbor
uman în spaþiu la
începutul
lui
octombrie. Dupã succesul de acum doi ani
al rachetei Shenzhou
V, care a dus la bord primul taikonaut (cosmonaut, în limba chinezãn.red) în spaþiu, China repetã intenþia sa de a continua programul de
explorare spaþialã în toamna aceasta.
La bordul urmãtoarei capsule, Shenzhou VI, va pleca ºi un eºantion
de spermã de porc, cercetãtorii voind sã studieze efectul microgravitaþiei
asupra lichidului seminal. Pentru aceastã experienþã, a fost folosit un
porc cu un pedigri specific. Agenþia de ºtiri Xinhua informeazã cã este
vorba de rasa Ronghang, renumitã pentru calitatea cãrnii sale.
În octombrie 2003, Yang Liwei, pilotul în vârstã de 38 de ani, a fost
primul chinez trimis în spaþiu. El a petrecut peste 21 de ore pe orbita circumterestrã în capsula navei Shenzhou V, China devenind astfel cea dea treia þarã (dupã Rusia ºi SUA) care a trimis un om în spaþiu. (D.A.)

Cercetãtorii
ar putea crea un
creier artificial
Compania International Business Machines (IBM) a
încheiat un acord de colaborare cu o echipã de cercetãtori
elveþieni pentru a crea primul model de creier artificial, au
anunþat, oficialii grupului american.
Cercetãtorii sperã cã modelarea creierului la nivel celular va oferi noi perspective asupra funcþionãrii celui mai
complex organ al corpului uman.
Scopul imediat este acela de a modela neocortexul, care
reprezintã 85% din masa creierului uman ºi care deþine centrii vorbirii, ai capacitãþii de învãþare, ai memoriei ºi ai
gândirii complexe.
Extinzând munca ºi asupra altor zone ale creierului,
cercetãtorii sperã sã obþinã, în cele din urmã, un model artificial al creierului uman, care sã funcþioneze cu ajutorul
computerului.
Henry Markram ºi echipa sa de la Ecole Polytechnique
Federale de Lausanne, din Elveþia, vor utiliza, în urmãtorii
doi ani, computerul Blue Gene, al IBM, pentru a crea un
model funcþional tridimensional al neocortexului.
Markram a precizat cã proiectul este unul dintre cele mai
ambiþioase din domeniul neurologiei, întrucât existã sute de
mii de parametri care trebuie luaþi în calcul.
Sistemul Blue Gene care va fi instalat la universitatea de
la Lausane va funcþiona cu o vitezã maximã de cel puþin
22.800 de miliarde de operaþiuni cu virgula mobilã pe
secundã, echivalentul a 22,8 teraflop. În urmã cu cinci ani,
nici un computer din lume nu putea depãºi un teraflop. (P.I.)

Trinity, cu trei sãptãmâni înainte de Hiroshima
Cu 60 de ani în urmã, pe 16 iulie 1945,
oamenii de ºtiinþã implicaþi în proiectul
Manhattan asistau, cu uimire ºi spaimã, la
prima explozie a unei bombe atomice. Testul lui Trinity, organizat în cel mai mare
secret în deºertul Alamogordo, în New
Mexico, într-o regiune denumitã “Drumul
mortului” (Jornada del Muerto), a demonstrat puterea acestei arme redutabile.
În dimineaþa zilei de 15 iulie, bomba
“Little Boy” era îmbarcatã pe cuirasatul
Indianapolis cu destinaþia insula Tinian din
Pacific. La 6 august, bomba era largatã pe
oraºul japonez Hiroshima.
Cercetãtorii implicaþi în proiectul Manhattan au început, în 1942, punerea la punct
a bombei atomice, în plin rãzboi împotriva
Germaniei naziste ºi a aliaþilor sãi. În iunie
1945, erau gata douã bombe: una cu uraniu
(“Little Boy”) ºi alta cu plutoniu (“Fat
Man”, largatã pe Nagasaki la 9 august).

Întrucât, dispuneau de un excedent de plu- bomba atomicã, pentru obþinerea unei victoniu, cercetãtorii au organizat un test.
torii mai rapide de cãtre Statele Unite. În
La “ground zero” a fost instalat un turn Deºertul Alamogordo a rãmas ca amintire
metalic în vârful cãruia a fost plasatã un crater vitrificat cu un diametru de 800 de
bomba. La ora 05.30 cerul era luminat de o metri. (D.A.)
luminã extrem de puternicã, iar cercetãtorii,
adãpostiþi la 10 km depãrtare, vedeau prima
ciupercã atomicã din istorie. Robert Oppenheimer, ºeful proiectului Manhattan, a citat
atunci un celebru text sanscrit, BhagavadGita: “Am doborât moartea, cel mai mare
distrugãtor din lume”. Un alt membru al
echipei,
Kenneth
Bainbridge, i-a spus
cã “suntem cu toþii
niºte pui de lele”.
Mai mulþi memVICTORIA – în latinã, prenumelui german „Gesina /
bri ai echipei i-au
Josina”.
cerut preºedintelui înseamnã „învingãtoarea”.
VIORICA – tot din latinã,
ZOE – „cea vitalã”, în
Truman sã nu
însemnând
„viorea”.
limba greacã „zoi”.
foloseascã în Japonia
ZINA – prescurtare a
Cristina FRATU

PROVENIENÞA
NUMELOR DE BOTEZ

Protecþia reþelelor de calculatoare

Sisteme de detectare a intruziunilor

Duºul poate provoca tulburãri cerebrale

Potrivit unui studiu, cei care fac duº cu regularitate, pot
avea afecþiuni cerebrale. Oamenii de ºtiinþã considerã cã respiraþia într-un mediu cu o concentraþie scãzutã de mangan proprie
apei pulverizate de duº, poate afecta totuºi sistemul nervos.
Doctorul John SPANGLER, de la University School of
Medicine din Wake Forest, Carolina de Nord, SUA, care a condus studiul, afirmã cã “dacã rezultatele noastre vor fi confirmate, vor avea implicaþii profunde asupra tuturor naþiunilor
lumii. Manganul inhalat ajunge mai repede la creier decât dacã
este asimilat odatã cu mâncarea sau cu bãutura. Celulele nervoase ale mirosului reprezintã calea cea mai scurtã prin care
toxinele pãtrund în creier. Acelaºi drum îl foloseºte ºi manganul.”
Echipa dr. SPANGLER a calculat, în urma studiilor fãcute
pe animale, doza de mangan pe care oamenii o absorb zilnic, la
un duº de 10 minute. Dupã un deceniu de duºuri fãcute într-un
mediu cu apã ce conþine mangan, copii sunt expuºi la doze de
trei ori mai mari decât cele necesare pentru a face depozite în
creierul ºobolanilor. Adulþii, care au fãcut duº o perioadã mai
îndelungatã, au aceste depozite cu 50% mai mari, se specificã
în studiu.
Locotenent-colonel Dragoº ANGHELACHE
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Mãsurile de securitate implementate
de cãtre administratorii de reþele pentru
prevenirea atacurilor asupra echipamentelor pe care le gestioneazã sunt din ce
în ce mai diversificate. Cu toate cã cea mai
sigurã reþea este una izolatã, amplasatã
într-o încãpere încuiatã, folosirea unui
echipament sau software adecvat mãreºte
considerabil nivelul de protecþie al reþelei.
Pe lângã sistemele antivirus ºi firewall
mai existã ºi sistemele de detectare a
intruziunilor sau IDS (Intrusion Detection
Systems),complementare acestora, a cãror
sarcinã principalã este de a monitoriza per-

manent reþeaua (sistemul) ºi de a stabili
dacã este sau nu atacatã. Acestea intervin
atunci când avem de a face cu un utilizator
autorizat cu intenþii mai mult sau mai puþin
distructive. A interveni în timp real ºi a
executa operaþiunile ce se impun în cazul
detectãrii unui atac înseamnã a ºti ce s-a
întâmplat, a cunoaºte foarte bine sistemul
gestionat, rezultanta acestor cunoºtinþe
fiind minimizarea eventualului timp de
inactivitate a serviciilor oferite clienþilor.
Sistemele de detectare a intruziunilor
sunt unelte care îndeplinesc trei funcþii
esenþiale: de monitorizare, de detectare ºi
de alarmare în cazul unor atacuri din interiorul sau exteriorul reþelei. Ele ajutã
administratorii în securizarea ºi monitorizarea reþelelor împotriva atacurilor ºi
breºelor de securitate.
Pentru a înþelege mai bine ce sunt IDSurile, gândiþi-vã la alarmele de apartament
ce se instaleazã pe uºi, pe ferestre, rolul lor
fiind de a declanºa un semnal sonor în
momentul în care un hoþ pãtrunde în casã.
Sistemele de detectare a intruziunilor
prezentate lucreazã în mod asemãnãtor, ele
analizeazã în permanenþã traficul din reþea
sau log-urile (fiºiere de evenimente) staþiei

(1)

monitorizate ºi reacþioneazã la detectarea
unor elemente considerate necorespunzãtoare funcþionãrii în parametrii optimi. Ele
se apropie foarte mult de analizoarele de
protocol sau de cele de log-uri de sistem.
Caracteristicile principale ale unui IDS
sunt: examinarea în detaliu a pachetelor
care circulã în reþea ºi monitorizarea
fiºierelor sistem; regulile (semnãturile
atacului) folosite în verificãrile efectuate
asupra fluxului informaþional; identificarea
activitãþilor neautorizate; generarea unei
alerte administratorului de reþea în vederea
stabilirii mãsurilor ce se impun.
Printre acþiunile executate de un astfel
de senzor de detectare a intruziunilor sunt:
alarmarea printr-un mesaj cãtre un server
dedicat; eliminarea pachetelor necorespunzãtoare; resetarea conexiunilor.
Deciziile acestor instrumente se
bazeazã, fie pe analiza traficului (prin compararea pachetelor cu o colecþie de patternuri ce alcãtuiesc baza de date cu semnãturi
sau reguli), fie pe starea de “normalitate”
a reþelei. Unii producãtori de IDS-uri grupeazã semnãturile în douã categorii: de
atac ºi informaþionale.
Lt. ing. Ion Cãtãlin CÂRSTEA
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SHOWBIZ
Lisa Stansfield The Moment
Pe “The Moment”, cel mai recent
album semnat de Lisa Stansfield, fanii
pop-ului “nefabricat “ vor gãsi 10 piese
noi, plus un cover al clasicei “When
Love Breaks Down”.
Baladele în dulcele stil “r’n’b” specific Lisei nu lipsesc, doamna Stansfield abordând o combinaþie de soul ºi pop care îi stã
bine, cu atât mai mult cu cât producþia îi aparþine lui
Trevor Horn (cunoscut pentru colaborãrile sale cu Rod
Stewart, Paul McCartney, Tina Turner sau Pet Shop
Boys). Tema principalã a albumului este o cercetare a
relaþiilor dintre oameni, temã pe care Lisa o considerã o
sursã inepuizabilã de inspiraþie.
Ceea ce aduce nou albumul “The Moment” este producþia care pune excelent în valoare, atât calitãþile vocale
ale Lisei, cât ºi maturitatea compoziþiilor.
CD Tracklist:
01. Easier
06. Lay Your Hands on Me
02. Treat Me Like a
07. The Moment
Woman
08. If I Hadn’t Gotten You
03. When Love
09. Take My Heart
Breaks Down
10. Love Without a Name
04. Say It to Me
11. Takes a Woman to
Now
Know
05. He Touches Me

WHY GO?
Pentru aniversarea de 10 ani,
cei de la Faithless au pregãtit nu
doar un turneu mondial, un CD ºi
un DVD GREATEST HITS, ci ºi un
single nou pentru fanii din toatã
lumea.
“WHY GO?” este numele celei
mai noi piese semnate Faithless, o
ocazie perfectã de a înþelege încã o datã de ce Maxi Jazz
& Co sunt de ani de zile aclamaþi ca fiind “the biggest,
and most consistent, band in dance music”. Pentru
“WHY GO?”, duo-ul britanic cunoscut ca Faithless a
cooptat-o pe ESTELLE, una din marile talente ale hiphop-ului din UK. Debutând în 2004 cu un album excelent primit de public ºi de criticã, ESTELLE a fost
neaºteptat de repede aclamatã ca reginã a hip-hop-ului
britanic, ceea ce i-a convins ºi pe cei de la Faithless.
Într-adevãr, se pare cã ESTELLE a fost alegerea perfectã
pentru single-ul aniversar, al cãrui clip îl veþi putea
urmãri în curând.
“WHY GO?” este o piesã clasicã pentru Faithless, cu
un bass obsedant ºi elemente de chitarã flamenco care,
împreunã cu Maxi Jazz ºi Estelle, ne face sã ne gândim
cã hit-ul este un candidat serios la titlul de imn dance al
verii 2005.

MARIAH CAREY ªI-A
ARÃTAT SÂNII PE SCENÃ
Pop-starul Mariah Carey a
avut un nefericit “accident”, în
timpul unui show TV din Germania, acolo unde rochia cântãreþei a lãsat sã i se vadã un
sân.
Momentul
jenant,
asemãnãtor cu incidentul anterior, a cãrui protagonistã a
fost, anul trecut, Janet Jackson, a fost oarecum atenuat
de directorul de producþie. Prompt, acesta a stins
luminile în platou, iar telespectatorii germani au cam
rãmas cu buza umflatã, fiind privaþi de priveliºtea live a
nurilor artistei. Mariah s-a dus în spatele scenei, ºi-a
aranjat rochia ºi s-a întors pentru continuarea showului, evident, cu lumina aprinsã. Da, dar ce pãcat!
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Hitman ºi Tomb Raider - în curând
Hitman: Blood Money ºi Tomb Raider: Legend vor apãrea la începutul lui 2006, Eidos
motivând cã are nevoie de mai mult timp pentru
a perfecþiona producþiile.
ªi, dacã mai urmeazã o amânare ce se va
întâmpla? Poate cã Agentului 47 îi va creºte
barba aºteptând ºi se va înfunda în prima
crâºmã din drum, la o masã cu S.T.A.L.K.E.R ºi
Duke Nuke’em. Forever!

SiN ia drumul Steam-u
ului

Ritual Entertainment ºi Valve
au dat mâna
tovãrãºeºte ºi au
decis sã lanseze
SiN prin intermediul Steam.
Noul SiN va fi
lansat în episoade a câte 6 ore de joc, perioada
dintre lansãri fiind de 3-4 luni. Primul episod
va apãrea în iarnã. Astfel, colonelul John R.
Blade va lãsa cârnaþii în farfurie ºi va înfige
furculiþa în Elexis Sinclaire, ºefa corporaþiei militare SinTek, în general, ºi savanta nebunã, în
particular. Dorinþa sa cea mai fierbinte este sã
refacã umanitatea dupã propriul gust aberant.

☺

☺

Un ardelean iese cu capra pe câmp ºi
se întâlneºte cu un oltean, care zice:
- Unde te duci cu boul ãsta?
- Ce bou, mã, nu vezi cã-i caprã?
- Da’ nu cu tine vorbeam!

☺

Doi ardeleni intrã într-un bar. Ion îl
întreabã pe Vasile:
- No, mã, ce eºti aºa de supãrat?
- Abia aºtept sã ajung acasã ºi sã rup
chiloþii muierii.
- Pãi ce ai, mã, cu chiloþii femeii?
- Aºa mã strâng cã de-abia pot mere
cu ei pe stradã...

☺

- Gãinile astea sunt de la noi sau din
strãinãtate? întreabã un ardelean la piaþã.
- Dar de ce vã intereseazã? Vreþi sã le
mâncaþi sau sã le þineþi de vorbã?

☺

În tren, pasagerii cãtre un ardelean:
- Trage geamul, tataie, cã e tare rece

CONFORT

Battlefield 2 fix EA o face de oaie!

EA a dat drumul temutului patch pentru
Battlefield 2 ºi rãu a fãcut! Leak-urile de memorie au nãpãdit tot ce-au prins, cu o voracitate
pe care numai gândacii din Regie o au! În fine,
singura soluþie a deºtepþilor de la EA a fost reinstalarea jocului ºi promisiunea cã un hotfix va
veni ceva mai încolo, când or avea ei chef.
ªi, ca porþia de aroganþã sã fie completã,
amintim ºi despre rezolvarea gãsitã de geniile
neînþelese ºi în cazul bug-ului cuibãrit pe
serverul dedicat de Linux (bug ce cauzeazã un
frumos crash-to-desktop la fiecare schimbare a
hãrþii): server de Windows. Varianta în cauzã
presupunea cu 50% mai multã memorie decât
Linux-ul, plus licenþa de Windows aferentã.
Pânã la urmã, comunitatea a scos-o la capãt, în
ciuda ajutorului dat de EA, prin eliminarea
transmiterii statisticilor la finalul unei hãrþi.

CERERI
MANEVRAT

GREU
DIFERENÞÃ
(abr.)

afarã.
Ardeleanul trage geamul:
- Na, acu’-i mai cald afarã?

☺

Un vânãtor intrã într-un magazin de
specialitate ºi întreabã:
- Aveþi pantaloni de
camuflaj?
- Avem, domnule, dar
nu-i gãsim!

SCUND

DIETÃ
SPORTUL
ALB

2. Cine a iniþiat construirea Museionului ºi a Bibliotecii
din Alexandria?
3. Când a fost întemeiat oraºul Rhodos, capitala insulei cu
acelaºi nume?
4. Cãror arhitecþi ºi sculptori vestiþi datorãm construirea
Mausoleului din Halicarnas?
☺
5. Care a fost prima fabricã de automobile din lume?
Un bãrbat merge cu lif- 6. Cine a spus: “Numai epocile extraordinare produc
tul. La un moment dat, intrã
o femeie. Dupã douã etaje, oameni extraordinari”?

☺

femeia opreºte liftul, se uitã
cochet la el, îºi dezbracã
bluza ºi sutienul ºi le aruncã
pe jos.
- Hai, fã-mã sã mã simt
femeie.
Bãrbatul se gândeºte
puþin, îºi dezbracã cãmaºa, o
aruncã pe jos ºi spune:
MESERIA
VÃCARULUI

GRUPURI

COSTICÃ
(dim.)

SÃTEAN

MÂNDRU

INDIVID
MÃIESTRIE
OCROTIT

CARTE DE
VALOARE

ECHIPÃ
ITALIANÃ
CAP DE
EFIGIE!

MULÞUMIT

☺

Soþul:
- Îþi promit cã te fac cea
mai fericitã femeie din lume.
Soþia:
- Când pleci?

PREGÃTIT

DIZOLVAÞI

- Hai, spal-o ºi calc-o!

Avantaje ºi dezavantaje
în cãsãtorie:
Avantaj - þi se aduce micul dejun la
pat.
Dezavantaj - în fiecare zi de cãtre
aceeaºi persoanã!
Cristina FRATU

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

☺

REDUCERE

DIVERSITATE

JOC
SUSÞINUT
DE US
NAVY
Succesul
(?) lui America’s Army le-a
dat idei ºi
celorlalþi
yankei în uniformã ºi uite cã US Navy scoate
din joben (sau mai bine zis, din gamelã) un nou
joc gratis ºi numai bun de downloadat. Navy
Training Exercise: Strike and Retrieve este noua
metodã de-a prosti americanii înspre drumul
înrolãrii, îndoctrinãrii ºi apãrãrii patriei pe alte
meleaguri decât alea natale, ca ºi afiºele cu
Uncle Sam constipat care nu convingeau pe
nimeni. În esenþã, jocul te trimite la plimbare
dupã un avion scufundat ºi documentele lui
secrete , având tot timpul pe creier inamicul
hotãrât sã ajungã înaintea ta, creaturi acvatice
agresive, teren dificil ºi alte bonusuri demne de
un Arcade în toatã regula. Dar, ce nu face americanul pentru un brainwashing reuºit? (C.F.)

- Care e noul tip de ruletã 1. ªtiþi ale cui planuri s-au aplicat pentru construirea
ruseascã?
oraºului Alexandria ºi în ce loc?
- Sã zbori cu MIG 21!

VACANÞÃ CU “EX-UL”
Dupã un divorþ zgomotos, Pamela
Anderson ºi Tommy Lee fac vara aceasta
plajã în Hawaii. Ei sunt împreunã,
chipurile în vacanþã. De asemenea, cei
doi îndrãgostiþi sunt însoþiþi în paradisul
plajelor exotice de cãtre cei doi bãieþi ai
lor, Brandon ºi Dylan. Blonda supersexy,
care acum are respectabila vârstã de 31 de ani, s-a reîntors la fostul sãu soþ în urmã cu puþin timp, dupã ce
încercase sã aibã alte câteva relaþii, care însã nu s-au
dovedit puternice ºi nu au trecut proba timpului. Se pare
cã nici unul dintre foºtii amanþi nu a caftit-o aºa cum
numai iubitul ei o face!
Cristina FRATU

Concluzia e clarã: nu jocurile afecteazã
creierul, ci munca în cadrul EA. Pãziþi-vã!

DE LA LUME ADUNATE...

Ardeleanul se întoarce
de la spitalul unde bunica
familiei fusese internatã
în stare gravã.
- Ei, care-i baiul? îl întreabã cei deacasã, nerãbdãtori sã afle veºtile.
- No, bine, rãspunde ardeleanul.
Doctorii spun cã a ieºit din crizã...
- Asta-i fain! exclamã cineva.
- ... ºi a intrat în comã. Ce-o fi asta
numai doctorii ºtiu!

TRACTEAZÃ
VAGOANE

Confruntarea dintre cei doi va avea loc în
Freeport City, o combinaþie de San Francisco,
Tokyo ºi New York. Alãturi de Blade, jocul
aduce în gaºca bãieþilor buni pe Jessica Cannon (foarte inspirat nume!), specialistã în
stealth, ºi pe JC, hacker profesionist.

PUSE ÎN
RAMÃ!
MACAZ

Rãspunsurile testului 13 (177)
1. Templul Artemisei din Efes, dupã incendiu, a fost
reconstruit dupã planurile arhitectului Dinocrate, devenit
mai apoi arhitectul lui Alexandru cel Mare ºi autor al
planului oraºului Alexandria din Egipt. Realizarea sculpturilor ºi decoraþiunilor noii construcþii a fost încredinþatã
marelui sculptor grec Scopas, iar altarul a fost opera celebrului Praxitele.
2. Horea (1730 - 1785), unul dintre conducãtorii rãscoalei populare din Transilvania, din 1784, se numea de
fapt, Vasile Ursu Nicolae, porecla venindu-i de la faptul
cã ºtia sã “horeascã”, adicã sã cânte din fluier.
3. Sursele istorice ºi literare, greceºti ºi latine, au utilizat
în
descrierea
construcþiei
cuvintele
“kremastos”(lb.gr.) ºi “pensile”(lb.lat.) care au o dublã
semnificaþie: un obiect sau construcþie “suspendate”, care
atârnã sau un obiect (construcþie) susþinut pe coloane ºi
arcade la o anumitã înãlþime. În mod firesc, cea de-a doua
semnificaþie a termenilor este ºi cea corectã.
4. Dacã în vremea lui Ptolemeu II Philadelphul (285 247 î.Ch.) Biblioteca din Alexandria deþinea 400.000 de
papirusuri, în timpul lui Caesar ea dispunea de 900.000 de
papirusuri ce reprezentau o inestimabilã bogãþie intelectualã a civilizaþiei întregii lumi antice. Alãturi de
papirusuri, în bibliotecã mai existau ºi lucrãri gravate pe
pietre subþiri, provenite din Bretania sau pe lamele de
cupru, aduse din India.
5. În anul 353 î.Ch., Mausol moare ºi Artemisa,
sfâºiatã de durere, porunceºte arhitecþilor sã înalþe în
mijlocul oraºului Halicarnas, capitala satrapiei Caria, un
edificiu funerar în memoria soþului ºi fratelui ei mult iubit.
Construcþia a durat patru ani. Între 353 ºi 349 î.Ch., fiind
întreruptã de moartea Artemisei, dar continuatã ºi
isprãvitã din ordinul fratelui reginei - deci ºi fratele lui
Mausol - Hidricus.
6. I. HELIADE-RÃDULESCU, III, 435.
Selecþie realizatã de locotenent-colonel Ion PAPALEÞ

RÃSPUNSUL
INTEGRAMEI DIN NUMÃRUL TRECUT
C, L, M, C, N, SOLICITARE, MOTORIZAT,
MUCENIC, TE, NÃRI, UGER, PILAFURI, M, CITEÞI, CI,
IAZURI, IAN, RAR, LATRÃ, DETAªAMENT.
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Armata
e la datorie!

Ziua Imnului

Traficul rutier a fost reluat pe podurile provizorii de la
Mãrãcineni, situate la 800 de metri distanþã de podul principal,
care fãcea legãtura între Muntenia ºi Moldova ºi care s-a
prãbuºit în urmã cu douã luni, din cauza debitului mare al râului Buzãu, miercuri searã (20.07.2005). Acestea fuseserã
închise cu o sãptãmânã în urmã.
Circulaþia autovehiculelor a fost deschisã chiar de cãtre
ministrul Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului,
Gheorghe DOBRE, care s-a urcat, personal, într-o macara ºi a
testat rezistenþa podurilor de la Mãrãcineni. Traficul rutier uºor
a fost reluat pe douã din podurile de la Mãrãcineni, al treilea
pod fiind dezafectat. La ora apariþiei acestei ºtiri, traficul rutier, mai uºor de 3,5 tone, pe podurile de la Mãrãcineni a fost
reluat deja, pietonii urmând sã circule pe aceleaºi douã poduri
pânã la ridicarea celui de-al treilea obiectiv militar provizoriu.
Preºedintele Traian BÃSESCU a inspectat de câteva ori pânã
acum zona podului principal de la Mãrãcineni, pentru a se
asigura cã lucrãrile de reabilitare a obiectivului se desfãºoarã
într-un ritm alert, conform dispoziþiilor. Preºedintele a fost ºi la
podurile militare provizorii unde a fost informat cã problema
semnalatã, la începutul sãptãmânii, de oamenii nemulþumiþi cã
trebuie sã achite transportatorilor de maxi taxi douã bilete - unul
pânã la podul militar provizoriu ºi altul dupã ce trec podul ºi iau
un alt microbuz - a fost rezolvatã. În timpul penultimei vizite
efectuate la Mãrãcineni, Traian BÃSESCU s-a declarat
nemulþumit cã lucrãrile de refacere a podului principal peste
râul Buzãu evolueazã încet ºi cã numai o parte dintre muncitori
lucreazã. Tot atunci, BÃSESCU le-a cerut, din nou, în mod
expres, responsabililor de ºantier sã facã în aºa fel încât podul
de la Mãrãcineni sã fie redat traficului pânã la 1 noiembrie.
În urmã cu ceva timp, cele trei poduri militare ridicate la
Mãrãcineni au fost afectate de o altã viiturã puternicã dupã ce
debitul râului Buzãu a crescut la o cotã record pentru ultimii
zece ani, astfel cã, circulaþia rutierã pe aceste poduri provizorii
a fost întreruptã, fiind permis doar traficul pietonal.

Integrare europeanã

Principalele instituþii europene

Curierul

INTERACTIV
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Curtea de Justiþie a Comunitãþii Europene
Curtea de Justiþie are competenþa de soluþionare a litigiilor în
care se constituie ca pãrþi state membre, instituþii comunitare,
întreprinderi sau persoane fizice.
Curtea are rolul de a menþine echilibrul între prerogativele
instituþiilor comunitare, pe de-o parte, ºi între prerogativele conferite Comunitãþii Europene ºi cele pãstrate de statele membre, pe
de altã parte. În exercitarea atribuþiilor sale de revizuire, Curtea
este deseori chematã sã hotãrascã în probleme de naturã constituþionalã sau de importanþã economicã majorã.
Curtea de Justiþie numãrã 25 de judecãtori ºi 8 avocaþi generali. Judecãtorii ºi avocaþii generali sunt numiþi de guvernele
statelor membre, de comun acord, pentru un mandat de ºase ani,
cu posibilitatea de reînnoire. Ei sunt aleºi din rândul juriºtilor de o
incontestabilã independenþã ºi competenþã profesionalã.
Judecãtorii îl aleg la rândul lor pe Preºedintele Curþii pentru
un mandat de trei ani ce poate fi reînnoit. Preºedintele conduce
lucrãrile Curþii ºi prezideazã audierile ºi dezbaterile. Avocaþii generali acordã asistenþã Curþii în îndeplinirea atribuþiilor sale,
prezentând în ºedinþele deschise, în condiþii de completã imparþialitate ºi independenþã, avize referitoare la speþele judecate de cãtre
curte. Atribuþiile lor nu trebuie confundate cu cele ale unui
procuror sau ale unei asemenea alte oficialitãþi - fiind vorba, în
acest caz, de rolul Comisiei de a veghea asupra intereselor Comunitãþii.
Dupã aderarea la UE, România va avea un judecãtor la Curtea
Europeanã de Justiþie ºi, cel puþin unul, la Curtea de Primã
Instanþã.
Comitetul Economic ºi Social
Comitetul Economic ºi Social (CES) este organismul consultativ european în cadrul cãruia sunt reprezentate diversele categorii de activitãþi economice ºi sociale. Comitetul are rolul unui
forum de dezbatere ºi reflexie, atât la nivelul european, cât ºi la
nivelul statelor membre.
CES este format din 317 membri ce reprezintã patronatul,
muncitorii, agricultorii, întreprinderile mici ºi mijlocii, comerþul ºi
asociaþiile meºteºugãreºti, cooperativele, societãþile de întrajutorare, profesiunile liberale, consumatorii, organizaþiile pentru
protecþia mediului, familiile, ONG-urile cu caracter “social” etc.
CES are trei misiuni fundamentale:
- sã ofere consultanþã celor trei mari instituþii (Parlamentul
European, Consiliul UE ºi Comisia);
- sã asigure o mai mare implicare/contribuþie din partea societãþii civile la iniþiativa europeanã ºi sã consolideze o Europã
apropiatã cetãþenilor ei;
- sã sporeascã rolul organizaþiilor ºi asociaþiilor societãþii
civile în þãrile nemembre (sau grupuri de þãri), iar, în acest scop, sã
promoveze dialogul organizat cu reprezentanþii acestora ºi sã constituie organisme similare în zonele vizate (“dezvoltare instituþionalã”): Europa Centralã ºi de Est, Turcia, þãrile EUROMED, ACP
ºi MERCOSUR etc.
România va avea, dupã aderarea la UE, 15 membri din 344,
câþi vor fi dupã extinderea cu 27 de membri (conform Tratatului de
la Nisa).
Locotenent-colonel Ion PAPALEÞ

Ocupând un loc aparte în simbolistica unei þãri, Imnul Naþional se situeazã
în sfera superioarã a spiritualitãþii unui
popor, acesta ocupând în primul rând un
loc distinct în creaþia literarã ºi muzicalã
a acestuia.
Cântec solemn, simbol al unitãþii ºi
identitãþii naþionale, Imnul Naþional al
României este, potrivit Constituþiei,
“Deºteaptã-te române” (art.2, alin.3).
Poezia “Un rãsunet” cunoscutã ºi
sub titlul “Deºteaptã-te române” (având,
la origine, unsprezece strofe) a devenit,
la scurt timp dupã apariþia sa, marºul
revoluþionarilor ardeleni. Având în
vedere forþa ideilor pe care acest marº le
exprimã, Nicolae Bãlcescu l-a caracterizat ca o adevãratã marseillezã
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româneascã, atât în timpul revoluþiei la
1848, cât ºi dupã aceea. Acest cântec
care s-a constituit ºi într-un adevãrat
imn al revoluþionarilor paºoptiºti, a circulat în mai multe variante.
În timpul Rãzboiului de Independenþã (1877-1878) ºi a celor douã
rãzboaie mondiale, precum ºi o bunã
perioadã de timp din regimul comunist
versurile Imnului “Deºteaptã-te
române” au fost interzise public, ele
însã n-au putut fi scoase din conºtiinþa
poporului român. Aºa se face cã muzicienii noºtri l-au mediatizat sub diferite
forme ce pãreau a fi neutre ca semnificaþie ideologicã.
Acest vechi cântec patriotic a
revenit în actualitate în primele ore ale
Revoluþiei din 1989, fiind consacrat mai
apoi, în mod oficial, prin legea fundamentalã a þãrii - Constituþia - Imn
Naþional al României”.

Fregata “Regina Maria”
Fregata
“Regina Maria”
a ancorat luni,
25.07.2005, la
ora 11:00, în
dana militarã a
P o r t u l u i
Constanþa. În
prezenþa
preºedintelui Traian BÃSESCU s-a desfãºurat ceremonialul de întâmpinare a navei. Comandorul Sorin
LEARSCHI care, de fapt, este comandantul celeilalte
fregate, “Regele Ferdinand”, a prezentat onorul.
Fregata a fost preluatã printr-un acord încheiat în
2003 între Guvernul României ºi Regatul Unit al Marii
Britanii ºi Irlandei de Nord. Nava a trecut, în ultimele
luni, printr-un proces de modernizare, urmat de efectuarea unor probe în marº pe mare. (P.I.)

Martor la “potop”

“ARMATA ROMÂNILOR”
Nu mai este nevoie sã afirm cã eu nu
sunt ziarist în adevãratul sens al cuvântului, ci doar unul dintre cei care, din când în
când, face unele exerciþii în domeniu,
numite de mine demersuri jurnalistice.
Cã-mi place sã scot în evidenþã, în special,
ceea ce este frumos prin unitãþile în care
merg iar e adevãrat, dar ca sã scriu despre
modul aparte ºi deloc original în care se
comportã natura câteodatã, sincer nu-mi
place. ªi totuºi...
Cam dintotdeauna mi-am trãit viaþa ºi
mi-am desfãºurat activitatea de-a lungul ºi
de-a latul bazinului Râului
Siret, parcurgând, practic, pe
timpul a zeci ºi zeci de exerciþii,
aplicaþii, culesuri de recolte,
toate vãile râurilor ce se revarsã
în acesta: Bârladul, Trotuºul,
Putna, Milcov, Râmna, Râmnic.
De la Adjud la Galaþi ºi de la
Fãlciu la Soveja nu existã ºosea
pod, baraj de acumulare pe care
sã nu fi trecut cel puþin o datã.
În decursul anilor m-am întâlnit
în fel ºi chip cu locuitorii multora dintre localitãþile care au
devenit, peste noapte, cunoscute de cãtre întreaga þarã,
respectiv Garoafa, Mirceºti, Rãstoaca,
Cosmeºti,
Nãmoloasa,
Nãneºti,
Mãicãneºti, Tudor Vladimirescu ºi altele.
Natura s-a mai comportat ciudat ºi a
lovit fãrã cruþare ºi în alþi ani, aºa cã nu de
puþine ori, am intervenit cu militarii mei la
dezãpeziri, la consolidãri de diguri, la
reparaþii de drumuri, dar niciodatã nu
m-am gândit cã se poate ºi mai rãu, deºi nu
prea duc lipsã de imaginaþie.
Luni, 11 iulie 2005, aflându-mã în misiune, am strãbãtut drumul ce leagã Galaþiul de Focºani, admirând cu o imensã
bucurie peisajul deosebit de armonios ce
se întinde de-o parte ºi de alta a celor trei
elemente vitale pentru aceastã parte de
þarã: Râul Siret ºi ºoseaua ºi calea feratã
Galaþi-Tecuci. Am vãzut, de asemenea, cu
satisfacþie, satele din apropierea

Focºanilor, constatând starea specificã a
unei zile normale de varã. Nimic, dar absolut nimic, nu prevestea nenorocirea ce
avea sã vinã doar peste 20 de ore. Îi
mulþumeam lui Dumnezeu cã aceste
meleaguri fuseserã pãzite de urgia naturii.
Dar nu a fost sã fie. Pe la ora 1.00 a
nopþii de 11 spre 12 iulie, cerul a început
sã se reverse peste judeþele Bacãu, Vrancea
ºi Galaþi. Dimineaþa localitãþile Brãila,
Galaþi, Oneºti, Comãneºti erau sub ape. La
prânzul zilei de 12 iulie deja, de la Miercurea Ciuc la Adjud, de la Tulnici la

Focºani, de la Adjud la Focºani, nu mai
erau la locul lor nici un pod sau podeþ. În
toatã zona de sud a Moldovei nu mai existau pâraie ºi râuri, ci numai fluvii.
Încetul cu încetul, veºtile rele ne
soseau din toate pãrþile. Rând pe rând,
râurile Milcov, Trotuº, Putna, Râmnic s-au
umflat ºi au lovit cu furie totul în calea lor.
Pânã seara au fost înghiþite de ape localitãþile din apropierea Municipiului
Focºani. Podurile de la Garoafa, Putna,
Rãduleºti, au devenit impracticabile.
Legãtura rutierã ºi feroviarã între Focºani
ºi nordul Moldovei a fost întreruptã. Situaþia devenea din ce în ce mai criticã.
Treptat, treptat cele douã mari unitãþi
din Focºani, Brigada 282 Mecanizatã ºi
Brigada 8 Artilerie Mixtã (ce bine cã
existã!) au fost alertate, dar deocamdatã,

Guvernul a alocat fonduri
pentru refacerea
infrastructurii
Guvernul a alocat 50 de milioane lei
(500 de miliarde lei vechi) pentru lucrãrile
de refacere a infrastructurii dupã inundaþiile din luna iulie, cele mai multe dintre
contracte fiind deja atribuite firmelor de
construcþii în urma unei selecþii de oferte.
“În una dintre ultimele ºedinþe de
Guvern am primit 500 de miliarde de lei ºi
am fãcut ºi o rectificare internã în vederea
începerii lucrãrilor de reconstrucþie”, a
declarat, agenþiei
MEDIAFAX, ministrul Transporturilor, Construcþiilor ºi
Turismului, Gheorghe DOBRE.
Oficialul Ministerului Transporturilor,
Construcþiilor ºi Turismului (MTCT) nu a
putut preciza ce sume vor fi necesare pentru lucrãrile de reconstrucþie, însã a
recunoscut cã repararea infrastructurii va
fi un proces de duratã.

“Acum se
fac calculele.
Proiectanþii
încã lucreazã
pentru a oferi,
atât
soluþiile
tehnice, cât ºi
pentru calculul sumelor necesare. Deocamdatã, pentru soluþiile provizorii, sursele provin din bugetul ministerului. Pentru
lucrãrile mari, avem discuþii cu instituþiile
financiare, rãspunsul acestora fiind unul
pozitiv”, a adãugat ministrul DOBRE,
precizând cã unele lucrãri, mai ample, vor
dura un an, un an ºi jumãtate.
Guvernul a aprobat majorarea deficitului bugetului de stat pe 2005 cu suma de
717 milioane lei (7.170 miliarde lei
vechi), dupã ce a adãugat venituri
bugetare suplimentare de 300 milioane lei
(3.000 miliarde lei vechi) ºi a crescut cheltuielile cu 1.017 milioane lei (10.170 miliarde lei vechi).
În ceea ce priveºte modul de acordare
a contractelor de reconstrucþie a infrastructurii, ministrul a precizat cã în astfel

din cauza ploii, ce fãcea imposibilã orice
deplasare, doar se pregãteau pentru ce
avea sã urmeze.
De ce-mi era cel mai fricã se întâmplase în prima parte a nopþii de 12 iulie.
Lacul de acumulare de pe Siret, de la
Cãlimãneºti, judeþul Vrancea nu a mai
putut þine apa ºi a început operaþiunea de
deversare a surplusului de apã în albia
Siretului. În câteva ore, în aval, Siretul
arãta ca Dunãrea. Automat, Siretul s-a
revãrsat în Putna, Râmnic ºi Trotuº; Putna
în Milcov, iar Milcovul în satele din
amonte de Focºani.
La ora 5.00 a zilei de 13
iulie Cosmeºti Vale ºi Vadu
Roºca nu mai existau. Imediat
au fost inundate ºi localitãþile
Rãstoaca ºi Milcov. Toatã zona
legumicolã a acestei pãrþi de
þarã era distrusã.
Dar dezastrul de abia începuse. A trebuit sã intre în acþiune primele echipe de intervenþie ale unitãþilor din zonã. În
timp ce stabileau la primãria din
Nãneºti cum sã acþioneze, apele,
aproape instantaneu, au “ocupat” Nãneºtii ºi Mãicãneºtii.
Pânã seara, unda de viiturã a Siretului a
fãcut ca pe ºoseaua Tecuci - Galaþi, apa sã
atingã, în unele locuri, peste 3 metri.
Treptat ploaia a stat ºi s-a putut trece la
constatãri ºi acþiune. Elicopterele au survolat neîncetat zona, aducând în locuri sigure locuitorii satelor acoperite de ape.
“Armata românilor”, cum o numea ministrul Apãrãrii Naþionale, a fost ºi este
alãturi de oamenii nãpãstuiþi. Militarii au
fãcut multe, dar nu mai mult decât au
putut. Apele au avut peste 2-3 metri. N-au
mai existat drumuri, poduri. Nu este uºor
sã vezi pretutindeni numai nenorocire. ªi,
totuºi, fãrã militari ar fi fost mult mai greu.
Asta s-a întâmplat la mijlocul lunii
iulie, 2005.
Colonel
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de situaþii se face, potrivit reglementãrilor
legale, o selecþie de oferte.
Lucrãrile provizorii de refacere a
infrastructurii rutiere au fost în mare parte
finalizate, însã unele porþiuni de drum
sunt în continuare blocate, lucrãrile de
degajare a carosabilului urmând sã fie
încheiate cât mai curând.
Circulaþia pe unele drumuri naþionale
se desfãºoarã pe unele porþiuni pe o jumãtate sau pe douã treimi de cale, pe unele
secþiuni fiind interzisã circulaþia autovehiculelor de peste 3,5 tone.
Termenul limitã pentru definitivarea
lucrãrilor de execuþie a fost fixat în lunile
iulie ºi august pentru unele drumuri, în
majoritatea cazurilor proiectanþii lucrând
în prezent la întocmirea proiectelor de
execuþie.
Traficul feroviar a fost redeschis pe
unele secþiuni unde au fost aplicate
restricþii de vitezã de 10 km/h, în timp ce,
în zonele unde terasamentul a fost distrus,
lucrãrile de reabilitare se aflã în faza de
proiectare ºi stabilire a soluþiilor tehnice
optime. (P.I.)

