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Lumin` din lumin`
La 27 aprilie, celebr`m, ca \n fiecare prim`var` a
vie]ii noastre, sf‚nta [i unica, \ntru grandoarea ei,
s`rb`toare a cre[tin`t`]ii: |NVIEREA DIN MOR}I
A DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS.
Este ziua \n care ne plec`m din nou, cu evlavie [i
bucurie neasemuit`, la picioarele preasfinte ale Celui ce
S-a pogor‚t din ceruri, S-a \ntrupat de la Duhul Sf‚nt
[i, prin Fecioara Maria, S-a f`cut om, ca s` p`timeasc`
[i s` Se jertfeasc` pe Cruce pentru noi, oamenii, [i pentru
a noastr` m‚ntuire. Iar a treia zi, \nviind din mor]i, cu
moartea pre moarte c`lc‚nd, Fiul Domnului ne-a ar`tat
calea spre |mp`r`]ia lui Dumnezeu, ne-a d`ruit lumin`
din lumina Lui purificatoare, pentru a deveni mai buni,
mai cura]i, mai cinsti]i, mai iubitori [i mai milostivi cu
semenii no[tri.
La ceas de sf‚nt` s`rb`toare a |nvierii, s`-I rug`m pe
Bunul Dumnezeu [i pe Fiul S`u prea iubitor s`-i
ocroteasc` pe o[tenii de la veghea frontierei de azur a
}`rii, s`-i \nt`reasc` \n cugete [i \n credin]`, s`-i fac`
biruitori \n toate cele ce trebuie a fi biruite!
HRISTOS A |NVIAT !
ADEV~RAT, A-NVIAT!

_

n pragul Sfintelor S`rb`tori de Pa[ti,
c#nd ne vom \mp`rt`[i din Miracolul
|nvierii Domnului, redac]ia “CER
SENIN” ureaz` cititorilor [i colaboratorilor
s`i, \ntregului personal al For]elor Aeriene
ale Rom#niei, mult` s`n`tate, pace
sufleteasc`, bucurie, \n]elegere [i bel[ug la
mas`!
Fie ca prim`vara din natur` [i prim`vara
din inimi s` ne lumineze spiritul [i credin]a,
s` ne fac` mai buni, mai iert`tori unii cu al]ii,
mai s#rguincio[i \n truda de \nnoire l`untric`,
de continu` modelare [i autoperfec]ionare, de
perpetu` [i inefabil` re\nviere!
Bucura]i-v` din plin de roadele muncii
dumneavoastr`, spera]i la mai bine, n`d`jdui]i
la \mplinirile cele mai nobile [i mai \ndr`zne]e,
cuteza]i la zborul \nc` ne\ntreprins, dar nutrit
\n fiecare fibr` a fiin]ei umane!
Redac]ia

“CER SENIN”

Artileri[tii antiaerieni
se instruiesc intens
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LA SÃ RBÃ TORIREA JUBILEULUI
SOCIETÃ }II$(5267$5
La festivit`]ile prilejuite de s`rb`torirea
jubileului societ`]ii AEROSTAR, de la Bac`u, a
participat [i o delega]ie condus` de ministrul
ap`r`rii na]ionale, Ioan Mircea Pa[cu. Din delega]ie
au mai f`cut parte dr. ing. Gheorghe Matache,
secretar de stat la Ministerul Ap`r`rii Na]ionale [i
[ef al Departamentului pentru Armamente, [i
generalul-locotenent Constantin Gheorghe, [eful
Statului Major al For]elor Aeriene.

Repara]ii Avioane de la Bac`u, \n aprilie 1953,
s-a reluat [i tradi]ia industriei aeronautice din
]ara noastr`, cea care a avut realiz`ri remarcabile
\n perioada interbelic` [i care aproape c`
disp`ruse dup` august 1944.
Putem aprecia cu deplin temei c`
AEROSTAR a ap`rut [i s-a dezvoltat \n acela[i
timp cu avia]ia modern` a Rom#niei, cu avia]ia
reactiv` militar` \n mod special.

PRECIZ~RI IMPORTANTE
PRIVIND PREZEN}A
MILITARILOR AMERICANI
LA BAZA AERIAN~
MIHAIL KOG~LNICEANU
|ntr-un recent interviu acordat agen]iei
americane Associated Press [i retransmis
de Rompres, ministrul rom#n al ap`r`rii, Ioan
Mircea Pa[cu, a explicat fundamentele politice
[i militare ale activit`]ii desf`[urate de Armata
SUA \n Rom#nia, la baza aerian` Mihail
Kog`lniceanu. Astfel, potrivit demnitarului
nostru, la cererea p`r]ii americane [i \n temeiul
deciziei Parlamentului Rom#niei, baza aerian`
de l#ng` Constan]a “a fost folosit` de avioane
de transport americane care au tranzitat trupe
[i echipamente militare direct \n nordul
Irakului”.
Ministrul Ioan Mircea Pa[cu a apreciat c`
sta]ionarea militarilor americani \n Rom#nia nu
a creat probleme \n zon`, s-a ac]ionat, de
ambele p`r]i, profesionist, \n str#ns`

colaborare cu autorit`]ile locale, ]in#ndu-se
cont de natura [i caracterul activit`]ilor
desf`[urate. Domnia sa a admis c`, \ntr-adev`r,
dat` fiind situa]ia \n momentul declan[`rii
r`zboiului din Irak, de pe baza aerian` Mihail
Kog`lniceanu au fost transportate, \n teatrul
de opera]ii, at#t militari americani, c#t [i
echipamente de r`zboi.
|n ce prive[te viitorul, demnitarul rom#n
a precizat c` “Statele Unite vor continua s`
foloseasc` baza aerian` de l#ng` Constan]a,
cel pu]in p#n` la sf#r[itul opera]iilor din Irak,
\n scop militar sau de alt` natur`“. Celelalte
aspecte – de timp, de intensitate, de num`r
de oameni [i aparate – urmeaz` s` fie
discutate \n detaliu cu partea american`, “la
momentul potrivit”.

Ministrul ap`r`rii na]ionale, Ioan Mircea Pa[cu, [i [eful Statului Major
al For]elor Aeriene, generalul-locotenent Constantin Gheorghe, \mpreun`
cu pre[edintele-director general al societ`]ii AEROSTAR-Bac`u, Grigore Filip
|ntr-o scurt` alocu]iune, ministrul ap`r`rii
na]ionale a adresat felicit`ri personalului
societ`]ii [i a mul]umit pentru buna conlucrare
cu Ministerul Ap`r`rii Na]ionale \n derularea
unor importante contracte pentru \nzestrarea
armatei cu tehnic` modern`, exprim#ndu-[i
convingerea c` aceast` rela]ie va continua [i se
va perfec]iona.
La r#ndul s`u, [eful Statului Major al For]elor
Aeriene, a spus: “O dat` cu \nfiin]area Uzinei de

|ntr-o alt` ordine de idei, vreau s` spun c`
s`rb`toarea de ast`zi a AEROSTAR-ului este
\ntr-o bun` m`sur` [i s`rb`toarea noastr`, a
aviatorilor militari. Nu neap`rat pentru c` \n
anume intervale de timp am f`cut parte din
acela[i minister, ba chiar din acela[i comandament, ci mai ales pentru c` noi am fost [i
continu`m s` fim unii din cei mai importan]i
beneficiari ai produselor muncii dumneavoastr`“.

ELICOPTERE
IAR-330 L-PUMA

Reuniuni importante
la Bruxelles
– Domnule general-maior Gheorghe
Catrina, v-a]i \ntors recent de la Bruxelles,
unde a]i participat la dou` importante
reuniuni, cea a Comitetului pentru
Managementul Traficului Aerian [i cea a
Comitetului NATO pentru Ap`rare
Aerian`. V` rog s` ne prezenta]i c#teva
aspecte privind desf`[urarea celor dou`
activit`]i.
– M` voi referi, mai \nt#i, la reuniunea Comitetului
NATO pentru Managementul Traficului Aerian. Aceasta sa desf`[urat \n format 19 + 7, pre[edintele Comitetului
av#nd grij` ca, \n cuv#ntul de deschidere, s` adreseze un
prietenos bun venit colegilor din ]`rile invitate s` adere
la NATO.
Misiunea Comitetului NATO pentru Managementul
Traficului Aerian (NATMC) este aceea de a promova [i
sus]ine punctele de vedere ale NATO, formulate prin
consens, cu privire la siguran]a [i fluiditatea opera]iilor
aeriene \n spa]iul NATO, incluz#nd pe cel al Rom#niei, [i
zona de interes. Av#nd \n vedere noile misiuni ale Alian]ei,
cum ar fi opera]iile de r`spuns la situa]iile de criz`, c#nd
poate ap`rea necesitatea coordon`rii unor intense zboruri
militare cu traficul civil, care se desf`[oar` conform regulilor
pe timp de pace, NATMC asigur` o leg`tur` foarte eficient`
\ntre autorit`]ile militare apar]in#nd NATO [i structurile
avia]iei civile la nivel european. Prin documente, prin
informa]iile concrete care ne-au fost puse la dispozi]ie \n
cadrul reuniunii, s-a urm`rit facilitarea \n]elegerii schimb`rilor
iminente \n utilizarea flexibil` a spa]iului aerian, natura [i
formele m`surilor de r`spuns la atacurile teroriste sau modul
de desf`[urare a traficului aerian \n situa]ii de criz`.
|n contextul creat devine posibil` o mai bun` orientare
a programelor de modernizare a For]elor Aeriene ale
Rom#niei, diminuarea costurilor [i sporirea capabilit`]ilor
militare.

Corel#nd informa]iile ob]inute prin
participarea la reuniunea NATMC cu
aprecierile, cu constat`rile echipelor
SHAPE care au
evaluat, de cur#nd,
capabilit`]ile
noastre, apreciez c`
din punctul de vedere al oper`rii \n
spa]iul aerian, procesul de aderare a Rom#niei la Alian]` nu va cunoa[te
dificult`]i.
– A]i fost prezent [i la o alt` reuniune,
cea a Comitetului NATO pentru Ap`rare
Aerian`.
– Reuniunea Comitetului NATO pentru Ap`rare Aerian`
s-a desf`[urat \n format EAPC (Euro Atlantic Partnership
Council). Aici au fost analizate aspecte legate \n principal
de schimburile de date privind situa]ia aerian`, comunica]iile
[i activitatea Celulei de Studii Analitice privind Ap`rarea
Aerian`, structur` care va continua s` lucreze cu For]ele
Aeriene ale Rom#niei pentru \mbun`t`]irea sistemului
nostru de protejare a suveranit`]ii aeriene na]ionale.
A fost distribuit un foarte util plan de activit`]i \n
sprijinul includerii ]`rilor invitate \n Sistemul de Ap`rare
Aerian` Extins Integrat al NATO, plan care va fi aplicat
\n lunile urm`toare. De asemenea, a fost anun]at`
desf`[urarea, \n perioada 30 iunie – 2 iulie 2003, a unui
important atelier de lucru cu lideri, cu comandan]i din
domeniul ap`r`rii aeriene.
Participarea la aceast` reuniune mi-a dat posibilitatea
s` constat c` structura de comand`-control aerian de nivel
operativ din Armata Rom#niei are resurse conving`toare
\n ceea ce prive[te capabilit`]ile reale de ac]iune.

PENTRU
ANTRENAMENTUL
INFANTERI{TILOR

Dou` elicoptere IAR-330 L
Puma, apar]in#nd For]elor
Aeriene ale Rom#niei, au fost
puse la dispozi]ia Batalionului
151 Infanterie pentru antrenamentul militarilor care vor
participa la ac]iunile din
Afganistan. Infanteri[tii au
f`cut zboruri de aclimatizare,
cobor#ri \n rapel, \mbarc`ri [i

EXAMEN DE LICEN}~
TRECUT CU SUCCES
Pilo]ii din cadrul escadrilei [coal`, apar]in#nd
Academiei For]elor Aeriene “Henri Coand`“, au
sus]inut recent examenul de licen]`. Comisia,
condus` de comandorul Iosif B`lan, [ef serviciu
opera]ii [i instruc]ie din cadrul Statului Major al
For]elor Aeriene, a constatat nivelul cores-

debarc`ri cu ocuparea pozi]iei
de lupt`.
Echipele comandate de
c`pitanii-comandori Mihai
Hariga [i Ovidiu Coroban` au
efectuat 30 ore de zbor pentru
antrenamentul lupt`torilor de
la Batalionul 151 Infanterie,
colaborarea \ncheindu-se cu
rezultate foarte bune.

punz`tor al preg`tirii lor [i le-a acordat licen]`
de zbor pentru o perioad` de \nc` doi ani.
|n cadrul examenului de licen]` s-au
executat [i primele zboruri din 2003 cu
aeronava IAK-52, la aceast` or` to]i instructorii
fiind \n m`sur` s`-[i reia antrenamentul.
Locotenent-comandorul Radu Belene[i ne-a
precizat c` \n acest an escadrila va avea de
executat aproximativ 1.500 ore de zbor, din care
aproape o mie cu studen]ii.

6´UE´WRULOHGH3D>WL
SHQWUXPLOLWDULL?QWHUPHQ
S`rb`torile de Pa[ti vor fi celebrate cum se
cuvine [i de militarii \n termen, printr-o serie
de activit`]i [i manifest`ri specifice, \n conformitate cu regulamentele \n vigoare. Astfel,
\n toate unit`]ile, comandan]ii ([efii) vor \nlesni,
printr-o planificare corespunz`toare a programului de preg`tire pentru lupt`, participarea
militarilor \n termen la slujbele religioase din
l`ca[urile de cult ale unit`]ilor militare sau din
garnizoane. De asemenea, \n zilele de duminic`
[i \n programul de dup`-amiaz` se vor organiza
[i desf`[ura activit`]i cultural-educative [i
religioase prilejuite de Sf#nta S`rb`toare a
|nvierii Domnului, const#nd \n slujbe religioase,
dialoguri ale preo]ilor cu militarii \n termen,
prelegeri despre tradi]ia cre[tin` a poporului
rom#n [i a armatei sale.
|n func]ie de posibilit`]ile concrete din
fiecare unitate, \n s`pt`m#na dinaintea Sfintei
S`rb`tori a |nvierii Domnului, compartimentele

logistice vor asigura solicitan]ilor hran` de post.
|n ziua de Pa[ti, \n toate unit`]ile se vor organiza
mese festive, \n meniu fiind incluse preparate
tradi]ionale acestei s`rb`tori.
O bun` parte din militarii \n termen \[i vor
petrece Sfintele S`rb`tori al`turi de cei dragi.
Am spus o bun` parte, \ntruc#t acordarea
concediilor, permisiilor [i \nvoirilor va trebui
f`cut` f`r` a se afecta serviciul operativ, de
lupt`, de zi [i de paz`. Astfel, \n baza unui ordin
al ministrului ap`r`rii na]ionale, militarilor \n
termen din ciclul I li se va acorda concediu de
odihn` cu durata de 12 zile, \n perioada 23
aprilie – 07 mai, la care se va ad`uga timpul
necesar deplas`rii la [i de la domiciliu. Militarii
\n termen din ciclurile II [i III vor beneficia de
permisii cu durata de cinci zile sau \nvoiri \n
perioada 24 aprilie – 04 mai, la aprecierea
comandan]ilor. (C.P.)
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A c`zut [i “bastionul” Tikrit, dar Opera]ia “Iraqi Freedom” continu`

“CHIRURGIA” ATACURILOR AERIENE ALIATE
{I RIPOSTA CA {I INEXISTENT~ A IRAKIENILOR
7 For]ele coali]iei au cucerit relativ repede [i de]in, \n prezent, suprema]ia aerian` asupra \ntregului teritoriu irakian 7 Lovituri
selective, de la mare [i mic` \n`l]ime 7 Circa 1.000 de misiuni aeriene \n 24 de ore 7 A intrat \n lupt` For]a 75 Exploatare,
specializat` \n c`utarea, identificarea [i evaluarea agen]ilor chimici, biologici [i nucleari 7 Grij` deosebit` pentru protec]ia civililor
7 Avia]ia [i ap`rarea antiaerian` irakiene aproape c` n-au contat \n “economia” r`zboiului 7 Sc`pa]i de dictatur`, irakienii sunt
hot`r#]i s`-[i f`ureasc` o via]` nou`, liber`, demn`, democratic`
Dup` 27 de zile de ac]iuni militare, trupele aliate
au p`truns \n ora[ul irakian Tikrit, locul de na[tere al
lui Saddam Hussein [i, totodat`, ultimul bastion al
celor fideli r`posatului regim de la Bagdad. Tancurile
americane [i pu[ca[ii marini, sprijini]i de elicoptere
[i avioane de lupt`, au preluat controlul ora[ului, situat
la circa 180 de kilometri de capitala Irakului.
Momentul ar putea \nsemna sf#r[itul campaniei
militare, \ns` Comandamentul central al for]elor
americane (CENTCOM) afirm` c` Opera]ia “IRAQI
FREEDOM” se va \ncheia numai atunci c#nd ultimele
puncte de rezisten]` inamice vor fi \nl`turate. |n
prezent, for]ele coali]iei de]in suprema]ia aerian`
asupra \ntregului teritoriu irakian. |n pagina de fa]`,
ne vom referi la principalele aspecte ce ]in de a[a-zisa
“chirurgie” a atacurilor aeriene aliate.
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Dup` cum am mai scris, Opera]ia
“IRAQI FREEDOM” a \nceput cu
masive bombardamente [i atacuri cu
rachete de croazier` “Tomahawk”,
lansate din aer [i de pe portavioanele
[i submarinele aliate, dislocate \n

Golful Persic, Marea Mediteran` [i
Marea Ro[ie. Puternicele bombardiere americane strategice “B-52
Stratofortress”, “B-1B Lancer” [i “B-2
Spirit”, avioanele de asalt “F-117
Nighthawk”, avioanele de v#n`toarebombardament “F/A-18 Hornet” [i
“F-14 Tomcat”, avioanele de v#n`toare
“F-15 [i “F-15E” au “tocat” m`runt [i
insistent obiectivele vizate – structurile de comand` la cel mai \nalt nivel,
palatele preziden]iale, caz`rmile
G`rzii Republicane, concentr`rile de
trupe militare [i paramilitare, elemente importante de infrastructur` –
baz#ndu-se, \n cea mai mare parte, pe
informa]iile culese [i stocate pe timpul

primului r`zboi din Golf [i pe datele
la zi transmise ne\ntrerupt de cei 60
de sateli]i militari [i civili de deasupra
Irakului. |n zilele de \nceput ale
conflictului, alia]ii au executat c#te
2.000 de ie[iri avion \n 24 de ore, ceea
ce le-a permis cucerirea relativ repede
a suprema]iei aeriene. Practic, \n
primele 12 zile de r`zboi, cu o medie
de 1.000 de misiuni aeriene pe zi, au
fost lovite, \n mod repetat, punctele
vitale de rezisten]` ale inamicului,
interzic#ndu-se de facto riposta
aerian` a adversarului. Astfel, de[i
beneficiaz` de circa 300 de avioane de
lupt` – \ntre care aparate de tipul
“MiG-21” [i “Mirage” – for]ele ira-

kiene nu au ridicat nici un avion \n
aer(!), iar ap`rarea antiaerian` a
ripostat sporadic [i ineficient.
|n ce-i prive[te pe alia]i, ace[tia au
combinat cu m`iestrie loviturile din
aer cu atacurile cu rachete de
croazier` “Tomahawk” (circa 800 de
rachete lansate), ghidate prin satelit.
Din aer, s-a ac]ionat preponderent
noaptea, de la \n`l]imi mai mari de
12.000 de metri, \n forma]ie de 3–4
avioane, \n valuri succesive, lovindu-se
de mai multe ori, \n aceea[i ie[ire,
acelea[i obiective inamice. Muni]ia a
fost una foarte puternic` – de regul`,
bombe cu fragmenta]ie [i submuni]ii
inteligente –, iar \mpotriva bunc`relor

s-au folosit bombe de 9.450 kilograme
(temutele “MOAB”) [i rachete aer-sol
de tipul “Storm Shadow”. S-a ac]ionat,
de fiecare dat`, aproape... chirurgical,
direct asupra obiectivului vizat, pentru
a proteja popula]ia, propriet`]ile
irakienilor, edificiile culturale, f`r`
\nsemn`tate militar`. La atacurile
aeriene au participat [i elicopterele de
lupt` – “AH-64 Apache”, “Cobra”,
“Kiowa” –, care au atacat, cu prec`dere,
coloanele de blindate, depozitele de
echipamente militare, trupele aflate \n
mar[. Elicopterelor le-au revenit cam
10–12 la sut` din totalul misiunilor
aeriene executate \n cele 27 de zile de
r`zboi.

0LVLXQL QRQVWRS
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|ntr-o a doua faz` a conflictului,
dup` ce for]ele militare aliate au
cucerit suprema]ia aerian` asupra
\ntregului teritoriu irakian, s-au
declan[at [i atacurile terestre. Mai
\nt#i a fost deschis frontul din sud,
care a vizat cucerirea localit`]ii Basra,
a doua ca m`rime din ]ar`. Din acest
punct, s-a ac]ionat pe trei direc]ii spre
ora[ul Bagdad. La c#teva zile dup`
aceea, a fost deschis [i cel de-al doilea
front, \n nord, c#nd 1.000 de para[uti[ti americani, apar]in#nd Brig`zii
173 Aeropurtate, au ocupat un
important aerodrom militar [i au
anihilat rezisten]a disperat` a
fedaynilor lui Saddam Hussein. |n
sprijinul ac]iunilor terestre, avia]ia are
rolul ei specific. Astfel, la atacuri au
participat at#t bombardierele
strategice “B-52” [i “B-1B”, care, \ns`,
au folosit bombe f`r` dispozitive de
ghidare, pentru lovirea blindatelor
inamice, c#t [i aparatele “A-10”, care
au atacat de la \n`l]imi mici, pentru
reducerea la minimum a pierderilor
umane “colaterale”. Un rol important
l-au \ndeplinit elicopterele de lupt`,
puternice [i manevriere, \n special
aparatele de tipul “Apache”, care au
distrus o mare parte din tancurile [i
transportoarele irakiene. Practic, \n
faza terestr` a r`zboiului, avia]ia aliat`
s-a aflat \n aer non-stop, control#nd
teatrul de opera]ii 24 de ore din 24.
Misiunile \ndeplinite de for]ele
aeriene americano-britanice au fost
at#t de lovire (au fost lansate circa
13.000 de bombe de mare precizie),
c#t [i de recunoa[tere-cercetare,
\nso]ire-protec]ie, aprovizionare [i
chiar de salvare a unor prizonieri, prin
lansarea unui comando special.
Nici \n aceast` a doua faz` a
r`zboiului irakienii nu au folosit
aproape deloc avia]ia de lupt` proprie.
O parte a aparatelor a fost distrus` la
sol, iar celelalte avioane n-au contat
\n confrunt`rile aeriene. S-au folosit,
\n mod sporadic, avioane u[oare, cu
elice, care \ndeplinesc trei tipuri de
misiuni: de cercetare apropiat`; de

lansare a unor agen]i biologici [i
chimici; de executare a unor ac]iuni
sinuciga[e. |mpotriva acestor aparate
[i misiuni alia]ii au desf`[urat For]a
75 Exploatare, unitate cu capacitate
tehnic` [i personal specializat \n
c`utarea, identificarea [i evaluarea
agen]ilor de lupt` chimici, biologici [i
nucleari. Din fericire, nu s-au folosit
astfel de arme de distrugere \n mas`,
iar misiunile gen kamikaze au fost
extrem de reduse.
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Pe m`sur` ce r`zboiul se apropie
de sf#r[it – momentul final \l va stabili,
potrivit pre[edintelui american,
George W. Bush, generalul Tommy
Franks, comandantul Opera]iei
militare anglo-americane “Iraqi
Freedom” –, locuitorii acestei ]`ri
\ncearc` s` uite cei 24 de ani de
silnicie [i aprig` tiranie [i se preg`tesc
s`-[i reia via]a de dinainte de Saddam
Hussein. Adic`, \n pace, \n lini[te, \n
libertate [i democra]ie. Iar primul

Irakul pare obosit, apatic,
incapabil de a continua lupta.
Cei mai mul]i demnitari din
fosta conducere de la Bagdad
fie c` au fugit \n str`in`tate,
fie c` au pierit \n bombardamente, fie c` s-au predat
alia]ilor. Capitala este ocupat`
[i controlat` de trupele
eliberatoare, la fel [i principalele ora[e irakiene: Basra,
An Najaf, An Nasiriyah,
Mosul, Kirkuk, Tikrit. |ns`
supravegherea aerian` se
desf`[oar` ne\ntrerupt, chiar
dac` \n loc de bombe se
arunc`, mai frecvent, afi[e
c`tre popula]ie, prin care
irakienii sunt sf`tui]i s`
renun]e la lupt`, s` se dezarmeze, pentru a \ncepe o

semn c` irakienii vor s` rup` cu
trecutul \l reprezint` demolarea
tuturor statuilor – peste 2.500! – cu
chipul fostului conduc`tor de la
Bagdad, schimbarea denumirilor – de
ora[e, de pie]e, de cartiere, de turnuri,
de aeroporturi, de r#uri, de
\ntreprinderi etc. – ce con]ineau sigla
Saddam Hussein [i revenirea la
denumirile istorice.
La r#ndul lor, alia]ii coali]iei antiSaddam se preg`tesc de reconstruc]ia
Irakului. Administra]ia Bush a
\ncheiat deja contracte \n valoare de
300 de milioane de dolari cu diverse
firme de consultan]` pentru a ajuta la
refacerea economic` grabnic` a
Irakului, la tranzi]ia societ`]ii de la
dictatur` la democra]ie. De asemenea,
Guvernul SUA a \ncheiat contracte cu
mai multe companii care vor participa
efectiv la procesul de refacere
economic` a Irakului. |n amplul
proces de pacificare [i rea[ezare
politic` a ]`rii se va implica, \n m`sur`
determinant`, Organiza]ia Na]iunilor
Unite, iar sub autoritatea acesteia, vor
fi chemate s` participe majoritatea
statelor interesate, inclusiv ]`rile din
a[a-zisa “Ax` a p`cii” – Fran]a,
Germania, Rusia, China – care s-au
opus din varii motive, interven]iei
militare \mpotriva regimului de la
Bagdad, care sprijinea [i sponsoriza
terorismul interna]ional.

nou` via]` – liber` de tiranie,
democratic`, demn`. Nu ne
propunem \ns`, acum, s`
emitem concluzii definitive.
R`zboiul \nc` nu s-a \ncheiat,
nu se [tie exact ce s-a \nt#mplat cu Saddam Hussein,
cu ceilal]i apropia]i ai lui.
Vom reveni, \n numerele
urm`toare, cu detalii semnificative despre acest al
doilea r`zboi din Golf. Deja
pacea se \ntrez`re[te, [i
popoarele se g#ndesc s`
participe la reconstruc]ia
Irakului. Inclusiv Rom#nia, stat cu voca]ie pa[nic`, implicat` sincer [i
serios \n evenimentele din
zon`.

Pagin` realizat` de colonel (r) NICOLAE RADU
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Calea spre
\nviere
DUMINICA FLORIILOR. Drumul
Patimilor \ncepe cu intrarea Domnului \n
Ierusalim. Poporul |l \nt#mpin` ca pe Mesia,
cu ramuri de finic. Mul]imile mergeau \naintea
Lui, altele veneau dup` El. Oamenii sim]eau c`
|nsu[i Dumnezeu a venit \n lume, pentru a
aduce salvarea [i m#ntuirea ei. Cei care
mergeau \naintea Lui [i care veneau dup` El
strigau: “Osana Fiului lui David; binecuv#ntat
este Cel ce vine \ntru numele Domnului! Osana
\ntru cei de sus!”
LUNI. Revenind \n templu, M#ntuitorul
roste[te mai multe pilde, \ntre care [i cea a
lucr`torilor celor r`i.
|n Lunea Mare, cum mai este cunoscut`
aceast` zi, la denie este pomenit Iosif cel frumos.
Nu este vorba de logodnicul fecioarei Maria, ci
de patriarhul din Vechiul Testament, \n care
Biserica vede o pre\nchipuire a Domnului. {i el
a fost v#ndut tot pe 30 de argin]i.

picioare. Dup` ce le spal` picioarele, spune:
“Cel care vrea s` fie \nt#iul, s` fie \n urma
tuturor”.
La mas`, Iisus le dest`inuie apostolilor c`
\n acea sear` va fi v#ndut chiar de c`tre unul
dintre ei. |l cuno[tea deja. Iuda \ncearc` s-o fac`
pe ne[tiutorul. La sf#r[itul cinei, dup` ce
intoneaz` c#ntece de laud` lui Dumnezeu, se
duce cu ucenicii la Muntele M`slinilor, \n locul
numit Ghetsimani. Iisus le spune c` se vor
sminti cu to]i \n noaptea aceea, iar lui Petru,
care c`uta s` demonstreze contrariul, cel pu]in
\n cazul s`u, \i prezice c` se va lep`da de El de
trei ori, c#t de cur#nd.
Iisus se duce la locul S`u de rug`ciune.
C#nd Se \ntoarce, \i g`se[te pe to]i dormind.
{tie c` va r`m#ne, \n cur#nd, singur \n fa]a
du[manilor.
Trec cu to]ii dincolo de p#r#ul Cedrilor,
unde era o gr`din`. Domnul venea adesea aici.
Iuda cuno[tea locul. De aceea a [i ap`rut, \n

Sf#nta Scriptur`, vr#nd s` fac`
voia adun`rii dezl`n]uite, l-a
eliberat pe Baraba, iar pe Iisus,
biciuindu-L, L-a dat ca s` fie
r`stignit.
Este \mbr`cat \n purpur`, i
se pune pe cap o cunun` de
spini, \l bat cu trestie, \l scuip`.
|l dezbrac` apoi de purpur`, \l
\mbrac` \n hainele Lui. |ncepe
drumul Golgotei. Iisus \[i poart`
crucea spre locul schingiuirii.
Fl`m#nd, \nsetat [i istovit, cu
spinarea toat` numai r`ni, Iisus
cade sub bra]ul crucii. Un
trec`tor, Simon Cirineul, care
venea de la ]arin`, este pus s` o
preia.
{i acolo, pe locul ce se
t`lm`ce[te al C`p`]#nii, Iisus
este r`stignit \ntre doi t#lhari.
La ceasul al [aselea, spre
sear`, un \ntuneric se f`cu
peste tot p`m#ntul, p#n` la
ceasul al nou`lea, consemneaz` Sf#nta Evanghelie, or` la
care Iisus strig`: “Eloi, Eloi,
lama sabahtami?” Adic`,
“Dumnezeul Meu, Dumnezeul
Meu, de ce M-ai p`r`sit?” Apoi
\[i d` duhul. Catapeteasma
templului se rupe \n dou`.
Osta[ul din fa]a crucii exclam`:
“Cu adev`rat omul acesta era Fiul lui
Dumnezeu”.
Iosif din Arimateea, un sfetnic, ob]ine
aprobarea lui Irod s`-L pun` \n morm#ntul
s`u.
S @ M B ~ T A . Este socotit` ca o zi de
reculegere simboliz#nd “odihna” \n morm#nt
a trupului M#ntuitorului, morm#nt care, la
interven]ia arhiereilor, fusese pecetluit, iar
paza \nt`rit`, de team` ca nu cumva ucenicii
s` vin` [i s` ia trupul |nv`]`torului.

MAR}I. Pe c#nd Iisus suie spre Ierusalim,
le spune ucenicilor S`i mai multe pilde. Sunt
reluate dou` din cele zece porunci. Unele pilde
sunt \ndreptate c`tre iudei. Pilda celor zece
fecioare \ndeamn` spre milostenie [i, \n acela[i
timp, ne \nva]` s` fim preg`ti]i \nainte de
sf#r[itul vie]ii.
Iisus continu` s` predice \n templu. Sfintele
Evanghelii consemneaz` zicerile M#ntuitorului
despre via]` [i moarte, El vorbe[te despre
d`r#marea Ierusalimului – fapt ce va fi speculat
de farisei \n procesul ce i-L vor \nscena –, despre
a doua venire a Fiului Omului, \ndeamn` la
priveghere. Fariseii \i pun o mul]ime de
\ntreb`ri pentru a-L avea c#t mai mult “la m#n`“
cu m`rturisirile Sale.
MIERCURI. |n aceast` sf#nt` zi din
S`pt`m#na Patimilor sunt aduse \n prim plan
dou` personaje diametral opuse: Iuda
Iscarioteanul, \n care \ncol]e[te s#mburele
tr`d`rii, [i femeia desfr#nat`, devenit`
m`rturisitoare.
Pe c#nd era \n Betania, \n casa lui Simon
leprosul, [i [edea la mas`, a venit o femeie
av#nd un alabastru, cu mir de nard curat, de
mare pre], [i, sp`rg#nd vasul, a v`rsat mirul pe
capul lui Iisus. Mul]i s-au sup`rat, consider#nd
gestul o risip`. Mirul respectiv putea fi v#ndut
cu peste 300 de dinari [i banii ar fi putut fi da]i
s`racilor. Dar Iisus le-a spus s` o lase \n pace:
“Ea a f`cut ce avea de f`cut: mai dinainte a uns
trupul meu spre \nmorm#ntare”. Hristos [tia
foarte bine ce avea s` urmeze. |n imediata sa
apropiere, Iuda uneltea deja, cu g#ndul la pre]ul
ce avea s`-l primeasc` pentru v#nzarea
|nv`]`torului.
JOI. Domnul a s`rb`torit Pa[tele iudaic
\mpreun` cu ucenicii S`i, joi seara. Dup` unii,
Domnul a s`rb`torit atunci Pa[tele Legii Vechi.
|n fapt, pe c#nd se afla \n foi[or, la cin`, cu cei
12 ucenici, a predat taina Pa[telui nostru.
|nainte de a \ncepe cina, \i spal` pe to]i pe

puterea nop]ii, \n fruntea unor solda]i cu f`cliile
aprinse. Cum era \n]elegerea cu ace[tia, Iuda
\l s`rut` pe Hristos. El era deci Fiul Omului pe
care solda]ii aveau misiunea s`-L aresteze.
Prins [i legat ca un t#lhar, Iisus este dus la
curtea arhiereului Ana.
VINERI. De diminea]`, Iisus se afl`
\naintea Sinedriului,
adunarea arhiereilor.
Cei ce erau favorabili
lui Hristos fuseser`
elimina]i. Iisus este
declarat vinovat, b`tut,
scuipat [i p`lmuit.
Este dus apoi \n fa]a
guvernatorului Iudeii,
Pontius Pilat. Acesta
vrea, ini]ial, s`-l elibereze, neg`sindu-I nici o
vin`. |l trimte, totu[i, la
Irod, guvernatorul
Galileii. Iisus nu r`spunde la insinu`ri lui
Irod.
Este readus la Pilat.
Acesta [tia c` arhiereii
\l d`duser`, din invidie,
pe m#na sa. Rugat de
so]ia sa s` nu-I fac` nici
un r`u lui Iisus, Pilat
caut` s` negocieze cu
mai marii norodului
iudeu. A]#]at` de
arhierei, mul]imea
cerea s` fie eliberat un
criminal, Baraba, [i nu
Hristos. V`z#nd ce se
petrece cu Iisus, plin de
remu[c`ri, Iuda le
arunc`
arhiereilor
pre]ul tr`d`rii [i se
sp#nzur`. Pilat, spune

DUMINIC~. Duc#ndu-se la morm#nt, \n
zorii zilei, ca s` ung` trupul lui pe Hristos cu
miresme, femeile mironosi]e g`sesc piatra,
care era foarte mare, r`sturnat` [i morm#ntul
gol. Un \nger, \n ve[m#nt alb, le spune c` Iisus
a \nviat. Le transmite un mesaj c`tre ucenici
din partea Lui, dar ele, cuprinse de fric` [i
uimire, fug. M#ntuitorul se arat` Mariei
Magdalena. Imediat, ea alearg` la ucenici [i-i
anun]` marea veste: HRISTOS A |NVIAT!

“Prin \nvierea Lui, Iisus Hristos ne-a
n`scut din nou, spre n`dejde vie”.
SF@NTUL APOSTOL PETRU
“Dac` nu este \nviere a mor]ilor, nici
Hristos n-a \nviat. {i dac` Hristos n-a \nviat,
zadarnic` este atunci propov`duirea noastr`,
zadarnic` [i credin]a noastr`”.
SF@NTUL APOSTOL PAVEL
“S` nu fim nep`s`tori [i nerecunosc`tori fa]`
de binefacerile care le-am luat prin |nvierea
Domnului. Nici s` zicem iat`, Postul Mare a
trecut, de acum putem s` fim f`r` de grij`. C`ci
acum, mai mult dec#t \nainte, trebuie s` avem
mare grij` pentru suflet ca nu cumva trupul
\nt`rindu-se, pe suflet s`-l fac` mai neputincios...
C`ci nevoin]a noastr` duhovniceasc` este pentru
toat` via]a”.
SF@NTUL IOAN GUR~ DE AUR
“Sfintele Pa[ti sunt, a[a cum spune [i
c#ntarea noastr` bisericeasc`, <<praznic al
praznicelor [i s`rb`toare a s`rb`torilor>>, c`ci
|nvierea M#ntuitorului Hristos este dovada
suprem` a atotputerniciei iubirii de oameni a lui
Dumnezeu. Iubirea pentru <<f`ptura m#inilor
Sale>> c`zut`, purt#nd <<ranele p`catului>>, La adus pe Fiul lui Dumnezeu pe p`m#nt, ea L-a
ridicat pe Cruce [i tot ea a s`v#r[it minunea
negr`it` a \nvierii firii noastre omene[ti prin sl`vita
Lui ridicare din Mor]i”.
TEOCTIST, PATRIARHUL BISERICII
ORTODOXE ROM@NE
“Prin \nviere, Iisus, ridic#ndu-Se ca om mai
aproape de Dumnezeu, S-a ridicat prin \nsu[i
acest fapt la treapta cea mai \nalt` a omenirii,
care e o maxim` comunicativitate a spiritului
S`u \n rela]iile cu oamenii. |nvierea e
spiritualizarea trupului, cople[irea lui total` prin
spirit, actualizarea cea mai deplin` a poten]elor
spiritului”.
DUMITRU ST~NILOAE
“|nvierea e o Revela]ie. O rev`rsare a
harului... Apare ca o <<erup]ie>>, d#nd o nou`
existen]` [i fa]` firii noastre. Dar \nvierea, de[i
e o ini]iativ`, un act divin, se s`v#r[e[te \n noi,
cu noi, c`ci nu Dumnezeu are nevoie s` \nvieze.
E trecerea la o nou` via]`, totodat` etern` [i
uman`”.
CONSTANTIN GALERIU
“Ast`zi biruin]ele cele str`lucite ale noastre
s-au f`cut. Ast`zi Hristos Domnul a biruit
moartea [i pe tiranul diavol l-a surpat, iar nou`
cale c`tre m#ntuire prin \nviere ne-a d`ruit.
Deci to]i s` ne bucur`m [i s` ne veselim c`
M#ntuitorul a biruit moartea [i iadul [i pentru
m#ntuirea noastr` pe toate le-a lucrat”.
ILIE CLEOPA
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_QYLHUH
VASILE VOICULESCU
Z`ceau \n noi vechi stavili de p`cat.
Ne ocoleau din Ceruri mesagerii...
Dar Domnul a venit, le-a spulberat:
Trec libere-n noi c`ile-nvierii.
P#nde[te suflete, ia-]i straie noi,
C`m`rile g`te[te-]i: poate iat`-L:
E drumul S`u, Christos acum prin noi,
Prin om El suie-nving`tor, la Tat`l.

'(3$^7,
de ION PILLAT
Peste noapte a
|nflorit m`linul.
Peste noapte s-a
Luminat seninul.

Zmeii pe uluci
Zb#rn#ind se-nal]`.
Ra]ele-n papuci
Galbeni se \ncal]`.

R#ndunele mici
Ciripesc \n ]ar`.
Pluguri ca furnici
Au ie[it pe-afar`.

Peste c#mp o iau
C#inii ca nebunii.
Peste cap se dau
V#ntul [i l`stunii.

Nu-i scap` col] neluminat, pustiu,
El, Fulger, cerceteaz` pe oricine,
A]in-te, clipa moare c#t e[ti viu,
De-i place \[i face un popas \n tine,
{i-n volbura-I de sl`vi te ia cu Sine...

OU~LE
RO{II
Exist` numeroase legende
cu privire la obiceiul de a \nro[i
ou`le. Cea mai r`sp#ndit`
spune c` Maica Domnului (\n
alt` variant`: Maria Magdalena) a pus sub crucea M#ntuitorului un co[ cu ou`, ca s`
c#[tige bun`voin]a osta[ilor
care-L p`zeau, iar s#ngele
Acestuia s-a scurs pe ele,
\nro[indu-le.

TAINA RUG~CIUNII MELE
GHERASIM DAVIDOLEANU
L-am rugat pe Domnul Hristos
S`-mi dea putere,
Dar El m-a f`cut at#t de slab
Ca s`-nv`] t`ria credin]ei,
Simplitatea [i smerenia Lui!
L-am rugat s` m` ajute
S` fac fapte mari, cere[ti,
Dar El m-a mic[orat
(Cu pu]in fa]` de \ngeri!),
Ca s` fac faptele Lui pe p`m#nt...
L-am rugat s`-mi dea bog`]ie
C#t mai sunt aici, pe Terra,
Ca s` fiu fericit,
Dar El m-a l`sat [i azi s`rac
Spre a deveni bogat doar \n iubire...
L-am rugat s`-mi dea toate darurile,
Ca s` gust din plin bucuria de-a tr`i!
Nu am dob#ndit nimic
Din tot ce-am cerut,
Dar am cunoscut
Cu ne[tiut` trud`
C` am primit
Tot ce-a fost mai bun:
Chipul lui Hristos,
Ca Dumnezeu s` fie sl`vit
{i prin mine...

Pui[ori de puf
A clocit g`ina.
Berzei cuib de stuf
A-ntocmit vecina.

R#uri mici [i mari
Spun de ape-albastre.
Sate date-n var
R#d privirii noastre.

|n z`voaie au
Cobor#t sitarii.
Pe la hanuri s-au
Cuib`rit cobzarii.

Flori de ghiocel
V#nd ]ig`nci cu co[u,
D`-mi de Pa[ti un miel
Alb [i un ou ro[u.

Alte legende vorbesc de o
minune, menit` s`-i vindece pe
unii (o precupea]`, un rabin
etc.) de ne\ncredere \n realitatea |nvierii: “C#nd ou`le astea
s-ar face din albe ro[ii, numai
atunci a[ crede!”... [i ou`le
s-au ro[it pe dat`, sub ochii
celor ne\ncrez`tori.

LUCIAN BLAGA

|NVIERE

IISUS-P~M@NTUL

|n azur se simt \ntoarceri
V#n`t fum de vreascuri ude
S-a \ntins \n tot ora[ul,
Undeva un zbor s-aude.

“Iisus a fost r`stignit [i a murit;
Iisus ca \ntrupare omeneasc`
murea, dar \n clipa mor]ii, sufletul
lui se \ntrupa din nou; p`m#ntul,
v`zduhul, cerul, lumea toat`
deveneau trupul lui Iisus. |n clipa
c#nd Iisus murea, lumea de argil`,
cu toate ale sale, dob#ndea un
suflet, un suflet divin. Prin aceast`
re\ntrupare cosmic` a sufletului lui
Iisus, p`m#ntul devenea IisusP`m#ntul, v`zduhul devenea IisusV`zduhul, lumea devenea IisusLumea. Pe boabe de gr#u, ]`ranul
vede fa]a lui Hristos. De c#nd Iisus
a murit [i a \nviat, noi, oamenii, noi
to]i am tr`it, nu simbolic, ci
realmente prin sufletul s`u, care
anim` fir de nisip [i stea, strop de
rou` [i om. C#nd umbl`m prin
]`r#n` sau trecem prin vad,
umbl`m [i trecem prin eucaristie”.

Sus cocorii desf`[oar`
Ieroglife din Egipet
Dac` t#lcul l-am pricepe,
Inima ar da un ]ip`t.
|n copaci, prin vechi coroane
Seve urc` \n artere:
S-ar p`rea c`-n ]evi de org`
Suie slav` de-|nviere.
Muguri fragezi sfarm` scoar]a
Solzi [i plato[e, g`oace
Grav, miracolul ne mir`,
Cum \ncepe, cum se face.
Fiecare bob \nal]`
De pe un morm#nt o piatr`.
Suferin]a are-un c#ntec
{i n`dejdea are-o vatr`.

(Din volumul “Isvoade” – 1972)

O legend` ne spune c`, dup`
r`stignire, \n noaptea de s#mb`t` spre duminic`, Pilat, invitat
la un osp`] dat \n cinstea lui de
mai-marii evreilor, \ng#ndurat
[i \ndurerat, ]inea un ou \n
m#n`. Tocmai \n acel moment,
un centurion n`v`li \n sal`,
strig#nd \nsp`im#ntat: “Hristos
a \nviat!”. Sceptic, ca orice
aristocrat roman care nu mai
credea de mult \n zei [i minuni,
Pilat a replicat: “O s` \nvie, c#nd
se va \nro[i oul acesta”. {i oul
s-a \nro[it pe dat`. Minunea l-a
f`cut pe roman s` scape oul din
m#n`. De atunci, se zice, a
r`mas obiceiul ciocnitului ou`lor ro[ii. De fapt, este vorba de
substituirea simbolic` a sacrificiului.

Pagini realizate de
PETRE B@N~
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Artileri[tii antiaerieni se instruiesc intens

CU GÂNDUL LA TRAGERILE REALE
|ncep#nd cu luna martie a.c., unit`]ile Statului Major al For]elor Aeriene au intrat
\n noul an de instruc]ie. |n bazele aeriene opera]ionalizate, care au \n compunere [i
subunit`]i de artilerie antiaerian` [i radioloca]ie, activitatea de instruire se desf`[oar`
\n ritm intens. Misiunea de baz` a divizionului de artilerie antiaerian` dintr-o astfel
de structur` este de ap`rare antiaerian` nemijlocit` a principalelor elemente din
cadrul bazei aeriene. |ndeplinirea misiunilor ce-i revin se bazeaz` pe executarea
unui proces de instruc]ie bine definit, av#nd ca moment de v#rf desf`[urarea
tragerilor reale \n poligonul Capu Midia.
Locotenent-colonelul Nicolae {tef`nescu
a fost numit de cur#nd la comanda divizionului
de artilerie antiaerian` din compunerea unei baze
aeriene opera]ionalizate. Experien]a \n domeniu
[i rezultatele foarte bune \n preg`tire ob]inute
de-a lungul timpului au fost principalele
argumente ce l-au propulsat c`tre \ncadrarea
acestei func]ii. Este la \nceputul unui nou drum
\n cariera militar`, iar premisele sunt bune,
\ntruc#t “colectivul de cadre militare pe carel am \n subordine – ne m`rturisea locotenentcolonelul Nicolae {tef`nescu – este unit,
experimentat, capabil s` \ndeplineasc`
oric#nd [i \n orice condi]ii misiunile
stabilite”. Planul de activit`]i din noul an de
instruc]ie este axat pe executarea tragerilor, la
care se adaug` desf`[urarea de aplica]ii [i exerci]ii
tactice cu bateria. |n procesul de instruc]ie o
aten]ie special` se acord` militarilor \n termen,
\ntruc#t an de an, serie de serie, ei sunt cei care
trebuie ini]ia]i \n tainele armei. Militarii \n termen
se prezint` la divizion dup` patru luni de preg`tire
\n batalionul de instruc]ie din cadrul {colii de
Aplica]ie pentru Artilerie [i Rachete Antiaeriene.
Acolo \[i \nsu[esc primele deprinderi ost`[e[ti,
dar [i cele de specialitate, de artilerist antiaerian.
Aici, la divizion, \[i perfec]ioneaz`, \[i \mbog`]esc
instruirea de specialitate, iar pe baza aceasta se
integreaz` \n echipe de lupt` armonios articulate,
\nchegate. Astfel se creeaz` [ansele ob]inerii unor
rezultate bune \n poligon. Examenul practic, testul
suprem, at#t pentru militarii \n termen, c#t [i
pentru cadrele militare, l-a reprezentat [i \l va
reprezenta, \ntotdeauna, executarea tragerilor
reale \n poligonul Capu Midia. An de an, tr`g`torii
care au reprezentat divizionul de artilerie
antiaerian` au ob]inut numai calificative de
“FOARTE BINE”, standard pe care doresc s`-l
men]in` [i pe viitor.
Maiorul Marian Costache, loc]iitorul
comandantului, \[i desf`[oar` activitatea \n aceast`
unitate din 1988, an \n care a absolvit [coala militar`
de profil. A parcurs mai multe trepte ierarhice, timp
\n care a participat la 12 trageri, executate cu toate
categoriile de tunuri, ob]in#nd de fiecare dat`
calificativul “FOARTE BINE”. Dintre numeroasele
atribu]iuni pe care le are \n calitate de loc]iitor al
comandantului, celei privind planificarea, eviden]a
[i controlul preg`tirii pentru lupt` \i acord`, dup`
cum ne m`rturisea, o aten]ie special`: “|n planul de

|n poligonul Capu Midia
se va trage cu:

o0,675$/p
>Lo&$p
Colonelul Virgil Gherghe, comandantul
Complexului Tab`r` de Instruc]ie [i Poligon
de Trageri Antiaeriene Capu Midia, a luat
parte, recent, la [edin]a final` de planificare
a unei ac]iuni comune de tragere la care vor
participa racheti[ti sol-aer din Fran]a [i
Rom#nia.
Activitatea va avea loc \n perioada 12–22
iunie a.c., \n poligonul Capu Midia. Militarii
francezi vor \ntrebuin]a rachete “Mistral”, iar
cei rom#ni – “C.A.-94”.
Colonelul Gherghe a participat, de
asemenea, la [edin]a de cooperare cu
comanda regimentului din care face parte
bateria racheti[tilor francezi [i a asistat la
trageri reale cu rachete “Mistral” [i “Roland”.

activit`]i pentru noul an de instruc]ie, pe l#ng`
instruirea specific`, sunt prev`zute a se desf`[ura
exerci]ii tactice [i aplica]ii cu bateria. Concret,
conform unuia din scenariile aplica]iei, divizionul
va p`r`si dispozitivul de lupt` actual [i se va instala
\ntr-o nou` pozi]ie, urm#nd a executa misiunile
stabilite \n planul aplica]iei”. |n cadrul preg`tirii de
comandament, o component` c`reia i se va acorda
un timp mai mare va fi cea a organiz`rii unor cursuri
de ini]iere \n informatic` [i cunoa[tere a limbii
engleze. |nsu[irea elementelor de baz` \n aceste
domenii este, de acum, mai mult dec#t necesar`.
|n pozi]ia [coal` de dispunere a tehnicii de
lupt`, din cadrul divizionului, instruirea militarilor
\n termen se desf`[oar` \ntr-un ritm intens zi de
zi. Comenzi [i rapoarte scurte, piese \n plin`
mi[care, apoi trecute \n pozi]ia de lupt`, verific`ri
[i regl`ri ale aparatelor [i mecanismelor, p#n`

c#nd dispozitivul de lupt` este gata, iat` doar
c#teva din elementele comune ale activit`]ii de
instruire. Toate acestea sub atenta \ndrumare a
comandan]ilor de plutoane [i baterii.
Caporalul Mircea Paraschiv, comandant
de tun, este unul din cei mai experimenta]i
militari angaja]i din cadrul divizionului. A
participat la 12 trageri p#n` \n prezent, momentul
de v#rf reprezent#ndu-l tragerile demonstrative
pentru o delega]ie militar` interna]ional`. |n
opinia sa “este foarte important ca \n aceast`
perioad` militarii \n termen s` acumuleze c#t mai
multe cuno[tin]e teoretice, concomitent cu

atingerea unui nivel de acurate]e ridicat pentru
desf`[urarea manevrelor specifice execut`rii
tragerilor. Real, \n poligon, rezultatele tragerilor
vor fi \nregistrate de Complexul de Apreciere [i
M`surare Digital` de tip Oerlikon, relev#nd, \n
mod obiectiv, nivelul pe care l-au atins”.
Frunta[ul Adrian Mihai, servant 5 la tun,
a participat, anul trecut, \n octombrie, la trageri \n
poligonul Capu Midia. A tr`it o experien]`
extraordinar` cu acea ocazie, care, din p`cate, anul
acesta nu o va mai putea repeta \ntruc#t divizionul
este programat s` execute trageri \n iulie, iar el va
\ncheia serviciul militar \n iunie. Totu[i, activitatea
din armat` i-a insuflat dorin]a de a continua cariera
militar`, fapt pentru care [i-a propus ca \n var` s`
sus]in` examenul de admitere la {coala de Mai[tri
Militari [i Subofi]eri a For]elor Aeriene.

Locotenentcolonelul
Nicolae
{tef`nescu

La instruc]ie,
pe tehnica de
lupt`

Artileri[tii antiaerieni din divizionul
comandat de locotenent-colonelul
{tef`nescu se preg`tesc intens, zi de zi,
ceas de ceas, pentru a se prezenta \n
poligon foarte bine preg`ti]i. Proba de foc,
a[a cum o denumesc ei, este a[teptat`
cu ner`bdare [i ambi]ie, \n cadrul
acesteia urm#nd a fi probat nivelul de
preg`tire atins, precum [i a fi legitimat`
calitatea lor de lupt`tori antiaerieni.

C`pitan CRISTIAN PREDA

F

unc]iile de operator [ef centru
radiotehnic din dou` baterii ale
divizionului sunt \ncadrate de mai[trii
militari George Mircea Roman [i Mihai Roman,
care, a[a cum a]i ghicit, sunt fra]i. Este o situa]ie,
trebuie s` recunoa[tem, mai rar \nt#lnit`. George
Mircea este fratele cel mare [i a b`tut la por]ile
armatei din fraged` copil`rie, c#nd a vrut s`
urmeze cursurile liceului militar, dar nu a reu[it la
examenul de admitere. Patru ani mai t#rziu, \n
1990, a vrut s` su]in` examenul de admitere la o
[coal` de ofi]eri, dar \n acel an nu s-au primit
candida]i din mediul civil. Dar nu a renun]at [i,
dup` sus]inerea examenului de admitere, a
devenit elev al {colii de Mai[tri Militari [i Subofi]eri
pentru Artilerie [i Rachete Antiaeriene. Visul din
copil`rie i se \ndeplinise! Mihai, fratele cel mic,

Fra]i
sub
arme
recunoa[te c` a ajuns s` urmeze cursurile
aceleia[i [coli militare la insisten]ele fratelui s`u.
|n [coala militar` au \nv`]at \mpreun` un an de
zile, experien]a lui George Mircea, aflat \n anul
III, fiindu-i de mare folos lui Mihai, care era boboc
\n anul I. Dup` absolvire, fiecare [i-a desf`[urat
activitatea \n mai multe unit`]i. George Mircea a
ajuns s` lucreze \n aceast` unitate \n 1997, iar
\n 2000, f`r` ca unul dintre ei s` fac` demersuri
\n acest sens, a fost repartizat aici [i Mihai. Faptul
c` sunt \ncadra]i \n baterii diferite a creat \ntre ei
o concuren]` constructiv`, benefic`. Cu toate
acestea, \n tot ceea ce fac se simte leg`tura lor
de s#nge, \ntruc#t se completeaz` reciproc, f`r`
prea multe cuvinte. |[i sar \n ajutor unul altuia
mai ales c#nd e vorba de \ntre]inerea tehnicii sau
de remedierea unor defec]iuni. Au participat
\mpreun` la dou` trageri reale [i au ob]inut, de
fiecare dat`, calificativul “FOARTE BINE”.
George Mircea este c`s`torit [i are un b`ie]el
\n v#rst` de opt ani. Mihai, c`s`torit [i el, are o
feti]` \n v#rst` de trei ani. Mihai are unele
nepl`ceri \ntruc#t, deocamdat`, familia lui
locuie[te \ntr-o alt` garnizoan`. |[i dore[te ca \n
cel mai scurt timp s` rezolve aceast` problem`.
Dac` relatarea despre destinele fra]ilor Roman
s-ar \ncheia aici, totul ar ar`ta ca o poveste cu final
fericit sau ca o secven]` din... emisiunea “Surprize,
surprize”, dar via]a, a[a cum [tim [i am sim]it-o de
nenum`rate ori cu to]ii, nu este chiar a[a de simpl`.
|ncep#nd cu luna martie, \n conformitate cu
prevederile Ghidului carierei militare, George Mircea
a fost numit \ntr-o alt` func]ie, care nu este \n statul
divizionului. Partea bun` este c`, totu[i, va r`m#ne
\n aceea[i garnizoan`. Practic, se poate spune c`
vor fi \mpreun`, dar momentele \n care lucrau um`r
la um`r, rezolv#nd absolut orice problem`, sunt deja
istorie...

Seminar NATO privind ap`rarea
aerian` cu baza la sol
|n perioada 31 martie – 11 aprilie a.c., Rom#nia
a g`zduit lucr`rile seminarului multina]ional cu
tema “Planificarea ap`r`rii aeriene cu mijloace cu
baza la sol”, organizat de AIRNORTH
(Comandamentul Aerian Aliat din Nordul
Europei), \n cadrul Parteneriatului pentru Pace.
Seminarul s-a desf`[urat la Complexul Militar
Haiducului [i a reunit 16 ofi]eri str`ini – exper]i
\n domeniu, din cadrul AIRNORTH (Germania,
Norvegia, Olanda, Polonia, Ungaria) [i
reprezentan]i ai unor state partenere (Georgia,
Irlanda, Lituania, Macedonia, Slovenia, Suedia)
– [i 25 de ofi]eri rom#ni. Scopul principal al acestei
activit`]i a constat \n familiarizarea militarilor din
statele participante la Parteneriatul pentru Pace
cu tehnicile [i procedurile de planificare a
opera]iilor de ap`rare aerian` cu mijloace dispuse
la sol, precum [i cu conceptele specifice
managementului [i coordon`rii ac]iunilor de lupt`

\n spa]iul aerian. Seminarul a avut [i o sec]iune
practic`, \n care participan]ii au efectuat un
exerci]iu pe hart`, desf`[urat dup` un scenariu
opera]ional NATO. Exerci]iul a constat \n
planificarea [i crearea unei structuri
multina]ionale GBAD (ap`rare aerian` cu baza
la sol), pentru ap`rarea unui stat partener, fiind
parcurse toate etapele necesare, de la solicitarea
for]elor na]iunilor partenere, p#n` la dislocarea
acestora \n teatrul de opera]ii [i organizarea
ap`r`rii principalelor obiective. Activitatea, \n
ansamblul ei, a contribuit la instruirea
speciali[tilor \n domeniul ap`r`rii aeriene ai
Statului Major al For]elor Aeriene, av#nd
aplicabilitate direct` \n \ndeplinirea a dou`
obiective prioritare din cadrul ciclului IV MAP:
“Managementul spa]iului aerian [i ap`rarea
aerian`“ [i “Interoperabilitatea cu NATO”.
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Invita]ie
la studiu
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Generalul de flotil` aerian`
dr. Mihail Orzea]` ne-a lansat o
nou` invita]ie la studiu [i medita]ie:
cartea sa de eseuri, intitulat`
“Cucerirea suprema]iei aeriene
[i strategia de securitate”,
ap`rut` recent sub egida Editurii
Academiei de |nalte Studii Militare
[i premiat` de revista “G#ndirea
militar` rom#neasc`“.

P

rima consf`tuire din acest an
a Biroului Executiv al Asocia]iei Na]ionale a Veteranilor de
R`zboi cu pre[edin]ii filialelor
jude]ene [i de sectoare ale Capitalei,
la care au participat reprezentan]i ai
Pre[edin]iei, Guvernului [i conducerii
Ministerului Ap`r`rii Na]ionale, a
relevat o serie de probleme importante pentru veteranii de r`zboi.
S-a elaborat Metodologia de
aplicare a prevederilor legale potrivit

Lucrarea
este, a[a cum
ne-a obi[nuit prodigiosul autor, un
demers temeinic
fundamentat,
metodic, de \nalt`
]inut` [tiin]ific` [i
stilistic`, ce-[i
propune s` demonstreze,
pragmatic [i doct, rolul suprema]iei
aeriene pe timpul ducerii r`zboiului [i
modul cum poate influen]a deznod`m#ntul conflictului. De asemenea,
autorul se opre[te edificator [i asupra
modului \n care se poate ob]ine
suprema]ia aerian` [i c`ile de
optimizare a ac]iunilor [i eforturilor \n
perspectiva realiz`rii acestui important obiectiv. Iar demonstra]ia este
conving`toare, pertinent`, incitant`,
dovedind cunoa[terea aprofundat`,
din interior, a problematicii abordate.
Pornind de la date [i evenimente
petrecute nu cu mul]i ani \n urm`,
sintetiz#ndu-le [i desprinz#nd din
ele concluzii viabile \n timp, autorul

ajunge s` prospecteze profund [i
subtil prezentul [i viitorul, avans#nd puncte de vedere \ndr`zne]e
[i propun#nd solu]ii teoretice [i
practice interesante privind integrarea c#mpului de lupt`, modalit`]ile indirecte de reducere a
ciclului conducerii ac]iunilor
militare \ntrunite, precum [i o
interesant` variant` pentru determinarea capacit`]ii de lupt` a
unit`]ilor militare.
Cartea generalului Orzea]` se
adreseaz`, deopotriv`, comand a n ] i l o r d e l a e [ a l o a n e l e s uperioare, ofi]erilor de stat major,
planificatorilor militari, cadrelor
didactice din institu]iile militare
de \nv`]`m#nt, istoricilor, anal i [ t i l o r p o l i t i c o - m i l i t a r i , i ubitorilor de lectur` dens`, consistent`. Pentru c`, \n egal`
m`sur`, eseurile grupate \n
volumul “ C u c e r i r e a s u p r e ma]iei aeriene [i strategia de
securitate” sunt [tiin]` [i literatur`, sociologie [i filozofie,
medita]ie [i introspec]ie. (N.R.)

Toate distinc]iile care presupun
acest drept, ca [i altele, sunt men]ionate \n Legea nr. 44/1994 republicat` \n Monitorul Oficial al
Rom#niei, Partea I, Nr. 783/28.X.2002.
Din c#te se pare, \n cursul anului
se vor \ntreprinde toate m`surile
pentru rezolvarea acestei probleme ce
treneaz` de nou` ani.
To]i cei ce nu [i-au exprimat, \n
scris, la filialele de care apar]in,
op]iunea pentru ob]inerea contra-

]ionale de Asigur`ri de S`n`tate, a
ar`tat c` va fi rezolvat` [i problema
distribuirii medicamentelor gratuite [i
compensate.
Va fi solu]ionat` [i o chestiune
aflat` de mai mult` vreme \n litigiu:
transportul gratuit al veteranilor cu foi
de drum pe cursele auto. Unii agen]i
transportatori refuz` s` recunoasc`
valabilitatea acestora \n alte jude]e
dec#t cele \n care domiciliaz`
beneficiarul [i-i dau jos pe veterani,
mai ales dac` \n zona respectiv` se
poate c`l`tori [i cu trenul.
Sub egida Ministerului Ap`r`rii
Na]ionale, \n mai multe garnizoane, \n
incinta unit`]ilor militare, a spitalelor
dezafectate, vor fi organizate c`mineinternat pentru cadre militare \n rezerv`
sau retragere [i veterani de r`zboi
p`r`si]i care nu mai au nici un sprijin.
O ac]iune onorific`, demn` de
semnalat: \n mai multe localit`]i,
consiliile locale au hot`r#t s`-i declare
pe cei mai distin[i veterani “cet`]eni
de onoare”.

PENTRU VETERANII
DE R~ZBOI
c`rora cei decora]i cu ordine [i medalii
de r`zboi care nu au fost \mpropriet`ri]i cu 500 metri p`tra]i pentru
loc de cas` sau un hectar teren arabil
vor primi contravaloarea, din bugetul
statului.
Reamintim c` \n aceast` categorie
intr` [i veteranii din For]ele Aeriene
ce au primit Medalia Virtutea
Aeronautic` sau Medalia Aeronautic`.

valorii, trebuie s-o fac` \n cel mai scurt
timp. Abia 32 la sut` din cei ce aveau
dreptul s` primeasc` p`m#nt au
beneficiat de terenul respectiv.
Pre[edintele A.N.V.R., domnul
general (r) Marin Badea Dragnea,
care a \ntreprins, personal, mai multe
interven]ii la [eful statului, la premier,
la Senat, la ministrul s`n`t`]ii [i
familiei, la pre[edintele Casei Na-

Evaluarea
interoperabilit`]ii
|n prima decad` a lunii aprilie,
o comisie de evaluare din Statul
Major General, condus` de
colonelul dr. Mircea-Ovidiu
M#ndru, [eful Subcomitetului
de coordonare a reformei [i
integrare \n NATO, a efectuat un
control la Statul Major al For]elor
Aeriene pentru a stabili stadiul
realiz`rii interoperabilit`]ii cu
structurile Alian]ei Nord-Atlantice.
Elementele analizate de
comisie au cuprins, \n principal,
stadiul implement`rii obiectivelor
[i subobiectivelor specifice
domeniilor prioritare din Planul
Na]ional de Aderare (PNA),
evaluarea stadiului implement`rii
obiectivelor de parteneriat [i a
evalu`rii standardelor militare
opera]ionale [i administrative,
aflate \n responsabilitatea Statului
Major al For]elor Aeriene. Mai
concret, au fost verificate toate
planurile de implementare ale
obiectivelor de parteneriat, programele de elaborare a stan-

dardelor, concep]ia [i func]ionarea
fluxului informa]ional pentru
monitorizarea procesului de
reform` [i integrare. De asemenea,
s-au purtat dialoguri cu responsabilii de obiective din PNA [i de
parteneriat, aflate \n responsabilitatea Statului Major al
For]elor Aeriene, \n urma c`rora
s-au identificat eventualele
probleme ap`rute [i modalit`]ile de
rezolvare a lor. Totodat`, comisia a
f`cut o analiz` a cerin]elor [i a
stadiului obiectivelor de parteneriat
\n perspectiva transform`rii
acestora, respectiv a accept`rii sau
neaccept`rii lor ca Propuneri ale
For]ei (Force Proposals).
|n urma controlului s-a \ntocmit
un plan de m`suri pentru sprijinirea
Statului Major al For]elor Aeriene
\n \ndeplinirea obiectivelor de
integrare asumate \n anul 2003.
Locotenent-comandor
VIOREL PAN~

PETRE B@N~

L

a \nceputul lunii aprilie,
Comandamentul Opera]ional
Aerian Principal a fost gazda unei
activit`]i \n domeniul managementului
traficului aerian, la care a participat [i
o delega]ie elen`.
Pe parcursul celor dou` zile, c#t a
durat activitatea, s-au abordat, printre
altele, probleme specifice managementului traficului aerian, proceduri de colaborare privind coordonarea zborurilor aeronavelor
apar]in#nd For]elor Aeriene \n raport

Managementul
traficului
aerian
cu traficul aerian civil, modalit`]i de
implementare a conceptului de utilizare flexibil` a spa]iului aerian.
Din delega]ia elen`, participant` la
schimbul de experien]`, au f`cut parte
locotenent-colonelul Ilias Protopappas [i maiorul Leonidas
Mpistogiannakis.
Comandorul Sorin Cernev,
[eful delega]iei rom#ne, a apreciat c`
“prin tematica abordat`, activitatea
s-a constituit \ntr-un util schimb de
experien]` \n domeniul managementului traficului aerian”. (C.P.)

Tezã
de doctorat
cu final... fericit
Vineri, 11 aprilie 2003, \ntr-unul
din amfiteatrele Academiei de |nalte
Studii Militare, a avut loc [edin]a de
sus]inere public` a tezei de doctorat
de c`tre colonelul Silviu Popescu, [ef
de sec]ie \n Statul Major al For]elor
Aeriene. Ofi]erul doctorand a prezentat lucrarea cu tema “Protec]ia
genistic` – element de baz`
pentru asigurarea ac]iunilor
militare ale For]elor Aeriene \n
r`zboiul modern”.
Conduc`torul activit`]ii [tiin]ifice desf`[urate de colonelul
Popescu \n vederea ob]inerii titlului
de doctor \n domeniu a fost
generalul de brigad` (r) prof. universitar dr. Petre Grecu.
Autorul ne-a m`rturisit c`
demersul s`u, punctele de vedere
exprimate au menirea de a eviden]ia
[i reflecta dimensiunea, exigen]ele
[i condi]ion`rile unei conduceri
moderne a protec]iei genistice la
nivelul For]elor Aeriene, la pace,
criz` [i r`zboi.
De asemenea, av#nd \n vedere
perspectiva integr`rii Rom#niei \n
NATO, colonelul Popescu a analizat
modalit`]i de realizare a interoperabilit`]ii cu structurile de geniu
din For]ele Aeriene ale Rom#niei cu
cele similare din armatele apar]in#nd deja Alian]ei Nord-Atlantice
[i a avansat idei privind domeniile
prioritare care trebuie abordate \n
acest sens.
Membrii comisiei au apreciat c`
teza de doctorat elaborat` de coloSe \mplinesc
\n aceast` lun`
75 de ani de la
celebrul zbor al
c`pitanului
GHEORGHE
B~NCIULESCU,
primul pilot din
lume care a zburat cu proteze la
ambele picioare.
|n primul r`zboi mondial, ca t#n`r ofi]er [i
comandant, s-a distins \n lupte. I se
\ntrez`rea o frumoas` carier` \n
arma infanterie. |n pofida \mpotrivirii
tat`lui s`u, [i el ofi]er, el s-a dedicat
\ns` avia]iei. Pasionat [i dotat pentru
zbor, a devenit, \n scurt timp, un
foarte bun instructor de zbor [i pilot
de \ncercare. A recep]ionat, la Paris,
zeci de avioane Potez-15, cu care a
fost dotat` avia]ia rom#n`. Pilo]ii [i
speciali[tii francezi erau fascina]i de
zborurile lui.
Pe 12 septembrie 1926, \n timpul
unui raid, Paris–Bucure[ti, ce se voia
o performan]` \n dep`[irea
recordului mondial de vitez` pe mari
distan]e, avionul Potez-25, pe care \l
pilota, [i care \i fusese f`cut cadou
de guvernul francez, surprins
deasupra mun]ilor Cehoslovaciei de
condi]ii meteorologice complet
nefavorabile, s-a pr`bu[it, izbindu-se
violent de o cot`. Mecanicul de bord
a murit, iar lui B`nciulescu i-au fost
amputate ambele picioare de la
genunchi \n jos.
Cu voin]` [i d#rzenie de fier, el a
\nv`]at mai \nt#i s` mearg` sprijinit
de baston, apoi s` conduc` ma[ina.
La Paris, \nt#lnindu-se cu Traian
Vuia [i Henri Coand`, ace[tia l-au
\ncurajat \n demersul s`u de a pilota

nelul Popescu are o valoare
[tiin]ific` ridicat`, prezint` probleme
de actualitate \n domeniu, abordeaz`
aspecte originale, moderne, \ntr-un
mod documentat, realist, bine sintetizat.
|n cadrul [edin]ei de sus]inere
public` a tezei de doctorat au avut
interven]ii generalul-locotenent (r)
dr. Mihai Iliescu [i generalullocotenent dr. Ion Magdalena.
Vorbitorii au apreciat lucrarea ca
fiind una cu o tem` important`,
actual`, cu un suport teoretic solid
[i o perspectiv` practic` indubitabil`.
|n final, comisia a hot`r#t s`-i
acorde colonelului Silviu Popescu
titlul de doctor \n [tiin]e militare.
|l felicit`m [i noi [i \i dorim s`
aib` parte, \n continuare, de multe
asemenea importante succese!

DUMITRU AMARIEI

PIONIERAT
MONDIAL
din nou. Marele Nicolae Iorga, de
asemenea.
|ntors \n ]ar`, [i-a reluat, zi de zi,
antrenamentele.
Pe 10 aprilie 1928 a primit aprobarea de zbor. {i de la aceast` dat`,
intra \n istorie. Presa a \nregistrat
evenimentul. Din ]ar` [i de peste
hotare, uimirea [i laudele nu mai
conteneau. Pre[edintele Fran]ei l-a
decorat cu “Legiunea de Onoare” \n
grad de cavaler.
Atras de vraja marilor raiduri, a
\ntreprins o serie de asemenea
expedi]ii aeriene \n mari ora[e [i
capitale europene, apoi \n Orientul
Apropiat. |ntre timp a c#[tigat, \n
competi]ie cu a[i ai avia]iei mondiale,
o seam` de concursuri. La Washington a impresionat asisten]a evolu#nd
\ntr-un zbor acrobatic f`r` egal cu un
avion pe care \l v`zuse pentru prima
dat`.
Dar soarta, foarte crud` cu el, l-a
r`pus.
La 12 aprilie 1935, \n aceea[i lun`
\n care a \nceput s` zboare cu
picioarele amputate, dup` numai
[apte ani, a murit la Cairo, datorit`
unei boli tropicale contractate
\ntr-un raid nu mai pu]in celebru \n
care survolase [i aterizase \n multe
]`ri africane ca Libia, Sudan, Ciad,
Congo [.a.
Gloria sa a r`mas, \ns`, nepieritoare.

PETRE B@N~
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PILOT |N DOU~ MILENII
Totdeauna, alegerea profesiei r`m#ne o \ncercare grea. Iscat`
din pasiune [i hr`nit` cu voin]`, profesia de pilot militar mai este
\nc` o alegere special`.
Profesia de pilot este o chestiune de ad#nc` [i, \n acela[i timp,
\nalt` con[tiin]`. Con[tiin]a lucrului f`cut cu des`v#r[it` r`spundere,
cu toat` puterea min]ii, f`r` jum`t`]i de m`sur`. Con[tiin]a lucrului
f`cut p#n` la cap`t, a \mplinirii simple a unei r#nduieli omene[ti
care \]i impune, indirect [i ascuns, parc` venit de undeva din ad#ncul
t`u de om, pe f`ga[ul \mplinirii de sine, s` tr`ie[ti pentru ceilal]i.
Pentru mul]i oameni care nu totdeauna se v`d, dar tu \i [tii [i \i
sim]i pe undeva, \n umbra ta, l`sat` pe o gean` de nor \ntr-un zbor
uitat. Ori pentru sufletul acela pereche care \n at#tea zboruri [i-a
ostoit a[teptarea \n dosul perdelei din fereastra casei. T`cut.
R`bd`tor [i statornic.

&

#mpul de zbor de la
Strejnic, margine de
Ploie[ti [i \nceput de
c#mpie, pare s` fi fost h`r`zit c#ndva
ca n`sc`tor de pasiuni calde l#ng`
inima cerului, loc [i punte c`tre
profesia de pilot sub cerul patriei.
Mul]i oameni care s-au desprins
pentru prima dat` de “preazilnicul
p`m#nt” la Strejnic, au devenit peste
ani pilo]i des`v#r[i]i [i deopotriv`
instructori de zbor de excep]ie.
Am avut [ansa [i bucuria s`
cunosc pe c#]iva dintre ei. S` zbor cu
ei “\n tandem” sau “cot la cot”, s` \nv`]
de la ei ceea ce eu [i al]ii ca mine
facem ast`zi: zbur`m.
Comandorul Ion Laz`r, n`scut la
Dr`g`ne[ti de Prahova, a fost unul din
instructorii mei. Venit sub culorile
Avia]iei Militare direct de pe c#mpul
de zbor de la Strejnic, avea s` devin`
peste ani unul din oamenii care, cu

fiecare zbor de la Strejnic, cu fiecare
aterizare pe aerodromul de acas`, cu
fiecare vorb` domoal` rostit` \ncet,
aproape \n [oapt`, a pus c#te o piatr`
la temelia lumii... A cultivat ideea de
zbor [i zborul ca profesie. A [lefuit
piatr` din cariere vii [i a adus aproape
de mintea uman` visul ancestral de a
zbura. A z`bovit c#te pu]in cu fiecare,
a \n]eles [i a pre]uit, a respectat [i a
avut r`bdarea os#nditului sub pic`tura
chinezeasc`, l`s#nd pe fiecare s` se
arate, s` fie el \nsu[i, dar mai ales s`
devin` pilot \n bunul \n]eles al
cuv#ntului: comandorul Ion Laz`r a
fost o via]` instructor de zbor.
{apte tipuri de aeronave, peste
2.500 de ore de zbor din care 1.500 ca
instructor de zbor, peste 1.000 de
zboruri acrobatice..., zestre de pilot [i
titlu de glorie. Pentru c`, orice s-ar
spune, zborul r`m#ne gloria pilotului.
Pilotul Ion Laz`r a l`sat \n urm`

Fotbal

STEAUA –
LA
VICTORIA
CU
NUM~RUL 900!
La Bac`u, \n cadrul etapei a 21-a a
campionatului na]ional de fotbal, STEAUA a
\nvins cu scorul de 1–0, ob]in#nd, astfel, victoria
cu num`rul 900 \n Divizia A a }`rii! O cifr`
impresionant`, la care se adaug` alte c#teva,
nu mai pu]in interesante: elevii lui Victor
Pi]urc` sunt ne\nvin[i \n campionat de cinci
luni, adic` din 16 noiembrie 2002 (0–2 cu UTA),
\n cele nou` etape scurse de atunci ro[-alba[trii
c#[tig#nd de [apte ori [i remiz#nd de dou` ori;
ei au cucerit 23 de puncte din 27 posibile,
reduc#nd diferen]a fa]` de liderul RAPID de la
14 la 8 puncte!
Revenind la partida de la Bac`u, a treia
victorie \n deplasare din actualul retur de
campionat, vom remarca din nou d`ruirea
juc`torilor no[tri pentru izb#nd`, pragmatismul
\n abordarea fazelor “fierbin]i”, insisten]a,
bazat` preponderent pe tehnicitate, \n
momentele de finalizare. {i de aceast` dat`,
echipa s-a a[ezat bine \n teren, mijlocul a

Redac]ia

L-39, una din aeronavele preferate de comandorul Ion Laz`r
pista de la Boboc, hangarele, oamenii
[i avioanele [i s-a retras. A mers \ncet,
leg`nat, mai privind o dat` \n urm`,
nu resemnat, dar melancolic, a[a cum
[ade bine pilotului. O via]` de om pe
aerodrom – nu-i pu]in lucru. Este o
istorie. Un leac pentru suflet \mpr`[tiat \n mii de pic`turi [i prelins \n
tot at#tea inimi care vor r`m#ne pe
cerul acestei ]`ri. Care vor str`jui
lini[tea celorlal]i. Care nu vor uita s`
povesteasc`. {i care vor avea ce s`
spun`.
Nu-i mare distan]a \ntre dou`
meridiane. {i nici paralelele nu
despart imensit`]i. Iar \ntre dou`
emisfere, doar g#ndul zborului \nfioar`.
Zborul la sud de Ecuator, vreme
de mai bine de doi ani de zile, avea s`
\nsemne consacrarea pentru comandorul Ion Laz`r. Avea s`-i aduc` \n
buzunarul de la piept, \n st#nga, un

c o n s t r u i t
l a b o r i o s ,
ap`rarea a fost
mai mereu la
post, iar atacan]ii
au combinat cu
abilitate, \n vitez`, derutant.
A[a s-a [i n`scut
unicul gol al
m e c i u l u i :
avansare \n atac
Florentin Dumitru, centrare perfect`, peste
funda[ii adver[i, ]#[nire inspirat` a lui Tric` [i
finalizare spectaculoas`, f`r` replic`. Din
p`cate, celelalte ocazii de gol au fost irosite
copil`re[te fie de Aliu]`, fie de Claudiu
R`ducanu, fie de Bo[tin` – pripi]i, impreci[i \n
[ut.
Cu aceast` nou` victorie, STEAUA \[i
p`streaz` locul secund \n clasament, dar, prin
victoria RAPIDULUI asupra lui DINAMO,
diferen]a se conserv` la 8 puncte, \ndep`rt#nd
\ntruc#tva tentativa ro[-alba[trilor de a ataca
direct, “la baionet`“, locul \nt#i [i titlul de
campioni. |ns` mai sunt \nc` nou` etape [i se
pot \nt#mpla foarte multe lucruri atunci c#nd e
vorba de balonul rotund. |n etapa urm`toare,
STEAUA va evolua tot \n deplasare, la Piatra
Neam], cu CEAHL~UL, ca apoi s` \nt#lneasc`,
pe stadionului din Ghencea, pe FC ARGE{ din
Pite[ti. |n mod normal, din cele dou` partide
steli[tii ar trebui s` ob]in` maximum de puncte.
Mult succes! Apoi, vom mai vedea...
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brevet de instructor de zbor [i o
experien]` unic` \n felul ei: a \nv`]at
s` zboare pilo]i africani. I-a luat de
m#n`, i-a urcat \n avion [i apoi pe cerul
de deasupra ]`rmului de vest al
Atlanticului. Deasupra afluen]ilor
fluviului Congo. Pe cerul lor. |n ]ara
lor. I-a adus acas` bini[or, deprinz#ndu-i s` fac` singuri aceast` isprav`.
|nv`]#ndu-i s-o fac` bine. L`s#ndu-i s`[i r#nduiasc` devenirea sprijini]i pe
valorile lor, cu puterea [i mintea cu
care au fost h`r`zi]i.
Nu-[i aminte[te s` fi fost greu. Nu
[tie s`-i fi fost team`. Nu limbile
vorbite oriunde sub soare r`m#n
piedica \n comunicare. Nu clima
ecuatorial` omoar` dorul de cas`.
Primeaz` valoarea uman`. Iar limbajul
zborului pare s` zac` \n orice om.
Rememoreaz` concluziv: “Noi, rom#nii, suntem extrem de talenta]i
pentru profesia de pilot. Pu]ine

popoare au \n gena lor culoarea
zborului...”
Dac` pentru pilotul [i instructorul
de zbor devenirea a \nsemnat
“firescul” profesiei, pentru cea de
comandant este greu de apreciat. Iar
aprecierile, uneori, sunt p`guboase.
Niciodat` comandorul Ion Laz`r
nu a putut s` [tie exact. Dup` 20 de
ani petrecu]i \n cabina a doua a
avioanelor de [coal` de la Boboc,
instruind genera]ii de pilo]i greu de
]inut minte pentru ceasul bilan]ului,
f`r` s` poat` [ti exact dac` instructorul a ajutat comandantul sau
invers, muncind o bun` bucat` de
vreme \n calitate de comandant a
trei unit`]i cu profil de zbor [i
instruire, osta[ul Ion Laz`r, \ntr-o
margine de februarie, a depus
armele [i a plecat. S-a retras f`r`
tr#mbi]e [i surle, demn [i parc`
mul]umit, cu z#mbetul lui, numai al
lui, prins \n col]ul buzelor, cu
g#ndul cald c` via]a tr`it` sub zodia
zborului a fost ocrotit` de providen]`: nu a avut \n zbor nici un caz
specific dramatic. Se re\ntoarce, de
bun` voie, \n lumea celor cu p`m#ntul sub picioare, l`s#nd larghe]ea cerului [i treburile lui pe
umerii celor la a c`ror formare
parc` ar mai fi avut ceva de spus [i,
mai ales, de f`cut.
F`r` inten]ie, ca \ntr-un intreviu
neterminat, \l \ntreb: “De ce nu a]i
mai r`mas?!”
Continu` s` povesteasc`. Pare
c` nu-i atent. “Eu am avut [ansa
celui care zboar`. Zborul m-a ales.
F`r` el, m-a[ fi sim]it inutil... “

C`pitan-comandor
DUMITRU BERBUNSCHI

Sf#r[itul Sta]iei Spa]iale Interna]ionale?
Dezintegrarea, la 1 februarie 2003, a navetei spa]iale Columbia, la 63 de kilometri deasupra Texasului, a
\nsemnat mai mult dec#t o tragedie american`. Imediat dup` producerea catastrofei, Sean O’Keefe, administratorul
NASA, a anun]at c` lans`rile navetelor americane vor fi reluate numai dup` identificarea cauzelor accidentului [i
luarea m`surilor necesare pentru prevenirea unor asemenea evenimente pe viitor. A[adar, p#n` c#nd americanii
se vor \ntoarce \n spa]iu, Federa]ia Rus` r`m#ne singura speran]` pentru supravie]uirea Sta]iei Spa]iale
Interna]ionale. La numai o zi dup` consumarea tragediei care a aruncat \ntr-un con de umbr` programul spa]ial
american, ru[ii au lansat racheta Progress M-47 de pe cosmodromul Baikonur, din Kazahstan, cu un transport de
hran` [i echipamente pentru astronau]ii de pe Sta]ia Spa]ial` Interna]ional`. Cu aceast` ocazie, Viaceslav
Mihailicenko, purt`torul de cuv#nt al Agen]iei Aerospa]iale Ruse, avertiza c` navetele Progress nu vor putea s`
asigur` derularea programului spa]ial interna]ional, datorit` capacit`]ii insuficiente de transport a acestora. Pentru
asigurarea resurselor necesare continu`rii activit`]ii pe sta]ia interna]ional`, Federa]ia Rus` va trebui s` trimit` \n
spa]iu opt rachete Progress [i alte trei navete Soyuz. Cheltuielile foarte mari pe care le presupune acest demers
pun \ns` sub semnul \ntreb`rii viitorul Sta]iei Spa]iale Interna]ionale. Lucru \ngrijor`tor, cu at#t mai mult cu c#t
principalul scop al programului spa]ial nu const` \n cucerirea Cosmosului, ci \n conducerea unor experimente
[tiin]ifice importante.


Va fi suficient`
experien]a
acumulat` de
astronau]ii ru[i
\n programul sta]iei
orbitale MIR
pentru dep`[irea
actualei crize?
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