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FUNDATIA CULTURAL� 
MEMORIA" -

FILIALA ARGES Fundatia cultural�,Memoria" - Filiala Arges cu sediulructrada Livezilor, numárul 41, condusa de Prof. avut loc la Penitenciarul Jilava-Fortul 13, temuta închisoare 
în Pi Pona.este parte integrat� a O.N.G.-ului cu acela_1 unde au suferit �i au sfär_it numeroase victime ale regimului 

Ziua a I-a: excursie documentar�, care anul acesta a 

nume, care editeaz� cunoscuta publica�ie 
trimestrial� ,Memoria
Gandirii Arestate" ajuns� în prezent la 
num�rul 96 (lansat în octombrie 2016).
Principala menire este promovarea 

drepturilor omului, a valorilor moral-

cre_tine _i restituirea memoriei publice
prin scoaterea la lumin� a suferin�elor 

victimelor torturii �i deport�rilor din 
perioada comunismului. 

Fundatia,,Memoria" organizeaz� 
in Bucure_ti _i în alte localit��i ale t�rii
dezbateri, conferinte _i alte manifest�ri 
cultural istorice _i civice de înalt� 

inut� _tiin�ific� _i spiritual�. 

HEORIARevista comunist din România. Materialele prezentate în cadrul simpozionului, de o calitate _tiin�ific� excep�ional�, se reg�sesc (ca în fiecare an, de altfel) în monumentala lucrare ,Experimentul 
Pite_ti - Proceedings Pert", con�inând peste 650 de pagini de informa�ii _i documente de mare însemn�tate _i 
interes, cu valoare de patrimoniu, 
servind cunoa_terii _i în�elegerii istoriei

contemporane. 
Prin 

nebt gandirii state

96 orn 

Din sumar 

Meitariaisis 

wml fterer 

ile extraordinare pe 
care le fac cei de la Funda�ia Cultural� 
,,Memoria - Filiala Arge_", în frunte 

cu inimosul _i tenacele pre_edinte Ilie 
Dintre numeroasele ac�iuni de acest fel, se distinge Popa, reu_esc ca timp de trei zile pe an, toamna, Pite_tiul 

prin anvergur� �i notorietate Simpozionul Interna�ional s� devin� capitala spiritual� a libertá�ii, demnitä�ii _i 
Experimentul Pite�ti - Reeducare prin tortur�" organizat respectului pentru memoria bravilor înainta_i, reunindu-se aici 

anual de c�tre Filiala Arge_a Funda�iei Culturale.,Memoria". eminente personalitä�i din tar� _i de peste hotare pentrua oferi 
în parteneriat cu autorit��ile locale, Asocia�ia Fo_tilor distinsului public experien�a �i competenta lor, în beneficiul 

ort ot te 

Detinu�i Politici din România _i alte reputate institu�ii din adev�rului istoric �i moralitä�ii. 
tar� _i din str�in�tate, o manifestare prestigioas� la care Nu este îns� singura manifestare cultural - _tin�tific� 

particip� renumite personalit��i publice, supravietuitori $i patriotic� organizat� sau la care particip� Filiala Arge_a
ai temnitelor comuniste _i lag�relor de deportare, istorici, Funda�iei ,,Memoria". Bun�oar�, în perioada 22-23 iunie 
Jurnali_ti, cadre didactice _i mul�i tineri studio_i, cu to�ii 2016,a fost co-organizator al Sesiunii de comunic�ri _tiin�tifice 

avand in comun preocuparea pentru cunoa_terea trecutului, ,/5 de ani de la dezrobirea Basarabiei, Nordului Bucovinei 

elogierea curajului _i demnit��ii umane _i cinstirea �i inutului Her�a-22 iunie 1941", desfásurat� la Chi_in�u, 
unde, din Comitetul ^tiin�ific, 
a f�cut parte �i pre_edintele ei, memoriei Eroilor Neamului

care s-au jertfit pe altarul 

luptei anticomuniste. 
Ajuns anul acesta la 

cea de-a XVI-a edi�ie,
Simpozionul Pert'16" s-a 
desf�_urat, ca _i în anii trecu�i, 
la sfär_itul lui septembrie -

inceputul lui octombrie, dup� 

urm�torul program:
Ziua I: deschiderea în 

sala de festivit��i a Prim�riei
Pite_ti, vizitarea cl�dirii
unde, in anii 1949 1951, 
a functionat Penitenciarul 

desfiintat între timp., dar care înc� mai p�streaz� urmele 
niico_�toare ale ororilor trecutului) _i a Complexuu de tinuta stiintific� _i cultural� de valoare inestimabila. 

profesorul Popa. 
Fundatia Culturalã 

Memoria - Filiala Arge_"

nu se m�rgine_te doar la 

conferin�e _i comemor�ri, 

ci are �i preocup�ri formativ

- educative de mare impact 

_i audien��, prin atragerea 

$1 antrenarea tinerilor, elevi, 
studenti, cadre didactice, 

la activit��i specifice în 

înf�ptuirea misiunii de onoare 

recuperarea _i redarea 

istoriei adev�rate românilor. 

o Ctal din apropiere, cu tinerea unei slujbe de de finuta �tinific� �i cultural� de valoare inestimabil�. 

Pomenire a martirilor închi_i _i tortura�i aici, 1ar aupa de care avem atâta nevoie pentru editicarea unei societat

73, la Muzeul Judetean de Istorie Arge_, prezentarcademocratice, moderne _i civilizate, Organizaia prezentata 

uCTarilor _tiin�ifice intocmite de participanti, 
ua a I1-a: continuarea prezent�rii, in plen s PE timpul demonstreaz� c� str�daniile n-au fost in zadar 

puni a lucràrilor �tiintifice, o mas� rotund�, lansåri de 

SIadoptarea rezolu�iei finale cu privire la probleme

AIm importantä pentru istoria recent� a Romániei 

Prin emo�iile create, ac�iunile men�ionate, dincolo 

a martirilor închi_i si torturati aici, iar dup� -reprezinta �i 
o expresie a spiritului uman �i a moralit�ii 

ne 
militeaz� activ pentru 

realizarea acestui deziderat, iar 

tim 

HORATIUMÁNDÁ^ESCU 


