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RADU GRUIA 

 
        A mai trecut o lună !Lumea îşi vede de 
treabă. ToŃi. Politică, afaceri sau mă rog, 
aranjamente, evenimente personale, familie, 
sănătate, prieteni ş.a.m.d. Dar există şi 
evenimente fanion sau marcate cu „steguleŃ”, cu 
semnificaŃie pentru un individ sau un grup, care 
au o anumită prioritate. Indiscutabilă ! Exact aşa 
„lucrează” acum cutuma cu „Joia dulce” . Ce-i 
drept, aşa cum am descoperit pe cale analitică 
anul trecut, vin cei care se simt bine. Sau altfel 
spus, motivaŃi afectiv. Asta o fi însemnând cumva 
că, spre deosebire de alŃii, sunt capabili să se 
bucure împreună ? Adică să nu se lase 
determinaŃi de egoismul acela visceral al 
individului calcefiat în „coconul” propriei 
existenŃe?. Aşa se pare. Dacă este aşa, Vivat ! 
Data : 30 octombrie. Locul : tot Select ( de unde se 
vede „forŃa” hotărârilor colective). ParticipanŃi : vezi 
„fotocronica”. Atmosferă : stimulatoare. Asta se 
traduce astfel: fiecaruia îi reuşeste spontan o 
chestie care îi distrează pe toŃi, inclusiv pe el 
însuşi! Uite un exemplu, ca să nu mă acuzaŃi de 
branbureală : Calypso a venit cu o „beşcă” de 
fason Cow-Boy. UitaŃi-vă în poze să vedeŃi ce  s-a 
întâmplat cu ea ! Cine zice că participăm la 
competiŃia de „Seniori + ?Surprize : apariŃia lui 
Lena cu Puiu Văleanu. Sunt în Bucureşti şi au 
venit şi ei. Uite-aşa ! După o conferinŃă de tip „cap 
în cap” Calypso şi Adrian anunŃă organizarea 
revelionului la... Philoxenia. Înscrieri la Nina.  
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FOTO CRONICA EVENIMENTULUI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Familia „Corina”: Corina, Simona şi soŃul ei. 

Calypso cu „beşca” lui western. 
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Lucica Popa 

Lena, Puiu Văleanu, care-şi studiază atent noua camera, 
         (foarte performantă) şi  Florin Drăgănescu.  
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Adelina Bone şi Jorj. Începe joaca cu „beşca” ! 

Lena, Puiu şi ...Profesorul ! 
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Ionel Stănescu, sărbătoritul, totdeauna atent la chestiile fundamentale şi.....ia uitaŃi  
                                  ce elegant şi arătos este Quakerul ! 

Gabi – Puşa Gheorghe. Cu beşcă  şi zâmbet, amândouă de cinema !  
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Un gigolo de circumstanŃă – Riri Pop – atras de un zâmbet, cum  
               ziceam ? De ecran ! Da, dar este puŃin spus ! 

Ce spuneam ?Gigolo ? Băiatul ăsta şi-a greşit cariera! De data 
aceasta, „victima”, tot cu beşcă şi zâmbet, este Ani Vanca. 
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Toată lumea iubeşte (viaŃa), toată lumea zâmbeşte ! (Ce numai Bănică poate ?) De data asta 
Gigica şi Jorj. Să vă spun un secret ? Ssst ! Au fost colegi de grupă. Tot timpul. Cu mine ! 

O masă a Doamnelor : Gigica, Lucica şi Mihaela 



                         

                                MECANICII ’61 POLIBUC �� Nr. 11 •  noiembrie  2008 
 

 

8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CaiaŃă, cu ochii cam închişi, îmi pare rău şi Marian Grădişteanu. 

Calypso şi Adrian. Este vremea subiectelor dure. Aici nu zâmbeşte nimeni ! 
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RodicuŃa Nicolescu şi Ani Vanca. AtenŃie distribuită. 

Stănel Bone Nina Olaru 
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Opinii 
ALEGERILE AMERICANE VĂZUTE DIN CHICAGO 

ALEGERI ÎN AMERICA 
RADU MIHALCEA 

  
         Dupa aproape doi ani de obositoare campanie electorala, alegatorii americani au 
avut ocazia sa-si spuna parerea marti 4 noembrie 2008. Ei au ales “schimbarea” mult 
asteptata in intreaga lume: pentru partidul Democrat au votat 63.7 milioane alegatori 
(53%), ceea ce le-au asigurat democratilor 68% din fotoliile parlamentare si 56% din 
cele senatoriale. Ca presedinte a fost ales Barak Obama, un American de origina 
Africana.  

Schimbarea a fost atit de intens dorita fiindca precedentul guvern (republican) condus 
de George Bush a dezamagit in cele mai importante dintre actiunile sale:  

-          A declansat un “razboi impotriva terorismului mondial” care a bulversat 
doua tari – Afganistan si Irak – a produs citeva zeci de mii de victime si 
2.000.000 milioane de refugiati  cind de fapt trebuiau combatuti citeva sute de 
extremisti islamici. In justificarea invaziei in Irak, America a dezinformat opinia 
publica mondiala inclusiv ONU.  

-          A reactualizat conflictele razboiului rece impingind granitele NATO pina in 
inima fostului teritoriu al Uniunii Sovietice. Rusia, aflata intr-un process de 
democratizare si de deschidere catre vest, s-a vazut astfel izolata si 
marginalizata si a reactionat corespunzator traditiilor sale.  

-           A suprimat dialogul cu tarile Europei de Vest, initiind actiuni diplomatice 
unilaterale si nepregatite care au dus la complicarea situatiei existente si la 
ineficientizarea politicii externe americane si vestice.  

-          A marginalizat ONU.  
-          A ranit simtamintele de mindrie ale “natiunii islamice”.  

         Pe plan intern guvernul Bush a intarit influenta religiei in rezolvarea 
problemelor curente, actionind anticonstitutional: constitutia prevede separarea 
bisericii de stat. Deosebit de neplacute sunt hotaririle cu substrat religios care duc 
spre interzicerea avorturilor si spre interzicerea masurilor anticonceptionale. 
Diminuarea sprijinului acordat cercetarii si dezvoltarii – principala sursa a 
suprematiei stiintei americane – a culminat cu interzicerea cercetarilor asupra 
celulelor bazale, domeniu care ofera cele mai mari sanse de dezvoltare a medicinei si 
de intelegere a fenomenului “viata”.  

Bush si republicanii au fost inlaturati de la putere, dar conform traditiei si sistemului 
American, democratii au capatat numai 6% mai multe voturi decit republicanii: aici se 
vorbeste de un “pendul al echilibrului democratic”  care acum a oscilat catre Partidul 
Democrat, dar…nu prea mult.  

Surpriza cea mare a alegerilor este alegerea primului presedinte de culoare in istoria 
Americii. Cind ne gindim ca numai in urma cu 45 de ani o femeie de culoare - care a 
refuzat sa cedeze locul ei pe scaunul unui autobuz unui cetatean alb (Auzi ce 
impolitete: un barbat sa scoale de pe scaun o femeie!) – a declansat o criza nationala si 
o revolutie fara precedent in istoria Americii, ne dam seama:  

-           ce drum imens a parcurs aceasta natiune intr-un timp atit de scurt  
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-          ce conflicte imense stau inca ascunse in mijlocul natiunii care cu 5% din               
populatie produce 30% din Produsul Mondial Brut.  

         Noul presedinte se caracterizeaza prin inteligenta – aici se detaseaza masiv de 
actualul presedinte - si prin pregatire intelectuala, iarasi o schimbare substantiala in 
bine. Are un doctorat in juristica de la Universitatea Harward - cotata drept prima 
universitate din lume - ceea ce constituie o asigurare ca nu-I va veni idea sa incalce 
conventiile internationale si legile nationale, asa cum a facut  precedesorul lui. Are 
notiuni de religie islamica, ceea ce il va ajuta sa intre intr-un dialog cu reprezentantii 
a 20% din populatia lumii, care detin 60% din rezervele de petrol. A practicat 
avocatura, ceea ce ii confera capacitatea de a trata probleme la masa verde inainte de 
a le delega spre rezolvare fortei militare brute. Este relativ tinar si deci inca creativ… 
Este vizionar si indraznet…  

         Pentru gustul meu Barack Obama este prea putin experimentat: el – practic - nu 
a participat la viata politica curenta. S-a abtinut de la vot la mai mult de jumatate 
dintre ocaziile pe care le-a avut…Asta nu este atitudinea unui  lider ci a unui 
nehotarit:  este exact calitatea de care America si lumea intreaga nu are nevoie in 
prezent.   “Capitanul adevarat se dovedeste pe o mare furtunoasa” spun marinarii, 
printre care vreau sa ma numar si eu…”Marea” pe care pluteste acum vaporul 
american este foarte furtunoasa, asa ca noul capitan va avea din plin posibilitatea sa 
dovedeasca ce poate. Este adevarat ca eu mi-as fi dorit sa-l fi vazut mai intii capitan 
secund, mai inainte ofiter de punte, sef de echipaj  si asa mai departe…dar aceasta 
cariera traditionala a fost conceputa pentru oameni obisnuiti care au nevoie sa invete 
incet cum sa faca o treaba buna. In trecut, personalitatile care au fost in stare sa 
revolutioneze lumea au sarit de fiecare data peste treptele intermediare… Va mai 
aduceti aminte de “Capitan la 15 ani”?  

         Suntem la inceputul unei ere noi atit in istoria Americii cit si a lumii: aproape 
toate tarile l-au salutat cu bucurie pe viitorul presedinte american.  De aceea 
omenirea are ocazia – pentru orima oara - sa treaca peste divergentele marunte si sa 
se dedice problemelor majore: limitarea deteriorarii naturii, asigurarea hranei si a 
educatiei, cresterea bunastarii, introducerea democratiei in toate tarile, asigurarea 
energiei necesare dupa epuizarea rezervelor de petrol si alte citeva. In fruntea Americii 
se afla o personalitate care pina acum a semnalat ca intelege aceste probleme. Sa 
speram ca acum acesta va gasi si energia necesara sa conduca America si lumea pe 
calea rezolvarii lor pasnice.  

NR. După cum se ştie, la începutul acestei luni au avut loc alegeri prezidenŃiale, la 
sfârşit de mandat, în Statele Unite.Deşi presa, atât mondială cât şi cea din România, a 
reflectat pe larg şi pot să spun, foarte cuprinzător evenimentul, am apreciat că opiniile 
colegilor noştrii Radu Mihalcea şi Emil Hitzig, oameni de cultură cu un larg orizont al 
cunoaşterii, pot fi de un real interes pentru noi. În special pentru că nu sunt ziarişti şi 
pentru că trăiesc în doua zone “fierbinŃi”ale terei.Ca atare le-am adresat celor doi colegi 
invitaŃia de a scrie despre eveniment. Ceeace Dânşii cu amabilitate şi operativitate au şi 
făcut, transmiŃându-mi în timp util materialele spre prezentare în numărul curent. Ele 
poartă titltlurile generice „Alegerile americane văzute din Chicago şi respectiv din Tel-
Aviv”. Materialele sunt inserate în ordinea sosirii la redacŃie. 

MulŃumesc pe această cale celor doi autori, pentru amabilitatea, competenŃa şi 
operativitatea de care au dat dovadă, permiŃându-mi astfel să pun la dispoziŃia DVS. 
informaŃii de mare interes , dintre care multe nu ne sunt cunoscute din presă. 
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Opinii 
ALEGERILE AMERICANE VĂZUTE DIN TEL-AVIV 

VICTORIA LUI BARACK HUSSEIN OBAMA 
EMIL HITZIG 

           De regulă, cauzele sau motivaŃia unui deznodământ electoral reprezintă 
consecinŃele politicilor promovate de către principalii protagonişti ai evenimentului, în 
speŃă câştigătorii şi perdanŃii respectivelor alegeri.  
Barack Obama din punct de vedere politic, ca democrat, este continuatorul prese-
dintelui Bill Clinton, pe cind McCain continuatorul lui G.W. Bush. 
Din acest motiv cred că  o succintă trecere în revistă a politicii celor 8 ani de mandat 
prezidenŃial al lui G. W. Bush, dar şi a celor 8 ani ai lui Clinton, focalizată pe direcŃiile  
strategice  invocate drept presupuse motive ale   eşecului republican, poate fi 
relevantă şi utilă scopului pe care mi-l  propun. Voi încerca la rândul meu , să-mi 
exprim opinia relativ la cele mai importante sau discutate aspecte.      

● Razboiul impotriva terorismului mondial – cred că nu este termenul cel mai 
adeqvat; a fost de fapt, o combatere a terorismului mondial Islamic funda-
mentalist care si-a stabilit bazele in Pakistan,Afganistan,Iran,Sudan si Irak Apoi 
le-a extins si  in Siria.  Incepind din 1995 au fost nenumarate atentate inclusiv de 
sinucigasi in U.S.A. in Israel,Spania,Marea Britanie, Argentina, Kenia, Tanzania, 
Bali, care s-au soldat cu mii de morti si zeci de mii de mutilati. Prima incercare de 
a prabusii World Trade Center a fost efectuata de “extremisti islamici” adica 
HAMAS inca in 1996, dar democratul Bill Clinton a anulat un atac aeropurtat 
impotriva lui Bin Laden fiind ocupat cu DOLCE VITA dela Casa Alba.G.W.BUSH a 
intervenit in Irak in 2003 numai dupa ce Sadam Husein a expulzat inspectorii 
O.N.U. ridiculizind aceasta organizatie.Sa nu uitam ca in primavara lui 
1991Bush tatal, a organizat o coalitie O.N.U. la care au participat si tari arabe 
si care a dus la eliberarea prin forta a Kuweitului.Noi in Israel am fost supusi 
la teroarea a 39 rachete SKUD care au cazut in centre populate si populatia a 
primit masti contra gazelor.Sadam Husein a folosit gaze cu ani in urma 
impotriva propriilor sai cetateni nevinovati, de etnie Kurda.Deci actiuni de 
exterminare in masa.Deci nu-i vorba de “citeva sute de extremisti islamici” ci 
de o actiune terorista bine orchestrata pe tot mapamondul de catre Irak si 
Iran cu scopul de a institui civilizatia CORANULUI in aspectul sau 
radical.Incepind din 1976 cind democratul Jimmy Carter s-a instalat la Casa 
Alba, Iranul dar si Irakul au fost inarmate pina’n dinti iar apoi democratul 
Carter l-a sacrificat pe Shah(Reza Pahlavi) in favoarea marelui luptator pentru 
“drepturile omului”, Humeini. Aceasta cursa a inarmarilor dintre Iran si Irak a 
dus in final la un razboi intre aceste tari care a durat 10 ani si s-a soldat cu 
un milion de morti si citeva milioane de mutilati, dar ce conta daca petrolul 
ieftin curgea girla in Europa de Vest si U.S.A. Mai tineti minte ce ieftina era 
viata atunci in R.F.G. si intreaga Europa de Vest?  Cindva prin anii “50 ai sec. 
XX invatam ca groparul capitalismului ,deci al occidentului, va fi 
comunismul! Astazi mie teama ca groparul occidentului va fi islamul 
radical!,cu bratul sau armat: EL-QAIDA.    

● Marea eroare politică a occidentului (NATO) ,a fost fata de Yugoslavia in 1999,care 
a culminat cu invazia in aceasta tara pentru castigarea simpatiei lumii islamice 
prin sacrificarea Serbiei in favoarea Albaniei, prin smulgerea provinciei Kosovo   
▬leaganul  Istoric ▬ al Serbiei si simbolul rezistentei fata de cuceritorul Otoman. 
Acesta a fostul actul in care Rusia lui Yeltin slabita si desorientata, aflindu-se 
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intradevar izolata a fost umilita. Aceasta acŃiune reprobabilă, caci au fost 
bombardate asezari civile, s-a soldat cu cca. 4000 de victime ,ba chiar ambasada 
chineza din Belgrad, unde NATO spera sa-l lichideze pe Milosevici care-si apara 
integritatea teritoriala. Actul acesta a fost orchestrat de duetul Bill Clinton & Tonny 
Blair ,unul “democrat” si altul “laburist”.Dupa mai mult de o luna de 
bombardamente masive in care au fost distruse podurile de pe Dunare si unica 
uzina de automobile ,NATO a lansat invazia terestra. Intrucit trupele de sol engleze 
se aflau mai aproape de aeroportul din KOSOVO (Pristina), acestea sub comanda 
generalului Jackson, au primit misiunea de-al ocupa pentru a inlesni masarea de 
trupe pe cale aeriana. Cind tancurile engleze s-au apropiat de aeroport, tancurile 
Rusiei ocupasera  déjà aeroportul.Generalul American CLARK,comandantul 
trupelor NATO i-a ordonat lui Jackson sa “inlature” tancurile Rusesti ,la care 
Jackson a refuzat caci nu vroia sa fie acuzat de declansarea celui de-al treilea 
razboi mondial.Mai tarziu Clark a  fost demis de Clinton si incercarea sa de-a 
obtine investitura Democratilor la alegerile din 2000 a esuat. Iata inca una din 
actiunile de “PACE” ale unui presedinte democrat.Se pare ca atunci din acest 
apogeu al hegemoniei, a inceput decaderea S.U.A. si a NATO. Multi spun ca 
unica superputere,USA, va fi inlocuita de CHINA. Pe plaiurile din Kosovo a 
cintat mierla…. In legatura cu Rusia  ,eu personal nu ma pot asocia cu cei care 
justifica  invazia Georgiei  ,caci nu asa si-au inchipuit-o Gorbaciov si Reagan. 
Legea a fost  schimbată  pentru a se permite o dictatura de 6 ani!! Votul din 
Parlamentul rus a aprobat noua lege chiar azi. Acesta-i proces de 
democratizare ???? Intr’adevar Rusia a reactionat corespunzator traditiilor 
sale. Sub ochii nostri in KREMLIN se instaureaza o dictatura militara 
autocrata. Putin dupa ce a constatat ca trenul CHINEZ al modernizarii si  
dezvoltarii industriei bunurilor de larg consum (electronica ,industria 
electrocasnica ) precum si uriasa dezvoltare a infrastrucurii a luat-o din loc 
imediat dupa 1990 , a ales inarmarea adica avintul industriei militare care in 
afara de materii prime si VODCA ofera singura sursa de export. CHINA A ALES 
PERESTROICA IAR RUSIA GLASNOST. ASTAZI NICI GLASNOST NUMAI ESTE! 

● G.W.BUSH  a purtat un permanent dialog cu tarile Europei de Vest , reusind sa 
readuca Franta in rindurile NATO, pe care aceasta tara l-a boicotat sistematic. 
incepind cu DE GAULE. 

      ● În toate iniŃiativele sale, G.W.BUSH a actionat numai dupa ce toate eforturile 
     O.N.U. au esuat si    dupa nenumarate avertismente. 

● Membri ai “Natiunii islamice” si-au dezvaluit hidoasa expresie pe data de 11 
Sep. 2001 cind 3000 de americani civili au fost arsi de vii in mai putin de o ora 
cind G.W.BUSH se afla la Casa Alba doar de 7 luni, primind mostenirea dela 
“democratul” Bill Clinton.Dealtfel ce se intelege prin “natiunea islamica”? 
Pentru a nu rani simtamintele de mindrie ale “natiunii islamice” ,in Anglia s-a 
scos din invatamint studiul HOLOCAOSTULUI. Asa se lupta impotriva  
extremismului Islamic? 

Simtamintele de mindrie ale „natiunii islamice” se manifesta deseori prin 
fanatism religios care duce la violente fizice , prin discriminarea  femeilor    si  prin 
razboaie religioase chiar in sinul „natiunii islamice”, fara a mai vorbi de razboiul 
total (JIHAD) impotriva „infidelilor” adica a tot ce nu-i musulman. 
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Motivele pentru care BARACK HUSSEIN OBAMA a fost ales, nu au nici o legatura cu 
cel aratate mai sus. 
Campania electorala a fost dusa cu o excelenta strategie dar si tactica, de sfetnicii 
sai.I-a fost mult mai greu sa capete investitura propriului sau partid(Democrat) decat 
sa castige alegerile insusi. 
Eminenta cenusie a campaniei democratilor, David Axelrod,a ales un prototip 
care sa intruchipeze cat mai multi vectori care adunati il vor impinge pe 
candidat la Casa Alba: 
1) El trebuia sa-si aibă originea dintr’un stat foarte populat ca  de exemplu Ilinois 
capitala CHICAGO.Republicanii au gresit alegind candidatul din statul de desert 
Arizona slab populat. 
 2)El trebuia sa fie numitorul comun al unor largi paturi sociale dar mai ales 
etnice.Asa s-a ajuns la OBAMA care a adus la urne marea masa de Afro-Americani si 
de Latinos care pina la aceste alegeri nu veneau la vot caci putin le pasa daca 
presedintele e democrat sau republican atita timp cit era un alb Anglo-Saxon.  
Acestia au fost vectorii strategici.Cei tactici au fost: 
1)Folosirea pina in extremis a oricarui vot potential prin luarea in evidenta a 
electoratului democrat.Cei care-si schimbau locuinta dintr’un stat in altul erau rugati 
sa se inregistreze la noua adresa. 
Republicanii nici nu s-au gindit la asta si asa au pierdut cca 600 de mii de voturi pe 
cind Democratii au cistigat un numar asemanator de voturi. 
2)Punerea in evidenta a personalitatii lui OBAMA si mai putin a crezului sau politic. 
David Axelrod,53 de ani,(tatal sau de origine est-europeana)  si care-l insoteste pe 
OBAMA inca din 1992,are in palmaresul sau si campania reusita in alegerea primului 
primar afro-american al orasului CHICAGO. Axelrod si-a inceput cariera ca ziarist si 
apoi in a face sondaje de opinie publica. 
3)Folosirea abila a Internetului prin mobilizarea a sute de mii de voluntari pentru a 
oferii donatii minime ,de 5$,10$,15$ etc. facandu-i pe acestia devotati, raspindind mai 
departe crezul unui activist de miscare sociala. 
Esenta campaniei a fost o prezentare post ideologica,personala si care se ocupa mai 
putin de subiecte si politica si mai mult cu viata catindatului ,cum zicea Caragiale, 
adica a candidatului. 
Trebuie sa recunoastem:democratia americana este departe da a fi perfecta,dar 
capacitatea de a supravietui timp de 232 de ani si de- a produce prin ea conducatori 
noi si neprevazuti si care pot surprinde in activitatea lor,dovedeste ca-i prematur sa-i 
rostim un discurs funebru.  
 
In esenta s-a dovedit ca aceste alegeri nu s-au bazat pe platforme politice diferite ci pe 
deosebiri etnice.Asta s-a vazut in exuberanta americanilor de culoare de parca ar fi 
cucerit cupa mondiala la fotbal. 
De fapt e vorba de iesirea din sclavie dupa cca. 200 de ani.Asa au simtit si 
interpretat……..Numai asa procentul de participare la vot a batut recordul. 
Electoratul alb si-a pastrat desbinarea politica traditionala…… 
Administratia lui BUSH a batut recordul numirilor a :evreilor,afro-americanilor,latino-
americanilor si a creiat 4,5 milioane de locuri munca noi. Cita  INGRATITUDINE ! 
Republicanii au facut greseli capitale in aceasta campanie. Spre exemplu ei nu au pus 
in evidenta ca globalizarea si criza financiara nu au nici o legatura cu administratia 
lui G.W. BUSH, globalizarea fiind adoptata inca din vremea lui Bill Clinton.  
Pentru prima oara in istoria U.S.A. a fost ales un presedinte de atit de multi 
americani neeuropeni si despre care se stie atit de putin din biografia sa. 
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Opinii     RESPECT, RECUNOASTERE, DELICATETE SI CONSECVENTA 
                         Despre “cele 10 porunci” ale revistei Mecanicii ‘61 

RADU MIHALCEA 
         Un cod al regulilor de comportare intre colegi? Cenzura materialelor scrise…?? 
Promotia noastra a dat citiva ministri, citiva membri ai academiilor de stiinte, mai 
multi profesori universitari, multi conducatori de intreprindere si alte cadre de valoare 
ale economiilor din mai multe tari…Este cenzura materialelor o masura adecvata 
acestui valoros manunchi de personalitati? 
Cenzura este necesara numai atunci cind respectul unui coleg fata de un altul este 
dat de o parte si inlocuit cu altceva… De ce ar trebui sa fie asa? 
Fiecare dintre noi a realizat acolo unde a trait si a muncit un maximum al 
posibilitatilor sale. Fiecare s-a straduit, s-a zbatut…Acum am ajuns cu totii acolo 
unde nu mai  avem cum si pentru ce ne zbate. Suntem pensionari si fiecare are 
dreptul sa priveasca inapoi cu mindrie si sa spuna “Asta a fost viata mea!” Si fiecare 
dintre noi asteapta sa i se spuna: “Mai, tu ai fost intotdeauna si inca si acum mai esti 
grozav!”                                                                                                                                                                                            
Acesta este rolul prieteniei la virsta noastra: sa ne incurajam reciproc, sa ne bucuram 
de relatiile de colegialitate care exista intre noi de mai mult de o jumatate de veac; sa 
avem cu cine comunica si sa ne  bucuram de experienta de viata a colegilor…Si…daca 
ne va reusi…sa transformam colegialitatea in …prietenie. Aceasta ar fi o pisibila 
consecinta in urma recunoasterii performantei realizate de fiecare, oricine ar fi 
aceasta. 
         Desigur ca fiecare…a realizat… altceva. Fiecare a realizat corespunzator 
conditiilor de viata pe care le-a avut sau si le-a creiat, corespunzator posibilitatilor cu 
care s-a nascut. Fiindca suntem raspinditi pe tot mapamondul - de la Melbourne la 
Bucuresti si pina la San Francisco - ceeace a realizat fiecare este foarte  diferit: hai sa 
nu ne apucam acum sa stabilim o hierarhie a realizarilor…Hai sa facem din ceea ce ne 
desparte centrul preocuparilor noastre: din recunoasterea diversitatii! De ce sa ne 
lasam dezbinati de ceva care este de fapt… un avantaj?  
Avem posibilitatea sa comunicam intre noi atit prin revista Mecanicii ’61 cit si folosind 
lista de adrese Email: este un minunat rezultat al dezvoltarii tehnice. Dar emailul 
individual este intotdeuna de preferat atunci cind vrem sa-i comunicam unui coleg o 
parere personala: parerile personale nu au ce cauta pe pagina 1.a unei alte reviste de 
larga circulatie - cum este si Mecanicii ’61 - si nici in Emailul colectiv. Sa comunicam 
cu delicatete prieteneasca, nu cu patos destructiv! Asta nu diminueaza posibilitatile de 
exprimare: prezentarea unui material scris cu grija si delicatete se poate face oricind. 
Va fi intotdeauna bine primit, ca o expresie a diversitatii de pareri, inteleasa si 
acceptata !Consecventa se cere atunci cind acordam respect si recunoastere fiecaruia 
dintre colegii nostri. Consecveta se cere atunci cind tratam pe fiecare… cu 
delicatete…in mod consecvent delicat. Consecventa se cere si atunci cind tratam cele 
“10 porunci” si atunci cind luam masuri: acestea trebuie sa fie consecvente cu spiritul 
asociatiei Mecanicii ’61. Consecventa nu trebuie sa cunoasca rabat pentru nimeni si 
nimic: trebuie sa fie pur si simplu, consecventa! Consecventa  in respect, in 
recunoastere, in delicatete!Respect, recunoastere, delicatete, consecventa…n-am 
discutat nici-o data despre asta…Poate… de acum inainte? 
         Comisia de cenzura? Ar trebui s-o putem trimite in somaj, cit de 
curind…Sau…sa-i putem scoate la pensie pe membrii ei!! Atunci vom fi realizat in 
cadrul asociatiei nivelul… generat de cei citiva ministri, de citiva membri ai 
academiilor de stiinte, de mai multi profesori universitari, de multi                                                                                                                                                                 
conducatori de intreprindere si de multe alte cadre de valoare ale economiilor din mai 
multe tari…toti acestia fiind colegii nostri. 
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             Este bine cunoscută sintagma „SfinŃit(ă) la Ierusalim”, referitoare la  diferite 
obiecte de cult sau personale, cu care pelerinii sau simpli vizitatori, se întorc din 
călătoria pe pământul Domnului. Ei bine, semnificaŃia sa constă în punerea 
respectivelor obiecte pe Piatra Ungerii, un moment de reculegere şi  rostirea unei 
rugăciuni de recunoştiinŃă şi mulŃumire. Mărturisesc că eu n-am pus nimic pe piatră. 
Dar Ileana a pus cele două crucifixe pe care le-a cumpărat pentru fete şi alte mici 
obiecte personale favorite. Eu însă am observat cu interes că la un moment dat, piatra 
era binişor acoperită  cu obiectele puse de vizitatori. Ceeace mi-a dat serios de gândit.  
           Dintre cele 12 lăcaşuri  găzduite de bazilică, Piatra Ungerii, , Capela Răstignirii, 
Altarul Sfăntului Mormânt cu Capela Îngerului şi Sfântul Mormânt reprezintă spaŃii 
cu o copleşitoare intensitate emoŃională. Poate  nicăieri în altă parte  sensul abstract 
al unei noŃiuni filozofice – mă refer la  transcendenŃa lui Kant -  nu este ilustrat cu 
asemenea vigoare şi    pregnanŃă. Contact cu entitatea „care se găseşte dincolo de 
orice experienŃă posibilă, inaccesibilă cunoaşterii bazată pe experienŃă şi depăşind 
limitele realităŃii”. Cred că această exprimare reuşeşte să descrie, poate în termenii cei 
mai adeqvaŃi, impactul şocant asupra sufletului privitorilor. În orice caz, dincolo de 
reuşita exprimării, rămâne adevărul prezenŃei tale şi comunicarea cu entitatea 
imaterială, foarte personalizată, a ta şi numai a ta , atâta vreme cât eşti  sau îŃi 
aminteşti că ai fost acolo.  
Astăzi, pe locul răstignirii lui Hristos se află două capele separate de aşa-numitul Altar 
Stabat Mater, care o reprezintă pe Maica Domnului îndurerată, în momentul coborârii 
lui Iisus de pe cruce. În prima capelă se află Altarul Cuielor Sfintei Cruci, 
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un mozaic care Îl arată pe Iisus în 
timp ce este dezbrăcat de veştminte 
(al X-lea popas) şi pe Iisus răstignit 
în cuie pe cruce (al XI-lea popas). A 
doua capelă, de rit greco – ortodox, 
are icoane în mărime naturală 
reprezentându-i pe Hristos, Sfânta 
Fecioară şi Ioan. Sub imaginea lui 
Hristos aflat pe cruce, poate fi văzut 
un inel de argint care indică locul 
unde a fost înfiptă crucea (al XII- lea 
popas). 

Altarul Sfântului Mormânt, (al XIV-
lea şi ultimul popas de pe Calea 
Crucii), aşezat în mijlocul bisericii 
Anastasis, este rezultatul 
transformărilor succesive ale unui 
vechi mormânt iudeu. Prima 
încăpere mai mare, Capela Îngeru-
lui, expune un fragment de piatră pe 
care ar fi stat mesagerul Domnului 
când a anunŃat femeilor învierea lui 
Hristos.                                          
Această magine a ultimului popas, 
este de fapt una ideală pentru 
vizitatori. Pentru că.....aceştia 
tocmai lipsesc ! În realitate nu este 
deloc aşa ! Întreg spaŃiul este „plin” de oameni. Care stau la coadă, cu răbdare, ore 
întregi până când ajung să intre în Sf. Mormânt. Ileana şi cu mine am avut ceva noroc 
pentru că ne-a trebuit doar 30-40 minute. Dar, sub „presiune” ! Pentru că am fost 
„imersaŃi” într-o mare de.... ruşi. Care nu mai sunt „sovietici” dar au păstrat obiceiuri 
de „tovarăşi” : zgomotoşi, aparent fără realizeze că nu sunt singurii prezenŃi, lăsând 
impresia că se simt excelent în marea lor gloată pravoslavnică. De fapt a fost numai 
prima întâlnire cu ei. I-am văzut aproape peste tot pe unde am fost. Sunt... „cohorte”, 
uşor de recunoscut de la  distanŃă,  pentru  că  ghizii  lor  agită  tot  timpul,  deasupra 

Capela îngerului 

Altarul Sf. Mormânt 

Capela Răstignirii 
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capului, un „tui” improvizat din obiecte 
diverse, ca reper de recunoaştere şi adunare. 
Iată-i în imaginea alăturată.                               
Camera mortuară propriuzisă, sub forma unei 
nişe cu arcadă, este plină de obiecte sau 
insemne simbolice, cu deosebită încărcătură 
emoŃională. SpaŃiul intim, acum luminat de 
flacăra lumânărilor, este ultimul popas pe 
Calea Crucii şi reprezintă locul unde s-a 
încheiat existenŃa pământeană a lui Hristos, 
înainte de glorioasa Sa înviere. 
Stânca mormântului, care se afla în grădina lui 
Iosif din Arimateea, este acum acoperită de 
către o placă din marmură. Deasupra   mor-

mântului se află mai multe candele din 
argint aparŃinând celor patru confesiuni 
creştine. Deasupra pietrei mormântului, 
se află trei reprezentări iconografice ale 
Învierii, după versiu-nile greacă, latină şi 
armeană. 

 După episodul cu Altarul sfântului 
Mormânt, am continuat vizita bazilicii. 
Nu inainte de a aprinde şi stinge 
mănunchiul tradiŃional de lumânări cu  
care te „echipezi” la venire. Apropo de 
mănunchi, trebuia să fac eu ceva care nu 
se face : în loc sa-l aprind de la candela 
special amplasată, in afara nişei 
mormântului, l-am aprins direct de la 
lumânările aflate pe placa mormântului ! 
Gestul a provocat reacŃia rapidă a 
grecului care asigura păstrarea ordinei la  

intrarea nişei. Omul s-a repezit la mine Ńipând „ No light inside ! What are’you doing ?”  
mi-a luat mănunchiul, l-a stins rapid,  eu am bâiguit ruşinat „Sorry, I didn’t know !, şi 
am ieşit dându-i lumânările Ilenei. 
 

Prima cohortă a Legiunii I-a 
         „ВЕЛИКАЯ РОСЙЯ”  

Nişa Mormântului propriuzis 

Hristos a înviat ! 
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  Ea le-a aprins şi apoi le-a stins,conform tradiŃiei. În continuare, ne-am odihnit puŃin, 
trăgându-ne sufletul după atâtea evenimente. am parcurs traseul vizitei bazilicii, 
oprindu-ne la splendidul Iconostas al Khatoliconului şi Cupola Onfalo,  temniŃa lui 
Hristos şi Capela lui Adam, cripta Sfintei Elena, (purtând numele mamei împăratului 
Constantin cel Mare, mormântul lui Iosif din Arimateea, (singura proprietate a bisericii 
etiopiene în cadrul Sfântului Mormânt.      

Potrivit lui Marcu, povestea lui Iosif din 
Arimateea, sfetnic ales, spune că acesta a 
îndrăznit să intre la Pilat şi să ceară trupul 
lui Hristos. L-a coborât de pe cruce, a 
cumpărat giulgiul (celebru azi),  L-a Înfăşurat 
şi L-a pus în mormânt, la intrarea căruia a 
prăvălit o piatră.... 

 
Grădina Ghetsimani, Biserica Tuturor Na-
Ńiunilor şi Muntele măslinelor  Incepem să ne 
obişnuim cu locurile, oraşul, traficul găzduit 

de străzi moderne, cu două 
benzi de circulaŃie pe sens 
şi.....cu o impresionantă 
lipsă de gropi ! Ozi este un 
şofer cuminte, paşnic pot să 
spun, care totuşi 
monologhează – ce-i drept 
nu ca mine – cu ceilalŃi 
parteneri de drum. Oricum 
mă obişnuiesc destul de 
repede cu fâşâitul maşinilor 
care trec prin stânga şi 
distribui toată atenŃia  
„căscatului” ochilor la 
peisajul urban. Absolut 
nemaivăzut pentru mine. 
Pentru că Ierusalimul nu 
seamănă cu nici-un alt oraş văzut până acum. Asta este. La început, nu ştiam să 
interpretez senzaŃia bizară pe care o aveam. Până când am analizat treaba în 
 

Ileana şi Ozi odihnindu-se sub icoana Maicii 
Domnului purtând pruncul la piept. 

Cripta Sfintei Elena 

Ierusalim. Kfar David. 
      Micro-cartier. 
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detaliu şi am descoperit că nimic nu este „deja vu”, vorba francezilor. Dispunerea 
urbanistică, pe 7 sau 8 coline (asemănător Romei), lipsa apei şi aspectul preponderent 
deşertic al versantelor libere, stilul arhitectonic eterogen al ansamblurilor de 
construcŃii noi implantate pe vechile spaŃii, reŃeaua stradală, Oraşul vechi cu zidurile 
lui de incintă şi străduŃele medievale care se „adăpostesc” sub ele, cartierele arabe cu 
stilul lor complet diferit de restul oraşului, Betleem-ul, locul naşterii Mântuitorului, 
astăzi sub administrarea AutorităŃii Palestiniene şi în care intri cu paşaportul, ca în 
oricare altă Ńară, precum şi multe altele motivează pe deplin concluzia mea de mai 
sus. 
            Plecăm spre Ghetsimani si Biserica Tuturor NaŃiunilor pe la 10.30 – 11. 
Trecem de-alungul zidurilor Oraşului vechi şi ajungem la biserică, care este.... închisă 
pentru public, până la ora 14. Fapt neprevăzut.Biserica se află la partea inferioară a 
versantului vestic al Muntelui măslinelor, cunoscut şi sub numele de Muntele Scopus. 
Ne hotărâm să alocăm cele două ore de pauză pentru un „raid” pe Muntele măslinelor 
şi implicit în cartierul arab. Zis şi făcut. Ozi optează pentru un „shortcut” – o stăduŃă 
de 3m lăŃime, în pantă cu abrupturi, care este drumul cel mai scurt către cartierul 
arab. Treaba comportă oareşice riscuri, pentru că dacă întâlneşti un  vehicul care  
coboară, ai păŃit-o ! Mă rog, ne asumăm riscul şi ne lansăm în aventură. 
 

Iconostasul Khatoliconului 

Ierusalim. Oraşul Vechi. Vedere de pe Muntele Scopus 

Mănunchiul tradiŃional de  lumânări 
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Ajungem cu bine sus şi „erupem” în artera dispusă pe curba de nivel, ca în orice 
localitate construită pe un versant de munte. Impresia este şocantă. Pentru noi. Totul 
se schimbă brusc : strada, clădirile, stilul urbanistic, starea de curăŃenie, aspectul 
oamenilor, maşinile..... O luăm la dreapta şi după câteva minute ajungem în faŃa unui 

edificiu cu o faŃadă impozantă. Intrebăm şi 
aflăm că este un hotel cu o denumire insolită : 
Hotelul celor 7 Arcade. Facem aici o scurtă 
pauză, prilej cu care aruncăm o privire şi în 
interior. Este un hotel mare, dar categoric 
lipsit de clasă, pentru că este neîngrijit. În 
schimb de pe terasele amplasate în faŃa lui, 
poŃi beneficia de o panoramă splendidă a 
oraşului. Ne instalăm pe una dintre ele, iar eu 
iau câteva clişee „legate”, de la nord la sud, 
pentru  panoramare. Pe una din terase vedem 
şi.....o cămilă, iar pe alta un    asin ! Culoarea 

locală, de ! Da, dar cele două  animale  contribuie  la atmosferă numai cu imaginea lor 
evocatoare, dar şi olfactiv ! Motiv pentru care ne scurtăm intempestiv vizita.Profităm 
de prezenŃă şi ne îndreptăm către Universitatea Ameri-cană, amplasată pe acelaşi 
versant, dar cu câŃiva km. mai la nord. LocaŃia, ca şi construcŃia propriuzisă sunt 
impresionante. Ai impresia că te afli într-un cartier rezidenŃial al unui oraş european 
de Ńinută. Densitatea construcŃiilor, stilul arhitectonic, strada – de fapt sunt alei – 
inundate de verdeaŃă, care ascunde cochet clădirile, totul contribuie la instalarea  - 
pot să spun instantanee – a impresiei res-pective. Ne apropriem de un grilaj de 
incintă, asemănătoare unui parc, dar aparent pustie, Ozi apasă pe un buton şi îşi face 
apariŃia un „security” care ne deschide poarta şi ne face semn să intrăm. Clădirea nu 
este monumentală, dar atrage imediat prin eleganŃă, rafinament şi sobrietate. Suntem 
„luaŃi în primire” de către un personaj cu aspectul unui american get beget, ceeace şi 
este, care ne recomandă ce ar trebui să vedem, (după ce ne întreabă de unde venim) şi 
dispare, lăsându-ne să ne descurcăm singuri. Şi uite aşa aflăm că universitatea este 
americană, dar... mormonă ! Asta devine de-adreptul incitant ! Se nasc rapid întrebări 
la care acum pot să răspund pentru că m-am documentat, dar atunci....  
 

Ierusalim. Panoramă a oraşului, de pe Muntele Scopus 
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Aşadar, numele ei complet este „ Brigham Young University Jerusalem Center for 
Eastern Studies” şi este locată pe Muntele Scopus, lângă Universitatea Ebraică. Este 
finanŃată de Biserica Mormonă şi funcŃionează în Ierusalim din 1968. Sediul în care 
ne aflăm a fost inaugurat în 1987. 
Între 2001 – 2007 activitatea  campusului a fost suspendată din cauza terorismului. A 
fost reluată în ianuarie 2007, cu un număr redus de studenŃi. La început, centrul 
oferea mormonilor din peste 100 de Ńări cursuri de durata unui semestru pentru 

studierea limbii ebraice, arabe, 
artelor, ştiinŃelor şi religiilor din 
zonă, precum şi vizitarea 
Israelului, Egiptului şi Iordaniei. 
Activitatea centrului a ridicat 
numeroase probleme privind 
pericolul potenŃial de  
prozelitism în rândurile 
localnicior. Datorită acestui fapt, 
conducerea universităŃii a fost 
obligată să-şi asume în scris faŃă 
de autorităŃile israeliene 
angajamentul de interzicere a 
discuŃiile pe teme religioase cu 
cetăŃenii israelieni. Ultrareligioşii 

au solicitat, cu diferite 
ocazii, încetarea activit-
ăŃii centrului. Astăzi 
studenŃii  provin din 
campusul din Provo, 
Utah, de unde vin în  
Israel, şi participă la 
cursuri cu durata de 4 
luni, având drept obiect 
Vechiul şi Noul Testa-
ment, studii antice şi 
moderne ale Orien-tului 
apropiat precum şi 
limbile ebraică şi arabă. 
 
Clădirea centrului, cu o 
panoramă splendidă a 
Vaii Kidron şi Oraşului 
Vechi, cu o suprafaŃă 
de cca. 14000 m², este 

înconjurată de o jumătate de hectar de grădini amenajate, din care nu lipsesc 
aranjamentele florale, măslinii , arbuştii exotici şi....exponate ale vechilor îndelitniciri, 
cum ar fi obŃinerea uleiului de măsline. 
Pentru public sunt disponibile manifestări artistice – concerte de muzică clasică – 
precum şi tururi de vizitare cu o durată de 45-60 minute ale celor opt niveluri ale 
clădirii şi grădinilor. 
 
 

Flori şi panorama Văii Kidron. 

FaŃada principală cu arcade a clădirii. 
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Ne luăm „la revedere” de la BYU Jerusa-
lem Center for Near Eastern studies, dar 
cred că n-ar fi fair din parte-mi să nu vă 
spun  nimic  despre  Brigham Young, al 
cărui nume îl poartă  Universitatea Mor-
monă din Salt Lake City, USA.  
 Ei bine , Brigham Young a fost un lider 
istoric al mormonilor care, în 1847 i-a 
condus   cale de 2250 Km (!!?) din Nauvoo- Illinois ( unde aveau mari probleme cu 
autorităŃile şi populaŃia locală) până în Great Salt Lake Valley – Utah, locaŃie pe care a 
proclamat-o drept łara Promisă. Aici, în 20 de ani, mormonii au construit un oraş 
modern, un impresionant sistem de irigaŃii şi un nou templu.  
 
             Ne întoarcem la Ghetsimani pe acelaşi „drum” pe care am venit. Avem un pic 
de noroc, din nou şi nu ne întâlnim cu nici-o maşină pe contrasens. Ozi caută un loc 
de parcare, apoi intrăm împreună în complexul obiectivului, grădina şi Biserica 

Tuturor NaŃiunilor. Grădina 
Ghetsimani este unul dintre 
locurile cela mai îndrăgite de 
tradiŃia creştină . Măslinii 
centenari, cu forme contor-
sionate de bătrâneŃe, induc 
impresia că au fost cu adevă-
rat martori ai evenimentului 
din vechime : ultima noapte a 
lui Iisus, înainte arestarea de 
către romani. Denumirea 
grădinii  provi-ne din expresia 
ebraică Gat Shemen care  
înseamnă „teascul măslinilor”. 
Ea ocupă un loc important în 
naraŃiunea evanghelică, din 
moment ce aici Iisus şi-a 
petrecut ultima noapte înainte 
de prinderea sa, rugâdu-se cu 
teamă de moarte. 

O „unealtă” de producŃie de acum +2000 ani ! 
O presă pt. măsline. Pe care le puteŃi vedea şi 
în măslinul alăturat!( chiar de presă) 

Ileana în faŃa măslinilor seculari 
din Getsimani 
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În mediul idilic al grădinii,care 
constituie unul dintre cele mai 
sugestive locuri din Ierusalim, 
se ridică locaşul de cult 
construit de arhitectul italian 
Antonio Barluzzi între anii 
1919 – 1924, purtând numele 
Biserica Tuturor NaŃiunilor, ca 
o amintire a contribuŃiei 
concrete pe care au avut-o 
numeroase Ńări la construirea 
sa. Cunoscută şi sub numele 
de Bazilica Agoniei, combină 
liniile arhi-tectonice clasice ale 
unei biserici creştine cu 
trăsături tipice ale edificiilor 
islamice (laturile şi acoperişul caracterizat de numeroase mici cupole). Pe locul 
actualei biserici, a existat în sec. IV un lăcaş de cult bizantin, transformat de cruciaŃi 
în bazilică. Elementul cel mai reprezentativ este prezbiteriul unde, în faŃa altarului, se 
află o bucată mare de stâncă pe care s-ar fi rugat Iisus  în noaptea dinaintea 
patimilor. Piatra este înconjurată de coroană de spini din fier forjat. 
Pe faŃadă, în arcada absidei, se poate vedea un mozaic reprezentând momente din 
Patimile lui Iisus. 

(continuă în numărul următor) 
 
 

Biserica Tuturor NaŃiunilor. FaŃada. 
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ReflecŃii 

GÂNDURI LA VIZITA UNUI COLEG 
OZY IOIL 

         Erau ultimele zile calduroase ale unui sfarsit de Septembrie israelian. 
In asteptarea reintalnirii colegului meu de grupa Radu Gruia cu sotia lui,de data asta 
in Israel, am simtit o emotie usor de imaginat.Totul a inceput cu schimburi de e-
mailuri care au avut ca scop stabilirea perioadei vizitei fata de planurile pe care le 
aveau fetele noastre cu noi , deoarece ele ne solicita “cateodata “ ajutorul si atunci 
incercam sa le stam la dispozitie. 
        Vizita familiei Gruia s-a incadrat perfect programului nostru si singura mea grija 
a fost sa le fac vizita la noi cat mai placuta.Am dorit sa le arat tara,oamenii,aspectele 
specifice ale tarii si bineinteles problemele de care santem preocupati in viata de toate 
zilele.In ce masura am reusit s-o facem (  Erica, sotia mea a avut un rol important ) 
probabil ca Radu se va confesiona ( dupa cum m-am obisnuit sa-l cunosc). 
Noi am avut o deosebita placere de vizita lor,am avut putin timp sa abordam cate o 
problema sau alta( nu politice ) dar in final am ajuns la concluzia ca n-a fost suficient 
pentru tot ce mi-am propus. 
        Am vizitat impreuna multe locuri  pe care dupa parerea mea fiecare turist ar 
trebui sa le viziteze in Israel (bineinteles locuri sfinte pentru crestinism) si tara noastra 
are multe asemenea locuri. 
        Vreau sa mentionez c-am apreciat la familia Gruia curajul,curiozitatea, setea de-
a cunoaste lucruri noi,cu care au pornit la drum, cu toate ca stiu prea bine frica cu 
care lumea intreaga priveste turismul in tara noasra. As vrea sa fiu mai specific in 
acest subiect si sa va spun ca sant si israelieni (unii chiar cunostinte,caci prieteni mi-
e greu sa le spun), care se feresc sa viziteze Ierusalimul. 
Nu odata am avut cu ei schimburi grele de cuvinte amintindu-le ca-n timp ce ei 
ocolesc Ierusalimul ,soldatii isi expun viata unor pericole adevarate pentru a-i apara. 
Pentru acesti israielieni n-am nici-o stima. 
Cu Radu si Ileana se poate discuta orice subiect si documentat (sotia lui Radu avand 
de multe ori pareri interesante). 
Am avut deci o deosebita placere si sper ca si ei s-au bucurat de vizita facuta. 
Noi am incercat sa le aratam tot ce-i frumos la noi, istoria milenara a tarii,tensiunea 
traita zi de zi, dar sant convins ca au stiut sa vada pe ici pe colo si lucruri mai putin 
placute. Santem o tara ca toate celelalte. 
Sper c-au retinut filozofia auzita din gura unui om simplu(?),vanzator in piata 
Ierusalimului : “ este bine sa vezi si sa traiesti in viata numai cu lucrurile pozitive “ 
(romanii cunosc fraza asta uitandu-se la partea plina a paharului). 
Au ramas spre amintirea vizitei multe fotografii  frumoase  pe care le vom revedea  cu 
placere. 
 
De la Ileana şi Radu ! 
Ce am mai putea spune? Când este vorba despre suflet, vorbele devin sunete 
nearticulate ! Pentru ca nouă, „vizita” daca pot sa-i spun aşa, ne-a umplut sufletul  pe 
termen lung, foarte lung ! Nu se pune chestia cu „Ne-a plăcuuut! Nu ne-a plăcut!” 
Astea-s convenŃionalisme ieftine. Ne-am simŃit de la excepŃional în sus : mai deştepŃi, 
mai buni, mai veseli, mai spiritualizaŃi....Mai sănătoşi n-am fost, pentru că am făcut o 
gripă ! Iar  Erica şi Ozy  ne-au acordat premiul cel mare : 10 zile de compatibilitate  
incredibilă ! MulŃam’ fain şi....coacem revanşa !  
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Cronica 

NEPOłI, DUCEłI-VĂ BUNICII LA CONCERTE! 
MIREL VANCA 

PuŃini dintre noi au mers la concerte când erau mici. Eu n-am mers. PuŃini dintre 
noi au luat lecŃii de limbi străine, în particular, când erau mici. Eu n-am luat. Cu 
siguranŃă, nici unul dintre noi n-a fost dus, când era mic, cu maşina la şcoală. Dacă 
s-ar fi întâmplat asta, tatăl sau mama voastră ar fi fost excluşi din partid. De ce s-au 
petrecut lucrurile aşa? Pentru că aşa erau timpurile: sărăcie, obtuzitate, frică. 

HaideŃi să vedem care-i situaŃia noastră acum. O iau într-o altă ordine.  
Am reuşit să învăŃăm vre-o limbă străină până la vârsta asta? Majoritatea au 

reuşit. În ce mă priveşte, vorbesc,  puŃin şi pocit, două. Voi cum staŃi la capitolul 
acesta? 

 Am reuşit să avem maşină până la până la vârsta asta? Nu-i corect pusă 
întrebarea. Repet: Câte maşini am avut fiecare până la vârsta asta? Eu am Ńinut una 
30 de ani, mi-am cumpărat-o pe a doua când prima era pe cale să-şi dea sufletul şi 
am vândut-o  după mai puŃin de un an şi mai puŃin de 10.000 km, ca să-mi cumpăr 
casa în care locuiesc; mi-am mai cumpărat încă una, pe care fiul meu cel mic a făcut-
o praf şi, în sfârşit, am cumpărat-o pe cea pe care o am şi acum şi de care am grijă ca 
de ochii din cap, pentru că, dacă i se întâmplă ceva, vă rog să mă credeŃi, nu voi fi în 
stare să-mi cumpăr alta. Prin urmare am avut patru. Vi se pare mult? Dacă da, 
întrebaŃi-l pe Riri Pop, câte a avut el. Nu mă îndoiesc că, chiar şi performanŃa lui Riri 
a fost depăşită de unii dintr voi. Concluzia: se pare  că la capitolul asta stăm bine. 

Acuma-i acuma! AŃi aflat că din când în când, duminica dimineaŃa, la Ateneul 
Român din Bucureşti au loc concerte şcoală pentru copii? V-aŃi dus vreo dată nepoŃii 
la un astfel de  concert? Eu, dus de mână de Ani, am fost, în această toamnă, la două 

astfel de concerte. Acolo nu v-am văzut pe nici unul dintre voi. AveŃi sau nu aveŃi 
nepoŃi, sunteŃi melomani sau nu, vă asigur că merită mers. AveŃi şi ce vedea şi ce 
auzi. Merită văzut Ateneul, care, după o amplă operaŃie de reabilitare, arată 

ATENEUL ROMÂN ÎN ZILELE FESTIVALULUI ENESCU 
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excepŃional. Fac o paranteză. Când am ieşit de acolo, pe stradă, îmi venea să-i iau de 
mână pe toŃi cei pe care îi auzeam vorbind altă limbă, să-i duc la Ateneu şi să le spun: 
„UitaŃi-vă ce avem noi!” Închid paranteza. Toate detaliile baroce ale arhitecturii în care 
este realizat Ateneul arată noi nouŃe, strălucesc, îŃi iau ochii! Fresca monumentală a 
lui Costin Petrescu, care înconjoară de jur împrejur sala de concert şi este o istorie a 
românilor în imagini,  arată ca şi cum a fost pictată ieri. PuteŃi vedea şi scenele în care 
apar regii României şi pe care comuniştii le mascaseră. Un ardelean neaoş, nu ca 
mine, unul metamorfozat, ar zice: „No, şi la ce le-o folosât!” 

Ce-am auzit? Păi, să vedeŃi: În primul concert susŃinut de orchestra de cameră 
„Lyceum Strings”a Liceului George Enescu, am ascultat piese de Vivaldi, Motzart şi 
Bartok. A dirijat, în stilul ghiduş şi spectaculos al lui  Sergiu Celibidache, Bogdan 
Vodă, profesor . Este emoŃionant să vezi şi să auzi nişte copii frumoşi şi talentaŃi, 
cântând cu atâta seriozitate şi atât de bine, piese muzicale clasice! Al doilea concert a 
fost susŃinut de orchestra „Sinfonia” şi a fost dirijat de un australian foarte sobru, 
care a dirijat bine, dar n-a avut nimic spectaculos în felul în care a dirijat. A fost un 
concert integral Beethoven, în care am admirat şi prestaŃia ca solist a tânărului 
violonist, Alexandru Mălaimare. 

La aceste concerte, există şi câte un Leonard Bernstein (vă amintiŃi de concertele 
lui şcoală, televizate ?), fie în persoana dirijorului, cazul primului concert, fie într-o 
altă persoană, cazul celui de al doilea concert. Aceştia dau explicaŃii pe înŃelesul 
bunicilor şi copiilor, despre piesele interpretate şi spun poveşti interesante despre  
compozitori. 

Despre muzică se ştie că ne face mai simŃitori, mai sensibili, mai buni. Să fii 
meloman şi mai ales să-Ńi placă şi să asculŃi curent muzică simfonică, este un fel de 
blazon pe care oricine îl merită îl poartă cu mândrie, unii chiar cu ostentaŃie. În ce mă 
priveşte, v-am mai spus-o şi vouă, sunt „un meloman fără voie”, prin urmare nu merit 
şi nu port un asemenea blazon. De ce nu l-ar purta , însă, nepoŃii noştri? Vă asigur, 
este unul de bonton. 

Dacă n-am reuşit să vă conving să vă duceŃi nepoŃii la Ateneu, mă adresez 
acestora: NepoŃi, duceŃi-vă bunicii la concerte! 

 
P.S.  
În numărul trecut am scris un reportaj nefericit intitulat „Raliul Bucureşti-

Arcani”. Nefericit, pentru că i-am adus, fără să vreau, o ofensă prietenului şi  şefului 
meu pe linie de redacŃie, Radu Gruia. Drept urmare m-a făcut „Quaker” şi nu un 
quaker oarecare ci unul „autentic”. Habar n-aveam ce este acela un quaker dacă nu 
ne explica el! Am aflat astfel, că  quakerul este un puritan şi că i se mai spune şi 
„tremurător” (!?).  Am înŃeles atunci cu ce l-am supărat pe Radu. El a rămas convins 
că eu am urmărit să-i incriminez limbajul colorat, folosit uneori, în timpul călătoriei. 
Nici vorbă! La volan şi eu vorbesc aşa. Sunt convins că şi voi o faceŃi. Am dreptate? Eu 
i-am incriminat stilul imprudent de a conduce al lui Radu, acesta bazându-se prea 
mult pe calităŃile şi reflexele sale de şofer. Dacă şi cu asta l-am supărat, îmi cer scuze. 

Aceasta mi-a fost declaraŃia, drept pentru care semnez. 
Quakerul. 
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Note de călătorie 

BOLIVIA 2008 
NICU SURUCEANU 

 
         Acum doi ani, aflat în vârful insulei Amantani de pe lacul Titicaca, la altitudinea 
de 4200 m, am fost fermecat de privelistea Cordilierei Regale, si am hotarît sa vizitez 
Bolivia. L-am contactat pe ghidul cu care am fost în Peru, care organiza excursii 
pentru turisti mai putin numerosi, si dispusi sa accepte conditii mai spartane de voiaj, 
ca sa poata vedea locuri mai putin accesibile. Am prins un loc într-un circuit de trei 
saptamâni pentru 15 participanti, în luna octombrie. 
         Iata cum a decurs voiajul. Am ajuns cu bine de la Amsterdam la Lima, unde am 
dormit o noapte, apoi cu avionul pâna la Juliaca, aeroportul orasului Puno, pe malul 
lacului Titicaca. Am dat fuga, cale de vreo 2 km, ca sa mai vedem înca odata lacul pe 
care am navigat acum doi ani. Totul s-a petrecut foarte bine. 

         A doua zi am luat 
autocarul pâna la 
granita boliviana. Auto-
carul a trecut cu baga-
jele noastre, iar noi a 
trebuit sa trecem pe jos. 
Numai ca era mare târg 
chiar la frontiera, iar 
birourile politiei de 
frontiera, vama si cel de 
imigratie, niste cocioabe 
amarâte, erau printre 
tarabele vânzatorilor. 
Peste tot misunau 
barbati, femei si copii, 
tricicluri cu care carau 
marfuri, carucioare cu 
doua roti, si probabil si 
hoti de buzunare. Noi 
trebuia sa ne tinem de 

ghida boliviana, pazindu-ne buzunarele, aparatele de fotografiat si bagajele de mâna, 
de la un birou la altul. Hârtiile pe care trebuia sa le completam erau toate în spaniola. 
In fine, am trecut granita, si ne-am urcat în autocar. 
         Am plecat catre La Paz, vizitând în drum Tiwanaku, singurul lor sit istorico-
arheologic, care pentru un turist este un spanac, cum de fapt citisem. O fi important 
pentru specialisti. Bolivienii îl tin la mare cinste, pentru ca de aici au plecat incasii, pe 
atunci un mic trib, care au pus bazele unui mare imperiu. Dar asta am scris-o mai pe 
larg în relatarea voiajului în Peru. De la Tiwanaku am plecat catre La Paz, având catre 
est Cordiliera royala, splendida, plina de zapada, cu vârfuri de aproape 7000 m, iar 
catre vest Cordiliera neagra, fara zapada. 
         La Paz este situat pe mai multe pante, cam între 3600 si 4000m. La baza 
locuieste lumea buna, sus - prostimea. Nu are nici un farmec. Hotelurile au fost peste 
tot simple, totusi cu dus si WC în fiecare camera, mâncarea însa foarte buna, si la 
niste preturi ridicol de mici. Imi amintesc si acum de niste frigarui de pui, unse în 
timpul prepararii cu sos de soia, amestecat cu zeama de lamâie si cu înca ceva de care 

Granita boliviana 
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am uitat. Am vizitat centrul zis istoric, care nu mi-a lasat nici o amintire nepieritoare. 
Din pacate nu era duminica, zi în care am fi putut vedea târgul vrajitoarelor. 
A doua zi am vizitat lânga La Paz "La vallée de la lune", rezultat al unor eruptii 
vulcanice, care combinate cu vântul, ploaia, îngheturile si dezgheturile au dat nastere 

 
 
 

La Paz 
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unor stânci de forme foarte ciudate, ascutite .De aici am plecat la Uyumi, cale de 600 
km,în care am traversat doar niste satulete (Bolivia este de doua ori mai mare ca 
Franta dar are doar 7 – 8 milioane de locuitori). Am mers mai mult pe drumuri 

proaste, la un hop am fost 
aruncat în sus, mai sa dau cu 
capul de tavan, iar un sac de 
15 kg a zburat peste doua 
banci. Oraselul era un târg 
nenorocit, singurul însa de 
unde se putea ajunge la Salar, 
o întindere uniforma de sare 
ramasa în urma evaporarii 
unui lac, ramasita a oceanului 
protoistoric. Se afla la peste 
3500 m înaltime! Ca sa ajungi 
la o fosta insula napadita de 
cactusi de toate formele si 
marimile, trebuie sa mergi cu 
masina, suprafata salarului 
fiind cam cât trei departa-
mente franceze. In unele 

La Vallée de la Lune 

Hotelul din sare 
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locuri, pâna la orizont nu vezi decât o suprafata alba, stralucitoare. Ai nevoie de 
ochelari de soare, palarie si alifii pentru fata si mâini. Desi era soare, aproape fara un 
nor pe cer, era vânt si frig. Din vârful insulei, privelistea este 
 magnifica. Am vizitat 
si un asa zis hotel, 
construit în întregime 
din blocuri de sare, 
inclusiv paturile, 
mesele si scaunele. 
Niste amarâti scot cu 
unelte primitive din 
crusta de sare blocuri 
carora le dau o forma 
care sa le faca 
vandabile. Din unele 
locuri extrag sare 
utilizata în 
alimentatie. 
         In program intra 
si vizitarea a doua 
lagune: Laguna 
Colorada, cu o colonie 
de flamanzi roz, si 

Laguna Verde, unde te 
puteai balaci într-un bazin 
alimentat de o sursa 
termala. Se aflau la vreo opt 
ore de 4x4 pe un drum 
aproximativ, fara nici un 
indicator, asa ca nu îmi pot 
da seama de distanta, 
probabil 250 – 300 km. 
Drumul era de fapt o pista, 
am traversat câteva râuri 
prin vad. Nu am întâlnit nici 
un sat, nici un vehicul si 
nici o vietate. Cele doua 4x4 
aveau una 250, cealalta 
450000 km, cu carburator si 
delco cu platine, ca acum 30 
de ani. Lagunele nu meritau 
deplasarea. Am ajuns seara 
la un refugiu al armatei 
boliviene, aproape de granita 
chiliana, la capatul lumii. 
Refugiul era într-o stare 
jalnica, nu numai ca nu 
avea încalzire, cu toate ca 
eram la 5000 m, deci frig 
noaptea, însa peretii nu 
aveau nici o izolatie termica, 

Insula din Salar 

Roci vulcanice 

Insula din Salar 
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exteriorul nu era tencuit, iar geamurile, bine înteles simple, nu duble, nu erau nici 
macar chituite, tinute doar de câteva cuie. Am intrat în fundul unui sac de dormit de 
o calitate îndoielnică ,asa ca dimineata eram racit. Drumul era înghetat, asa ca nu am 
plecat imediat. Catre ora zece se facuse deja cald. Privelistea era grandioasa, peste tot 
conuri de vulcani stinsi, natura intacta ca la facerea lumii. 
         O mare parte a 
drumului de întoarcere 
trecea printr-o zona 
unde avusese loc cine 
stie când o mare eruptie 
a unui vulcan, care 
revarsase o cantitate 
imensa de lava de 
culoare rosiatica, acum 
roasa de apa, înghet, 
vânturi si altele. 
Acoperea o suprafata de 
sute, daca nu chiar mii 
de hectare. Capatase 
diverse forme, care 
semanau ba cu un 
elefant, ba cu doua 
animale gata sa se lupte, 
ba chiar cu Napoleon 
sau cu o masca de 
teatru antic grec. 
         Populatia, mai ales 
în sate, traieste într-o 
mizerie cumplita. Casele, daca pot fi numite asa, sunt aproape în totalitate din 
chirpici. Nu am intrat înauntru, însa îmi închipui ca semanau cu cele din Peru, poate 

chiar mai saraca-
cioase. 
De aici lucrurile au 
început sa mearga 
prost pentru mine. 
Ajuns la hotel, am 
început sa tusesc, am 
scuipat în lavabo si 
am vazut firicele de 
sânge. Mi-am spus ca 
este o bronsita, si am 
luat antibioticele cu 
care ma înarmase doc-
torul acasa. Au che-
mat doctorul hote-
lului, care nu mi-a 
spus mare lucru. 
Intors acasa, un 
prieten, doctor, fost 
coleg de scoala de prin 

clasa a VI-a si stabilit în Franta mi-a spus ca dupa spusele mele crede ca era vorba de 

Dinamita la vânzare ! 

Minerul Suru 
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un început de pneumonie, la bronsita nu scuipi sânge. Totusi, cu medicamentele 
mele, lucrurile s-au mai ameliorat, însa nu total. 
 

         Am plecat apoi într-un oras, Potosi, 
la vreo 250 km si peste 4000 m altitudine, 
lânga care erau minele de argint care i-au 
îmbogatit pe spanioli. La intrarea în mina 
era o taraba unde putea sa cumpere 
oricine o legatura de batoane de dinamita 
cu amorse cu tot, asa cum cumperi de la 
piata o legatura de praz. In exteriorul 
minei, patronul care ne astepta ne-a facut 
o demonstratie de ce este în stare 
dinamita. Ne-a îmbracat apoi în costume 
de mineri, cu casca cu lumina, si am 
intrat înauntru. Minerii lucreaza cam ca 
pe la jumatatea sec. XIX, batând cu 
ciocanul într-o bara de metal, care trebuie 
sa patrunda cca 75 cm în peretele galeriei 
ca sa introduca dinamita. Noroc ca roca 
nu este prea tare. Nici vorba de 
perforatoare electrice sau pneumatice. 
Vagonetele, cara circula pe sine de lemn 
( !!!) erau împinse de mineri. Mina avea 
doua zone, una care se vizita, alta unde se 
lucra. Gresala mea, si a ghidului care nu 
ne-a avertizat, este ca am vrut s-o vad si 

pe a doua. Când am ajuns la capat, dupa un drum foarte anevoios, parcurs aproape 
pe vine si lovind cu casca peretii galeriei, am vazut ca pentru a iesi la lumina trebuia 
sa urcam printr-o 
galerie nu prea 
înclinata, dar destul 
pentru unii 
neobisnuiti, ca noi. 
Ne-au aruncat de 
sus o funie groasa 
de vreo 2 cm, de 
care sa ne ajutam. 
Aici mi-am dat 
seama cât de slabit 
eram, îmi alunecau 
mâinile pe funie, nu 
puteam s-o strâng. 
Patronul a chemat 
trei mineri, care m-
au luat pe sus ca pe 
un bustean si m-au 
scos afara. 
A doua zi am vizitat 
orasul, pe care l-am 
gasit frumos, dupa câte târguri infecte vazusem. Avea chiar unul sau doua muzee. La 

Clinica  
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jumatatea vizitei am vazut ca nu ma mai tin picioarele, asa ca m-am întors la intrarea 
muzeului, unde mi-au pus o masca de oxigen. 
Am plecat apoi catre Sucre, oras aflat la o altitudine de vreo 2500 m, într-o zona de 
dealuri. Aici, vrând sa fac o mica plimbare, am constatat ca nu ma mai tin picioarele, 
si m-am întors la hotel. 
         A doua zi, duminica, ne-au dus într-un orasel, Tarabuco, renumit pentru târgul 
cu produse de artizanat. Cum nu cumparasem nimic pentru Sanda, Cristi si Céline, 

nora mea, si cum autocarul 
oprise aproape de inima 
târgului, mi-am luat inima în 
dinti, am coborît si am 
cumparat în fuga ce am 
crezut, dupa care m-am asezat 
pe o banca, unde m-am 
odihnit mult timp. Dupa care, 
înapoi la autocar. Aveam de 
mers vreo 300m, pe care i-am 
facut în etape, asezându-ma 
pe unde puteam. Când eram la 
vreo 15 m de spatele 
autocarului, am simtit ca 
lucrurile nu sunt în regula, 
nesimtind totusi durere sau 
ameteala, si mi-am sprijinit 
bratele si fata de zidul unei 

case. Când am deschis ochii, eram în pat la spital sub perfuzie si cu un cucui cât 
toate zilele la 2 - 3 cm de tâmpla. Unii colegi, care se întorsesra deja la autocar, ma 
vazusera cazând, au sarit sa ma ridice, trecatorii s-au dus la spitalul aflat la 50 m, un 
brancardier m-a dus imediat acolo cu un scaun pe roti, asa ca interventia a fost 
rapida. Sanda mi-a spus de mai multe ori ca în momentele dificile am o buna doza de 
noroc. Ce ma faceam daca mi s-ar fi întâmplat asta la 5000 m în refugiul armatei, 
unde nu exista nici macar un infirmier, cu toate ca erau birouri intr-alt corp de 
cladiri ? Nu-mi mai aduc aminte daca am ramas noaptea la spital, în orice caz a doua 
zi eram internat în spitalul de la Sucre, maricel, însa slab utilat. Totusi, au descoperit 
cauza:    un cheag de sânge oprit în plamâni. 
 
Am ramas o saptamâna aici sub perfuzie si anticoagulante, dupa care am fost 
transportat pe 20 oct cu avionul, însotit de doctorul care se ocupase de mine, la Santa 
Cruz, oras maricel cu o populatie în mare parte de origine europeana, printre care si 
ceva nemti. Am fost internat în sectia de terapie intensiva a unei mari clinici, foarte 
bine echipata, unde am fost pus din nou sub perfuzie, anticoagulante, si legat la ceva 
care semana cu un oscilograf. Am fost foarte bine îngrijit, lucru de necrezut pentru 
cea mai saraca tara din America de sud. Mâncarea era foarte buna, camera la fel, mai 
ales dupa ce m-au pus putin pe picioare si m-au mutat într-o rezerva. Mai dificil de 
suportat era climatul tropical umed. Iar eu eram echipat cu vesta polara, si cu doua 
polo polare  ! In clinica era un doctor a carui mama era frantuzoaica, si vorbea perfect 
limba. Mi-a spus ca eram într-o stare jalnica la sosirea în sectie, diagnosticul fiind 
embolie pulmonara, care te poate duce usor pe lumea cealalta. Ce m-a surprins cel 
mai mult a fost nu atât profesionalismul medicilor, cât atitudinea personalului 
inferior, de la infirmiere pâna la femeile care faceau curatenie. Toate erau cu zâmbetul 
pe buze, daca le rugam ceva nu spuneau niciodata nu, fiecare facea glume pe limba 

În cel de-al doilea spital, cu doctorul şi 
fiica lui. 
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lui, eu mai întelegeam ceva, ele nimic, cu toate ca amestecam cuvinte frantuzesti, 
românesti si italiene. Mai greu a fost pentru Sanda, care nu a stiut nimic de mine 
pâna când mi-au dat acces la un calculator legat la internet, de unde i-am trimis 
câteva mesaje. Intre timp, mama ei a avut doua atacuri cerebrale si a trebuit sa o 
interneze în spital. A obtinut de la Europe Assistance numarul de telefon al clinicii, si 
a putut sa ma sune. 
         Pe 2 nov, când am fost declarat transportabil, Europe Assistance a trimis din 
Paris un doctor urgentist, echipat cu ce trebuia, cu care am calatorit pe ruta Santa 
Cruz - Sao Paulo - Paris. Ajuns acasa am început alte controale, au gasit ca am flebita 
la piciorul stâng, de unde se pare ca a plecat cheagul de sânge. Sunt în continuare 
sub anticoagulante, pastile si injectii în burta. Dupa câte banuiesc ei, flebita am facut-
o în avion. In orice caz, zborurile de lunga durata îmi sunt de acum interzise, la fel si 
altitudinile mai mari de 2000-2500 m. Si eu, care începusem sa ma gândesc la Nepal! 
Va trebui sa ma limitez la Italia, Grecia, Egipt, Norvegia, marea Baltica si altele. 
Asta a fost aventura mea boliviana. Imi pare rau ca am ratat « La Route de la Mort », 
cu toate ca o parte din drum am trait-o de-adevaratelea. Sa revenim la drumul propriu 
zis, pe care l-am vazut în niste diorame care ma fascinasera, si-mi dadusera un 
impuls în plus ca sa vizitez Bolivia. Niste colegi de voiaj pe care i-am sunat la 
întoarcere mi-au spus ca nu este atât de impresionant în realitate. Totusi am ratat 
vizitarea malului estic al lacului Titicaca si a Insulei Soarelui. Esentialul este totusi ca 
am scapat cu viata. 
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La mulŃi ani ! 
Celor născuŃi în decembrie 

 
Emil DUMITRESCU       01/1938 
 
Corina FIRUłĂ              10/1939 
 
Florin KESSLER            16/1938 
 
Dumitru MIREA            21/1938 
 
Stoian PETRESCU         22/1939 
 
Jon ARGIREANU           22/1936 
 
Sotir DODI                    28/1939 
 
Constantin PRICĂ         29/1934 
 
Titus BORLAN              30/1938 
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