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editorial

ROMÂNICA
CONSTANTIN DUMITRU
Îmi place acest cuvânt, îmi place pentru că îmi trezeşte sentimentele calde
pe care le are nepotul în relaŃia cu bunica. Ea, Românica, este ca si bunica,
dispusă să ne facă toate poftele să se bucure de prezenŃa noastră în preajma ei,
să ne suporte ghiduşiile şi, deşi, uneori, acestea sunt mârlănii, ea le iubeşte aşa
cum sunt ele.
Când aud acest cuvânt parcă văd o bunicuŃă gârbovită, cu faŃa zbârcită,
cu ochii blânzi şi permanent dispusă să facă ceva pentru mine.
Românica se comportă cu noi aşa cum se comportă bunicuŃa. Orice facem,
nu se supără. Noi, nepoŃii Românicii, facem ce vrem cu ea, am sacrificat-o în
relaŃia de prietenie cu vecinii noştri sârbi, am făcut-o soldat membru NATO, am
umilit-o aducând-o in UE, deşi, săraca, ar fi meritat nişte situaŃii mai puŃin
umilitoare.
Zilnic, noi, nepoŃii, ne adresăm unii altora cu cuvinte umilitoare cum ar fi
hoŃi sau leneşi; nu suntem noi de vină, ci ea, Românica. Economia este la
pământ, standardul de viaŃâ este foarte scăzut, corupŃia este sport naŃional; de
vina nu suntem noi ci tot ea, Românica.
Îmi vin in minte mii de expresii, ca: ”Aşa este în România”, “Numai în
România se poate întâmpla”, “România nu se poate compara cu ….. “ etc.
Revolta mă sufocă! NeputinŃa mea de a mă putea opune acestora este
neputinŃa nepotului care n-o poate apăra pe bunicuŃa lui umilită, decât
aruncându-i o privire plină de regrete, iar ea se mulŃumeşte cu atât.
Din când in când, Românica se supară: mai avem o inundaŃie, un
cutremur, un dezastru. Atunci reuşeşte sa ne strângă in jurul ei, şi, cu
tenacitatea ei milenară, ne îndrumă să depăşim momentul.
Roamânica are si bucurii: nepoată a primit Premiul Nobel pentru
literatură; lacrimile de bucurie i se înoadă în barbă, când strănepoŃii ei vin cu
sacoşe de medalii de la Olimpiade, când gimnastele vin mândre, cu medalii la
gât, si le iartă nechibzuinŃa făcută atunci când au pozat goale. „Merită, şi-a zis
ea, sunt frumoase!”
Românica îşi iartă nepoŃii zburdalnici care se bat şi se înjură în
tribunele stadioanelor, pentru că ne iubeşte şi ştie ca avem nevoie de bunătatea
ei. Speră că mâine n-o vom mai face
Am auzit recent replica: “ În principal, aceasta este Românica, restul
sunt detalii”.
(Vor urma detaliile)
PS Nu sunt plagiator dacă folosesc un cuvânt folosit de altcineva înaintea mea.
Vă garantez că eu i-am dat alt conŃinut.
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întâlniri colegiale

ÎNTÂLNIREA DIN 26.11.2009
MIREL VANCA
A fost ultima noastră întâlnire la „Select” din anul acesta. Au fost prezenŃi „patru
mese”, ceea ce înseamnă, 24 de persoane. L-am sărbătorit pe Adrian Popa, care a
schimbat şi el prefixul:
La mulŃi ani Adrian!, copil de dascăli de Ńară. Păcat că domnu’ Dole şi doamna
Linica, n-au apucat niciunul să te vadă, barem, terminând liceul.
La mulŃi ani Şobo! colegul nostru de facultate, tovarăşul nostru de chin şi
huzur, de bine şi rău, de vise şi speranŃe.
La mulŃi ani domn’ inginer, cel ce ai avut iniŃiativa tuturor întâlnirilor noastre
aniversare, şi Ńi-ai adus cu prisosinŃă obolul la construcŃia societăŃii socialiste
multilateral dezvoltate, în scumpa noastră Ńară, Republica Socialistă România.
La muŃi ani ctitore!, întemeietorul asociaŃiei noastre şi fondatorul „Foii de suflet”
Păcat că nu pot să spun şi La mulŃi ani bunicule! Nici el şi nici Luci nu sunt de
vină pentru asta. N-a vrut Cel de Sus!
Adrian a adus whisky şi vin , a închinat cu toată lumea, iar noi i-am cântat „La
mulŃi ani”.
Normal! Prima care l-a felicitat a fost Luci. Calipso o face în numele AsociaŃiei.

De data aceasta: Corina, Vali Gh.,Ilie,
Florin şi Costel.

Au urmat: Rodica, Nina, din nouVali Gh.,
Puşa şi Vali Pop
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Un cor al bărbaŃilor: Nae, iarăşi Vali Gh.,
Radu Gruia, Dan Ştefănescu.

Un solist ..cât doi: Dan Mihălcescu,
Marian abia se vede.

Cine a început se cuvenea să şi termine:Luci
O acompaniază Coca şi „amiralul” Bone.
Despre ce credeŃi că s-a discutat la această întâlnire, aflată la patru zile de
alegerile prezidenŃiale? Pentru că, sigur nu veŃi ghici, vă spun eu: despre preŃul
ouălor în piaŃă, despre meciurile din liga a treia la fotbal, şansele Chinei de-a intra în
Uniunea Europeană. Aşa-i că n-aŃi fi ghicit?
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CHESTIONAR DE SFÂRŞIT DE AN
realizat de MIREL VANCA
La ultima noastră întâlnire din anul acesta se cuvenea să facem un bilanŃ, cât de
cât, a ceia ce a fost şi să ne propunem ceva pentru anul care urmează. În consecinŃă,
le-am adresat colegilor prezenŃi la această întâlnire, următoarele întrebări:
1. Ce v-a adus bun, anul 2009?
2. Ce-aŃi vrea să vă aducă anul 210?
3. Ce calificativ daŃi conducerii asociaŃiei noastre, pentru activitatea ei
din anul 2009?
4. Ce calificativ daŃi revistei noastre, în anul de apariŃie 2009?
5. Cine este după părerea voastră colegul anului 2009?
Întrebările le-a adresat, prin e-mil, şi colegilor din străinătate sau celor care n-au
participat la ultima noastră întâlnire. Unii ne-au răspuns, alŃii nu. Cred că unii au
avut motive speciale să n-o facă, şi, dacă-i aşa, îi scuzăm. Bănuiesc însă, că cei mai
mulŃi n-au făcut-o din lipsă de interes pentru noi sau, poate, chiar din desconsiderare
pentru ceea ce facem. Dacă-i aşa, ar cazul să ne-o spună, ca să nu-i mai plictisim, pe
viitor, cu „fleacurile” noastre sentimentale.
Redau, în ordine alfabetică, răspunsurile primite
BONE ADELINA -ROMÂNIA
1. O frumoasă excursie în Egipt şi o croazieră
extraordinară pe Mediterana.
2. Sănătate pentru toată familia mea.
3. 10
4. 10
5. Dumitru Constantin şi Ion Stănescu

BONE STAN-ROMÂNIA
1. Idem, Adelina
2. Să fiu sănătos, să am recolte bune la Ńară şi să fac şi
alte excursii.
3. 10.
4. 10.
5. Dumitru Constantin

DINESCU SORIN-CANADA
1. Multe vizite la nepoate şi ceva excursii. M-am întalnit, de
asemenea, la Calgary, acasă la mine, cu Rodica şi Radu
Mihalcea. Întâlnirea cu ei mi-a făcut enorm de multă placere,
prilej să discutăm amintiri din tinereŃe, uneori cu puternice
tente de nostalgie. Este deosebit de plăcut să te întâlnesti aici,
la capatul pamantului, la un pahar de vorbă, cu foşti colegi.
2. Numai sănătate.
3. Nota 10.
4. Nota 10.
5. Mirel Vanca. Aş fi trecut mai mulŃi dar s-a cerut unul
singur.
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DUMITRESCU GEORGETA-ROMÂNIA
1. Cele patru excursii în străinătate.
2. Serviciu pentru băiatul meu cel mic, aflat în şomaj.
3. 10
4. 10
5. Dumitru Constantin

DUMITRU COCA-ROMÂNIA
1.
2.
3.
4.
5.

Sănătate bună întregii familii
O croazieră pe Mediterană
10
10
Vanca Mirel

DUMITRU CONSTANTIN-ROMANIA
1.O să vă spun ce mi-a adus rău: am fost trădat de un
coleg în care, timp de 15 ani, am avut încredere totală.
2. ÎmbunătăŃirea relaŃiilor cu fiul meu Ştefan.
3. 8
4.10
5. Ştefănescu Anda

ENESCU NICOLAE -ROMANIA
1.
2.
3.
4.
5.

Căsătoria cu Mihaela Tihan
Sănătate
9
8
Dumitru Constantin
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FARSH GÜNTHER HANS - GERMANIA
1. Anul 2009 am făcut un concediu plăcut pe insula
Mallorca împreună cu Wiltrud şi cu fiul nostru
Jürgen. Timp de 2 săptămâni am cutreierat insula
în lung şi în lat cu autobuzul, vaporul, maşina şi
pe jos. Am petrecut câteva săptămâni frumoase
împreună
cu nepoŃii, dintre care una la noi la
München. Cu mici excepŃii, am fost sănătos.
2. Doresc ca anul 2010 să-mi aducă sănătate.
3. Conducerea asociaŃiei noastre socot că a fost foarte
bună în 2009.
4. Acelaşi calificativ l-aş da şi revistei noastre.
5. În ceea ce priveşte colegul anului 2009, cred că am
prea puŃine informaŃii ca să pot da un răspuns obiectiv. Pentru activităŃile la editarea
revistei aş propune pe Mirel Vanca.

FIRUłĂ CORINA-ROMANIA
1. Concediul de la Techerghiol, unde am înotat în
fiecare zi.
2. Redresarea financiară a firmei mele.
3. 9
4. 9
5. Mă abŃin.

GHEORGHE GABRIELA –ROMANIA
1. Naşterea nepotului meu Matei
2. Un nepot şi de la fiica mea Andrada
3.10
4..10
5.Vanca Mirel
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GHEORGHE VASILE-ROMANIA

1.Împlinirea a cinci ani de când mă lupt, cu succes,
cu cancerul.
2. Sănătate, sănătate, sănătate.
3.10
4.10
5.Vanca Mirel

GRĂDIŞTEANU MARIAN-ROMANIA
1.
2.
3.
4.
5.

Excursia în Italia
Un tunel rutier Cumpăna- Curtişoara
10
10
Nicolescu Rodica

GRUIA RADU-ROMANIA
1. Am fost sănătoşi, am reuşit să rămânem activi, am
călătorit şi am reuşit să ne recondiŃionăm locuinŃa, cu
eforturile de rigoare, financiare şi angajare personală. Ne-a
adus si evenimente grave. Dar, vorba românului : “Cele bune
să se adune, cele rele să se spele!"
2. Pace şi prosperitate socială şi evident, sănatate, "că-i mai
bună decât toate".
3. Activitatea Asociatiei, n-a înregistrat regrese. A fost, după
opinia mea, un pic mai consistentă. Dar n-au apărut nici progrese ! Calificativ +7 !
4. Acelaşi ca la pct. 3 !
5. "Colegul anului" ar putea fi unul colectiv : nucleul dur al "sufletiştilor". Separat,
cred că pot face o menŃiune si anume Calypso, care şi-a modificat sensibil modul de
abordare al subiectului în cauză
HITZIG EMILIAN-ISRAEL
1. Sănătate, linişte sufletească şi intrarea soŃiei în
rândurile pensionarilor.
2. Anul 2010 să fie tot atât de generos ca anul 2009
3. Deşi, de aici, de departe, sunt expus parŃial la la
activitatea conducerii asociaŃiei noastre din anul
2009, o calific ca excepŃională.
4. Revista îşi menŃine grafica ascendentă, 2009 a fost
mai bun decât 2008.
5. Nae Enescu
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IOIL OISIE-ISRAEL
1.
2.
3.
4.
5.

Bucurii de la nepoŃi şi familie.
Sănătate satisfăcătoare.
Notă maximă.
Nota maximă
Vanca Mirel

MARIN CONSTANTIN-ROMÂNIA
1. Împăcarea cu prietena mea
2. Sănătate, să fac o benzinărie şi să câştig nişte
terenuri cu care sunt în proces.
3. 9
4. 7
5. Enescu Nicolae

MIHALCEA RADU ŞI RODICA BĂRĂNESCU-SUA
1 . Radu: Liniştea care a rezultat din înŃelegerea
faptului că la 69 de ani şansele de a mai lucra în
meseria practicată o viaŃă întreagă devin minime şi
că…trebuie lăsat locul altora. Desigur, şi regretul că
este aşa.
Rodica: A fost un an care mi-a permis o viaŃă
împlinită din toate punctele de vedere.
2. Radu: MenŃinerea sănătăŃii şi activităŃii fizice îi
intelectuale la acelaşi nivel.
Rodica: Ieşirea la pensie, conservarea forŃelor fizice şi intelectuale.
3. Radu + Rodica: Greu de apreciat de la distanŃă. În orice caz, un calificativ
bun, pentru că a menŃinut conceptul asociaŃiei în viaŃă. Au fost şi lipsuri:
- nu a reuşit să antreneze colegii pasivi în activitatea asociaŃiei şi nu are ca
obiectiv să facă acest lucru; desigur, în cea mai mare parte vina pentru aceste
lipsuri este a colegilor care nu participă la activitatea asociaŃiei;
- nu s-a continuat serialul „prezentarea colegilor deveniŃi profesori
universitari”.
4. Radu + Rodica: Aici lipsesc nişte criterii după care să ne orientăm. Probabil
că Mirel, în dubla lui funcŃie de vicepreşedinte al asociaŃiei şi de redactor şef al
revistei, a adus cea mai mare contribuŃie la menŃinerea legăturilor dintre
colegi, ceea ce este scopul asociaŃiei.
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MIHĂLCESCU DAN-ROMANIA
1.
2.
3.
4.
5.

Excursia în China
Sănătate şi o nouă excursie.
10.
8
Vanca Mirel

MIRON THEODOR –ROMÂNIA
1.În primul rând, faptul de-a-mi fi devenit familiară
lumea fascinantă a internetului (NICI ODATĂ NU-I PREA
TÂRZIU!).În al doilea rând, bucuria de a-mi fi permis, în
continuare, să călătoresc, împreună cu buna mea soŃie,
în Iordania – Siria – Liban, descoperind surprinzător de
bogate vestigii ale străvechilor civilizaŃii de pe aceste
meleaguri, apoi, datorită unor buni prieteni, să călătoresc
în Canada şi la New York şi, în sfârşit, cele două
săptămâni în care m-am îndrăgostit de aacest elegant,
rafinat, inegalabil, Paris.. Desigur, totul a fost posibil
pentru că ne-am bucurat de o relativă bună stare de
sănătate.
2.Să fim sănătoşi, să putem călători nu numai în străinătate ci şi să începem să
revedem meleagurile acestei Ńări, care ne-au încântat în vremea tinereŃii. Şi, desigur,
primirea unui răspuns favorabil din partea CEDO, după cinci ani de aşteptare.
3.Nu pot să mă pronunŃ deoarece am participat la foarte puŃine întâlniri pe
parcursul acestui an. Trebuie, totuşi, să-mi mărturisesc dezamăgirea de-a nu se fi
concretizat acea propunere de stabilire a unui alt loc de întâlnire care să ne fi permis
acel salt calitativ dorit de noi toŃi. Poate mă înşel. Această concluzie am tras-o citind
revistele.
4.Fiecare număr al revistei este un eveniment remarcabil, fiind deasupra oricărui
calificativ. PermiteŃi-mi o paranteză :mă impresionează acest „Memento mori”
determinat de trecerea de către marea majoritate a colegilor a pragului celor 70 de
ani. Articolul lui Radu Mihalcea cu privire la acea lăudabilă iniŃiativă a lui Calipso,
privind înfiinŃare unui cămin pentru colegii aflaŃi la vremea neputinŃei, şi aprecierile
dureros de adevărate, faŃă de ceea ce înseamnă viaŃă, sunt edificatoare în acest sens.
5.Vanca Mirel.
NICOLESCU RODICA-ROMANIA
1. Că, legat de problemele pe care le-am avut cu inima,
n-am avut nevoie de stent-uri.
2. Sănătate, cărŃi bune, CD-uri bune, să câştige
Raikonen la Formula 1, la săriturile cu schiurile de
la trambulină să câştige Morghenstern, iar la
snooker să câştige O’Sallivan.
3. 10
4. 9,5
5. Dumitru Constantin
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POP VALERIU EUGEN –ROMANIA
1. Linişte sufletească.
2. Mai multă linişte sufletească.
3. Care conducere?
4. Foarte buna
5. AsociaŃia Mecanicii ‘61

POP VALERIA-ROMANIA
1. Concediul din Grecia
2. Să reuşesc să fac grădina de flori de la casa
noastră pe placul lui Riri.
3.10
4.10
5.Vanca Mirel

POPA ADRIAN-ROMANIA
1. Din punct de vedere personal, excursia în Egipt şi
croaziera pe Mediterana; din punct de vedere
„colegi”, întâlnirea de la Lilieci.
2. Din punct de vedere personal să am sănătate şi
noroc: din punct de vedere „colegi” să termin
şpaltul la monografia promoŃiei noastre.
3. 9
4. 9
5. Dumitru Constantin sau Gheorghe Vasile.
POPA LUCIA-ROMANIA
1.Croaziera pe Mediterana
2.O excursie în Dubai sau Japonia.
3.10
4.10
5.Nina Olaru
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STĂNESCU ION – ROMÂNIA
1.Sănătate satisfăcătoare
2.Excursii în străinătate
3.10
4.10
5. Mirel Vanca

STRUMINGER GABRIELA-SUA
1. Anul 2009 mi-a adus un plus de înŃelepciune.
2. Anul 2010 aş vrea să mă păstreze într-o stare
bună de sănătate.
3. Calificativul pe care îl dau asociaîiei voastre nu
poate fi decât excepŃional.
4. Calificatiful pe care îl dau revistei voastre este tot
excepŃional.
5. Mirel Vanca
ŞTEFĂNESCU ANDA - ROMANIA
1.
2.
3.
4.
5.

Linişte sufletească.
Mai multe excursii.
9,5
8
Vanca Mirel

SURUCEANU NICOLAE-FRANłA
1.Nimic deosebit, în afara de plăcerea de a aşterne
Pe hârtie, în afara de descrieri ale călătoriilor, ale
vizitelor muzeelor, expoziŃiilor si galeriilor de artă.
2.Amintiri plăcute din excursia pe care o voi face în
India. Sănătate.
3.Nu am elemente pentru a mă pronunŃa
4.In progres. Personal, aş prefera mai puŃine articole
referitoare la trecutul profesional individual. Nu uitaŃi ca la 70 de ani şi mai bine
nu ne mai putem numi ingineri, suntem total depăşiŃi. Cel puŃin în Occident, nu ne
mai ia nimeni în seamă. Mai multe despre ce faceŃi acum!
5.Nu ştiu
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VANCA ANA-ROMANIA
1.Am reinventariat cele 200 de casete video (fiecare
de câte şase ore pe LP) clasificând conŃinutul pe
următoarele categorii: filme româneşti (127), filme
străine (198), piese de teatru (75), opere (24), balete
(28), medalioane despre actori, regizori, cântăreŃi,
oameni de cultură (248), gale de patinaj artistic(28).
Am terminat de săpat o parte din grădina de la Ńară,
şi, mai ales, căpşunii şi zmeura.
2. Să fac ordine în debaraua cu colecŃiile de ziare şi
reviste vechi şi să găsesc o persoană interesată de
cinema căreia să-i dăruiesc colecŃia revistei „Cinema” de la nr.1 din 1963, şi până
când a dat faliment, după 1990.
Să termin de citit toate cărŃile despre actori, începute, şi câteva din cele noi din
colecŃiile „Adevărul” şi „Jurnalul NaŃional”
În vară să fac cu Mirel o excursie în MunŃii Apuseni.
3. Critic conducerea asociaŃiei că n-a găsit o altă locaŃie pentru întâlniri cu
muzică, ca să şi dansam, nu numai să mâncăm şi bem alcool seara obiceiuri
neigienice pentru vârsta a treia.
4. Revista a avut prea puŃine fotografii. Îmi lipsesc comentariile inspirate la
fotografii, pe care le făcea Radu Gruia când era redactor şef.
5. Îl propun pe Mihai Stănciulescu (Mache) care a adus la „Select” o sticlă Ńuică
de prune, foarte bună, din care mi-a adus şi mie Mirel.
VANCA MIREL- ROMANIA
1. Sănătatea bună, apariŃia primei mele cărŃi şi
relativul ei succes.
2. Să fiu sănătos. Să am aceiaşi plăcere să scriu.
Să-mi apară cea de-a doua carte, scrisă deja, şi
să aibă succes. Să mă bucur de prietenia voastră
3. 8. Se poate mai bine
4. 8.Se poate mai bine. MulŃumesc tehnoredactorilor şi tuturor colaboratorilor revistei şi în
special lui Radu Mihalcea, cel mai statornic
Îi aşteptăm şi pe cei care încă n-au îndrăznit.
5. Dumitru Constantin

VĂLEANU ERMIL şi LENA -CANADA
1. Intrarea în legalitate faŃă de Dumnezeu
(Nae ştie despre ce vorbesc).
2. Sănătate la amândoi,
3. Nu cunosc suficient, aş zice F. BINE,
4. F.B.
5. Mirel Vanca
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VÂLCEANU ILIE-OLTENIA
1. Am avut o recoltă agricolă foarte bună, dar, din
păcate, n-am desfacere la ea.
2. Sănătate la familia mea, înŃelegere şi pace în Ńară.
3. 10
4. 10
5. Gheorghe Vasile sau Adrian Popa.

Doresc să încerc să trag şi cinci concluzii, tot atâtea câte întrebări au fost:
1. MulŃi colegi s-au bucurat de excursiile de care n-au avut parte cu
douăzeci de ani înainte şi, ca să fim exacŃi, nici până la recalcularea
pensiilor; pentru alŃii, faptul c-au fost sănătoşi ori s-au bucurat de
liniştea sufletească, a fost lucrul cel mai bun; pentru aŃii naşterea unui
nepot, apariŃia unei cărŃi, recolte bune etc. au fost prilejuri de bucurie.
Important este că prilejurile de bucuriei nu ne-au lipsit
2. Sănătatea este pe primul loc în topul dorinŃelor, dar mai sunt şi
excursiile, succes în realizarea unor proiecte personale sau naŃionale,
linişte şi pace în Ńară etc. Curios: nimeni nu doreşte să câştige la loto
sau să găsească o comoară! Oricare vă sunt dorinŃele, vă doresc,
tuturor, succes!
3,4. Evident, multe din notele date au venit din complezenŃă, din
recunoaşterea faptului că, oricum, câŃiva colegi au făcut ceva mai mult
pentru noi toŃi decât am făcut fiecare. Adevărul este că atât în ce
priveşte conducerea asociaŃiei cât şi editarea revistei este loc de mai
bine. Să umplem acest gol, în anul care vine!
5.
Deşi am răspuns altfel la această întrebare, acum mă
asociez
propunerii lui Riri Pop: colegul anului am fost noi toŃi !
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muzee, expoziŃii

COLUMNA LUI TRAIAN ÎN APROPIEREA PARISULUI !
NICOLAE SURUCEANU
In 1978, proaspăt rămas în FranŃa şi pripăşit pentru o scurtă perioadă în orăşelul
St. Germain en Laye, aflat la 20 km la vest de Paris, am fost foarte surprins să văd în
şantul de apărare al castelului, azi Muzeul AntichităŃilor NaŃionale, un tronson al
Columnei lui Traian ! Pentru început, am ramas doar cu surpriza, preocupările din
acel moment, cu toate că de natură foarte prozaică, aveau consecinŃe directe si
imediate asupra existenŃei mele fizice, nelăsându-mi timp pentru altceva.

La câŃiva ani după, întâmplarea făcând să locuiesc şase ani în acest orăşel, am
încercat să dezleg misterul prezenŃei tronsonului într-un loc fără nici o legătură nici
cu dacii, nici cu Traian. Am întrebat la oficiul de turism, am cumpărat o monografie
scrisă de un bun cunoscător al oraşului. Fără rezultat.
Acum vreo zece ani, căutând cu totul altceva într-o bibliografie, mi-au căzut ochii
pe titlul unui studiu al fostului om de artă, politician şi conservator al muzeului,
Salomon Reinach, « La Colonne Trajane au musée de St. Germain, notice et
explication » publicat în 1886. Cum studiul se găsea în biblioteca muzeului, unde în
mod normal aveau acces doar specialiştii, am trimis o scrisoare, motivându-mi
cererea. Am primit aprobarea în termeni cât se poate de amabili. Iată ce am găsit:
Forul lui Traian din Roma începea cu un arc de triumf, care dădea acces într-o
piaŃă imensă, înconjurată de o colonadă. In mijloc era statuia ecvestră a lui Traian.
Mai departe se ridica Basilica Ulpiana, pavată cu marmură frigiană, având cinci nave.
Apoi, columna, ridicată între două biblioteci, prima cu literatură grecească, a doua –
latină. Actualmente, cele două au fost înlocuite de bisericile Santa Maria di Loreto şi
San Nome di Maria. Ansamblul a fost realizat de arhitectul imperial Apollodor din
Damasc. La baza columnei era camera mortuară, în care fusese depusă într-o urnă de
aur cenuşa împăratului. Se pare că basoreliefurile columnei erau pictate, figurile,
zalele şi armele – aurite, fundalul şi detaliile peisajelor – în culori sumbre dominând
albastrul.
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François I al Frantei a fost un mare admirator al realizărilor lui Apollodor. Se
spune chiar că ar fi obŃinut de la sultanul Soliman Magnificul, aliatul său contra lui
Carol Quintul al Spaniei şi Austriei, un picior al podului peste Dunăre, pentru a
analiza structura betonului. In sursele româneşti în care am căutat nu am găsit nimic
în acest sens. Am scris şi Muzeului de la Turnu Severin ; bine înteles că nu am primit
nici un răspuns ! In 1541 François I l-a trimis în Italia pe arhitectul său, Primaticcio,
cu misiunea de a cumpăra obiecte de artă şi mulaje ale diverselor statui, printre care
şi ale columnei. Vazând cât ar costa mulajele întregii columne, acesta a făcut doar
câteva, care au fost aduse la Fontainebleau şi despre care nu se mai ştie nimic.
In 1665, Ludovic al XIV-lea, care când era vorba de artă nu se uita la cheltuială,
i-a cerut lui Charles Errard, primul director al Şcolii Franceze la Roma, prin ministrul
sau Colbert, să comande mulajele întregii columne. Nu toate au ajuns în FranŃa, unele
au fost pierdute, altele sunt la Villa Medicis, altele la Şcoala de Arte Frumoase de la
Paris, unele chiar la muzeul din Leyda. La Paris, primele mulaje au fost expuse la
Luvru, la începutul secolului al XVI-lea.
Dupa tratatul de la Tolentino, încheiat în 1797 între Napoleon I si papa Pius al
VI-lea, generalul Pommereul, întreprinzător ca toŃi militarii şi adept al soluŃiilor
radicale şi-a spus ca nu are rost să piardă vremea cu făcut mulaje, e mai simplu să
demonteze columna, să o pună pe un şlep, apoi pe o corabie până la Marsilia, să urce
pe Rhône, Saône şi pe Sena şi să o instaleze într-una din pieŃele Parisului ca
fundament pentru o statuie a libertăŃii. Din fericire, Napoleon n-a fost de acord, cu
toate că nu ezitase să umple muzeele şi castelele franceze cu tot pe ce putuse pune
mâna în timpul campaniilor. Dar aşa e la razboi.
In 1861 Napoleon al III-lea a dat ordin să fie mulată
întreaga columnă, pentru a o instala într-una din pieŃele
Parisului. Mulajele au fost reproduse prin galvanoplastie
în uzinele din Oudry, şi expuse la Luvru în 1864. Apoi
au fost transportate în aripa Daru, şi în sfârşit în
depozitele castelului de la St. Germain-en-Laye care
găzduia pe vremea aceea Muzeul Galo-Roman. După
terminarea faŃadelor nord şi est ale castelului, şanŃul de
apărare devenind disponibil, mulajele au fost instalate
acolo. In 1886 era prevăzut să fie realizate opt
tronsoane ale columnei, care să nu depăşească
înălŃimea zidului ce desparte şanŃul de parter. Până la
urmă, în şanŃ a fost instalat doar tronsonul ce poate fi
văzut şi astăzi, şi care a ajuns astăzi într-o stare jalnică,
celelalte fiind păstrate în depozitele castelului, nu ştiu
dacă montate tot pe schelete de lemn.
InformaŃiile găsite mi s-au părut interesante şi mi-ar fi părut rău să rămână să
doarmă în hârtiile mele. Dar cui să le trimit ? Doua nume mi-au venit în minte :
Neagu Djuvara, ale cărui emisiuni le urmăream, şi Ioan Grigorescu, care îşi reluase
ciclul « Spectacolul lumii ». Primul, căruia îi mai scrisesem, nu mi-a răspuns de data
asta, sigur era la curent. Al doilea, tocmai se pregătea să vină la Paris şi s-a arătat
interesat să ne întâlnim şi să-l conduc la faŃa locului, numai că în acea perioadă eram
detaşat în nordul FranŃei, de unde veneam acasă vineri seara şi plecam înapoi luni
dimineaŃa, deci nu aveam timp pentru el. Aşa că şi-a făcut singur filmul, prezentat nu
ştiu pe ce post în cadrul ciclului, şi în care a pomenit de mine. Mi-a trimis o casetă cu
emisiunea respectivă şi o carte cu o dedicaŃie ditirambică, mi-e şi jenă să o redau !
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Cu ocazia altui drum la Paris mi-a dat de ştire, însă iar s-a întâmplat
nu ştiu ce, încât abia în ziua plecării am reuşit să-l întâlnesc la Paris şi să-l duc la
aeroport, voiam totuşi să-l cunosc personal. Am început să discutăm pe drum, şi până
la urmă m-a întrebat cu ce mă ocup. A fost foarte surprins, mi-a spus că mă credea
profesor, istoric, sau orice altceva, numai inginer nu, şi că i-am dat informaŃii mai
complete decât academicianul Condurachi. Realitatea este că pe mine m-a intrigat
prezenŃa tronsonului de columnă şi am avut şansa să dau peste studiul lui Reinach.
Iar Condurachi, ca academician ce era, putea să caute mai bine, dacă subiectul îl
interesa cu adevărat ! Toate au decurs cu bine, până când, ajunşi în aeroport, nu ştiu
ce m-a apucat să spun o răutate pe seama personalului diplomatic din FranŃa. Din
momentul acela, nu a ştiut cum să se descotorosească mai iute de mine. Nefiind la
curent cu nimic, am aflat după aceea că fusese ambasadorul României în Polonia, că
avea încă o funcŃie diplomatică, şi deci, fluierasem involuntar în biserică.
Pe mai toŃi cei ce ne-au vizitat în decursul anilor i-am condus prin parcul
castelului, spunându-le că le voi arăta ceva interesant, fără să le precizez ce. M-a
surprins că am trecut cu ei pe lângă tronsonul columnei, la câtiva metri, însă nici
unul nu a remarcat-o !
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SCRISOAREA a III-a
GABRIELA STRUMINGER
Dragi Prieteni,
În ultima Joi din luna Noiembrie când voi v-aŃi întâlnit din nou, în USA se
sărbătorea Thanksgiving Day sau altfel zis, Ziua RecunoştinŃei.
Această zi este considerată cea mai mare sărbătoare din an, când familiile si
prietenii se reunesc în jurul unei mese pline de bucate specifice acestei sărbători.
Membrii familiilor şi prietenii fiind răspândiŃi prin felurite locuri, fiecare având
motivaŃiile lui, reunirea lor la o singură masă determină ca zilele dinainte şi de după
Thanksgiving să fie cele mai aglomerate din punct de vedere al numărului de călători
pe toate mijloacele de transport posibile,dar, în acelaşi timp, sunt şi cele mai
aglomerate zile din an pentru restaurante, baruri, şi cluburi.
Mergând înapoi pe firul istoriei, prima atestare documentară a zilei de
Thanksgiving se referă la data de 8 Septembrie 1565 când 600 de colonişti Spanioli au
debarcat la St.Augustine - Florida şi imediat au Ńinut o ceremonie de recunoştinŃă
închinată Dumnezeului celui Atotputernic pentru că au ajuns cu bine în Lumea Noua.
TradiŃionalul Thanksgiving este considerat a fi avut loc in anul 1621 in Plymouth
- Massachusetts când, după o iarnă foarte aspră în care coloniştii au rămas fără
recoltă si foarte mulŃi nu au supravieŃuit frigului şi lipsei hranei, anul următor au
avut parte de o recoltă mai bună .Deci, Thanksgivingul din 1621 a fost un fel de Zi a
Recoltei şi o zi în care coloniştii au mulŃumit atât lui Dumnezeu cât şi indienilor care
i-au ajutat să supravieŃuiască unei ierni brutale. În iarna aspră a lui 1620 aproape
jumătate din cei veniŃi (numiŃi pelerini) cu vasul Mayflower muriseră şi ar fi murit si
mai mulŃi dacă indienii nu i-ar fi ajutat. Indienii i-au învăŃat pe pelerini cum să facă
rost de hrană.
Prima sărbătoare de Thanksgiving a durat trei zile asigurând suficientă hrană
pentru 53 de pelerini şi 90 de indieni. La această primă sărbătorire, nu s-a mâncat
curcan şi celelalte preparate care se pun pe masa de Thanksgiving în zilele noastre.
Ceea ce s-a mâncat la primul Thanksgiving a fost : raŃa, gâsca, carne de căprioară,
peşte, raci, scoici, lebede (va spune ceva chestiunea cu mâncatul de lebede?), fructe de
pădure, fructe uscate, dovleac fiert, sucuri de fructe, şi multe legume. Plăcinta de
dovleac, care acum e nelipsită, nu a fost pe masa pentru că pe atunci nu aveau sobe
de gătit , iar din cauza că nu prea aveau făină, nu au avut niciun fel de pâine.
După anul 1621, ziua de Thanksgiving s-a sărbătorit la date diferite, dar,in 1940
când Ńara încă mai suferea de pe urma marii crize financiare (The Great Depression),
preşedintele Franklin D.Roosvelt a declarat ziua de Thanksgiving in a treia joi a lunii
noiembrie pentru a extinde sezonul cumpărăturilor de dinaintea Crăciunului, sperând
în felul acesta că se vor înregistra profituri mai mari din vânzarea mărfurilor, profituri
care vor ajuta Ńara să iasă din criza financiară. Dar, nu toate statele au respectat
declaraŃia lui Roosvelt, aproape jumătate din statele Americii continuând sa
sărbătorească ziua de Thanksgiving in a patra joi din noiembrie.
În anul 1941, Congresul Statelor Unite a stabilit definitiv ca ziua de Thanksgiving
sa fie sărbătorită în ultima zi de Joi a lunii noiembrie.
În zilele moderne ziua de Thanksgiving este considerată aproape ziua curcanului, care
nu trebuie să lipsească de la nici o masă. Pe lângă curcanul pregătit la cuptor sau
prăjit într-o baie uriaşă de ulei, pe masa se mai află piure de cartofi, cartofi dulci copŃi
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(miezul având gustul şi aspectul dovleacului), sos de cranberry (merişor), porumb
fiert, o serie de legume de toamnă, şi plăcinta cu dovleac.
Din anul 1947, începând cu preşedintele Harry Truman, FederaŃia NaŃională a
crescătorilor de curcani a prezentat în fiecare zi de Thanksgiving, preşedintelui
American, un curcan viu şi unul preparat, într-o ceremonie numită Ziua NaŃională a
RecunoştinŃei şi a prezentării curcanului. Întotdeauna curcanul viu este graŃiat de
preşedinte şi este lăsat să trăiască până la sfârşitul zilelor lui, într-o fermă.
Mai peste tot, în ziua de Thanksgiving, organizaŃiile de caritate se întrec în a oferi
celor mai neajutoraŃi din punct de vedere financiar pachete cu produse alimentare
incluzând neapărat un curcan, sau organizează în diferite centre mese copioase.
De Thanksgiving, sunt, de regula, patru sau cinci zile libere pentru cei ce au
joburi.
Dacă iniŃial Thanksgivingul a fost mai mult o sărbătoare religioasă, în zilele
noastre motivaŃia religioasă a dispărut şi în felul acesta, această zi a devenit doar o
mare sărbătoare naŃională în care accentul se pune, mai mult pe comerŃ, pe vânzarea
de produse şi pe speranŃa negustorilor de a înregistra profituri mai mari decât în
restul anului, precum şi pe bucuria rudelor şi prietenilor de a fi împreună la o masa
îmbelşugată. În această perioadă din an, eşti asaltat de reclame comerciale de tot
felul, de declarate reduceri de preturi, iar practic, oamenii sunt îndemnaŃi să iasă din
case şi să cumpere cât mai mult. Este foarte cunoscută ziua de vineri de după
Thanksgiving, numită Black Friday, când foarte multe magazine se deschid cu
noaptea în cap anunŃând mari reduceri de preŃuri. Sigur că, foarte mulŃi, cu bani
putini, sunt tentaŃi, şi, în felul acesta, se formează cozi uriaşe, încă de pe la miezul
nopŃii precedente, in speranŃa că pot cumpăra mai ieftin ceea ce îşi doresc sau ceea ce
le este necesar. În acesta zi de Black Friday, multe magazine au parte de busculade şi
de o serie de alte evenimente neplăcute datorită faptului că practic sunt luate cu asalt
de mulŃimi de oameni. Imediat după această zi de vineri se fac calcule febrile de profit,
care apoi sunt prezentate publicului. Dacă rezultatele nu sunt satisfăcătoare,
cavalcada reducerilor de preŃuri şi a îndemnurilor la cumpărături continuă pană când
companiile îşi ating scopurile propuse, sau pâna când oamenii îsi termină banii.
Referitor la ceremonia graŃierii curcanului, nu pot să nu-mi reamintesc de
episodul de anul trecut, în preziua sărbătorii de Thanksgiving, când i s-a luat un
interviu guvernatorului statului Alaska - Sarah Palin (care a candidat pentru postul de
vicepreşedinte al US,din partea partidului Republican, la trecutele alegeri
prezidenŃiale)! Sarah Palin a Ńinut un discurs surâzător despre lucruri nevinovate,
chiar în faŃa unei instalaŃii de decapitare a curcanilor. In timp ce domnia sa vorbea, în
spate, un lucrător sârguincios şi plin de sânge nu prididea cu sacrificarea bietelor
păsări. Episodul, înregistrat, a făcut vâlvă ceva timp , pe canalele TV şi pe internet.
BieŃii curcani!
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DE LA LEON BLUM LA BARACK HUSSEIN OBAMA ŞI PREMIUL NOBEL
PENTRU PACE
EMIL HITZIG
“ Ori de câte ori ai de gând să spui ceva prin intermediul scrisului, să ştii că oferi
oamenilor documentul moravurilor tale...”(Corina FiruŃă)
Intrucât Gabriela Struminger ne-a numit, pe bună dreptate “Marea Voastră
Familie”, numire la care mă asociez, îmi permit să mă refer la articolul Opinii, apărut
sub condeiul colegului nostru Radu Mihalcea în nr. 10 al revistei noastre din luna
octombrie a.c. Sunt unul dintre puŃinii membri ai “familiei” care locuieşte din anul
1970 în statul Israel. Ca atare, am să mă refer la fragmentul de mai jos:
Delegă găsirea soluŃiei conflictului israeliano-palestian beligeranŃilor înşişi. Timp
de mai bine de 60 ani s-a plecat de la ideea ca USA şi ONU trebuie să găsească soluŃia
acestui conflict... Delegarea acestei probleme înapoi la cei interesaŃi a dus la dezlegarea
mâinilor ONU: un împuternicit a stabilit deja că şi Israelul s-a făcut vinovat de crime de
război în timpul ultimului atac în Gaza... Împuternicitul ONU nu este un politician versat
ci un procuror specializat în crime de război şi...un evreu: Richard Goldstone! Nici nu se
putea găsi o soluŃie mai bună! Imediat a apărut şi adevărul la lumina zilei: ministrul de
externe israelian a declarat săptămâna trecută că nu există nici o şansă să se încheie
un tratat de pace între Israel şi o organizaŃie palestiniană, oricare ar fi aceea!! In sfârşit,
gogoriŃele au fost eliminate, acum se poate porni la căutarea unei soluŃii...
După războiul din 1973 (Yom Kipour), Arafat a ajuns la concluzia că Israelul nu
poate fi distrus de armatele Ńărilor arabe vecine şi a ales arma terorismului.
PopulaŃia din Gaza a votat în majoritate, în mod democratic Hamas. Acelaşi
lucru au făcut germanii alegându-l pe Hitler! Hamas, Hesbollah, Jihad Islamic nu sunt
organizaŃii palestiniene, ci organizaŃii palestiniene teroriste, care în “programul” lor nu
acceptă existenŃa unui stat naŃional evreu între râul Iordan şi Marea Mediterană, deci
militează pentru lichidarea Statului Israel, stat consfinŃit de ONU în 29 noiembrie
1947.
In anul 1934, după ce şi-a consolidat puterea, numindu-se şi preşedinte după
moartea lui Hindenburg, Hitler l-a lichidat pe Ernst Röhm (şeful SD), devenind dictator
suprem.
In anul 2005 au avut loc alegeri în Fâşia Gaza. Mişcarea Hamas a obŃinut 75,
iar Fatah (Abu Mazen) doar 39 locuri în “parlament”. Hamas a lansat o campanie de
represiuni împotriva opoziŃiei, inclusiv aruncarea activiştilor Fatah de pe acoperişurile
clădirilor înalte sau împuşcându-i în genunchi. Ceea ce puŃină lume ştie, chiar şi în
Israel, unde cele trei ziare principale sunt controlate de elita publicistică de stânga,
este că 30 membri ai autorităŃii palestiniene (Abu Mazen), mutilaŃi în Gaza de
“militanŃii” Hamas, au primit cele mai moderne proteze şi au beneficiat de un
tratament de refacere îndelungat în cel mai avansat spital din Israel, fiind internaŃi în
săli vecine cu răniŃii armatei israeliene. Asta s-a întâmplat cu mult înainte ca Goldstone
să compună raportul care-i poartă numele.
Pentru a extinde acest conflict local, aceste organizaŃii au înrolat în lupta lor şi
Coranul, ba chiar înarmează şi folosesc minori.
Astăzi 9 noiembrie, când Germania sărbătoreşte căderea Zidului Berlinului, care
a dus la unificarea celor două Germanii şi la eliberarea Europei de est de sub cizma
sovietică, poporul evreu, care a pierdut 1/3 din efectivul mondial al populaŃiei sale, se
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află din nou în faŃa pericolului exterminării, de data aceasta a Statului Israel, de către
Ahmedinejad. Azi, ca şi în 1938, evreii sunt în prima linie în faŃa fanatismului, dar azi
au un stat şi o armată.
Istoria se repetă? Poate, dar nu tocmai exact!
Să nu-l mire pe Richard Goldstone şi pe cei care cred ca el, dacă Statul Israel
va da o lovitură preventivă în Iran. Poporul evreu, care are azi un stat, nu-şi poate
permite un nou HOLOCAUST!
Nici nu se putea găsi o soluŃie mai bună şi mai eficientă pentru a demoniza,
deligitima, defăima Statul Israel, decât folosind un evreu. Richard Goldstone face parte
din stânga radicală, in care evreii sunt bine reprezentaŃi.
In Israel, această “stângă” care a controlat politica până la alegerile din 1977 ,
revenind la putere în 1992-1996, nu a condamnat niciodată ocupaŃia sovietică în
Europa de est, dar a condamnat “ocupaŃia” israeliană în Bet-Lehem, oraş care nici nu
are un nume arab. Numele este ebraic şi înseamnă casa pâinii.
Pentru a umili Statul Israel, a fost ales în fruntea comisiei un evreu, ceea ce nu
face raportul care-i poartă numele să fie mai obiectiv, ba din contră!
In octombrie 1958, căutând datele reexaminărilor afişate pe culoarul
secretariatului, am întâlnit-o pe colega Rodica Nachman care m-a întrebat daca m-am
înscris pentru a emigra în Israel. Ea o făcuse şi “autorităŃile”au anunŃat I.P.B.-ul. A
urmat o adunare a anului într-unul dintre amfiteatre, cu prezenŃa obligatorie, la care
au participat secretarul de partid şi o serie de “pedagogi”, ordinea de zi fiind purtarea
“duşmănoasă” a tovarăşei Nachman şi cererea de a fi exclusă din UTM şi
exmatriculată din facultate. Ea era printre studenŃii de frunte ai anului, fiind admisă
doar pe baza “discuŃiei”, privilegiu al absolvenŃilor de liceu cu diplomă de merit. Cu
lacrimi în ochi şi vocea sugrumată, ea a avut curajul să amintească constituŃia RPR,
în care “păcatul” acesta nu era menŃionat ca o interdicŃie de a urma studiile
superioare. Această apărare nu i-a ajutat şi votul avea să fie în unanimitate, mai puŃin
o abŃinere, pentru a fi exmatriculată şi de la studii. Cel care s-a abŃinut nu era evreu
şi avea să fie persecutat şi în final nu şi-a încheiat studiile.
Cel mai agresiv în acuzaŃiile imputate Rodicăi a fost profesorul Mihai Renert, pe
atunci şeful anului nostru. Renert, ca evreu, nu a vrut să lase nici un dubiu asupra
fidelităŃii sale partinice...
Nici nu se putea găsi o soluŃie mai bună pentru a condamna dreptul evreilor de
a se reîntoarce în patria lor, Israel. Personal aveam să aştept 12 ani pentru viza de a
emigra.
In romanul lui Marin Preda, “Cel mai iubit dintre pământeni” (partea a opta,
cap.X), este descris un astfel de proces/execuŃie cu public, cu alt substrat politic, care
s-a încheiat tragic: Adriana S., blonda bănăŃeană cu ochii albaştri, s-a dus la cămin,
s-a închis în baie şi s-a spânzurat cu cordonul de la capot. Rodica Nachman, blonda
bucureşteană cu ochii albaştri, a avut cel puŃin speranŃa de a emigra în Israel,
speranŃă care urma să se împlinească în 1959.
In prima zi a debarcării în Normandia (5-6 iunie 1944) au pierit 3000 de cetăŃeni
francezi nevinovaŃi, în urma bombardamentelor americane. FranŃa a privit cu înŃelegere
acest masacru. In Danemarca, ocupată de nazişti, aceştia au mutat o închisoare, în care
se aflau membrii rezistenŃei şi prizonieri americani, într-o clădire alăturată unei şcoli
centrale din Copenhaga, căci se temeau de o acŃiune comando pentru eliberarea
prizonierilor. Naziştii au folosit pe elevi şi corpul didactic ca scut uman. HAMAS a
învăŃat de la ei!
Aceasta manevră nu i-a împiedicat pe americani să bombardeze închisoarea,
lovind şcoala. Rezultatul a fost reuşita evadării celor mai mulŃi dintre deŃinuŃi, dar şi
moartea unor elevi şi profesori. La câŃiva ani după sfârşitul războiului, în prezenŃa
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reprezentanŃilor americani, a avut loc o ceremonie în memoria victimelor,
fără ca nimeni să-i acuze pe americani...
In asaltul asupra Berlinului (aprilie 1945), Armata Roşie a plătit un tribut de cca
200.000 morŃi, iar numărul morŃilor militari şi civili germani a depăşit cu mult cifra de
mai sus. După atentatul nereuşit împotriva lui Hitler din 20 iulie 1944, mureau cca
19.000 nemŃi pe zi! Până la această dată doar 9000...
Poporul german avea să fie vindecat de ciuma nazistă odată cu ocuparea
capitalei, distrugerea ei şi a marilor oraşe şi capitularea necondiŃionată faŃă de aliaŃi.
La fel, Japonia a capitulat şi s-a lepădat de regimul militarist fanatic numai după
ce a “gustat” de două ori din “ciuperca atomică”.
Americanii aveau să facă două acte geniale pentru a reface Europa şi Japonia şi a
preveni expansiunea sovietică: Planul Marshall pentru Europa, iar, pentru Japonia,
semnarea capitulării pe un vas de luptă american, ancorat în afara apelor teritoriale,
pentru a nu umilii pe împărat, şi un mare ajutor financiar, inclusiv accesul la
technologiile americane , fără a se amesteca în treburile interne.
Autorul acestei politici a fost generalul Mc Arthur.
Tribunalul de la Nürnberg a judecat pe agresori şi nu pe armatele aliaŃilor, chiar
dacă acestea au făcut, deseori, victime peste proporŃiile cunoscute până atunci.
ConvenŃia de la Geneva din 1949, care a definit protecŃia populaŃiei civile în timp de
război, a fost valabilă în războaiele interstatale. Astăzi, luptă organizaŃii teroriste în
civil, folosind armament modern, specific armatelor statale.
Golstone era un copil pe vremea aceea...
Timp de 8 ani (2000-2008), de teama de a nu lovi în civilii palestinieni din Gaza,
Israel a sacrificat proprii săi cetăŃeni, care au devenit Ńinta atacurilor zilnice cu
rachete. Un stat care nu ştie să se confrunte cu ameninŃările este un stat în
pericol!
In aceste zile, administraŃia Obama a hotărât ca New York să găzduiască
procesul atentatorilor din 9 septembrie 2001, într-o instanŃă civilă. Atât locul, cât şi
instanŃa sunt nepotrivite. Obama, în miopia sa politică, oferă o scenă gratuită acestor
criminali de război. Intrucât acest atentat a fost un act de război, atentatorii
trebuie judecaŃi de un tribunal militar într-o bază militară!
Ca şi Obama, şi alŃi laureaŃi ai premiului Nobel pentru pace nu şi-au îndreptăŃit
această onoare...
Jimmy Carter l-a sacrificat pe şahul Iranului, datorită “încălcării drepturilor
omului”, preferându-l pe Komeini…
Tripleta Rabin, Peres, Arafat a primit acelaşi premiu in 1994 (la mai puŃin de un
an de la ceremonia de la Casa Albă, sub auspiciile lui Clinton) şi odată cu lansarea
“procesului de pace”, terorismul palestinian, bine orchestrat de Arafat, a lansat un val
de teroare pe străzile oraşelor din Israel. Arafat, care a primit inspiraŃie şi educaŃie în
lagărul socialist, a crezut că se află în poziŃia Vietcongului. Aceştia au declanşat celebra
ofensivă în timpul tratativelor cu USA, astfel că americanii au evacuat în panică
ambasada lor din Saigon. Spre deosebire de americani, unde Washington se află la
10000 km deSaigon, Bet-Lehem şi Ramalah se află la 15 km de Ierusalim şi la 60 km de
Tel-Aviv.
Propaganda israeliană a denumit sutele de morŃi şi de răniŃi “victime ale păcii”!
Cinismul nu are limite...
MulŃi ştiu că instituŃia norvegiană care acordă premiul Nobel pentru pace are o
agendă politică, iar cultul personalităŃii este un mijloc de spălare a creierelor.
“Partizanii păcii” n-au dispărut, ci doar şi-au schimbat lozinca în PEACE NOW (pace
acum), fiind subvenŃionaŃi de o serie de guverne din Europa Occidentală.
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La ştiinŃele exacte, trebuie să treacă ani până ce descoperirea este dovedită ca
viabilă şi numai atunci se acordă premiul. Astfel, Albert Einstein a primit premiul Nobel
pentru fizică în 1922, pentru o descoperire făcută în 1905! Werner Forssmann a primit
premiul Nobel pentru medicină în 1956, pentru o descoperire revoluŃionară pe care a
făcut-o în 1929. El şi-a introdus în vena antebraŃului o sârmă de oŃel inoxidabil şi a
împins-o încet, încet spre umăr, în faŃa ecranului Röntgen. La mijlocul acestei intervenŃii
asistenŃa a leşinat! Deşi îsi făcuse o uşoară anestezie, el a continuat până ce capătul
rotunjit a pătruns intr-una din camerele inimii. Astăzi, pe baza acestei experienŃe, s-a
dezvoltat principala metodă de investigaŃie şi corectare a afecŃiunilor cardiace.
Leon Blum, prim ministru al FranŃei, în funcŃiune în perioada 4 iunie
1936-22 iunie 1937.
CircumstanŃele politice în FranŃa s-au schimbat în 1934, odată cu ascensiunea
dictatorului Hitler şi a unor tulburări fasciste la Paris, ducând la schimbarea politicii de
către Stalin şi a comuniştilor francezi, astfel că, în 1935, toate partidele de stânga au
format FRONTUL POPULAR, în frunte cu Leon Blum, care a câştigat detaşat alegerile din
iunie 1936. Proletariatul a răspuns la această victorie prin ocuparea uzinelor, fiind
convins că “revoluŃia” este iminentă.
Pentru Blum, ca marxist, acesta a fost un moment de agonie. Pe de o parte el
credea că socialismul nu se poate instaura pe căi parlamentare, iar pe de altă parte el
nu putea să încurajeze pe muncitori să lanseze încercarea unei revoluŃii, căci era convins
că armata va interveni, iar muncitorii vor fi masacraŃi ca pe vremea Comunei din Paris,
din 1871. Aşa că i-a convins pe muncitori să accepte creşterea salariilor şi întoarcerea la
muncă.
In mod similar, Blum a adoptat o politică de neutralitate în timpul războiului civil
din Spania, sacrificându-i pe asociaŃii săi republicani, ratând astfel ocazia de a zdrobi
amestecul militar al lui Hitler şi al lui Musollini în Spania. Dacă ar fi facut-o, ar fi
întrerupt marşul lui Hitler şi ar fi împiedicat declanşarea celui de al Doilea
Război Mondial.
Intr-un interviu acordat după război, Blum a justificat poziŃia sa pasivă prin aceea
că nu voia să deterioreze cuceririle sociale ale muncitorimii franceze!
De altfel republicanii aveau să fie trădaŃi de Stalin, la cererea secretă a lui Hitler,
inclusiv prin execuŃia comandanŃilor republicani de către unităŃi NKVD, sub acuzaŃia de
deviaŃionism!?! Războiul civil s-a încheiat cu victoria lui Franco, pavând în acest fel
drumul lui Hitler spre Paris şi Moscova, dar şi spre Stalingrad, unde s-au spulberat
speranŃele de 1000 de ani ale celui de al treilea Reich.
În ciuda vieŃii sale scurte, Frontul Popular a reuşit aprobarea unor legi sociale,
ca: săptămâna de lucru de 40 ore, concediu de odihnă plătit, naŃionalizarea industriei
de armament.
In aprilie 1943 Leon Blum, evreu, a fost deportat în lagărul de la Buchenwald
împreună cu întreaga sa familie, doar el bucurându-se de şederea în secŃia deŃinuŃilor
de rang înalt. Majoritatea membrilor săi de familie şi-au pierdut viaŃa la Auschwitz, Leon
Blum supravieŃuind.
Pentru neintervenŃia sa în războiul civil din Spania, când armata franceză era net
superioară unităŃilor naziste şi fasciste, deşi şi-a petrecut cei doi ani la Buchenwald,
Leon Blum a fost cruŃat, bucurându-se de un tratament acceptabil.
Iată că naziştii au dovedit şi un sentiment de recunoştinŃă. Leon Blum nu a
primit premiul Nobel pentru pace, în ciuda politicii sale pacifiste. Câtă nedreptate!
Dacă Belgia ar fi avut bomba atomică în 1940, Hitler ar fi atacat-o?
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Confruntarea între Israel Hamas, Hesbollah, Jihad Islamic şi alŃi
militanŃi radicali terorişti, este între doua civilizaŃii: civilizaŃia secolului 21, care este
Israel şi civilizaŃia secolului 7, a palestinienilor din Gaza şi majoritatea Ńărilor
musulmane.
In istoria armatelor arabe găsim o metodă pe care nici armata lui Hitler n-a
folosit-o, ca de exemplu: în 1961, la intervenŃia egipteană în Yemen, Nasser a folosit
arma chimică, iar în războiul Irak-Iran din 1980-1988, Sadam Hussein a folosit şi el
arma chimică împotriva propriilor săi cetăŃeni de etnie kurdă (atacul cu gaze de la
Halabja, în care au murit instantaneu cca 4.000 şi au fost răniŃi 10.000 civili). In
total, în acest război au murit câte 500.000 oameni din fiecare parte.
Fiind prezent, în acea perioadă, în cadrul serviciului, în spaŃiul rezervat
magaziilor unde se pregăteau încărcăturile pentru avioanele de marfă pe aeroportul
din Roma, vedeam cum din aceleaşi magazii uriaşe se încărcau “jucării”: pe o parte
era staŃionat un avion irakian, pe cealaltă un avion iranian. łarile europene, ca
Germania de Vest, Italia, FranŃa, livrau armament ambelor părŃi beligerante, obŃinând
câştiguri fabuloase, dar şi întreŃinând măcelul. Curată luptă pentru pace! Aceste
Ńări puteau să înăbuşe războiul, dar ce nu fac şefii statelor pentru bunăstarea
cetăŃenilor lor. Şi aşa, atât Iran, cât şi Irak au lansat programele lor nucleare. Atât
Iran, cât şi Irak au uriaşe rezerve de petrol, aşa că Goldstone tace.
Este adevărat că nu toŃi musulmanii vor să trăiască sub teroarea Islamului
Radical, dar cum pot ei iasă din această dictatură? Cine îi va ajuta?
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PLUGUŞORUL MECANICILOR ’61
MIREL VANCA

Aho! Aho! Copii şi fraŃi
StaŃi puŃin şi nu mânaŃi
Lângă plug v-alăturaŃi
Şi cuvântul mi-ascultaŃi:
S-a sculat din pat mai an
BădiŃa nostru Adrian
Şi adâncit în meditaŃie,
I-a trăsnit prin cap ideea
Să „pună” de-o asociaŃie.
Iute s-a documentat,
A căutat, a alergat,
În cap s-a mai scărpinat,
Şi deloc nu s-a lăsat
Până nu ne-a înfiinŃat!
Cu ce scop?, or zice unii.
Pentru ce?, or zice alŃii.
Pentru ca să arătăm lumii,
Că ne-avem cu toŃi ca fraŃii
Spre deosebire de alŃii.
Pentru cei ce s-au unit,
Pentru cei ce-ai izbutit,
Ia mai mânaŃi măi flăcăi
Şi sunaŃi din zurgălăi!
Hăi, hăiiii…..!
Bine, zice un ciufut,
Şi cu asta ce-aŃi făcut?
Am făcut tot ce-am putut
Să ne simŃim bine împreună,
Să trăim în voie bună.
Să mai uităm de necazuri,
Să ne vindecăm de spleen
Gustând un pic de pelin,
Să mai uităm de-o durere,
Bând câte-o sticlă de bere.

Am înfiinŃat şi o foaie.
Că avem talente,o droaie,
Să arătăm la toată lumea
Ce poate inginerimea:
Că nu-i numa’ aplicată,
E şi foarte talentată!
Pentru aceşti băieŃi isteŃi
Şi colegele lor, dacă vreŃi,
Ia mai mânaŃi măi flăcăi
Şi sunaŃi din zurgălăi!
Hăi, hăiiii….!
Mecanicilor le urăm,
Cu gândul să-i bucurăm,
În primul rând sănătate,
Că-i mai bună decât toate;
În al doilea rând fericire,
În al treilea iubire.
Le mai urăm noroc,
Să n-aibă necazuri deloc;
Le urăm şi bună stare,
Pensii mari, la fiecare.
Să aibă nepoŃi frumoşi,
MulŃi, deştepŃi şi valoroşi.
Iar în anul care vine
Să le meargă numai bine!
Să facă excursii multe,
Şi la mare şi la munte.
În Ńară şi în afara ei.
Să nu se uite la lei!
În cinstea noastră a tuturor,
În cinstea colegilor,
Ia mai mânaŃi măi flăcăi
Şi sunaŃi din zurgălăi!
Hăi, hăiiii…!
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cronică muzicală

ORCHESTRA INGINERILOR
MIREL VANCA
V-am mărturisit şi cu o altă ocazie că nu sunt un meloman. Nu-mi fac din asta
un titlu de merit, ci, mai degrabă, îmi recunosc un handicap: acela de-a fi afon. Mi se
întâmplă , totuşi, să ajung, din când în când, la Operă sau la Ateneu. Aşa se face
că,duminică 29 noiembrie 2009, am audiat la Ateneul Român un concert simfonic
susŃinut de Orchestra Inginerilor.
Pentru cei interesaŃi de muzică, doresc să-i informez că orchestra, dirijată de
inginerul Andrei Iliescu, a interpretat „Serenada nocturnă” nr.6 de W. A. Mozart,
„Serenada pentru coarde” de Antonin Dvoŕak, „Fotografii cu Emiliy” de David Rimelis
şi „La Muerte del Angel” de Astor Piazzola şi concertul pentru bandoneon şi orchestră
de coarde, „Aconcagua”, solistă Terhi Sjöblom, din Finlanda. Aş mai dori să spun că
concertul s-a bucurat de succes, că spectatorii au aplaudat îndelung (de câteva ori şi
atunci când nu era cazul), că au fost câteva bisuri şi că, la sfârşit, dirijorul şi membrii
orchestrei au primit o mulŃime de flori.
Pentru cei interesaŃi de ingineri, vreau să vă spun că orchestra a fost înfiinŃată în
anul 1956 de către prof. dr. Petru Ghenghea, inginer electro-mecanic, absolvent şi a
Conservatorului din Bucurelti, sub auspiciile Institutului de Căi ferate din Bucureşti;
este compusă din 80 de ingineri de cele mai diverse specialităŃi: mecanici,
constructori, chimişti, electricieni etc.; are în repertoriu peste 130 de piese muzicale; a
dat până acum peste 500 de concerte în Ńară şi în străinătate ; Dirijorul actual al
orchestrei, Andrei Iliescu, are 54 de ani, este inginer automatist, absolvent şi a
Conservatorului din Bucureşti; în prezent, orchestra poartă numele celui care a
înfiinŃat-o.
În anul 2005, orchestra, însoŃită şi de Petru Ghenghea, atunci în vârstă de 92 de
ani, a participat, în SUA, la aniversarea a 125 de ani a Institutului Tehnologic
Stevens, membru al AsociaŃiei Inginerilor Mecanici din SUA (ASME), bucurându-se de
un succes deosebit.

Dirijorul Petru Ghenghea
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SUNT UN PACATOS, PARINTE !!!
ION MINULESCU
La parintele Vintila
Vine Arvinte, cam sfios
Si se roaga: - Fie-ti mila
De un suflet pacatos!
Chiar in saptamina mare
Cind tot omul e smerit
Si posteste cu-ndurare,
Uite, am pacatuit !
-Ai furat ? intreaba popa
-Nu prea sfinte! Fara vrere
M-am dat raului si hopa
In gradina c'o muiere !
-Vai de mine, vai de mine...
Greu pacat ai savirsit...
Insa daca-mi spui cu cine,
Poate vei fi mantuit.
-Nu pot, a raspuns Arvinte
Sa-mi fac chinul si mai greu
Nu pot s-o divulg Parinte
Ca ma bate Dumnezeu !
......Era'nalta si frumoasa,
Parul blond si ochi de jar,
Gura dulce,voluptoasa,
Dintii de margaritar...
-Nu cumva ai fost cu Tantza
Din Smârdan, de peste drum ?
-Nu pot s-o divulg ca Domnul
Ma trazneste chiar acum !
.....Si-avea flori la cingatoare,
Trup de crin imbobocit,
Mijlocel de fata mare,

Numai buna de iubit...
-Poate-ai fost cu Mitza Creatza
Cea usoara ca un fulg ?
-Cere-mi tot, ba chiar si viata,
Insa nu pot s-o divulg !
......Durdulie, 'mbujorata,
Numai cintec, numai joc,
Cind te-a strins in brate-odata,
Ai simtit in vine foc !
-Mai Arvinte-ai fost cu Leana
Care sade pe Neptun ?
-Oh! Degeaba-mi zgindari rana,
Fiindca tot nu pot sa spun !
.O comoara tainuita,
Fruct in dragoste scaldat,
Toata plina de ispita,
Toata plina de pacat!
- Bine,du-te ,mediteaza,
Si vii miine mai dispus,
Domnul sa te aibe-n paza!
-Sarut dreapta ! Si s-a dus .
Ajungind in colt, ca vintu'
S-a-ntilnit cu Calistrat

Care ntreaba: -Ei, Prea Sfintul
De pacat te-a dezlegat ?
-Inca nu ! raspunse Arvinte
Foarte vesel si vioi,
Dar aflai de la Parinte
Inca trei adrese noi !
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