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ÎNTÂLNIREA DIN IUNIE
RADU GRUIA

Mai exact pe 28 iunie, locaŃia neschimbată − „la Radu”, în PiaŃa Sc....
ptiu drace !, Presei Libere sâc !
Cum ziceam, tot timpul se schimbă
câte ceva. E bine ! Suntem protejaŃi de
monotonia cotidiană. Cu alte cuvinte,
ne păstrăm tonusul, sau dacă vreŃi,
pofta de viaŃă. Mă rog fiecare după posibilităŃile şi mai ales, preferinŃele proprii.
De data aceasta „noutăŃile” se învârt
pe o formă, să-i zicem dezbatere, mai
puŃin abordată până în prezent:
schimbul de opinii generate de un
material, al lui Radu Mihalcea, despre
Prietenie, apărut în câteva numere ale
revistei noastre.

„A man (who) cannot be comfortable
without his own approval.” ( nu
ambalaŃi, mie îmi aparŃine numai
sublinierea, restul este al lui Mark
Twain), Radu se pare că simte nevoia
de ceva mai mult, dacă nu de
aprobarea, cel puŃin de aprecierea
noastră,
a
colegilor.
Apreciere
exprimată concret prin „încolonarea”
relatărilor mai mult sau mai puŃin
spectaculoase ale propriilor noastre
experienŃe existenŃiale.
Ei bine, Adrian are o părere, (vezi
Editorialul din iunie), Radu se
consideră vexat (vezi „ERATA” adresată tuturor colegilor care au cont de
mail), Corina are şi ea opinie (vezi
Editorialul din prezentul număr) iar
ceilalŃi rămân, deocamdată, spectatori. Oricum trebuie să fiŃi de
acord că Revista câştigă un plus de
atractivitate.Desigur, bascularea de
opinie a fiecăruia în parte, depinde
de o groază de chestii complicate şi
într-o ultimă instanŃă, de motivarea,

determinarea , dispoziŃia şi bineînŃeles,
de
liberul
arbitru
al
„subiecŃilor” !
Tot opinie exprimă* şi Radu
Stoian. ( dacă mai apar încă doi-trei
tizi, se poate face un club exclusiv ale
celor pe care-i cheamă Radu)
Apropo, în numărul trecut am
lansat şi eu o temă :
Ne întâlnim în fiecare
participă, alŃii nu .De ce ?

lună.

Unii

Mă rog, după un pic de instrumentare, să-i zicem cu mijloace
folosite de psihologi, am ajuns la o
concluzie personală: cei care vin, o
fac pentru că se simt bine, sau mai
simplu, le place. Între timp, am avut
ocazia să stau de vorbă şi cu unii pe
care i-am trecut în celelalte grupuri
grupuri. Se pare că am căzut pe
realitate: de ce să vin, mă plictisesc,
n-am reuşit să identific teme de
interes comun, mi-e deajuns să mă
văd pe mine în oglindă, uite, nici
cutare nu vine din aceleaşi motive,
etc.
OK, asta este ! dreptul la opinie este
sfânt şi inatacabil.
Dar
eu,
cu
îngăduinŃa
Dvs.,altceva reŃin şi anume, lipsa de
reacŃie. Miza acestei reacŃii nu este
neimportantă pentru că poate afecta
evoluŃia fenomenului. Dacă totul
continuă ca şi până acum, nu-i bai.
Dar totuşi, continuitatea fenomenului
merită atenŃia noastră, chiar dacă
totul este OK şi suntem mulŃumiŃi de
ceace se întâmplă. Desigur, mai puŃin
de detalii, cum ar fi unde ne vedem.
Pentru rest, să fim sănătoşi!
Ufff.... gata cu Capacul
de
astăzi!
*) din motive tehnice,va apare în nr. viitor
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FOTOCRONICA IUL 2007

Coca Dumitru, Ani Vanca şi Luci Popa.
Foto de gen. Mi se pare mie sau ni se arată
„Liz Taylor” pe la „Radu „?
Nina Olaru, Rodica Nicolescu, Vali Gheorghe şi
Radu Stoian. DiscuŃii pe cupluri de gen.
Subiecte interesante, judecând după atitudini.

Adrian Popa şi Costel Dumitru.S-ar părea că
Adrian interppretează cu inspiraŃie de undeva
de sus, iar Costel recepŃionează puŃin sceptic.

Dorel Miron. Am mai spus că şi-a
greşit cariera !

Rodica Nicolescu, Radu Stoian şi Mihaela
Tihan. S-a trecut la aplicaŃia practică.

Nina Olaru, Rodica Nicolescu, Pompilică
Albu şi ..omniprezentul radu Stoian.
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„Babordul”
Grupului:
Mirel Vanca, Dorel
Miron, Florin Drăgănescu, Pompiliu
Albu,Marian Grădişteanu şi Radu
Gruia.
La timonă:
Căpitanul Calypso !

Idem, fotografiat din
sens opus:
Căpitanul,( care a lăsat timona pentru
furculiŃă) Mirel Vanca,
Dorel
Miron,
Florin Drăgănescu şi
Pompiliu Albu.
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„Tribordul” Grupului:
Vali Gheorghe, Gabi
Gheorghe, Nina Olaru,
Radu Stoian, Nae
Enescu, Mihaela Tihan,
Coca Dumitru, (imposibil să o surprind fără
să pozeze !), Luci Popa şi
Adrian (Chief) Popa.
(cam supărat!)

Mihaela Tihan, Coca Dumitru (
nu numai că iar m-a „prins”,
dar de data asta a avertizat-o şi
pe Mihaela. Probabil că are un
senzor
pentru
obiectivul
camerei
!
Dar....rezultatul
contează, nu-i aşa ?), Luci şi
Adrian Popa, Ani Vanca.

Şi în sfârşit,poza de Grup !
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HAMBURG ÎN APRILIE
(Ultima parte)

RADU GRUIA
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RUBRICA MONDENĂ
MIREL VANCA

Monden - Care
Ńine de viaŃa de
lux si de petreceri (DicŃionarul
Limbii Române
Moderne, 1958)
Mărturisesc
că nu sunt de
acord cu această
definiŃie. Este, însă singura pe care am
găsit-o în cărŃile mele. După părerea
mea monden vine de la „mondo” ceia ce,
dacă nu mă înşel, în unele limbi de
sorginte latină înseamnă „lume”. Prin
urmare, „monden” este ceea ce Ńine de
lume sau, mai precis, de anumite
evenimente lumeşti, cum ar fi: căsătorii,
botezuri, recepŃii private, baluri, partyuri etc.
Bănuiesc că cei care s-au gândit să
înfiinŃeze o astfel de rubrică în foaia
noastră, au avut în vedere evenimentele
mondene în care sunt antrenaŃi colegii
noştri, care sunt iniŃiate de ei sau în
care sunt eroi principali rudele lor cele
mai apropiate (copii, nepoŃi).
Dacă tot ce-am spus până aici este
exact, aştept să mă invitaŃi la astfel de
evenimente şi voi scrie cu cea mai mare
plăcere despre ele. Trebuie să aveŃi în
vedere că un „reporter”, invitat într-o
asemenea ocazie, are un statut identic
cu cel al muzicanŃilor, fotografilor,
bucătarilor şi al altor persoane chemate
să presteze servicii. Spre deosebire de
ei, eu nu aştept nici o remuneraŃie
pentru serviciul prestat şi sper că nici
voi nu veŃi aştepta să vin cu „dar” şi că,
eventual, mă veŃi pune şi pe mine la
masă.
Aştept invitaŃiile voastre!
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TUNISIA – tărâm de vrajă (I )
O excursie de neuitat într-o Ńară
maghrebiană
ADRIAN POPA

Când prietenii mei de la compania
de turism “La Piovra Turista” mi-au
sugerat să accept oferta unei excursii în
Tunisia ( la preŃ mai mult decât tentant)
am avut oarece rezerve : ce condiŃii pot
asigura în pachetul de servicii oferit
(legat şi de preŃ), ce se poate vedea acolo
interesant din punct de vedere istoric,
cultural etc ? Ca să-mi spulber o parte
din îndoieli, să-mi răspund la întrebări,
am făcut ceea ce face orice adevărat
turist : m-am documentat. Am citit mult
(cât am putut şi câtă documentaŃie am
avut), am interpelat persoane care mai
fuseseră pe acolo, prieteni, colegi,
cunoştinŃe. O colegă de facultate şi bună
prietenă, care fusese de două ori în
Tunisia, mi-a relatat la superlativ despre
minunea, care se cheamă “excursia de-o
săptâmână” acolo, iar la întrebarea mea
dacă merită “aventura”, răspunsul a fost
fără echivoc : “Fără îndoială!”
Iată-mă nu numai convins ci şi
convertit: aşa că, m-am “pus cu burta
pe carte”, ca să-mi pot susŃine argumentele de convingere a
coparticipanŃilor din “gaşca mea”.
Mi-am
adunat un grup de “doritori de aventură”
şi iată-ne adunaŃi în Aerogara Băneasa ,
miercuri 11 aprilie 2007, imediat după
sărbătorile de Paşti.
Este
necesară
o
paranteză
introductivă (pentru orice turist, fie el
real sau virtual) despre Ńinta călătoriei.
TUNISIA este o Ńară nord-africană
cu o suprafaŃă de 163610 Km pătraŃi
(mai puŃin de 70 % din suprafaŃa
României şi doar 7% din suprafaŃa
Algeriei – vecina din spre Vest şi aproape
o zecime din suprafaŃa Libiei –
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vecina din spre Est). Spre deosebire de
vecinele
maghrebiene,
Tunisia
e
scăldată pe aproximativ o treime din
perimetrul conturului frontierei de
Marea
Mediterană
(care-i
oferă
numeroase golfuri) şi numai vârful
“pumnalului” pe care-l reprezintă harta
acestei Ńării, se înfige în pustiul Sahara.
PopulaŃia
Tunisiei
numără
aproximativ 19 milioane de locuitori,
din care mai mult de un milion
muncesc “afară” (marea majoritate în
FranŃa).
Limba oficială este araba, dar
franceza este vorbită (mai bine sau mai
puŃin bine) de către toŃi locuitorii,
învăŃându-se în şcoli din clasele
primare.
Religia este islamul (95% din
populaŃie este musulmană) fiind –
evident- recunoscută oficial. Foarte
puŃini locuitori sunt membrii altor
confesiuni creştinism, iudaism ( în
special în insula Djerba).
Capitala Ńării este Tunis, iar

următoarele oraşe ca mărime şi
importanŃă sunt Sfax şi Sousse.
Istoria Tunisiei este una dintre
cele mai captivante din punct de vedere
al
schimbărilor
fundamentale
de
cultură, de mentalităŃi, de religii, toate
ocupaŃiile lăsând urme în civilizaŃia
acestei Ńării care se mândreşte astăzi cu
“moştenirile “ lăsate de cei ce s-au
stabilit pe aici şi le valorifică.
Numai pentru susŃinerea acestei
aserŃiuni, vom rememora telegrafic
principalele etape ale acestei istorii.
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În
antichitate,
pe
teritoriul
Tunisiei de azi, trăia o populaŃie mixtă
Capsiană
( africani şi egipteni),
pe care – mult mai târziu – grecii au
numit-o “libiană”, iar mai târziu, romanii
le-a zis acestor locuitori “barbaris”, de
unde: berberii.
PrezenŃa feniciană, care a lăsat
urme adânci pe acest teritoriu, s-a
produs
non-violent,
fără
războaie.
Fenicienii, popor antic de origine
chananeeană, stabiliŃi (aproximativ în
sec. XXIV
Î.Ch.) pe Ńărmul mediteraneean al Libanului de azi ( cele mai
importante oraşe ale lor : Tir, Sidon;
Arad, Tripoli) nu aveau un stat, cetăŃile
(oraşele) lor având un statut de largă
autonomie.
Erau
foarte
buni
comercianŃi, foarte buni navigatori,
excelenŃi manufacturieri de mătăsuri
(purpură) , bronz, sticlărie, bijuterii.
Datorită acestor preocupări, călătoreau
mult pe mare, întemeind cetăŃi –port în
golfuri bine alese, în toată Mediterana
până la Marea Roşie, în Atlantic şi în
Marea Baltică. Ulterior, li s-a zis,
“Englezii lumii antice”.
Astfel au ajuns şi pe coasta
mediteraneană a Africii de Nord,
întemeind
cetăŃi-port
pe
actualul
teritoriu al Tunisiei : Utica (la 1100
Î.Ch.), Hadnemetum (aprox. 1000 Î.Ch.) Sousse de astăzi ş.a. Cea mai importantă
însă, a fost Cartagena, despre care
legenda spune că a fost întemeiată de
Didona, fiica regelui Belus al Tyr-ului,
sora lui Pygmalion, care i-a ucis soŃul,
iar ea s-a refugiat pe coasta africană a
Mediteranei, unde a cumpărat printr-o
negociere inteligentă ( “ câtă suprafaŃă
de pământ poŃi să cuprinzi cu o piele de
bou”) un teren pe care s-a clădit
mândreŃe de cetate (814 Î.Ch.). Se poate
spune că a fost actul de salvare al
acestui popor, deoarece la scurt timp,
“Fenicia Libanului” (cum a mai fost
numită) a fost complet distrusă de
seleucizi.
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Din convieŃuirea fenicienilor, cu
populaŃia
băştinaşă
(berberii)
au
rezultat punii. Din istoria acestora,
memorabile sunt cele trei războaie
punice purtate în peste o sută de ani (
264-146 Î.Ch.), al căror artizan a fost
generalul Hannibal – în perioada 218202 Î.Ch. – care a luptat împotriva
imperiului roman. Acestea însă, au
marcat sfârşitul Cartaginei şi începutul
ocupaŃiei romane în Africa de Nord.
OcupaŃia romană a însemnat o
nouă epocă de civilizaŃie în istoria Africii
de Nord, care a devenit provincia
romană Africa al cărui nucleu era noua
Cartagenă, ridicată pe ruinele celei
feniciene la ceva timp după distrugerea
acesteia
din
temelii.
În această
perioadă, Tunisia era socotită “grânarul
Romei”. Numeroase ruine romane, sunt
astăzi martorii nivelului de civilizaŃie
atins în oraşele vremii (Cartagena, El
Jem, Maktar, Dougga). Din sec.3 D.Ch.,
apare şi aici propaganda creştină, pe
fondul
slăbirii
imperiului
roman,
măcinat de tulburările religioase şi
politice.
OcupaŃia vandalilor a marcat
una din paginile cele mai negre ale
istoriei acestor locuri, mai ales după
anul 439 (ocuparea Cartagenei), la zece
ani după ce debarcaseră pe coastele
Africii. Au oprimat militar populaŃia
locală timp de aproape un secol.
Săpânirea bizantină a început în
anul 533, când împăratul Iustinian a
eliberat Africa de vandali. DistanŃa
mare de Constantinopol, conflictele
religioase, tot mai numeroasele revolte
berbere, au făcut ca bizantinii să nu
poată garanta pacea şi siguranŃa, astfel
că pentru noua putere ce se forma şi
consolida în Orientul Mijlociu, a fost
uşor să preia teritoriile.
Cucerirea islamică s-a produs în
secolul 7. Arabii au lăsat cele mai
perene urme în istoria Africii de Nord
ocupate. Pe lângă impunerea religiei
lor, au implementat limba arabă, au

influenŃat
fundamental
arhitectura,
obiceiurile,
cultura.
Lumea
arabă
apuseană, adică Maghreb –ul (maghreb
în limba arabă înseamnă Vest), a
constituit un teritoriu condus până în
anul 1574 de diferite dinastii de califi (
Aghlabizilor, Fatimizilor, Zaugizilor,
Almoravizilor, Almohazilor, Hafsizilor),
multe dintre aceste state (fluctuante ca
încadrare geografică între graniŃe) având
capitala pe teritoriul tunisiei ( la
Kairouan, Rakkada, Mahdia sau Tunis).
OcupaŃia otomană,
începe în
anul 1574. Tunisia devine o provincie a
imperiului otoman. În anul 1705, beiul
Husein ibn Ali o transformă într-un stat
sub suveranitate nominală turcească,
ceeace marchează de fapt transformarea
Tunisiei
într-un
stat
independent.
Hussein Ben Ali Tourki este socotit astfel
întemeietorul
dinastiei
Husseinilor,
ultimul rege al acesteia fiind detronat în
anul 1957, odată cu abolirea monarhiei.
Prin împărŃirea teritoriului preluat de la
arabi pentru o mai bună administrare, în
provincii conduse de câte un bei, apar
noile state care compuneau Maghreb-ul :
Algeria, Libia, Maroc, Mauritania şi
Tunisia.
OcupaŃia franceză se produce în
anul 1881, devenind prin tratatul de la
Le Bardo (12 mai 1881) protectorat
francez.
Începe
industrializarea
şi
modernizarea Tunisiei.
IndependenŃa
Tunisiei
este
proclamată la 20 martie 1956, după ce
la 3 iunie 1955 obŃinuse autonomia
internă. Habib Burghiba, artizanul
Tunisiei independente, a devenit şef al
guvernului, iar de la 25 iulie 1957, când
a fost abolită monarhia, preşedinte al
republicii.
În ultima jumătate de secol,
Tunisia a parcurs continu un traseu al
progresului
în
toate
domeniile
:
economic, social, cultural, educaŃional.
RealităŃile
tunisiene
contemporane confirmă pe deplin această
aserŃiune. Tocmai pentru a le cunoaşte,
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a le vedea cu proprii ochi, ne aflam în
miercurea post – pascală a anului de
graŃie 2007 în Aerogara Băneasa.
Aveam aici să luăm notă de prima
realitate tunisiană a zilelor noastre:
industria turismului. Peste 600 de
turişti români aşteptau – după ce
primiseră documentele de zbor şi cazare
de la agenŃii lui “KARTAGO tours”
prezenŃi în sala de aşteptare a
aeroportului – îmbarcarea în cele trei
avioane Airbus A320 ale companiei de
zbor “Nouvelair”, prima companie
privată tunisiană creată în anul 1989.
Încărcate până la ultimul scaun,
acestea au decolat la intervale de cel
mult 20 minute cu destinaŃia Tunisia.
Odată ajunşi la bordul aeronavei şi bine
instalaŃi în scaune, după clasicele
instrucŃiuni
privind
măsurile
de
securitate susŃinute de exerciŃiile fizice
ale unei stevardese drăguŃe, ni s-a
servit masa .
După aproximativ trei ore de zbor
plăcut, când am admirat din cer “cisma
italiană” şi albastrul Mediteranei, am
aterizat pe aeroportul din Monastir, un

Am fost repartizaŃi pe autocare şi
fiecărui autocar i-a fost desemnat un
ghid (toŃi ghizii vorbitori de limbă
română). Am crezut că cei din autocarul
nostru au fost mai norocoşi, având parte
de un ghid de excepŃie: competent în
probleme administrative (repartizarea în
camere, înscrierea la excursii facultative,
sfaturi practice pentru timpul când nu
eram în grup etc.), săritor la orice
solicitare, debordant în informaŃii despre
istoria locurilor, despre oamenii acestei
Ńări, dovedindu-se un doct în istoria
poporului tunisian, un iubitor al Tunisiei
şi cu mult respect pentru islam, religia
acestei Ńări. Numele lui este Ioaneş
NEMEŞ şi este din Târgu Mureş. Am
aflat cu plăcere – la întoarcere, de la alŃi
turişti – că şi ceilalŃi ghizi produseseră
aceiaşi bună impresie .
UrcaŃi şi număraŃi în autocar,
acesta s-a pus în mişcare spre destinaŃia
SOUSSE, reşedinŃa noastră pentru
sejurul tunisian de opt zile şi şapte
nopŃi. Ghidul s-a pus şi el în priză şi
informaŃiile curgeau despre Monastir, pe
al cărui aeropot aterizasem, despre

oraş mic dar încărcat de istorie. După
debarcare şi intrarea în aerogară, am
fost primiŃi de angajaŃii KARTAGO
tours, care ne-au impresionat prin
organizare, amabilitate, profesionism.

Sousse, al treilea oraş ca mărime al
Tunisiei. După aproximativ o oră de
mers, autocarul a oprit în faŃa hotelului
Marhaba ( ceeace în arabă înseamnă
“Bun venit”) şi ne-am adunat cu bagaje
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Zidurile oraşului vechi Medina, la
Sousse
cu tot în holul hotelului. După
repartizarea pe camere, informaŃiile
pentru orele de mic dejun şi cină,
sfaturi pentru schimbul de valută
( apropo: moneda naŃională este dinarul
tunisian) , ne-am instalat în camere
( foarte confortabile), ne-am refrişat şi
ne-am întâlnit la cină, în restaurantul
hotelului. Serviciul tip “bufet suedez” a
fost la înălŃime,
dar va necesita o
scurtă perioadă de acomodare cu unele
preparete
şi
feluri
de
mâncare
tradiŃionale tunisiene.
Deci iată-ne intraŃi în program.
DimineaŃa următoare vor avea loc
înscrierile la excursiile facultative şi
atunci programul se va contura cât mai
exact, fiecare se va documenta şi-şi
va stabili opŃiunile pentru zilele libere
(vai de picioarele noastre!).

Povestea de abia acum începe.

NOTĂ. „ Gaşca” mea de „mecanici” participantă la periplul tunisian, a avut în
componenŃă pe:Bone Adelina Bone Stan,
, FiruŃă Corina cu „subgaşca” ei (familia
Simonei), Mihălcescu Emilia, Mihălcescu
Dan,
Popa Maria, Popa Adrian, Pop
Valeria, Pop Valeriu Eugen, Ştefănescu
Anda şi Ştefănescu Dan
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POZE TRIMISE DE COLEGI
RODICA DINESCU
NR. Rodica şi Sorin Dinescu au aniversat 41 de ani de căsnicie
pe traseele alpine din Rocky Mountains , CANADA.

Doi batrânei fericiŃi: am făcut-o

Sorin în Larchee Valey

Pe vârf, cu gheŃarii de la Ten Glaciar
Peaks, în spate.
Backer Creek Bungalows

.

PuŃină odihnă pe platou

Sus, la Santtinel Pass
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JOKE
I LOVE MY JOB

La mulŃi
mul i ani !
Celor născu
n scuŃi
scu i în august

I love my Job
I love my Job, I love the Pay!
I love it more and more each day.
I love my Boss; he's the best!
I love his boss and all the rest.
I love my Office and its location I hate to have to go on vacation.
I love my furniture, drab and gray,
and the paper that piles up every day!
I love my chair in my padded Cell!
There's nothing else I love so well.
I love to work among my Peers I love their leers and jeers and sneers.
I love my Computer and all its Software;
I hug it often though it doesn't care...
I love each Program and every File,
I try to understand once in a while!!
I'm happy to be here, I am I am;
I'm the happiest Slave of my uncle Sam.
I love this Work: I love these Chores.
I love the Meetings with deadly Bores.
I love my Job - I'll say it again I even love these friendly Men These men who've come to visit today
in lovely white coats to take me away!!
( Îmi place Munca mea
Îmi place Munca şi-mi place Leafa
Îmi place din ce în ce mai mult în fiacare zi
Îmi place Şeful; e cel mai bun!
Îmi place Biroul meu acolo unde eUrăsc ziua în care trebuie să plec în concediu
Îmi place mobilierul gri-cenuşiu
Şi maldărul de hârŃoage care creşte’n fiecare zi!
Îmi place scaunul meu din łarcu’n care stau
Nu există nimic să-mi placă mai mult.
Îmi place să muncesc împreună cu Colegii
Îmi plac privirile lor chiorâşe, glumele lor
proaste şi sarcasmele lor.
Îmi place Calculatorul cu toate Programele lui
Îl iau deseori în braŃe atunci când nu-i pasă
Îmi place fiecare Program, fiecare Filă
Încerc să’nŃeleg totul într-o clipită !!
Sunt fericit să fiu aici, sunt fericit, sunt fericit,
Sunt cel mai fericit Sclav al unchiului meu Sam
Îmi place această muncă. Î-mi place treaba asta
împuŃită.
Îmi plac ŞedinŃele plictisitoare de Moarte.
Îmi place Munca mea- o mai spun odatăChiar şi oamenii aceştia prietenoşi
Care m-au vizitat astăzi, în halatele lor albe ,
M-au luat şi m-au dus departe !!)

Rita Sufrin
7 (1938)
Marian Grădişteanu
13 (1939)
Valeriu Eugen Pop
14 (1939)
Anatolie Pronovici
14 (1938)
Anton NiŃă 25 (1933)
Radu Rusu 27 (1939)
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