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Eveniment

La Club se petrec tot felul de
lucruri interesante. Sunt membri
care nu află la timp despre ele
fie din cauză că trec rar pe la
sediu, fie că de acasă nu acces
facil la poşta electronică.
Spre a estompa din această
carenţă de comunicare miam
propus să fac această
„publicaţie“, având ceva
experenţă în domeniu.

Cam. (r) George PETRE

premiaţi pentru cărţi publicate în anul 2010
În ziua de 17 iunie 2011, la Constanţa, în somptuosul salon de protocol
al Comandamentului Flotei a avut loc a V-a ediţie a decernării premiilor
Clubului Amiralilor pentru cele mai bune cărţi cu subiecte de marina, pe
domenii tematice, editate în anul 2010.
Printre premiaţi s-au aflat şi nouă membri ai Clubului Amiralilor.

Publicaţia printată se distribuie
gratuit solicitanţilor, la sediu
sau prin poștă, in urma unei
cereri trimise la adresa email:
george.petre34@yahoo.com sau
clubul.amiralilor@yahoo.com.

Redactor unic

Membri ai Clubului

Premiul de excelenţă „Viceamiral Vasile Urseanu“ pentru carte în
domeniul enciclopedii de marină a fost acordat viceamiralului dr. Aurel Popa,
preşedintele de onoare al Clubului Amiralilor. În rândul celor distişi cu premiul
„Viceamiral Vasile Urseanu“ s-a aflat şi contraamiralul de flotilla Cristea
Cucoşel.
Premiul de excelenţă „Viceamiral Ioan Bălănescu“ în domeniul teorie
şi artă militară navală a fost dobândit de contraamiralul dr. Nicolae Vâlsan. La
acelaşi domeniu au fost premiaţi: contraamiralul de flotilla dr. Alexandru Mîrşu,
contraamiralul de flotilla Cătălin-Silviu Dumistrăcel, viceamiralul (r) Constantin
Iordache, contraamiralul de flotilla (r) prof. univ. dr. Marius Hanganu.
Cu premiul de excelenţă „Comandor Eugeniu Botez/Jean Bart“ în
domeniul publicistică de marina a fost distins contraamiralul de flotilla (r) Dan
Alexandru Leahu. Premiul pentru publicistică de marină a mai fost dobândit de
contraamiralul (r) George Petre.

Insemn nou pentru Clubul Amiralilor
Contraamiralul în retragere Doru Alexandru Ionescu, propune confecţionarea
unui insemn al Clubului de forma alăturată şi în dimensiuni potrivite (18/24
mm), care să îi dea un aspect plăcut şi modern. Faptul că insigna purtată de
membri este alta, nu constituie niciun impediment folosirea noului insemn.

ANUARUL CLUBULUI AMIRALILOR 2010 este în curs de apariţie; primul a fost editat
în anul 2008.

Mic Dictionar Marinaresc Livresc
Barca -

este o amBARBCAţiune; barca greacă este scaphe, de unde batiscaf,
mezoscaf etc

* * *
Benjamin Franklin (1706-1790), inventatorul paratrăsnetului, spunea:
„O femeie tânără pentru un bătrân e ca o BARCĂ care nu se mai supune cârmei şi ancora n-o mai poate
opri“

* * *
„Cu ce să comparăm
A noastră viaţă-n lume?
Cu BARCA ce plecat-a
În zori de zi şi-n urmă
Nu lasă nicio dâră"
(din folclorul japonez).

* * *
BANC.
John, pensionar, angajat la un lanţ de supermarketuri în SUA, întârzia mereu la
serviciu, 5, 10,15 minute. Prestaţia sa era însă ireproşabilă şi eficientă. Managerul l-a
chemat managerul şi i-a spus că munceşte foarte bine, dar că are o problemă: nu e
punctual la venirea la serviciu.
- Ştiu, mă gândesc la asta;
- Răspunsul este excelent, … dar ştiu că aţi lucrat în armată, ce ziceau cei de acolo
când întârziaţi?
- Spuneau: „Bună dimineaţa, domnule amiral, pot să vă aduc cafeaua?“

Îndemn marinăresc:
„Iubeşte-ţi copii ca

şi

când ar fi ai tăi“

