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• Aforisme sumar comentate  

• Tinerețea e timpul de a învăța înțelepciunea, bătrânețea e 
timpul de a o aplica, zis-a J. J. Rousseau. Nu ne-a spus când se 
termină învățarea și când începe aplicarea. Sunt oameni care 
învață mereu și nu aplica niciodată. Domnia ta, cititorule încă 

înveți? Dacă da, ești tânăr. Dacă aplici ești înțelept. 

• Oamenii deștepți învață din greșelile altora, cei obișnuiți din 
propriile geșeli, dar înțelepții se feresc să cadă în greșeli. Se mai 
zice că a greși este omenește. Și îndemnul: să iertăm greșiților 

noștri. Sună frumos! Nu se știe cât de folositor este! 

• Cele mai dificile trei lucruri în această viață, sunt: a păstra un 
secret, a ierta și a profita de timp (Benjamin Franklin). Nu prea 

știu oamenii să profite de timp! 

• Altă zicere: Cele mai bune trei prietene în viață: Intuiția, 
Naivitatea și Credința. De ce oare atunci când unul e credul i se 

adresează îndemnul: „nu fi naiv !“ ? 

• Eliminați din grijile dumneavoastră trei lucruri neesențiale: 
vârsta, greutatea și înălțimea! E doar un îndemn. Un altul, mult 

mai bun, este: SĂ TRĂIM CÂT SUNTEM ÎN VIAȚĂ! 

 

• Când privim înapoi vedem amintiri, când privim înainte parcă 
zărim speranțe, dar când ne uităm la prezent trebuie să ne vină 
în minte DATORIA. Oare putem ști care ne este datoria acum?  

 

           

EDITORIAL 

PENTRU UZ INTERN 

Această  „fițuică“ pe care am 
botezat-o „caleidoscop“ am 
conceput-o ca pe o scrisoare 
către amicii mei din Clubul 
Amiralilor. Un fel de blog 
informativ. Mă gândisem să pun 
sub ochii colegilor niște lucruri 
mai spectaculoase, marine 
bineînțeles, găsite prin cărți și 
reviste. Lucruri interesante, mai 
puțin vehiculate în scris astăzi. 
Adică de toate pentru toți, un 
amalgam, un minimagazin.      
Nu am văzut-o ca pe un 
„oficios“ al Clubului. Am 
alunecat spre istorie („Amirali 
români care au colindat mările 
și oceanele lumii“). Conducerea 
Clubului a zis să fie postat acest 
miniprodus editorial pe site-ul 
asociației, cu toate că eu am zis 
că nu asta e destinația. Atunci 
m-am sforțat să redactez mai 
puțin haios. Dar constatându-se 
că cele scrise de mine nu 
prezintă un larg interes s-a decis 
să nu mai apară pe site-ul 
Clubului. Așa că mă întorc la 
prima intenție și menire, adică 
să fie doar PENTRU UZ INTERN, 
la indemâna membrilor 
Clubului. Iată în numărul de 
față: vă zic câte ceva despre un 
locotenent de marină care a 
ajuns președintele SUA, vă ofer 
spre lectură și câteva cugetări 
condensate, adică aforisme.  
Pentru uz intern. 

Cam. (r) George Petre 



      Se știe că J. K. Kennedy a fost comandant de vedetă torpiloare în ultimul război 
mondial. Va arăt căteva foto interesante:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu cunosc că există două țări în lume cu președinți foști marinari: Statele 
Unite ale Americii și România. 

 


