CUPRINS:

CUVÂNT ÎNAINTE
CUVÂNT DE ÎNCEPUT
ÎNCEPUTURILE
Epoca nefiin ei. Pl mada. Pruncia. Bejenia. Ocupa ia du man . Copil ria. coala primar . Faimoasa
expedi ie. Liceul. coala militar .
AMINTIRI DIN COALA MILITAR DE AVIA IE
COLEGI, PRIETENI, AMICI
DE PAZ LA LUCR RILE DE FORTIFICA II “REGELE CAROL II”
CIOCLU OFICIAL PESTE GRANI
CUM AM COBORÂT DIN CER LA LEUCOPOLIS
ZBOR ÎN GERMANIA LA FABRICA HEINKEL
DOU ZBORURI PRIN NOAPTE
POVESTEA UNUI CEAS R U INTAMPLAT ÎNTR-UN CEAS BUN
ACCIDENTE, ACCIDENTE, ACCIDENTE
POVESTEA UNUI ZBOR DINTR-O DUP AMIAZ DE VAR
CARNET DE ZBOR

Nota editorului i a îngrijitorilor edi iei
Drag cititorule, ajuns la finalul acestei captivante povestiri te întrebi probabil de ce unele capitole nu au un ritm
sus inut al scrisului, sau de ce lipsesc scurte p i din text. Nu uita te rog c aceste memorii au fost scrise pe parcursul a
mai multor ani, iar timpul a f cut ca o parte important de text s se piard sau s nu se mai încadreze în capitolele
existente. Îngrijitorii acestei edi ii au f cut eforturi deosebite pentru a reuni cea mai important parte a materialelor
existente, text i fotografii, i s le dea o form antrenant . Poate noi, editorul i ingrijitorii nu am reu it acest lucru îns
am f cut tot posibilul ca aceste memorii s cuprind aproape toate scrierile autorului. Cu p rere de r u men ion m c
fragmentele referitoare la captivitatea de dup r zboi, la odiosul “Canal” nu au putut fi publicate datorit lipsei masive
de text, din buc ile existente nerezultând o lectur cursiv . Promitem s revenim asupra acestui subiect, poate în
paginile revistei MODEL IST unde vom aborda mai detaliat i perioada R zboiului din Est, perioad evitat chiar i de
tre autor, având în vedere timpurile în care au fost scrise memorile.
i mul umim pentru în elegere i promitem c viitoarele memorii pe care le vom publica vor fi la fel de
interesante.

