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Anul 4, Nr.12, dec  2008  ♦  Serie nouă ♦ Apare  în  fiecare  ultimă  Joi  a  lunii 

Foaia de suflet lunară a AsociaŃiei „PromoŃia ’61 
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 RETRO’ 2008 ! 
RADU GRUIA 
Şi uite aşa, timpul, o „găselniŃă” foarte utilă civilizaŃiei noastre pentru a ne mai aduna 
de pe tărâmurile nemărginite ale universului, epuizează încă „o unitate” convenŃională 
pe care o denumim AN. Cel care se va încheia peste câteva zile, este cel de-al 2008-lea, 
numărat de la naşterea lui Iisus Hristos. Care, fie vorba între noi, s-a născut în iunie 
şi nu în decembrie, ziua de 25 fiind preluată de la romani, (Saturnaliile), nişte 
anticrişti deosebit de performanŃi, dacă ne sperie şi astăzi ! Poate, fie-mi îngăduit să 
plasez o opinie, comparaŃia cu lumea romană este motivul pentru care lumea care i-a 
succedat, a păstrat tradiŃiile religiei creştine ! Oricum, până la începutul noului an, 
sărbătorim naşterea lui Iisus Hristos, eveniment deosebit pentru existenŃa umanităŃii 
din care facem parte.  
 
Aici vroiam să ajung ! Pentru că, revenind la ale noastre, tocmai această sărbătoare a 
reprezentat motivul micului obicei, potrivit căruia revista noastră nu a apărut până 
acum, la sfârşitul anului. Greşit ! Datorită unui asemenea motiv, ar fi trebuit tocmai 
să apară ! Este ceeace facem acum, propunându-vă deocamdată, un număr special, în 
sensul că nu va respecta ad-literam structura şi tematica numerelor obişnuite. În 
acest sens, ne-am adresat Dvs., anterior, cu anunŃul apariŃiei acestui număr 12, 
precum şi cu rugămintea să contribuiŃi, fiecare dintre voi dragi colegi şi cititori, cu un 
„gând sau un rând” la conŃinutul său. CâŃiva au şi făcut-o, motiv pentru care le 
mulŃumesc şi bineînŃeles,  înserez materialele respective în cuprinsul numărului. 
 
Ianuarie 2008, nr. 1.   
Motivul sărbătorilor îi oferă lui Adrian Popa, care semnează editorialul numărului, 
întitulat PenitenŃă, ocazia să facă unele consideraŃii referitor la aproppierea promoŃiei 
de „pragul de referinŃă” 2010, anul în care toŃi membrii ei vor depăşi o cifră 
semnificativă : 70 de ani! Aducînd un omagiu celor care nu mai sunt printre noi (al 
căror număr a crescut cu încă trei dintre colegi, care ne-au părăsit în 2008), autorul 
lansează un apel de suflet, adresându-se tuturor colegilor cu „rugămintea creşti-
nească” de a-l ierta pentru ce a greşit în 2007 şi mai înainte, pentru a-şi atinge mai 
uşor iertarea păcatelor, iar eventualul oprobiu al colegilor, devenit colectiv ca urmare a 
publicarii  în revistă , să atragă o penitenŃă pe măsură. 
 
În continuare, cuprinsul numărului consemnează pe larg  modul în care unii dintre 
noi  au sărbătorit începutul anului 2008, sau considerente legate de acelaşi prilej. 
Astfel materialele lui Vali Gheorghe, Adrian Popa şi Radu Gruia, se referă la peripeŃiile 
călătoriei în Bulgaria şi petrecerea revelionului la Sunny Day. Potrivit mărturiilor sau 
chiar confesiunilor participanŃilor la „aventură”, evenimentul le va rămâne pentru 
multă vreme în memorie ! Pentru cine crede că exagerez, adresez rugămintea să  le 
recitiŃi. Vă asigur că merită ! Eu am făcut-o şi am fost efectiv impresionat. Desigur, 
printr-o coincidenŃă, subiectul apariŃiilor revistei în lunile august şi decembrie este 
amintit în cuprinsul rubricii „Adunătura de mecanici” a numărului , prilej cu care am 
ajuns la concluzia că ar fi oportună o decizie, fapt pentru care a fost aruncată 
„mânuşa”. Din păcate n-a ridicat-o nimeni, până astăzi !  
Sunt de asemenea consemnate notele de călătorie ale lui Mirel Vanca în Israel şi 
întâlnirea cu Ozy şi Emil,  însemnările de călătorie la Istambul ale lui Radu Stoian, 
precum şi o scrisoare din Rishon le Zion, semnată de Emil Hitzig. 
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Februarie 2008, nr. 2. 
Editorialul apariŃiei  semnat de Nae Enescu,  ne propune un subiect de cel mai larg 
interes : Şcoala noastră? Titlul, căruia autorul i-a adăugat şi semnul întrebării, 
prefigurează viziunea de ansamblu pe care acesta o are acum, la vârsta senectuŃii, 
aflat la capătul unei cariere univesitare de prestigiu, desfăşurată integral în instituŃia 
academică  ai căror „produs”, absolvenŃi aflaŃi în posesia râvnitei diplome de ingineri 
mecanici, am fost cu toŃii.  
Amintind pe scurt vicisitudinile învăŃământului din anii ’50, autorul se opreşte totuşi 
la concluzia că „facultatea noastră a fost de cea mai bună calitate”, rezultatul 
pregătirii de specialitate, teoretice şi practice, conferindu-ne, după absolvirea 
cursurilor, calitatea de buni ingineri. De asemenea, în pofida unor cursuri de pregătire 
politică sau ecomică cu un conŃinut denaturat sau fals, am părăsit facultatea intuind  
adevărul existenŃei unui sistem politic democratic , foarte deosebit de cel aplicat în 
perioada respectivă în aşa numita Republică Populară Română. 
În ultima parte, autorul descrie situaŃia actuală a învăŃământului românesc, 
constatând că acesta s-a degradat continuu, pregătirea de specialitate şi 
performanŃele profesionale ale absolvenŃilor fiind din ce în ce mai slabe. SituaŃia se 
datorează acŃiunii conjugate a mai multor factori destabilizatori, prelungirea 
îndelungată a perioadei de tranziŃie, restructurările repetate lipsite de discernământ 
ale sistemelor de predare, scăderea dramatică a interesului elevilor şi studenŃilor 
pentru  profesiunea pentru care se pregătesc, lipsa disciplinei şcolare, reorientarea 
interesului cadrelor didactice către alte obiective, în afara şcolii, etc. 
 
În rubrica „Adunătura de mecanici”, autorul evocă perioada sa de început la revistă, 
revenind în final, la problema participării colegilor din promoŃie la activitatea 
asociaŃiei. Se reiterează ideea că participarea unora şi neparticiarea altora este 
motivată de stări afective diferite, reflectate în principal de starea de confort spiritual 
prezentă la acei care susŃin şi participă la idea păstrării legăturii cu colegii din 
facultate. 
 
Mirel Vanca, în materialul său Downshifting, pledează pentru opŃiunea  de renunŃare 
la o viaŃă activă stresantă şi epuizantă, în favoarea soluŃiei simple a alegerii unei vieŃi 
lipsite de orice fel de constrângeri: „Doream din toată inima să pot face ce vreau,....” 
Numărul mai conŃine o corespondenŃă din Israel intitulată „Zăpadă la Ierusalim”, o 
cronică de spectacol teatral a lui Mirel Vanca, precum şi câteva consideraŃii despre 
prietenie ale  Corinei FiruŃă, care doreşte să-şi afirme opinia în legătură cu 
„ostilităŃile” părŃilor beligerante Adrian Popa şi Radu Mihalcea. 
 
Martie 2008, nr. 3. 
Editorialul aparŃine lui Adrian Popa şi este scris sub întrebarea retorică  De ce Creta?. 
Fapt este că autorul a propus şi iniŃiat o excursie pe vechea insulă a lui Minos, la care 
au participat, alături de alŃii şi câŃiva Mecanici.. În cuprinsul articolului se face o 
succintă, dar consistentă prezentare a insulei şi istoriei sale milenare. Materialul este 
completat şi de către Ozy Ioil, care a trimis însemnări pe aceeaşi temă, precum şi de  
Radu Gruia cu partea grafică. 
 
Rubrica, devenită de autor, Adunătura de Mecanici, dedicată întâlnirii din februarie, 
consemnează momentul de „naştere” al celor două destinaŃii turistice care i-au atras 
pe Mecanici : Creta şi Corfu. Autorul foloseşte oportunitatea astfel apărută pentru a 
lansa o  pledoarie în favoarea unui alt mod de „montare” al escapadelor turistice şi 
anume pe WEB. Sunt prezentate pe scurt, avantajele şi dezavantajele acestei relativ 
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noi proceduri , lansată în ultimul deceniu, ce-i drept în lumea mai civilizată. Oricum, 
se pare că la noi prinde mai greu datorită unor multiple cauze asupra cărora nu este 
cazul să mă opresc acum. Personal am optat, de vreo 2-3 ani, în favoarea pregătirii 
deplasărilor de afaceri sau în sop turistic, prin rezervări on-line. Mărturisec că 
singurele neplăceri pe care le-am avut au fost datorate exclusiv propriei mele 
ignoranŃe, în mod deosebit referitoare la realităŃile spaŃiilor unde urma să călătoresc.  
 
Itinerar de vacanŃă în România, autor Radu Stoian şi grafica Radu Gruia, ne propune 
una dintre multiplele destinaŃii turistice din Ńară : oraşul şi JudeŃul Sibiu. 
Impresii de călătorie în iad , cronică  teatrală alui Mirel Vanca, reprezintă o interesantă 
şi suculentă prezentare a  spectacolului NaŃionalului bucureştean al piesei „Cu uşile 
închise” de Jean-Paul Sartre. 
Din nou despre şcoală: teorie şi practică, un articol al lui Ozy Ioil, inspirat din 
materialul lui Nae Enescu, dar referindu-se la problemele şcolii din Israel, ne prezintă 
principalele probleme de ordin instituŃional, financiar şi spiritual cu care se confruntă 
în prezent  învăŃământul israelian. 
 
Aprilie 2008, nr. 4. 
Editorialul întitulat Lumea în schimbare? , autor Radu gruia, pune în discuŃie un 
subiect de actualitate , larg mediatizat, referitor la trendul general al societăŃii 
planetare. Autorul particularizează , pentru generaŃia căreia îi aparŃinem, momentul 
„primei schimbări” la care aceasta a fost  spectator inocent : instituirea şi instalarea 
regimului comunist, de inspiraŃie sovietică. În continuare se prezintă, cu menŃiunea 
că rolul nostru de spectator va rămâne neschimbat, practic din aceleaaşi motive 
(vârsta), cele două „motoare” pornite ale noii schimbări: globalizarea şi 
postmodernismul. 
 
Rubrica de autor Adunătura de mecanici continuă susŃinerea organizării „raidurilor” 
turistice on-line, cu prezentarea pachetelor  oferite pe site-urile consacrate, bine 
cunoscute atât în Europa cât şi în Statele Unite. Mă rog, până în prezent, n-am prea 
făcut prozeliŃi ! De-asemenea, fotocronica curentă a evenimentului, înregistrează 
ultima participare la întâlnirile noastre a lui Pompilică Albu, coleg şi prieten bun  care, 
învins de suferinŃă, ne-a părăsit trei luni mai târziu.  
 
În articolul său întitulat Ierarhii, Mirel Vanca se ocupă de criterii personale de stabilire 
a unor „ierarhii neoficiale” , referindu-se bineînŃeles la...noi, colegii. Desigur, fără 
nume sau precizări. După o interesantă enumerare a unor criterii, ne propune tuturor 
să...ne plasăm singuri în categoria  pe care o apreciem ca fiind cea mai potrivită. 
 
Paştele creştin ortodox la români, un material inserat prin grija redacŃiei, prezintă 
modul tradiŃional şi obiceiurile specifice ale românilor, ocazionate de marea sărbătoare 
religioasă a Sfintelor Paşti. În continuare sunt prezentate, prin grija lui Ozy Ioil, 
imagini ale celor mai cunoscute biserici creştine din Ierusalim, urmate de către un 
material doctrinar al reverendului american Paul E. Litlte, înserat la rubrica puncte de 
vedere, care formulează întrebări şi răspunsuri referitoare la aspectele esenŃiale ale 
vieŃii lui Iisus Hristos. 
 
Mai 2008, nr. 5. 
Ca orice altă formă de asociere în vederea depunerii unei activităŃi, Mecanicii ’61 
respectă reguli specifice privind forma de organizare, statut, conducere, exerciŃiu 
bugetar ş.a.m.d. Deci, sâmbătă 10 mai 2008, la hotelul Philoxenia din Eforie, a avut 
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loc Adunarea Generală a asociaŃiei ,cu o agendă ocazionată de epuizarea mandatului 
de un an al Consiliului Director, prezentarea Raportului de activitate, aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli din 2007, precum şi alegerea noului Consiliu. 
Evenimentul a fost relatat de către Mirel Vanca, în editorialul ediŃiei. Autorul prezintă 
lista nominală a acestuia precum şi hotărârile adoptate cu ocazia primei reuniuni de 
consilliu. Frumos ! Ca întotdeauna, important pentru hotărâri este să fie adoptate.  
Cum noi toŃi am devenit mai înŃelepŃi  şi deci mai toleranŃi, respectarea hotărârilor 
poate fi abordată dialectic. Nu-i bai ! Odată rezolvate probleme atât de dificile, ce poate 
fi mai indicat decât o masă festivă ? Ceeace s-a şi întâmplat ! Eu zic : să ne ajute 
Domnul s-o Ńinem tot aşa timp cât mai îndelungat ! 
 
Am fost în Creta ! este titlul următorului articol al lui Radu Gruia, care înserează în 
prima parte a articolului un scurt compendiu al istoriei milenare a insulei. În 
continuare sunt redate însemnări de călătorie pe itinerarele şi obiectivele turistice 
vizitate. Cu multe fotografii pentru susŃinere. A fost o excursie reuşită, care ne-a 
impresionat puternic. 
 
Ozy Ioil scrie următorul articol întitulat Cum am făcut cunoştiinŃă cu opera marelui 
Constantin Brâncuşi, ocazie care ne prilejuieşte tuturor un remenber, cu revederea  
fotografiilor celor mai cunoscute opere ale maestrului de la HobiŃa. 
Mirel Vanca, aşa după cum ne-a obişnuit, se duce din nou la teatru, iar noi ne 
bucurăm de două ori : aflăm despre ce este vorba în spectacol ,  savurând totodată 
opiniile spirituale de bun gust ale autorului.. 
Cu prezentarea ultimei părŃi a materialului despre posmodernism şi relatarea unei 
întâlniri a lui Emil Hitzig cu un inginer român de aviaŃie, se încheie ediŃia numărului 5 
 
Iunie 2008, nr.6. 
A venit şi vremea instituirii unor reguli minime de conduită a părŃilor : redacŃia 
revistei, pe de o parte şi autorii materialelor, pe de alta. Deci editorialul numărului 6, 
semnat de Radu Gruia şi întitulat DiscuŃie şi reguli se ocupă, motivat, tocmai despre 
acest subiect. Motivat pentru că, potrivit constatărilor redacŃiei şi semnalelor lansate 
în mai multe apariŃii anterioare, se contura ameninŃător „duhul rău” al lipsei de 
interes din partea cititorilor. Aşa dar, articolul introduce şi schimbări ale tematicii 
revistei, cu scopul eliminării unor tabu-uri care au „tronat” până la data respectivă. 
MenŃionez doar unul dintre ele şi anume materialele referitoare la evenimentele 
politice. Sincer să fiu, mie nu mi s-a părut deloc greu să  punem la respect bau-baul 
invocat de Adrian Popa şi să suspendăm anatema asupra subiectului. Am rostit doar 
două cuvinte magice : NU partizanariatului şi militantismului doctrinar! Şi treaba a 
început să funcŃioneze. Ce-i drept, am avut niŃeluş de furcă cu unii autori, dar ce se 
poate face uşor pe lumea asta? Numai că eu am scontat pe o carte câştigătoare : 
inteligenŃa de marcă a autorilor şi cititorilor, adică a noastră dragi colegi. Şi a ieşit 
bine. 
 
Adunătura de mecanici din cuprinsul apariŃiei consemnează prezenŃa-surpriză la 
întâlnirea de joi, a trei personaje insolite : Lena Lvova, Puiu Văleanu şi Mihaela 
Argireanu. Mare plăcere pentru noi şi multe poze pentru ei. Una dintre ele (vezi 
montajul foto Mecanicii în 2008) ne prezintă o imagine impresionantă a lui Puiu 
Văleanu, care , cel puŃin pentru mine, ridică întrebarea : oare nu cumva şi-a greşit 
cariera ?  
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În materialul următor, Cinci probleme majore ale lumii contemporane, autorul Radu 
Mihalcea reuşeste să prefigureze  pentru cititori, marea criză financiară care zguduie 
lumea în prezent. Mărturisesc că atunci cînd l-am citit, am apreciat performanŃa, să-i 
zicem tehnică şi stilistică a autorului. Nu m-am gândit nici-un moment că este, pentru 
noi, o adevărată profeŃie. Pentru mine personal, acest material rămâne cu două 
particularităŃi  de care îmi voi aminti ceva timp : a reprezentat prima apariŃie din 
categoria subiecte politice şi m-a obligat să consider cu seriozitate necesitatea de a 
deveni negociator calificat. 
 
Următoarele două materiale aparŃin lui Mirel Vanca. Coleg bun şi de nădejde. Nu mă 
lasă singur. Facem echipă pe bune, nu pe vorbe. Materialele lui sunt întotdeauna 
plăcute, scrise cu har şi umor. De data aceasta cronica de spectacol are drept obiect o 
piesă a unui autor rus, despre varsta  a treia : Un pensionar fatal . În final, autorul 
inserează  consideraŃii tematice existenŃiale ale unor personalităŃi cunoscute . Apoi, 
tot Mirel Vanca propune şi susŃine cu exemplificări, o eventuală completare a 
titulaturii asociaŃiei cu sintagma Pelin Drinking Team, motivată de preferinŃa sa pentru 
pelinul „fabricat” an de an de Bonelu’. 
 
Ultimul material din apariŃie este consacrat, ca o datorie morală, evocării memoriei 
celui care a fost colegul nostru Dan Onofrei, scris de Radu Stoian. 
 
Iulie 2008, nr. 7. 
„Articol de ziar sau revistă,etc., care exprimă părerea conducerii unei publicaŃii faŃă de o 
problemă importantă actuală”. Este definiŃia din dicŃionar a cuvântului editorial. OK, 
dacă aşa stau lucrurile, apoi problema articolului editorial din apariŃiile lunare este 
rezolvată, începând cu acest număr : în absenŃa unor evenimente deosebite, locul 
editorialului îl va lua rubrica Adunătură de Mecanici! Intr-adevăr , care este 
evenimentul important şi actual din viaŃa asociaŃiei ? Desigur, întâlnirea  din ultima zi 
de joi a lunii. 
 
 Rubrica Opinii, prezintă în continuare materiale grupate pe subiectul crizei mondiale, 
scrise de mai mulŃi autori : Radu Gruia, Emil Hitzig şi Mirel Vanca. Desigur, este 
vorba despre opinii personale şi materiale din presa internaŃională. Un spaŃiu 
cuprinzător este consacrat desfăşurării summit-ului G8 de la Toyako (Japonia), cu 
referiri la participanŃi, declaraŃii, concluzii şi opinii de presă. De asemenea, Emil Hitzig 
şi Mirel Vanca participă la grupaj cu opiniile personale asupra fenomenului. 
 
Urmează obişnuita de acum, cronică de spectacol, de data acesta liric, scris de Mirel 
Vanca, care se declară un afon interesat circumstanŃial în vizionarea spectacolelor de 
operă, operetă şi balet. Asta nu-l împiedică să vadă de mai multe întregul repertoriu al 
teatrelo lirice din Bucureşti ! 
În rubrica Note de călătorie, Radu Gruia revine la Barcelona, oraşul lui Gaudi şi al 
catalanilor. Materialul, cu numeroase imagini foto, se încheie cu prezenarea operei 
celei mai semnificative a lui Gaudi, catedrala Sagrada Familia. 
 
August 2008, nr. 8. 
In locul rubricii consacrate de acum pentru editorial, apare Mini (Moise) şi cele zece 
porunci, autor Radu Gruia, reprezentând de fapt o replică la un material nesemnat, 
trimis la redacŃie, întitulat Decalogul, care enumeră 10 titluri de reguli de conduită 
ale.....redacŃiei revistei ! Uite-aşa ! Parcă exact de asta era mare nevoie ! Este foarte 
probabil că autorul necunoscut a simŃit nevoia să-şi aducă contribuŃia la bunul mers 
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al revistei, omiŃând însă amănuntul (de bun simŃ de-altfel) să se adreseze în prealabil 
redacŃiei, pentru a-i aduce la cunoştiinŃă intenŃiile sale şi a afla opinia celor care se 
ocupă efectiv de editare.  
 
Rubrica Idei inginereşti, consemnează debutul editorial al nou autor, Marian 
Grădişteanu care în primul său articol, Cascada Marmore (Italia) îşi prezintă propria 
idee referitor la soluŃie de valorificare a unei căderi de ape, cunoscută încă din 
antichitate. Instalarea unor hidroturbine de tip semi Kaplan ar putea aduce 
locuitorilor zonei importante economii de energie electrică şi combustibil convenŃional. 
 
Urmează un material semnat Radu Mihalcea, al cărui conŃinut emoŃional şi ştiinŃific 
reprezintă categoric o reuşită a autorului : Omagiu lui Bonelu’ şi fizicii atomice. 
Invocând cu nostalgie vremea căminului de la 303 şi colegi de cameră şi procupări, 
autorul  ne plasează sub auspiciile experimentului de la Cern (ElveŃia), amintindu-şi 
frumos despre pasiunea lui Stănel Bone pentru fizica nucleară. În cadrul astfel creat , 
enumerarea particulelor nucleului de atom şi „aventura” pentru  descoperirea lor 
certă, devine aproape un subiect de roman. 
La rubrica Note de călătorie ,Vasile Gheorghe, recidivist în ale scrisului, ne împăr-
tăşeşte impresiile sale din excursia în Corfu, cu ocazia Paştelui 2008. 
De data aceasta Mirel Vanca a lăsat opera pentru un spectacol mai puŃin romantic, 
dar cu o încăcătură simbolică de mare intensitate, numesc tema lui Don Juan. În 
viziunea unui autor rus (iar ruşii !) Ultima femeie a Seniorului Juan este o piesă 
interesantă, cu un ritm alert şi scene care te Ńin cu „sufletul la gură”. O menŃiune : 
jocul de tip „deus ex machina” ale unui personaj care îşi dezvăluie identitatea reală în 
final, seamănă suspect de mult cu unele obiceiuri sovietice. 
 
Ultimul material                                  e    ,  este  dedicat memoriei lui  Pompilică 
Albu, care ne-a părăsit, după o scurtă dar fatală suferinŃă., în luna iulie 2008. Este 
înserată ultima fotografie a lui Pompilică, luată în 28 februarie 2008, la întâlnirea 
noastră lunară de joi. 
 
Septembrie-Octombrie 2008, nr. 9-10. 
Adunătura de mecanici şi-a reintrat în drepturi ! Este editorial. În august, n-a existat 
de loc pentru că......în iulie nu ne-am întâlnit! Este consemnată venirea toamnei, cu 
ingredientele de rigoare, plus ceva consideraŃii ale autorului care constată că, la 
ultima adunare, oamenii arătau gigea. OK ! 
 
O Scurtă istorie a crizei financiare mondiale, autor cine altul decât Radu Mihalcea, ne 
prezintă concis şi explicit cam despre ce este vorba în propoziŃie. Marea operaŃiune cu 
hârtii de valoare-baloane de săpun-, a făcut ravagii. Băncile de investiŃii, 
„inventatoarele” şi operatoarele sistemului, au reuşit să demandibuleze lumea 
financiară. Îngrijorător este faptul că aparent, unele operaŃiuni bancare încriminate 
pentru criză, continuă. Eu am primit un spam prin care eram asigurat că mi s-a 
aprobat un credit, ce-i drept nu prea important, fără nici-o garanŃie, inclusiv 
imobiliară, fără obligaŃia de aprezenta un document din care să rezulte că beneficiez 
de o sursă de venituri, fără termen precis de rambursare, etc. ! Ce-aş mai putea spune 
? Am rămas cu gura căscată ! 
 
Radu Stoian, în materialul său Puncte de vedere, şi-l prezintă pe al său referitor la 
povestea decalogului. În principiu, este de aceeaşi părere cu redacŃia. 
 

DUMITRU POMPILIU ALBU 
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Radu Gruia este autorul  primei părŃi a unor Note de călătorie, întitulată Periplu 
israelian , cuprinzând impresii şi fotografii ale unui itinerar prin Ierusalim, ocazionat 
de vizita sa în Israel, la invitaŃia lui Ozy. Acestă primă parte descrie vizita la Sfântul 
Mormânt. 
 
Din nou Radu Stoian scrie, de data aceasta, despre aventura gorjană a mecanicilor, 
care între 19-21 septembrie au fost „oaspeŃii” lui Şoşo Simescu la Tg. Jiu. A fost, de 
fapt, adunătura de maecanici a lunii septembrie. Unul dintre momentele cela mai 
apreciate, a fost prestaŃia de aproape o noapte a unei formaŃii de lăutari profesionişti 
din Comuna Tismana. Faptul este ilustrat cxorespuzător în fotocronica din finalul 
articolului, realizată de Radu Gruia. 
 
Mirel Vanca, totdeauna prezent, găseşte prilejul să-şi demonstreze public o latură de 
caracter pe care subsemnatul o asemuieşte cu puritanismul quaker-ilor din sec.16-17: 
scrie o relatare a călătoriei cu maşina subsemnatului, de la Bucureşti la Arcani-Gorj şi 
retur. Ocazie cu care „mă dă’n stambă” cum zic românii pentru că merg prea repede 
şi, zice el, imprudent. 
 
Emil Hitzig scrie Povestea unui Profet :Moise şi »codul scris«, piatra de temelie a 
vechiului testament, o adevărată lecŃie din istoria multimilenară a poporului evreu şi a 
eroului legendar Moise, care a primit tablele legii de la Dumnezeu şi le-a dat evreilor  
după ce i-a scos din sclavia egiptenilor. 
 
Ferparele colegilor                                       şi                                  care ne-au părăsit 
la 7 şi respectiv 21 octombrie 2008, încheie ediŃia numărului.  
 
Noiembrie 2008, nr. 11. 
Pe prima pagină găsim Adunătura de mecanici la locul său, cu o nouă evaluare a 
fenomenului „Joia dulce”, pe marginea  mai vechei întrebări de ce unii participă şi alŃii 
nu. După ce aminteşte de pericolul pietrificării sufletului, ca un fel anatemă, autorul 
este de părere că aşa ceva nu se petrece cu mecanicii ’61. Se consemnează o nouă 
apariŃie a Lenei cu Puiu Văleanu, aflaŃi şi de data aceasta la Bucureşti.  
 
Rubrica Opinii cuprinde un subiect fierbinte, la data respectivă : alegerile americane. 
Văzute din Chicago de către Radu Mihalcea Ńi din Tel Aviv de către Emil Hitzig. Cei doi 
autori au scris la invitaŃia redacŃiei, care le mulŃumeşte pentru că au răspuns 
solicitării transmise. Punctele de vedere nu corespund, părerile fiind diferite  datoriră 
simpatiilor politice  ale celor doi. Dar pentru noi, ambele materiale sunt interesante 
pentru ideile pe care le lansează. În ultimă instanŃă, asta şi vroiam. 
Radu Mihalcea îşi afirmă în materialul următor Respect, recunoaştere, delicateŃă şi 
consecvenŃă, opimia personală în legătură ce cele 10 porunci ale revistei. Materialul a 
fost scris tot la solicitarea redacŃiei, adresată tuturor cititorilor, de a-şi spune părerea 
despre subiect. 
 
Partea a 2-a a Periplului isrealian, autor Radu Gruia, continuă descrierea vizitei la 
Sfântul Mormânt, urmată la Muntele Măslinilor, Universitatea Mormonă, Biserica 
Tuturor NaŃiunilor şi Grădina Ghetsimani. Sunt înserate câteva fotografii reuşite ale 
panoramei Oraşului Vechi, văzut de pe Muntele Măslinilor, din cartierul arab. 
În directă legătură, dacă pot să spun aşa, se află următorul material intitulat Gânduri 
la vizita unui coleg,scris de Ozy Ioil, referitor la timpul petrecut în Israel cu familia 
Gruia. 

ANATOLIE PRONOVICI ILIE (PUIU) IANCU         
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Neobositul Mirel Vanca, se duce de astă dată la un concert simfonic, la Ateneul 
român, proaspăt renovat. Se adresează nepoŃilor, cu îndemnul NepoŃi, duceŃi-vă bunicii 
la cocerte ! Foarte atrăgător. În Post Scriptum, dă şi semnează o declaraŃie, supărat 
rău pe sine însuşi pentru aricolul cu Raliul....Lasă  Mirele, tu să fii sănătos ! 
 
Reapare, după o absenŃă îndelungată din paginile revistei, un autor apreciat ! GhiciŃi 
cine ...... Nicu Suruceanu în persoană ! Acum vine cu relatarea  călătoriei lui în 
Bolivia. Cu multe poze frumoase şi .... peripeŃii adevărate. Absolut impresionant.  
Probabil că nu numai eu,  dar şi aceia dintre voi care ŃineŃi la el – sunt convins că 
sunteŃi mulŃi – am Ńinut să-i adresăm un îndemn la prudenŃă. A riscat mult, dar cu 
ajutorul lui Dumnezeu, totul s-a terminat cu bine. 
 
Decembrie 2008, nr. 12. 
Cuprins. Retro’ 2008    Radu Gruia 
              Rânduri şi gânduri ale colegilor    Vasile Gheorghe, Dan Mihălcescu, Mirel    
                                                              Vanca, Ozy Ioil, Emil Hitzig, Emil Olaru, 
                                                              Puiu Văleanu. 
             La mulŃi ani celor născuŃi în ianuarie ! 
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                        RÂNDURI ŞI GÂNDURI ALE COLEGILOR 
 
Vasile Gheorghe :                   Multumesc DOAMNE ! 
 

Pentru mine anul 2008 a fost un an bun. Am mai trait inca un an –al patrulea- 
de la greaua operatie a colonului.Multumesc lui Dumnezeu ca mi-a dat putere si m-a 
ajutat sa ma bucur de familie si prieteni, sa admir frumusetile naturii si sa fiu fericit. 

Am fost un rasfatat al colegilor, fiind inconjurat cu multa dragoste si caldura si 
avand si norocul sa particip la multe intalniri si actiuni comune incepand cu prima zi 
a anului 2008 -revelionul  din Bulgaria-sarbatoarea Pastelui din Grecia-insula Corfu- 
adunarea generala a asociatiei din luna mai de la Eforie Nord , sarbatorirea zilei mele 
de nastere -27 Noiembrie –la intalnirea de la Select si continuind cu Revelionul 2009 
de la Eforie pe care il voi sarbatori din nou cu colegii. 

Cred ca voi realiza un record : sa mi se cante de catre colegi “La multi ani!” de 
trei ori : de Sf. Vasile, de 27 Noiembrie si din nou de Sf. Vasile. 

Anul 2009 il astept cu incredere si speranta de mai bine , avand marea dorinta 
de a implini varsta de 70 de ani, la fel ca majoritatea colegilor nascuti in 1939. Sunt 
constient ca 70 de ani este o varsta mare si ca timpul pe care il mai avem in fata se tot 
scurteaza , asa ca nu ne ramane decat sa-l traim cat mai frumos si cat mai plin. 
Parafrazand un personaj dintr-o piesa de teatru scrisa de colega noastra Corina Firuta 
as incheia spunand “daca am putea masura timpul in intensitate…” 
          Asa sa ne ajute Dumnezeu! 
 
Dan Mihălcescu                                Gulie  
 
Iti scrie Mihalcescu Dan                          Sa-ti dea sange-n…..vine! 
Colegul tau de an                                    Sa-ti iubesti nevasta des 
Fost student golan !                                (Ca n-ai altceva de ales). 
La anul sa-ti plimbi Loganul                    Sa n-ai stress 
Unde mergi cu gandul                             Si transmite-i Doamnei tale 
Pe tot pamantul                                      Ca eu tin cu PNL-ul, 
Sa scapi de criza ,                                   Si desi  se duc la vale 
Sa n-ai nevoie de viza.                             Nu votez cu PSD-ul 
Sfantul Nicolae                                        Emilia si Dan Mihalcescu               . 
                                                           
Mirel Vanca                             Balada sarmalei. 
 

Vis inaripat al verzei ce-l avu cat a durat 
Somnul lung metamorfozic in butoiul de murat... 
Potpuriu de porc si vaca, simfonia tocaturii, 
Imn de lauda al mancarii inaltat in cerul gurii. 
  
O cocheta care-si scalda trupu-n sos si in smantana 
Şi se-nfasoara in varza ca in valuri de cadana. 
O abila diplomata ce-a-ncheiat o stransa liga 
C-o bardaca de vin rosu si-un ceaun de mamaliga. 
  
Oponenta din principiu si un strasnic adversar 
Pentru tot ce este dieta sau regim alimentar. 
Un buchet de mirodenii, o frivola parfumata 
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Ce te-mbie cu mirosuri de slanina afumata. 
  
Locatara principala tine-n spatiu tolerate 
Perle de piper picante, boabe de orez umflate. 
O prozaica-innascuta, cum s-o prinzi in prozodie 
Ca de cand, de cand e lumea, porcul n-a citit o 
poezie. 
  
Un aducator de sete, de bei vinul cu ocaua. 
Iata-n cateva cuvinte cum s-ar defini sarmaua.... 
 

 Ozy Ioil                                 INSEMNARI  DIN  IERUSALIM 
 
Ultimele evenimente culturale din Ierusalim m-au determinat sa doresc a vi le relata. 
Deci ,in luna Octombrie-Noiembrie a.c au avut loc in Ierusalim doua evenimente 
culturale de inalta valoare. 

1- Primul eveniment a fost prilejuit de o intalnire cu poeta ANA BLANDIANA si cu 
sotul ei scriitorul ROMULUS RUSAN. Intalnirea a avut loc in biblioteca arhivei 
de film a Cinematecii in prezenta unui public numeros. Merite deosebite in 
organizarea intalnirii precum si a tot ceea ce este legat de strangerea legaturilor 
culturale cu Romania in Ierusalim revin prietenului meu vechi Costel Safirman 
si Dr. Leon Volovici cei care au infintat Cercul Cultural Roman in Ierusalim  si 
depun  mult suflet in activitatea lui, invitati fiind reprezentati de seama ai 
culturii romanesti. Consemnarea acestor intalniri a fost inregistrata in doua 
volume déjà aparute INTALNIRI LA IERUSALIM. 
Prezenta ANEI BLANDIANA a fost de data asta legata  de aparitia in limba ivrit a 
unui volum de versuri ale poetei in traducerea poetilor israelieni SHAUL 
CARMEL si MOSHE GRANOT. S-au citit versuri din volum,precum: Totul,Ar 
trebui, Cadere,Pereche,Darul,Sirul,etc. Citirea poeziilor s-a facut in romaneste 
de catre poeta cu darul ei de interpretare deosebit si alternativ de catre autorii 
traducerii. Am avut posibilitatea sa remarc calitatea traducerii. 
Publicul a savurat recitariile care au avut un moment de mare emotie oferit de 
poetul israelian  ERAN SELA care a recitat o poezie a poetei transcrisa de el si 
pastrata de aproape 30 de ani. 
In continuare a fost prezentat scriitorul ROMULUS RUSAN care ne-a vorbit 
despre activitatea d-sale si  a sotiei , ANA BLANDIANA,legata de proiectul 
inceput acum 15 ani,proiect care a avut ca scop transformarea fostei inchisori 
de la Sighet intr-un MUZEU MEMORIAL AL VICTIMELOR COMUNISMULUI SI 
AL REZISTENTEI.  
In acest muzeu au loc vizite scolare organizate,vizite de turisti,se organizeaza 
cursuri de vara,etc.S-a pus intrebarea daca : MEMORIA POATE FI INVATATA? 
ANA BLANDIANA afirma ca “memoria trebuie sa fie un drum nu numai spre 
trecut ,ci deasemeni spre viitor”. In acel moment am fost  perfect de acord cu ce 
s-a spus  deoarece si eu gandesc ca : trebuie invatat trecutul,chiar daca uneori 
nu-i frumos,trebuiesc trase concluziile  necesare, prezentate noii generatii ,daca 
vrem ca viitorul sa fie mai frumos si a nu  repeta greseliile trecutului. 
Cuvintele calde de apreciere auzite de la public au aratat necesitatea unor 
asemenea intalniri. 

2- Alt eveniment cultural de inalta tinuta a fost organizarea RETROSPECTIVEI 
     FILMULUI ROMANESC de catre Institul Cultural Roman in colaborare cu 
     Cinematecile din Ierusalim, Tel Aviv si Haifa. 
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          Am fost onorati de prezenta regizorilor de film: Elisabeta Bostan,Laurentiu      
          Damian,Iosif Demian, Cristian Mungiu,Dan Pita,Copel Moscu, Hanno Hofer, 
          a cunoscutelor critice si istorice de film Cristina Corciovescu,Magda    
          Mihailescu,Ioana Blaga precum si tanara artista de film Anamaria Marica. 
          Amintesc ca aceasta actrita a fost protagonista filmului “4 luni,3 saptamani si 
         doua zile”,film care in regia tanarului regizor Cristian Mungiu a castigat la 
Berlin in  2007 marele premiu international GOLDEN PALM (Palmierul de aur) iar   
actrita a fost nominalizata ca fiind candidata la premiul de “ Cea mai buna actrita 
europeana” dupa ce in prealabil primise la Stockholm titlul de “cea mai buna actrita”. 
Deci puteti intelege ca sant mandru de onoarea pe care mi-a facut-o actrita atunci 
cand a acceptat sa se fotografieze cu mine.(document alaturat). 
Masa rotunda organizata cu distinsii oaspeti a dezbatut un subiect contoversat : 
“ Daca valul nou al regizorilor tineri s-a nascut pe un teren sterp sau este 
continuoarea traditiei  cinematografiei vechi  romanesti?”Dezbaterea a fost 
furtunoasa,pareriile au fost impartite si deci nu s-a ajuns la o parere unanima. 
In cadrul festivalului s-au prezentat cele mai bune 10 filme din toate timpurile alese 
de o comisie de specialitate ,precum si alte filme bine cunoscute. 
In TOPUL celor 10 au fost alese : 
 
Reconstituirea( Lucian Pintilie 1970) ; Padurea spanzuratilor( Liviu Ciulei 1964) ; 
Moartea  d-lui Lazarescu( Cristi Puiu 2005) ; 4 luni, 3 saptamani si 2 zile (Cristian 
Mungiu 2007) ; Secvente (Alexandru Tatos 1982) ;Nunta de piatra (Mircea Veroiu, Dan 
Pita 1971) ; Moara cu noroc (Victor Iliu 1056) ; 12.08 La Est de Bucuresti ( Corneliu 
Porumboiu 2006) ; Control de sunet (Mircea Daneliuc 1980) ; Croaziera( Mircea 
Daneliuc 1981)    

 
Suplimentar s-au prezentat filmele :Occident ( 
Cristian Mungiu) ,Zapping (Cristian Mungiu ), 
Lacrimi de fata(Liviu Ciulei), Clownii (Elisabeta 
Bostan),Meandre( Mircea Saucan),etc.Oaspetii si 
filmele lor au fost primiti cu caldura . Au fost si 
cazuri in care  unele subtilitati legate de aspecte 
locale,romanesti, au fost clarificate la sfarsitul 
proiectarii filmului de catre oaspeti.S-a apreciat 
munca imensa depusa pentru aducerea in tara a 
unui numar atat de mare de filme. 
Fara discutie retrospectiva filmului romanesc a 

reprezentat un moment important pentru israelienii vorbitori de limba romana ( si nu 
numai) care s-au putut mandri cu ceea  ce s-a creiat si se creiaza in cinematografia 
tarii in care s-au nascut.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Ozy şi Anamaria Marica 
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 Emil Hitzig            TEMPLUL – ISTORIA UNUI LACAS DE RUGACIUNE 
 Primul templu a fost construit de regele Solomon timp de zece ani in sec. 10 
B.C.culminind in anul 960 B.C. El a fost centrul vechiului Iudaism ,al credintei 
evreesti.Acest templu a fost distrus de babilonieni, condusi de Nabucodonosor, in anul 
586B.C., iar evreii au fost dusi ca sclavi in Babilon.Odata cu prabusirea imperiului 
Babilonean si crearea imperiului Persan,evreii s-au intors in tara lor iar imparatul 
Cyrus cel mare a aprobat reconstruirea templului iar Darius cel mare a ratificat 
actul.In anul1948 Harry Truman (presedintele U.S.A.) a decis sa recunoasca statul 
Israel proaspat declarat, spunimd ca ia exemplul lui…Cyrus! 
Constructia a inceput in anul 537B.C. si s-a incheiat in 516B.C. 
Cinci secole mai tarziu al doilea templu a fost renovat de Herod(Irod) cel mare in anul 
19 B.C. In anul 70,era noastra, el avea sa fie distrus din nou, de data asta , de 
armatele romane ale lui TITUS. 
Caderea templului a fost imortalizata in partea interioara a arcului de triumf al lui 
TITUS.Nici azi Vaticanul nu permite vizitarea pivnitelor sale unde se pare ca-i 

depozitat sfesnicul cu 7 
brate, jefuit din templu. 
  
In secolul 7 era noastra 
cuceritorii arabi ,creind a 
treia religie monoteista 
,au construit cele doua 
moschei pe ruinele 
templului evreesc. 
Perioada   Helenistica 
(Greaca) Perioada elenista 
in istoria evreeiasca a 
inceput in anul 332 B.C. 
cind Alexandru cel Mare 

(Makedon) a cucerit Persia.Dupa moartea sa ,in 323 B.C., imperiul  a fost impartit 
intre generalii sai. 
La inceput Iudeea a fost a administrata de egipteanul-helenist Ptolomeu ,dar in anul 
198 B.C. imperiul Seleucid (Sirian-Elenistic) sub Antiochus al III lea, a pus stapanire 
pe Iudeea. 
HANUCA-Istoria unei revolte. 
In jurul anului 200 B.C. Evreii traiau ca un popor autonom in „tara lui ISRAEL“ 
denumita si IUDEEA, care in acel timp era controlata de regele Seleucid al Siriei.Evreii 
plateau impozite si acceptau autoritatea legala a Siriei,ei fiind liberi sa-si pastreze 
obiceiurile religioase,sa-si pastreze locurile de munca si sa practice comertul.In anul 
175 B.C. Antiochus al IV lea a urcat pe tronul Seleucid. 
Una din primele sale masuri a fost jefuirea templului si apoi scoaterea sa in afara legii 
In anul 167 B.C. Antiochus a ordonat instalarea unui altar al lui ZEUS devenind apoi 
un loc de practica a religiei Helene unde se sacrifricau porci.Antiochus a facut o 
“major miscalculation “ provocind o revolta uriasa. 
Mattathias,un preot evreu si cei 5 fii ai sai :Iochanan, Simeon,Elazar,Ionathan si 
Iehuda au condus o revolta impotriva lui Antiochus.Iehuda a devenit cunoscut 
ca:Iehuda Ha Maccabi (Iehuda Ciocanul) 
In anul 723 era noastra ,un alt “ciocanar”,Carol Martell i-a batut pe arabi care 
trecusera Pirineii, la Poiters si la Tours ,salvind Europa de invazia araba musulmana.  
In 166 B.C. Mattathias a murit si Iehuda i-a luat locul. 
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In 165 B.C. revolta evreeiasca contra monarhiei Seleucide a invins iar templul a 
fost eliberat ,curatat, un nou altar a fost instalat in locul celui pingarit si 
redeschis pentru evrei.A fost ultimul razboi cistigat de evrei pina la razboiul de 6 
zile din anul 1967 cind Ierusalimul a fost reintregit impreuna cu ceeaca a ramas 
din Templu.Si aci legenda povesteste: A fost necesar ulei de maslini pentru a arde 
in sfesnicul cu 7 brate in fiecare noapte in timpul restaurarii.Este sfesnicul prezentat 
pe arcul de triumf al lui TitusDesi era ulei doar pentru o noapte el a iluminat(ars) 8 
zile,timpul necesar pentru a prepara ulei proaspat pentru sfesnic. 
Un festival de 8 zile se serbeaza de atunci pentru a comemora acest miracol. 
De atunci exista pe linga sfesnicul cu 7 brate care simbolizeaza cele 7 zile necesare lui 
Dzeu. pentru creearea lumii si sfesnicul cu 8 brate pentru a comemora si a aprinde 
cite o lumanare in cele 8 zile ale sarbatorii de HANUCA. 
Hanuca vine dela verbul ebraic: a restaura. 
Numarul 8 are o deosebita semnificatie in religia evreeiasca,reprezentin transcendenta 
si rolul special al poporului evreu in istoria umana. 
7 este numarul zilelor de creatie a cosmosului material si al planetelor clasice. 
8 este un pas dincolo de 7 reprezentind infinitul. 
Intrucit festivalul celor 8 zile,mentionat mai sus,conform legii evreesti,este numai 
pentru evrei, ca si ritul circumciziei care aduce pe evrei in paza lui Dzeu  si conventia 
lui Avram si este operat in a 8a zi dela nastere. 
Cele 8 zile de Hanuca(care celebreaza victoria moralei monoteiste asupra 
“umanismului” helenistic) au o importanta simbolica pentru crezul evreesc. 
Bratul central al sfesnicului(al 9 lea!) nu se socoteste, caci are rolul uzual al 
lumanarii dela care se aprind pe rind cele 8 lumanari. 
Astazi evreii aprind a patra lumanare de Hanuca                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                           
                                            
                Astazi seara lumea  crestina sarbatoreste Craciunul.                       
                                     Este sarbatoarea sperantei si a impacarii              
Emil Hitzig si familia sa ureaza intregii asociatii MECANICI”61 sarbatori 
fericite,un Craciun si un an nou in care sa se implineasca toate sperantele.  
     
 
 



 
 

                   Foaie de suflet lunarå a AsociaŃiei „PromoŃia’61 MECANICÅ“ 
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Emil Olaru                             ZĂPADĂ LA LAS VEGAS 
  
 
  

  

 
                                                              
 
                                                           
                                            
 

  

 

 

--- 
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Puiu Văleanu                     FELICITARE DE DEPARTE ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   
 
LA MULłI ANI CELOR NĂSCUłI ÎN IANUARIE ! 

 
DAN NICOLESCU         6,1940 
 
MIRCEA ZAINEA         7,1939 
 
ILIE VÂLCEANU        18,1938 
 
GHEORGHE CALEA   21,1931 
 
ERMIL VĂLEANU       24,1939 
 
BELA GYORFFI         28,1935 
 
ION PELOIU              29,1935 


