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MARȚI.......

Scris de Radu GRUIA

......26 martie 2013 ! Încă o marți....
şi încă una, că de...avem de unde! Este
adevărat că nu trebiue să facem economie
la marţi ! (sau joi sau altă zi a săptămânii
calendarului ) Oricum sunt numai şapte dar cred că,
valorificabile în scopul pe care ni-l propunem, sunt
numai şase. Că, de, a şaptea nu ne aparţine: este ziua
de odihnă a Creatorului, nu-i aşa ?
Despre această marţi cred că este suficient să
menţionez că ne-a blagoslovit cu ...un „pui” de viscol
tardiv şi - de asemenea – a înregistrat, poate şi datorită
acestui detaliu meteo, o prezenţă numerică mai puţin
semnificativă a „mecanicilor”....
Au participat :
Florin DRĂGĂNESCU, Constantin DUMITRU,
Gabi şi Vali GHEORGHE, Marian GRĂDIŞTEANU,
Ileana şi Radu GRUIA, Constantin MARIN, Rodica
NICOLESCU, Nina OLARU, Adrian POPA, Ionel
STĂNESCU, Maria APOSTOLESCU şi Radu STOIAN,
Anda şi Dan ŞTEFĂNESCU, Ani şi Mirel VANCA, Mircea
ZAINEA

Hm... Viscol ?
Poate p’afară !
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De >50 de ani îi tot „merge” gura !

Financial Dpt.

De >50 de ani îi tot „umblă” mintea !

Socializing with staff !
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Ipostază de circumstanţă !

Simţ civic !

Ileana şi Dănuţ-Fantoma !

Zâmbet VS Resemnare !
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Dom’ Profesor Florin !

Chapeau basx, cher Messieurs !

A bit of politics !
Between us, just for fun !

Rodicuţa N
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Jorj G

Ionel S
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Salvador Dali şi
Georges Lacombe
Sursa: MECANICII’61, #4/79, aprilie 2013 EE Scris de Nicu SURUCEANU
Centre Pompidou – Salvador Dali
(1904-89). La mai mult de 30 de ani de
la marea retrospectivă organizată în
aceeaşi sală, artistul care se autoproclamase « divin » şi « genial » este din
nou prezentat publicului. Dali este una
din marile şi cele mai populare figuri ale istoriei artei
moderne, unul dintre artiştii cei mai controversaţi,
criticat pentru adevarata artă cu care îsi construieste o
faţadă de perfect cabotin, gustul pentru bani, cât şi
pentru luări de poziţii provocatoare.
Pictor dotat cu o imaginaţie debordantă şi o tehnică impecabilă, Dali
este cunoscut mai ales pentru tablourile suprarealiste din anii 1930 şi
apariţiile la televiziune, unde şi-a construit un personaj, pe care şi l-a pus în
scenă, privitorului fiindu-i uneori greu să-şi dea seama dacă vorbeşte serios,
simulează, improvizează, delirează.
In politică, Dali a trecut în decursul timpului de la un fel de anarhismcomunism până la franchism, derutându-i pe toţi.Expoziţia reuneste 120 de
tablouri, desene, obiecte, proiecte, documente de arhive şi filme.

Autoportret cu gât rafaelesc

Halucinaţie parţială.
Sase imagini ale lui Lenin pe un pian

Studiu pt «Mierea e mai dulce ca sângele»

Persistenţa memoriei
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Wilhelm Tell

Academie neocubistă

Spectrul sexappeal-ului

Birocrat mediu atmosfero-cefal, în
atitudine de mulgere a laptelui
unei harpe craniene
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Metamorfoza narcisei

Canibalism de toamnă

Cadaquès, văzut din turnul de la
Capul Creus

Copil geopolitic observând
naşterea omului nou

Pieta

Presimţirea războiului
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Musée Maurice Denis – Georges Lacombe (18681916). Artistul s-a născut la Versailles într-o familie
înstărită şi cu preocupări în domeniul artelor : tatăl său,
fost secretar al lui Lamartine, se ocupa cu sculptura în
lemn, iar mama sa picta şi grava cu talent.
Familia şi şcoala îi fac o educaţie religioasă foarte
strictă, care-l transformă într-un anti-clerical convins.
La Academie întâlneşte pictori ca Sérusier şi
Ranson, care-l introduc în grupul Nabi. Incepe să
sculpteze lemnul.
Expune cinci tablouri la Salonul Independenţilor, însă situaţia
materială bună ţinându-l la adăpost de nevoi, nu a încercat niciodată să-şi
vândă lucrările.
Işi datorează celebritatea unor foarte frumoase tablouri de factură
deseori japonizantă, cu peisaje de la malul mării şi din păduri.

Toamna, strânsul castanelor

Mama pictorului

Marea galbenă

Dl. Albert Hepp
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Vâslaşe bretone

Amurg în pădure

Valul verde

Vârstele anotimpurilor

Trei bretone

Valul violet
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Sursa: MECANICII’61, Anul 9, # 4/79, aprilie 2013
EE

SAINT GERMAIN EN LAYE. Palatul

Radu GRUIA
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VERSAILLES. Magazinul de flori al complexului comercial Truffaut
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PARIS. Grădina Luxenbourg
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PARIS. Grădina Luxembourg. Faţada clădirii Senatului francez.
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PARIS. Demonstraţie de protest împotriva adoptării legii „Mariage pour tous”

17

Foaie de suflet lunară a Asociaţiei „Promoţia ’61 MECANICĂ“

PARIS. Panteonul

Grup statuar închinat gloriei generalilor revoluţiei
franceze
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PARIS. Panteonul. Sala principală
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PARIS. Frontispiciul Panteonului
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PARIS. Primăria celui de al V-lea arondisment
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MADRID. Plaza del Sol

MADRID: Plaza d’Espagña
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MADRID. Demonstraţie sindicală în Plaza del Sol
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MADRID. Plaza d’Espagña. Monumentul dedicat celebrei opere a lui Miguel Cervantes
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MADRID. Plaza Mayor. Statuia eqvestră a regelui Filip III
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MADRID. Plaza Mayor. Frescele murale restaurate în 1881.
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În vizită prin parcuri
naţionale americane
- martie 2013 Sursa: MECANICII’61, Anul 9, #4/79, aprilie 2013 EE Scris de Nicu SURUCEANU
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GRUPAJ REALIZAT DE

ADRIAN POPA
Sursa: MECANICII’61, Anul 9, # 4/79, aprilie 2013 EE

Mesaj către colegi

Un apel telefonic de la Sile Aleşincu
Pe la sfârşitul lui martie, am primit – pe seară – un telefon. Când am
răspuns, de la capătul celălalt al firului aud :
„Bună dimineaţa ! Ştii cu cine vorbeşti ?”
Trebuia să mă gândesc la o diferenţă mare de fus orar, dar .....
Era Sile Aleşincu. După întrebările de politeţe despre mine şi colegi,
„m-a certat” că ne-am mutat de la Select şi el nu ştie.
Un coleg de facultate, care a terminat Mecanica cu doi ani după el –
informat de Sile – ne-a căutat la Select, voind să ni se alăture.
L-am pus la curent pe Sile Aleşincu despre noua locaţie (adresă,
mijloace de transport) şi despre dată, adică ultima marţi din lună în loc de
joi.
Sile m-a rugat să transmit – acum în prag de sărbători – tuturor
colegelor şi colegilor, urările de bine cuvenite şi că îi e dor de noi, ceeace îl
va determina ca până în toamnă să ajungă în ţară şi să fie prezent la o
întâlnire de-a noastră (acum are toate datele).
Apariţii din ceaţă

Vă amintiţi de Ceaca ?
Modest din fire, îmi asum descoperirea unui coleg din primii ani de
facultate, pierdut în ceaţă (adică nu mai ştiam nimic despre el), pe numele
lui Radu Cernica – zis Ceaca, aşa cum - cu ani în urmă - m-am lăudat (cred
că pe merit) cu descoperirea la antipozi a regretatului nostru coleg Ion
Argireanu.
Verificând zilele trecute ce a mai intrat pe e-mail, am găsit transmise
de Anda Ştefănescu, prin transfer de la Lucică Georgescu nişte „teste
inteligente”, pe care le primise de la unul Radu Cernica. M-a izbit
coincidenţa de nume şi ca să-mi astâmpăr curiozitatea, l-am interpelat prin
e-mail (în 3 aprilie 2013) :
Dragă Domnule Radu Cernica,
Mă adresez conform protocolului pentru că nu ştiu dacă dumneavoastră
sunteţi colegul meu din primii ani de facultate, că dacă aşa ar sta lucrurile, ţiaş fi spus „Dragă Radule”. Eu sper să fie aşa, pentru că altfel de ce ai fi dat
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un email la ăştia din asociaţia „Mecanicii ’61” (Promoţia 1961 Mecanică).
Continuăm „conversaţia” după ce-mi dai un semn, explicându-mi dacă tu eşti
„Ceaca”.
Prompt (pe 5 aprilie a.c.) a venit şi răspunsul :
„Dragă colega, eu sunt acela, dă-l dracului de protocol !
Cum m-ai dibuit ? Tu unde te afli şi ce-nvârteşti ?
Nu te-am văzut pe la întâlnirile cu ceilalţi moşi,, adică colegi am vrut să zic.
Abia acum te-am văzut pentru că momentan mă uit cam rar pe net
având un ciubuc de executat.”
Ei bine, Ceaca era o figură. Imi amintesc că în iernile cele mai geroase,
el – băiat robust, bine făcut, cu ceva osânză protectoare – venea îmbrăcat în
cămaşă la facultate. Când noi îl întrebam îngrijoraţi : „Nu ţi-e frig în ţinuta
asta ?”, el răspundea la modul cel mai serios : „A, nu ! Că am şi maiou”.
Bun prieten cu Adrian Borcescu (tot coleg de-al nostru din primii ani),
locuiau pe undeva prin Drumul Sării, fiind vecini cu Puiu Iancu. O
„înfiaseră” pe Rodica Nicolescu, pe care o plimbau pe la ceaiuri şi revelioane,
o duceau pe munte (precum în vacanţa de iarnă din anul II) etc.
Dar stop aducerilor aminte ! Mai bine să povestească împricinaţii !
Bine ai venit acasă Ceaca ! Sper să citeşti revista noastră. De acum îţi
avem adresa de mail : radu.cernica@gmail.com.

Mult aşteptatele ecouri
Am sperat – după ce în numărul din octombrie al „foii noastre de
suflet”, care a găzduit jurnalul / reportaj al agapei noastre semicentenare,
nu am avut a publica niciun „ecou” din partea participanţilor şi nu numai –
că după ce amintirile se vor sedimenta (adică după ce va mai trece ceva
timp) vom avea şi reacţii de-ale colegilor (prezenţi la toate momentele
evenimentului, sau doar „trecători” prin amfiteatrul întâlnirii noastre,
bănuind noi că şi pe aceştia i-a încercat oarece sentimente de colegialitate şi
prietenie).Dar a apărut şi numărul revistei MECANICII ’61 pe noembrie şi
din nou, nimic !
Am realizat atunci că a uita nu este numai omeneşte, dar este mai
cu seamă bătrâneşte. La puţinul timp disponibil pe care-l avem noi
pensionarii, numai de a ne da cu părerea la revistă nu ne arde !
Dacă mi-am auto-mângâiat dezamăgirea, n-am reuşit să-mi potolesc
durerea exprimată – ca o premoniţie – în Monografia promoţiei ’61
MECANICĂ în prezentarea „foii noastre de suflet” (pag. 263), când spuneam
că „puţini o citesc, . . . .pe mulţi nici nu-i interesează . . .”. Ei bine,
extrapolez – cu grad mare de certitudine – cele de mai sus şi la monografia
promoţiei.
Fiindcă altfel n-ar fi posibil ca la atâtea provocări lansate (ziceţi-le
propuneri de iniţiative ale unor acţiuni colegiale colective) în „cartea roşie”
(vol. III al monografiei) să nu se exprime niciun punct de vedere : de la „E o
stupizenie !” până la „Merită să încercăm. Uite ce şi cum propun să facem !”
Liniştea deplină după lectura cărţii (dacă a existat aşa ceva) se traduce doar
prin : „nu mă interesează !”
Şi pentru a nu se crede că filozofez nefondat, încerc să inventariez
câteva dintre provocările despre care aminteam.
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Încă dintru început (în „Cuvânt înainte” la pag. 9), avansam (destul de
timid, e adevărat) ideea editării unei integrale a Monografiei promoţiei ’61
MECANICĂ pe baza celor trei publicate deja (2001, 2006, 2011); se
subînţelege că ar fi o treabă ce n-ar trebui amânată prea mult, nici măcar
până la proxima agapă cincinală, datorită timpului care fuge şi mătură. Aţi
auzit vreo reacţie („stupizenie !” sau „bună idee !”)) la această propunere ?!
În introducerea la capitolul „Panteonul dascălilor noştri” (pag. 15),
exemplificam unele absenţe de rememorare a unor figuri de profesori ca
Elena Murgulescu, Andrei Popovici, Mihai Popov, Augustin Petre, Gheorghe
Eliade. Nu pot să cred că nu avem colegi (mai ales dintre cadrele didactice
universitare) care să nu aibă posibilitatea – fie şi prin cunoştinţe
intermediare – culegerii unor informaţii măcar despre unul din cei
exemplificaţi. Dar „ce ne interesează ?” Aţi auzit de vreo ofertă ?
În introducerea la capitolul „Noi despre......NOI”, la pag. 59, ne
scuzam că dintre micro-C.V.-urile tip Who is who intenţionate, publicam
doar „pe cele care au binevoit a ni le trimite absolvenţii”. S-a văzut în revista
MECANICII ’61 pe octombrie, că publicăm în completare CV-uri ce lipsesc
din monografie. Aşteptăm în continuare CV-uri tardive, cel puţin de la cei
care ne-au făcut onoarea de a fi prezenţi măcar la strigarea catalogului
(Valeriu Matache, Şerban Teodorescu, Dumitru Mirea, Mihai Cucu Dogaru).
În mod similar cu lipsurile din prezentările profesorilor, în capitolul
„IN MEMORIAM” (paginile 191 – 220), se poate observa – la o lectură atentă
– că pentru unii colegi, al căror nume – când îl amintim – îl însoţim de
„Dumnezeu să îl odihnească în pace !”, nu avem nici o referinţă, aşa cum
sunt : Matilda (Puşa) Pascu – Ilie, Neron Popescu, Mihai Valeriu Iordache,
Anatolie Pronovici, Mihai Paraschivescu, Zaharia Ciorecan, Vasile Negrea,
Horia Păicuţiu, Ion Peloiu, Corneliu Nicolae Popescu, Ştefan Ticuşan. La fel,
nu credem că, dovedind puţin interes şi preocupare, nu putem umple din
aceste goluri de informaţie ale monografiei promoţiei noastre.
De precizat că materialele primite de la dumneavoastră nu vor aştepta
apariţia unei noi ediţii a monografiei promoţiei, ci vor fi valorificate
publicistic în paginile revistei noastre MECANICII ’61. Deci puteţi trimite şi
mâine „complemente” la istoria promoţiei 1961 a facultăţii de Mecanică.
În fine, în prezentarea colecţiei „foii noastre de suflet”, revista
„MECANICII ’61 – POLIBUC”, la pag. 262, mai avansam o idee „năstruşnică”
(după unii) : să publicăm în volum, materiale - legate tematic – apărute în
diverse numere ale acesteia (de la primul până la cel mai recent) şi visam
acolo (ce frumos ar fi !), la colectivul de autori să stea scris „Colegi ai
Promoţiei ’61 MECANICĂ”. Se propunea publicarea unui volum de „Impresii
de călătorie” şi a unui album de artă comentat, „Prin muzee şi expoziţii din
Franţa”.
Aţi auzit vreo reacţie ? Să fie chiar o utopie ?! Mă repet : „de-o fi una,
de-o fi alta”, de-i o prostie sau de merită luată în seamă, făceţi-vă cunoscut
punctul de vedere.
În acelaşi material, la pag. 263, îmi exprimam regretul că rubrica
„Contingenţe” (despre legăturile postuniversitare dintre colegi) n-a mai
continuat a apărea în revistă din lipsă de materiale. Redacţia foii de suflet
insistă şi vă roagă să vă destăinuiţi, chiar dacă aţi avut relaţii de serviciu,
colaborări într-un domeniu colateral (chiar extraprofesional) de scurtă
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durată şi cu doar unul sau doi colegi. Aşa se leagă povestea „familiei
noastre”.
În – cel puţin – egală măsură, suntem decepţionaţi de rapida trecere
în uitare a evenimentului apreciat – la momentul dat – de chiar foarte mulţi
dintre cei implicaţi (am evitat intenţionat folosirea cuvântului participanţi)
drept „o adevărată reuşită” (paginile revistei vă stau la dispoziţie să mă
contraziceţi). Dacă iubim şi apreciem – aşa cum declarăm adesea şi cu varii
prilejuri – „foaia noastră de suflet”, să ne confesăm ei, să-i împărtăşim
impresiile noastre personale (chiar şi critice), care nu au fost identice cu cele
ale semnatarilor reportajului - jurnal publicat în numărul pe octombrie.
Chiar şi noi am avut moduri de receptare diferite şi în consecinţă, moduri
diferite de abordare. Încă sperăm că veţi ţine să ne dovediţi că v-a interesat,
că v-a păsat de ce s-a întâmplat în ziua de 16 septembrie 2011 (fie în
amfiteatru, fie la biserica Sf. Grigorie Palama, fie la Cantina – Restaurant a
Politehnicii de la Leu’), precum şi în următoarele trei zile (pentru cei care au
fost împreună la Hanul Sasului).
Pentru a face un test privind cât de citită este monografia promoţiei
noastre, iniţiem un concurs pentru „Cel mai bun C.V. (tip Who is who)”
publicat în vol. III al acesteia. Pentru asta, trebuie să participaţi la un fel de
de „tele-voting”, prin trimiterea unui e-mail pe adresa lui Radu Gruia
(radu.gruia@rdslink.ro sau radugruia@gmail.com) sau Mirel Vanca
(a.i.vanca@gmail.com) în care trebuie să precizaţi :
- pentru „Cel mai bun C.V.” ;
- numele şi prenumele expeditorului ;
- clasament propus :
1. C.V.-ul absolventului .............
2. C.V.-ul absolventului .............
3. C.V.-ul absolventului .............
Aşteptăm „e-mail-voting”-ul dumneavoastra şi dee Domnul să fie
aspru contrazisă bănuiala mea că puţini citesc monografia şi în general, tot
ce scriem noi prin revistă.

Întoarcerea tatălui rătăcitor
- o pseudo-pericopă la parafraza biblică Pentru cine îl cunoaşte mai bine, colegul nostru Radu Stoian este un
sentimental, un prieten afectuos, aş spune chiar devotat (fiind în stare să
împingă amiciţia până la sentimente fraterne, ca în cazurile Şoşo Simescu şi
regretatul Jimmy Ianculescu).
În volumul 2 al monografiei Promoţiei ’61 Mecanică, Radu se
confesează în C.V.-ul unui „Ţucălar”, amintind şi de avatarurile sale
familiale.
Despre relaţia cu Niculina Stoian, care i-a devenit soţie în luna iunie
1977, povesteşte cavalereşte :
La începutul anului 1977, am cunoscut-o pe viitoarea mea soţie,
absolventă a Facultăţii de Biologie, cu care m-am căsătorit în acelaşi an şi cu
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care am avut trei băieţi : Constantin Emanuel; Petru Cristian şi Dumitru
Sorin......Nu sunt încă bunic.
În anul 1984, ne-am despărţit, exclusiv din vina subsemnatului.
Începusem să impun în familie un regim de viaţă autoritar, inclusiv în privinţa
cheltuielilor materiale, iar din punct de vedere religios, doctrina ateistă, fiind
la modă atunci, am încercat să o impun fără să ţin cont de părerile
soţiei.......Ulterior, după ce soţia a introdus acţiune de divorţ la judecătoria
sectorului 6, am încercat să mai îndrept ce se mai putea. Dar totul a fost în
zadar.
Copiii au primit de la mama lor o educaţie foarte bună şi sub
îndrumarea preotului Mocanu de la biserica Sapienţei, toţi trei au urmat
Facultatea de Teologie din Bucureşti.
În acest timp, prăpastia dintre mine şi copii s-a adâncit, fără să reuşesc
să mi-i apropii.
(N.B. Aceasta se consemna în 2006).
Încerc o redare cât mai fidelă a „spovedaniei” lui Radu, în ochii căruia
se putea citi o mare bucurie a unei dorinţe ardente, parţial pe cale de a se
împlini, când îmi povestea despre întâlnirea cu Petru la biserica din
Afumaţi.
Nu mi-a spus cum a aflat că Petru („ăl mijlociu”) slujeşte la o biserică
din Afumaţi (cea mai mare şi mai veche, care nu se afla la şosea), ci doar că
a ajuns acolo într-o duminică, în timpul oficierii Sfintei Liturghii. Petru era
„preot de rând” (adică cel care – prin rotaţie – conduce slujba în duminica
respectivă), astfel că el a ţinut şi predica de încheiere a oficiului religios.
Radu – nepreadus la biserică – a fost profund impresionat de : ţinuta
preotului (în speţă, fiu-său), bărbuţa care-i încadra chipul, felul în care s-a
adresat mirenilor în timpul predicii. Se gândea că n-a fost chiar aşa de mare
fără-de-lege că s-a îndreptat în tinereţe către teologie.
După terminarea slujbei, Radu a adus de la maşină un pachet cu ceva
împărţeli şi a aşteptat cuviincios la uşa din stânga altarului (unde dau
credincioşii pomelnicele), unde a ieşit părintele Petru – care purta de data
asta pe cap un culion mic (o tichie neagră rotundă). Şi au stat de vorbă.
Fără să fi fost o întâlnire emoţională, discuţia s-a purtat în termenii bunei
cuviinţe (nici nu era locul pentru altceva). Petru i-a povestit despre traseul
lui preoţesc, că are un băiat etc.
Când i-am cerut permisiunea lui Radu să fac publică această
„spovedanie”,
l-am rugat să mai vină cu ceva detalii, pe care mi le-a trimis în scris, prin
poştă :
Prietenia mea cu Maria Apostolescu (o femeie excepţională, pe care
printr-o minune am cunoscut-o şi cu care destinul a hotărât să rămân
împreună) m-a determinat să o urmez cu fidelitate în acţiunile pe care le
întreprinde.
În felul acesta, drumurile pe care le parcurgem în fiecare duminică se
îndreaptă către un lăcaş de cult.
La începutul lunii decembrie 2012, eram împreună la biserica Sfântul
Dumitru din cartierul Colentina.
Slujba a fost onorată de prezenţa Preasfinţitului Ciprian Câmpineanu,
episcop vicar patriarhal (între timp, episcopul vicar patriarhal Ciprian
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Câmpineanu a fost întronizat de Preafericitul Patriarh Daniel în fruntea
Episcopiei Buzăului şi Vrancei).
La plecare, episcopul Ciprian m-a atins pe umăr, iar zâmbetul ce l-a
afişat m-a încurajat să apelez la Sfinţia Sa pentru reconcilierea mea cu copiii.
La sfatul primit din partea Mariei, i-am trimis Preasfinţiei sale Ciprian o
scrisoare, în care am subliniat că m-am pocăit, că îmi asum greşelile trecutului
şi că doresc să fiu ajutat de Domnia Sa să pot dialoga cu copiii mei.
După opt zile de la data expedierii scrisorii, Sfinţia Sa Ciprian m-a
sunat pe telefonul mobil al Mariei. Emoţia Mariei, care a schimbat primele
cuvinte cu Sfinţia Sa şi a mea, care am discutat cam zece minute la telefon,
sunt de nedescris.
Mi-a comunicat despre Emanuel, fiul cel mare, că este plecat în Italia.
Petru, mijlociul, a fost hirotonisit chiar de Sfinţia Sa Ciprian şi slujeşte la o
parohie din comuna Afumaţi. Prâslea, Dumitru Sorin, are o slujbă în cadrul
sectorului social la Episcopia Bucureşti.
La scurt timp de la această convorbire telefonică cu Preasfinţia Sa
Ciprian, într-o duminică, Maria s-a urcat în maşină, m-a invitat să iau loc
lângă ea şi am plecat la Afumaţi.
Pe tânărul preot Petru Stoian l-am recunoscut imediat (nu ne mai
văzusem de mai bine de 8 ani). Predica pe care a ţinut-o la încheierea slujbei
ne-a edificat atât pe mine, cât şi pe Maria, că este bine pregătit, iar titlul de
doctor în teologie obţinut anul trecut îi va asigura o perspectivă bună în lumea
bisericească.
Am stat cu Petru de vorbă aproximativ cinci minute (s-a scuzat că îl
aşteaptă câţiva enoriaşi pentru a vorbi cu el), după care ne-am despărţit cu
promisiunea că ne vom mai auzi la telefon şi vom încerca să comunicăm direct
prin mijlocirea unor întâlniri.
Petru mi-a spus că are un băiat, care poartă numele Dimitrie şi are 4
ani.. De creşterea nepotului, cine se putea ocupa – evident – decât bunica
Niculina.
Am mai aflat că Emanuel nu s-a căsătorit.
Când a încercat să mai afle detalii despre ceilalţi doi (Emanuel şi
Sorin), Petru a fost foarte categoric : „E mai bine să afli de la ei !”
Cu Dumitru Sorin a reuşit să aibă câteva convorbiri telefonice şi astfel
a aflat că este căsătorit şi are doi copii. Speră să-i obţină acordul pentru o
întâlnire.
Bineînţeles că a-l contacta pe Emanuel este mai dificil, dar nu
imposibil. (totul este posibil prin vrerea lui Dumnezeu !)
După întâlnirea cu Petru de la biserica din Afumaţi, Radu aştepta,
spera, să primească un telefon de la acesta (ca o confirmare a faptului că na fost doar un vis). Noi, Mecanicii, mai pragmatici din fire, nu înţelegem dece
nu sună Radu. Dacă asta înseamnă a-ţi înfrânge puţin mândria (trufia), nu
este decât un act de bravură creştinească. Dar Radu nu le are pe astea.
(Încă !)
Dacă bunăvoinţa lui Petru, în dialogul cu taică-său, pe care l-a
avansat între timp la rang de bunic, era rezultatul harului lui Dumnezeu (şi
nu numai a educaţiei), sperăm din tot sufletul să se repete atmosfera şi în
întâlnirile cu ceilalţi doi feciori, să se impace şi cu ei.
Şi-i dorim mai presus de toate lui Radu, să se împace cu sine însuşi.
Doamne ajută !
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Alţii..... despre noi

Din presa de la sfârşitul veacului trecut
E firesc să ne mândrim cu colegi de-ai noştri care au fost oarece
„somităţi”, ca spre exemplu : profesori universitari – şefi de catedră, miniştri,
LIBERTATEA, 8 ianuarie 1996
miniştri adjuncţi etc. Deşi le
cunoaştem
„isprăvile”
şi
competenţele, nu întotdeauna avem
dovezi ale probităţii lor profesionale
emanate de .....alţii.
Iată dece deschidem un serial
(„alţii despre noi”) în care vrem să
aducem
dovezi
pentru
un
„laudaţium” în favoarea colegilor
noştri (oricare dintre ei), remarcaţi
şi din afara Promoţiei ’61 Mecanică.
Aşteptăm orice materiale publicate
în mass-media, cu referire la ai
noştri. În ceeace-l priveşte pe
colegul
Constantin
DUMITRU,
întâmplarea a făcut ca în timpul
restructurării colecţiei mele de ziare
şi reviste, să dau peste un articol
publicat în urmă cu peste 17 ani în
cotidianul „Libertatea”.Nu m-a luat
prin surprindere ştirea (de-acum
istorie) că îşi dăduse demisia din
înalta
funcţie
de
la
FPS
(discutasem despre ea – în acele
zile – pe viu). M-a bucurat să am
dovada faptului că plecarea de la
FPS, a fost actul deliberat al lui
Calypso, care oricum se numără
printre puţinii „corifei” (la care am
făcut referire în preambul), care au
avut
înalte
funcţii
şi
după
decembriadă.
Mai mult, m-a bucurat să-mi
amintesc (sau să aflu din nou) că
într-o companie de elită (Mircea
Coşa şi Florin Georgescu), colegul
nostru Constantin Dumitru a
participat la negocieri cu Banca
Mondială la Washington. (Şi noi
„negociem” cu el vrute şi nevrute,
ba
la
Philoxenia,
ba
la
InterMacedonia, ba la benzinăria
AGIP – Vergului !)
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Sper să fiu crezut că nu am început serialul cu Calypso, doar pentru
că e preşedintele asociaţiei noastre, „Mecanicii ’61”.

Un omagiu pentru mecanică și mecanici

Perpetuum mobile
de Şerban POPESCU
Cunoaștem
Și ne mișcăm
Din ce în ce mai mult
Și, după,
Nu mai știm nimic
Între cer și pământ,
Între albastru și verde,
Între două ape,
Între două maluri,
Între două zboruri,
Între gând și fapt,
Î
Între am venit
Și ai plecat,
Între da și nu,
Între tot sau nimic,
Între zi și noapte,
Între lumină și nelumină,
Între iubire și iubire,
Între rău și rele,
Între adevăr și adevăruri,
Între viaţă
Și după …
N.A. Companionul nostru de revelioane, domnul doctor Şerban
Popescu este cunoscut Mecanicilor ’61 doar ca prezenţă la manifestările
noastre colective de sfârşit/început de an. O prezentare mai intimă în
numărul viitor.
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Companioni de Revelion ai „Mecanicilor 61”

Prof. dr. Ion Matei - Ilfoveanu
Ca oricare dintre noi, după ce am petrcut un revelion la
Philoxenia cu familia Florentina şi Ion MATEI, mi-am manifestat
curiozitatea (omenească de altfel) : „cine-or fi ăştia ?”
Având trecere la amfitrion, ai căror invitaţi de onoare
fuseseră, am primit spre edificare (împrumut) două numere din
cotidienele NAŢIONAL şi COTIDIANUL apărute în 2001.
Respectând cronologia, în „NAŢIONAL”-ul din 10 octombrie 2001, găseam
un titlu incitant : „Un savant român pretinde că teoria despre ADN, pentru
care s-a luat Premiul Nobel în 1962, este eronată”, iar în „COTIDIANUL” din
20 noiembrie 2001, o altă bombă : „Ion Matei susţine că teoria ADN
premiată cu Nobel în 1962 este falsă”.
Deci era vorba despre acel comesean de-al nostru, de la Revelionul lui
Calypso, care nu epatase doxa ştiinţifică, care ne mulţumea că s-a simţit
bine în acest anturaj cvasi-ingineresc.
Am aflat din cele două articole, că încă de la sfârşitul anului 2000, era
convins că „în natură nu există molecule de ADN dublu helicoidale şi nici
molecule de ADN dublu catenare”, ceeace contrazicea teoria savanţilor J. D.
Watson şi F. H. C. Crick pentru care aceştia primiseră Premiul Nobel în
1962.
Ca să te pună în temă (aşa cum a procedat şi cu mine pe viu şi cu
ziariştii care îl intervievau), prof. dr. Ion Matei îţi explică : „O moleculă se
formează din doi sau mai mulţi atomi, ai aceluiaşi element chimic (nemetal),
sau elemente chimice diferite (nemetale), legaţi între ei prin legături chimice
covalente omogene (între atomii aceluiaşi nemetal) sau eterogene (între
atomii de nemetale diferite)”.
Ar trebui să fiu un fariseu să nu recunosc că după ce aflasem cele de
mai sus, să nu fiu mândru să port o discuţie cu d-nul prof. dr. Ion Matei,
să-i fiu companion pe parcursul câtorva zile de sfârşit – început de an.
Curiozitatea mea a devenit şi mai acută, dorind să cunosc mai bine
omul şi nu doar savantul (ale cărui dimensiuni nu-mi erau prea uşor de
înţeles).
Din interviul acordat ziarului COTIDIANUL din noiembrie 2001 am
aflat :
Născut în 1939 în satul Sohatu, din fostul judeţ Călăraşi (acum Ilfov),
într-o familie de ţărani săraci, crescut pe câmp la strâns de coceni, la secerat,
la oi şi la vaci, Ion Matei a avut de mic o înclinaţie deosebită către studiu, „pe
care am moştenit-o de la mama, o femeie inteligentă, vrednică şi foarte
altruistă”.Drumul către ştiinţă i-a fost deschis, în ’52 de învăţătoarea din
şcoala primară, „Doamna Doca, să-i dea Dumnezeu sănătate”. „În sat şcoala
se desfinţase deoarece nu erau copii destui. Într-a şaptea am rămas acasă.
Singura şcoală era la la 12 km de Sohatu, dar se făcuseră înscrierile şi
trebuia să aştept anul următor”, spune Ion Matei, adăugând că doamna Doca
a fost cea care l-a rugat pe directorul de şcoală din satul vecin să-l
înmatriculeze. După ce a terminat şcoala primară, tot doamna Doca a fost cea
care l-a înscris la Colegiul „Sfântul Sava” din Bucureşti.
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„Părinţii au zis că-şi vând şi chiloţii numai să învăţ. Aşa am plecat la
şcoală. Aveam nişte pantofi 42 luaţi de la un unchi şi umpluţi cu cânepă, un
pulover de lână înflorat, iar pe umăr aveam o traistă în care pusesem singura
carte pe care o aveam acasă – „Sfârşitul lumii”, alături de câţiva struguri, un
boţ de brânză, o plapumă şi un cerşaf”., îşi aminteşte Ion Matei. „Când am
ajuns la liceu, copiii se uitau la mine ca la urs. Eram subiectul de băşcălie al
tuturor”, adaugă el. După patru ani, graţie educaţiei primite de la pleiada de
dascăli remarcabili de la Sf. Sava, s-a înscris în ’57, la Facultatea de Chimie a
Universităţii Bucureşti. Aici l-a avut profesor pe academicianul Ilie
Murgulescu, unul din mentorii săi.
În ’62 Ion Matei şi-a dat licenţa în radiochimie, fiind repartizat la
Institutul de Endocrinologie „C. I. Parhon”. „În ’63 mi-am dat seama că ce
învăţasem nu era de ajuns. M-am înscris la Biochimie, cu aprobarea
academicianului Ştefan Milcu”. Acolo a avut alţi profesori remarcabili, precum
Eugen Macovschi, care i-au deschis apetitul pentru studiu. A avut şansa de a
lucra trei ani şi jumătate alături de savantul Horia Hulubei şi de
academicianul Ioan Bruckner, la prima unitate de medicină nucleară de
gradul IV din România. În ’73 a absolvit şi Institutul de Biochimie al
Academiei, obţinând titlu de doctor în chimie. „Studiile mele au fost prezentate
în străinătate, însă eu nu am fost lăsat să plec afară. Tot în anii de dinainte
de 1989 am făcut o invenţie de pe urma căreia am luat ceva bani şi am
scăpat de sărăcie”.
Deşi atras de cercetare, în 1975 a luat calea învăţământului, ca dascăl
de chimie la Colegiul Naţional „Matei Basarab” din Bucureşti, iar acum predă
la fostul Liceu Sanitar Bucureşti.(asta era în 2001).
Ceeace m-a impresionat la domnul profesor Ion Matei ca partener de
conversaţie, a fost dorinţa acestuia – înnăscut didactică – de a te face să
înţelegi ceeace îţi explică.
Şi dacă te laşi prins în joc, reuşeşte pe deplin.
Îmi amintesc cum la cel mai din urmă revelion petrecut împreună, a
încercat – şi a reuşit – să ne explice, unui grup restrâns de interesaţi, prin
întrebări (aparent puerile) şi demonstraţii practice (cu o sârmă de cupru, un
pahar cu apă, un fir de păr, o bucată de hârtie etc.), ce este o moleculă, ce
este o celulă. Ştiu că zâmbiţi savant, dar ştiaţi că un cablu din cupru
subatlantic (deci lungimea respectivă) este o moleculă ? Sau dacă poţi divide
un fir de păr, o bucată de hârtie, apa dintr-un pahar cum o divizi ?
Ca să-ţi permiţi o atât de didactică (şcolărească) explicaţie, trebuie să
posezi o profundă cunoaştere a subiectului. De altfel, undeva, profesorul Ion
Matei se confesează : „Nu puteam să predau ceeace credeam că nu este
corect”.
Eu însumi, la nivel mult mai redus ştiinţific, fiind profesor la şcoala de
maiştri, la şcoală postliceală de proiectanţi, cadru didactic universitar (cu
„plata cu ora”), nu mi-am permis să vorbesc elevilor (studenţilor) despre
lucruri pe care nu le pricepeam pe deplin apriori. Despre acelaşi simţământ
de mare răspundere profesorală ne-a vorbit atât de frumos (în paginile „foii
de suflet” şi în Monografia Promoţiei) colegul nostru prof. dr. ing. Stoian
Petrescu.
Atunci – la acea mica dizertaţie de la măsuţa „fumătorilor” de la hotel
Philoxenia – am înţeles ardenta sete a profesorului (mai degrabă,
învăţătorului – dacă avem în considerare diferenţa de nivel de cunoaştere
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dintre dascăl şi elevi) de a-i face şi pe alţii să înţeleagă lucruri pe care crede
că trebuie a fi cunoscute de toată lumea.
Cu acest prilej, am primit în dar o carte de „Biochimie comprehensivă”
al cărui autor este Prof. Dr. Ion Matei – Ilfoveanu (peste 500 pagini) apărută
în 1953.
Mărturisesc – autolaudativ – că la liceul „Matei Basarab” (unde am
fost elev) mi-a plăcut şi am fost un elev bun la Chimie. În facultate, mi-a
plăcut Chimia pe care am făcut-o în primii ani (în special Chimie Fizică). Cu
toate acestea mi-a fost foarte greu să pricep prea multe din cartea dlui
profesor Ion Matei.
Din cele 20 de capitole, am reuşit cu greu să parcurg capitolul I (APA),
fără a pretinde că am înţeles 100% despre ce e vorba acolo.
Cum să nu-mi scot atunci pălăria în faţa acestui cercetător ştiinţific,
cu două licenţe şi un doctorat în domeniul chimiei, care îndrăzneşte să „se
ia în gură” cu laureaţi ai Premiului Nobel.
Pentru a nu rămâne numai la referiri facile din ziare cotidiene – cum
ne-ar acuza unii veleitari „scientists” – încercăm să inventariem din lucrările
profesorului în edituri cu autoritate ştiinţifică.
Ca cercetător ştiinţific, în perioada 1963 – 1977 (la Institutul de
Endocrinologie „C. I. Parhon” – până în 1969 şi la Institutul de Medicină
Internă) a publicat numeroase lucrări ştiinţifice de specialitate, ale căror
titluri nu le spune nimic unor profani de Mecanici (un singur exemplu :
„Studiu cromatografic, electroforetic şi autoradiografic cu Fe59 privind
legarea Fe de proteine”). E clar, nu ?!
Am reţinut totuşi lucrarea „O variantă tehnică de extracţia a
Tc99”(tecneţiu radioactiv), publicată la Editura Academiei, pe baza căreia s-a
şi realizat o instalaţie de separare eficientă a pertecnetatului de Na marcat
cu Tc99 (produs la IFA Măgurele), pentru care a şi primit Certificatul de
Inventator nr. 58647/1970. O consecinţă a acestei realizări a fost anularea
unor importuri de radioizotopi din Franţa, Anglia şi S.U.A.
Importantă pentru îndrăzneaţa poziţie ştiinţifică critică a profesorului
Ion Matei – Ilfoveanu, este publicarea la Editura Academiei Române în 2001,
a lucrării „Cele mai recente informaţii asupra structurii macromoleculare a
acizilor nucleici”, prin care contesta justeţea descoperirii americanilor
Watson şi Crick, pentru care primiseră Premiul Nobel în 1962.
Din jenă pentru cât de puţin pricepem din despre ceeace vorbim (mare
parte din noi), ne oprim aici cu prezentarea activităţii şi rezultatelor
ştiinţifice a domnului prof. dr. Ion Matei – Ilfoveanu.
Á propos de laureaţi ai Premiului Nobel, să mai amintim doar faptul
că dul prof. Matei se numără printre membrii fondatori ai Fundaţiei
Naţionale Române de Ştiinţă, al cărui preşedinte de onoare a fost George
Emil Palade, de al cărui sprijin s-a bucurat în rezolvarea unor probleme de
înalt nivel ştiinţific.
În ultimii 5-6 ani, lucrează la o carte de evaluare ştiinţifică a evoluţiei
ştiinţelor fundamentale şi impactul acesteia asupra societăţii (social şi
politic). Profesorul speră să o poată preda unei edituri într-o perioadă cât
mai apropiată.
Sfâşitul grupajului
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GRUPAJ REALIZAT DE

MIREL VANCA
Sursa: MECANICII’61, Anul 9, # 4/79, aprilie 2013 EE

„CAPELA SIXTINĂ” DE LA DRĂGĂNESCU
Drăgănescu este un sat situat la 30 de kilometri de Bucureşti, pe malul
lacului de acumulare al Hidrocentralei Mihăileşti, de pe râul Argeş. În acest
sat există o bisericuţă, construită în 1870, pe locul pe care a mai existat,
înaintea ei, una de lemn luată de apele Argeşului. Bisericuţa, construită din
cărămidă şi acoperită cu tablă, ar fi rămas anonimă, dacă nu s-ar fi
întâmplat ca ea să fie pictată de părintele Arsenie Boca.

Reamintesc că
părintele Arsenie Boca s-a
născut în anul 1910 la Vaţa de Sus, judeţul
Hunedoara, a făcut liceul la Brad, a
absolvit
Academia Teologică din Sibiu şi Academia de Arte
Frumoase din Bucureşti. S-a călugărit în anul 1939,
iar în 1942, a fost hirotonisit preot. A fost, pe rând,
stareţul mănăstirilor de la Sâmbăta de Sus şi Prislop
şi, în calitatea sa de ieromonah care a ştiut să se
apropie de oameni , să-i mângâie şi să-i îndrume, a
atras la cele două mănăstiri, apoi peste tot pe unde la purtat viaţa, mii de credincioşi. Comuniştii nu i-au
putut ierta asta şi născocind alte motive, l-au deţinut
între anii 1951-1952 la Canalul Dunărea- Marea
Neagră şi Ocnele Mari. L-au mai privat de libertate între 1955-1956, iar în
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1959, l-au scos abuziv din preoţie. După această dată a lucrat ca pictor de
icoane în Atelierul Patriarhiei de la Schitul Maicilor din Bucureşti. S-a
pensionat în anul 1968 şi s-a stabilit în satul Drăgănescu. În 1989 s-a
retras la Mănăstirea Sinaia, unde, în acelaşi an, încetează din viaţă. A fost
înmormântat la Mănăstirea Prislop.
Părintele academician Dumitru Stăniloaie, fost şi rector al Academiei
Teologice din Sibiu, a spus despre el: „Arsenie Boca a fost un fenomen unic
în istoria monahismului românesc, o personalitate de o statură monahală cum
n-a mai avut Biserica Ortodoxă Română”. Se afirmă şi că a fost „cel mai mare
duhovnic din Biserica Ortodoxă Română al secolului douăzeci”,iar după
moartea lui, i se mai spune şi „Sfântul Ardealului”.
Stabilit la Drăgănescu, Arsenie Boca a pictat, de unul singur, timp de
15 ani, biserica din acest sat. A fost prima şi ultima biserică pictată de el.
Ce-a reuşit el să facă acolo este unic în pictura bisericească de la noi şi
poate unic în pictura bisericească de pretutindeni. Cu o răbdare de sfânt, şia aşternut pe pereţii şi iconostasul bisericii credinţa în Dumnezeu şi
dragostea lui faţă de oameni. A lucrat în tempera, tehnică deprinsă de el ca
pictor de icoane. N-a respectat întotdeauna şi ad litteram erminiile şi
canoanele. A pictat după capul şi sufletul lui.
Mitropolitul Ardealului, Laurenţiu Streza, spune despre pictura din
biserica Drăgănescu că este una „vizionară” şi că Arsenie Boca „a creat ceva
ce iese din rânduiala obişnuită”.
Nichifor Crainic, care a văzut pictura, îi mărturiseşte părintelui: „…este
un stil nou, o pictură nouă, după viziunea pe care o porţi în suflet”şi a mai
adăugat: „Sfinţia Ta ai înţeles să faci o pictură transfigurată în nuanţe clare şi
deschise, paradisiace, pentru a sugera lumea feerică de dincolo. Biserica
Drăgănescu iradiază lumina raiului”.
Episcopul de Vârşeţ, Daniil Stoenescu, învăţăcel al părintelui Arsenie
Boca, găseşte pentru biserica de la Drăgănescu câteva frumoase metafore,
dintre care citez: „Liturghie arhierească, veşnică şi nevăzută”; „Evanghelie a
lui Hristos, zugrăvită în lumini cereşti”;
„Capela sixtină a Ortodoxiei româneşti”;
„Voroneţ al Munteniei şi podoabă a
Bucureştilor”.
Pictura din biserică se caracterizează şi
prin mulţimea de text scris, care împreună
cu imaginile transformă pereţii bisericii întrun catechism viu. Textul, având şi o funcţie
decorativă, este preluat de părinte din
Biblie, din stihurile şi troparele religioase,
dar şi din gândirea proprie.
Am vizitat biserica Drăgănescu în prima
duminică din luna martie a acestui an. A
fost o zi însorită, frumoasă. Am făcut
drumul cu maşina. Când am ajuns, în faţa
bisericii erau o mulţime de maşini purtând
numere de Bucureşti, Giurgiu, Ilfov,
Teleorman şi Prahova. Bisericuţa, albă şi
frumoasă, strălucea în lumina Soarelui.
Slujba începuse, iar biserica era ticsită de
Învierea
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lume, aşa cum se întâmplă în fiecare duminică sau zi de sărbătoare. Am
pătruns greu înăuntru şi în cele două ore şi jumătate cât a durat slujba,
abia am reuşit să ajung de la uşă până în mijlocul bisericii. Am avut timp
suficient să examinez pictura şi să mă bucur de frumuseţea ei. Nu mai
văzusem ceva care să mă fascineze în aceeaşi măsură!
În stânga mea, pe toată înălţimea peretelui era pictura „Învierea
Domnului”, una din cele mai impresionante şi mai spiritualizate din
biserică. Iisus Hristos, aproape imaterial, înveşmântat într-un giulgiu alb
transparent şi împrăştiind în jur cercuri de lumină albă albăstruie,
binecuvântând cu mâna dreaptă şi ţinând în mâna stângă o cruce, se înalţă
din mormânt prin lespedea acestuia. Pe toţi cei din biserică îi pătrunde cu
privirea lui fermă şi în acelaşi timp blândă, aceeaşi cu cea din compoziţia
„Iisus Hristos Pantocrator” de pe bolta naosului, aceeaşi cu cea din icoana
împărătească de pe iconostas, aceeaşi cu cea din „Iisus Hristos Judecătorul”
de pe peretele din dreapta mea, aceeaşi cu cele din alte câteva compoziţii.
Este privirea cu care se spune că ne urmăreşte nu numai în biserică ci
oriunde ne-am afla. În dreapta şi stânga mormântului scrie: „Precum Te-ai
născut: păzind cheile Fecioarei şi precum ai intrat la ucenici prin uşile
încuiate, aşa ai înviat din mormânt nestricând peceţile.”
În partea dreaptă a absidei altarului, în compoziţia intitulată „Teologia
icoanei”, Sfântul Ioan Damaschin , un mare al apărător al icoanelor din
perioada iconoclastă, desfăşoară un sul cu următorul text: „Nu am prea
multe cărţi şi nu am nici timp liber ca să citesc, intru în Biserică, spitalul
obştesc al sufletului, înăbuşit de gânduri ca de nişte spini; podoaba picturii
mă atrage să mă uit, îmi desfătează privirea ca o vorbă şi pe nesimţite slava
lui Dumnezeu pătrunde în suflet” Nu se putea o descriere mai bună a rolului
picturii în biserici şi care să se potrivească atât de bine bisericii din
Drăgănescu.
În biserică se făcuse foarte cald şi era o atmosferă de saună. A trebuit
să-mi dezbrac haina groasă cu care venisem, deoarece transpirasem. M-am
întrebat: „Oare pictura n-a transpirat? Nu-i dăunează umiditatea din aer?”.
Citisem despre pictura în tempera că este rezistentă la umiditate şi
schimbări de temperatură, dar am remarcat că, în unele locuri, scrisul se
desluşea greu, din cauză că se ştersese. Am observat şi câteva mici cojeli şi
câteva fisuri.
Mulţi oameni, convinşi că pot cumpăra îndurarea lui Dumnezeu,
veniseră să dea acatiste. Aceştia, cu o lumânare aprinsă în mână, se aliniau
la uşa diaconească din stânga altarului, iar din când în când preotul venea
şi le lua plicurile şi lumânările. Veneau mereu alţii, aşa încât în biserică au
ars lumânări tot timpul slujbei. Mai mult, când a sosit momentul
împărtăşaniei, credincioşii ce urmau să se cuminice purtau în mâini câte o
lumânare aprinsă.
Într-o însemnare a sa din timpul petrecut la Mănăstirea Sinaia, Arsenie
Boca povesteşte cum la un moment dat, în timp ce zugrăvea biserica,
pictura devenise aproape invizibilă din cauza fumului de la lumânări şi că a
fost nevoie ca ea să fie ştearsă, centimetru pătrat cu centimetru pătrat, cu
miez de pâine şi gumă. Lumânările au fost scoase atunci din biserică, dar
după cum se vede, nu complet.
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Biserica și lumea

Este lesne de priceput că această
extraordinară operă de artă pe care ne-a
lăsat-o moştenire părintele Arsenie Boca
nu este în siguranţă. Cred cu tărie că
biserica din Drăgănescu ar trebui să
devină muzeu şi că pentru săteni ar trebui
să fie construită una nouă. Cred chiar că
aceasta ar fi, pentru Biserica Ortodoxă
Română, o prioritate mai mare decât
Catedrala Neamului, pentru că, sunt sigur,
că ea va deveni, în curând, un obiectiv
religios şi artistic foarte căutat, cu care noi
românii ne vom mândri.
Pisania Bisericii din Drăgănescu se
încheie cu următoarea frază,care aparține
părintelui Arsenie Boca:
„Celor ce ne urmează le lăsăm rugămintea să păstreze cu sfințenie ceea le
dăruim, realizat cu atâta dragoste şi trudă”.

Înălțarea

48

MECANICII ’61 POLIBUC # 4/79, aprilie 2013 EE

CERCUL LITERAR AL INGINERILOR
Marţi, 16.04.20113, a avut loc. la sediul AGIR (Asociaţia Generală a
Inginerilor din România), de pe Bulevardul Dacia nr.26 (vizavi de ASE) ,
prima şedinţă a „Cercului literar al inginerilor”. Printre cei prezenţi s-au
numărat şi colegii noştri Mirel Vanca şi Adrian Popa.

Şedinţele cercului au loc în a treia marţi din fiecare lună, la orele 17, în
sala Nicolae Carpen de la etajul 1. al sediului AGIR. Sunt invitaţi să
participe toţi cei care iubesc literatura.

Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR), reaparută pe scena societăţii civile
româneşti în anul 1990, este o organizaţie profesională neguvernamentală, cu personalitate juridică,
apolitică, cu activitate non profit, cu autonomie deplină, constituită pe durată nelimitată. Ea este o
organizaţie deschisă, cu un număr nelimitat de membri, persoane fizice şi juridice, care-i recunosc
statutul şi doresc să contribuie la realizarea obiectivelor sale. Organizarea si funcţionarea sa sunt
stabilite prin statut.
Asociaţia Generală a Inginerilor din România este continuatoarea de drept a organizaţiilor
inginereşti care au purtat succesiv denumirea de "Societatea Politehnica", "Asociaţia Generala a
Inginerilor din Romania", "Asociaţia Ştiintifică a Tehnicienilor", "Asociaţia Stiinţifică a Inginerilor şi
Tehnicienilor" şi "Consiliul Naţional al Inginerilor şi Tehnicienilor".
Obiectivele AGIR sunt:
Sa anticipeze şi să răspundă efectiv necesităţilor inginerilor, oferindu-le facilităţi pentru a obţine un
avantaj competitiv.
Să promoveze o cultură industrială care să valorifice talentele existente.
Să încurajeze satisfacţia vocaţională a inginerilor, să le recunoască şi să le onoreze contribuţia la
succesul instituţiilor în care activează;
Să creeze o bază pentru îmbunătăţirea continuă a activităţilor inginereşti caracterizate prin excelenţa
profesională prin perfecţionare, prin respect pentru valorile umane şi sociale şi prin disponibilitate
pentru consultare şi comunicare.
Sa scoată in relief cultura inginerească prin cercetare, dezvoltare, proiectare, inovare, producţie si
comercializare, utilizând cât mai eficient resursele umane şi financiare
Să contribuie la dezvoltarea culturii industriale, prin reliefarea întreprinderilor productive şi inovative,
care pot să determine o dezvoltare economică durabilă şi creşterea stabilităţii sociale si a protecţiei
mediului înconjurator
Să acţioneze pentru exercitarea profesiei de inginer cu respectarea principiilor deontologice specific
Valorile AGIR sunt:

excelenta inginereasca

comportament etic

competenta

inovare

dezvoltare durabila

dezvoltare economica

unitate in diversitate
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MIHAI STĂNCIULESCU
În ziua de 3 aprilie, anul acesta, s-a stins
din viaţă colegul nostru Mihai Stănciulescu,
Mache, cum îi ziceam prietenii.
S-a născut la 5 noiembrie 1939. Încă de
când era elev la şcoala generală a fost coleg
şi prieten cu Valeriu Eugen Pop (Riri) care-şi
aminteşte următoarele despre el:
”In 1947 am fost colegi în clasa II- a la
Câmpina. De la şcoală nu-mi aduc aminte, dar
iarna patinam pe zăpada pe trotuarele
oraşului. Din clasa VI-a, până la terminarea
liceului, am fost colegi de clasă la Târgovişte.
In clasa VI-a stăteam amândoi in ultima banca
si ne-a prins profesoara de geografie citind
romane de 15 lei şi am luat-o pe cocoaşă. In clasa VII-a, a avut un accident
stupid şi şi-a zdrobit laba piciorului într-un leagăn, gen scrânciob, la care
lipseau scândurile de la podea şi i s-a prins piciorul între partea mobilă si cea
fixă. A rămas şchiop toata viaţa. A lipsit de a şcoală un an de zile, fără să
piardă anul şcolar.
Tot liceul ne-am bătut pentru primul loc la matematică. El fiind un tip
serios, meticulos, mă bătea. De fiecare dată, săptămânal, lua câte un cinci
pentru cinci probleme rezolvate la Gazeta Matematică, unde i se publica
numele la sfârşit. Eu mă ţineam aproape de el în clasă, unde aveam câte o
sclipire şi o viteză in plus.
Cu toata competiţia dintre noi am fost foarte buni prieteni, nimic şi
niciodată prietenia noastră nu a stat sub semnul îndoielii.
La facultate am fost colegi de camera tot timpul. Am dat la aceiaşi
facultate, am făcut aceiaşi secţie, practic am mers umăr la umăr pe acelaşi
drum, până in 1961.
Facultatea a făcut-o in condiţii foarte grele. Nu avea niciun sprijin
financiar. Nu avea bani pentru cartelă, pentru cărţi, etc. Din aceasta cauza, a
devenit un maestru în falsificarea bonurilor de masă. Colegii îi dădeau bonuri
vechi sau nefolosite, sau păstrate în situaţia când reuşeam să nu le dăm
când luam mâncarea. După ce am terminat facultatea, într-o zi când îmi
aranjam cărţile, am constatat ca Termotehnica lui Stoicescu nu mai avea
paginile numerotate, Mache utilizase toate numerele paginilor pentru a înlocui
cu ele data de pe bonurile vechi de masă, În asta constând falsificarea lor.
După cum ştiţi, cartea lui Stoicescu era groasă, nu glumă!
Mama mea îl aprecia foarte mult, pentru că era politicos şi bine crescut.
Nu-mi aduc aminte să fi jignit pe cineva.
Din păcate, la terminarea facultăţii, viaţa ne-a despărţit. El s-a dus la
Ploieşti, la Antrefrig, eu la Câmpulung, la ARO, el la compresoare, eu la
motoare.
Din vremea aceea îmi aduc aminte că i-am făcut o vizită la Ploieşti,
împreună cu Mama şi Vali, soţia mea, iar el era bucuros că mânca gratis la
serviciu. Greutăţile tinereţii şi-au pus amprenta asupra lui şi l-au determinat
să fie strâns la pungă, tot restul vieţii.
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După 1990, şi datorită Nicoletei, soţia lui, a devenit „latifundiar” la
Câmpulung Muscel. Printre altele, avea o livadă de pruni şi o ţuică de nota
10. Eram foarte fericit când primeam câteva sticle cu ţuică de la el.
Cu toate ca a avut o căsnicie fericită a rămas un singuratic, poate şi din
cauza morţii timpurie a surorii lui mai mari, Emilia, a handicapului cu piciorul
şi, în ultima parte a vieţii, datorită accidentului de maşină, după care s-a ales
cu o rană la cap, care nu se mai vindeca.
Îmi reproşez depărtarea mea de bunul meu coleg de o viaţă, de un
caracter si o sensibilitate deosebite, care te pisa până la epuizare cu
problemele lui.
Am fost mult timp colegi de drum, dar, la un moment dat, drumurile
noastre s-au despărţit. Adio, Mache! Riri”
După stagiul la Antrefrig Ploieşti, Mache s-a angajat la Institutul de
Proiectări pentru Instalaţii Petroliere din Ploieşti (IPIP), unde a lucrat până
la pensionare. A fost un specialist apreciat în proiectarea de instalaţii pentru
rafinării şi petrochimie.
Din căsătoria cu Nicoleta, profesoară de limba română, nu a avut copii.
A fost înmormântat la Câmpulung Muscel.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Colegi de cameră la Căminul 303 în anul 1960:
În rândul de sus, de la stânga la dreapta: Petre Neagoe, Mihai
Stănciulescu, Mirel Vanca. În rândul de jos, la dreapta: Riri Pop
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Mache şi Riri la Revelionul din 1960, acasă la Florin Kessler

Croaziera pe Dunăre din 2002
Mirel Vanca, Cornelia Kessler, Ani Vanca, Nicoleta Stănciulescu, Mihai
Stănciulescu
Sfârșitul grupajului
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