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MARŢI..
Sursa: MECANICII’61, An 9, # 9/84, septembrie 2013 EE. Scris de:

.

Mirel VANCA

.......27 august 2013 ! Gulie a absentat motivat şi iată-mă pe mine
încercând să-i suplinesc lipsa. Vă rog să mă iertaţi dacă n-o să reuşesc să
fiu tot atât de inspirat şi spiritual ca şi el.
Întâlnirea a avut loc la „Casa Dicos”. De dimineaţă, am telefonat
şefului, să-i anunţ c-o să venim, aşa cum am făcut de fiecare dată de când
ne-am mutat de la „Select”, fie că ne-am întâlnit la „Intermacedonia”, fie la
această Casă. Şeful nu mi-a răspns. Am sunat de mai multe ori, cu acelaşi
rezultat. M-am dus la restaurant mai devreme, să văd despre ce-i vorba şi
să fac în aşa fel ca la sosirea colegilor să fie masa comună aranjată şi
covorul roşu întins. Ajuns acolo, am aflat că şeful se schimbase, dar că
aranjamentele noastre - să ni se aranjeze masa în sala mare de la etaj şi să
fim acceptaţi cu băutura proprie – rămân valabile. Ni s-a aranjat masa cât ai
bate din palme, dar nu s-a întins nici un covor. Era la curăţat.
Venisem cu Mihai, fiul meu cel mare, pentru că am fost invitaţi să ne
aducem şi progeniturile de sex masculin. Ne-am aşezat pe terasă, am
comandat câte o bere –neagră – şi am aşteptat să vină colegii. Prima a venit
Nina Olaru, cu sacoşa cu alune prăjite şi sticsuri, ca să avem ce ronţăi până
ni se serveşte ce a comandat fiecare. I-am prezentat pe fiul meu şi a zis că
seamănă cu maica-sa.
După ea a venit Costel Marin. Eram nerăbdător să văd ce poze, făcute
la întâlnirea precedentă, îmi va da azi: una văzut din spate sau alta în care
eram cu gura căscată sau cu ochii închişi? Spre dezamăgirea mea, n-a
adus poze. I-am prezentat pe fiul meu şi m-a întrebat: „Cu cine seamănă?”. „
Nina a zis că seamănă cu maică-sa.” i-am răspuns eu. „Nu-i adevărat.
Seamănă cu tine.” a decretat el.
A venit apoi, încet, sprijinindu-se în baston, Marian Grădişteanu. Apus
pe masă o sticlă cu whiscki, după care ne-am salutat şi i-am prezentat pe
fiul meu. S-a uitat la el şi a exclamat admirativ. „Ştii că-i mai înalt decât
tine?!” . „Ştiu”, i-am răspuns.
După asta, şi-a făcut apariţia Riri, cu un bidon cu vin, însoţit de băiatul
său cel mare, Victor, şi de fiul acestuia, Andrei. Lor n-a trebuit să le prezint
pe fiul meu: îl cunoşteau. Riri i-a fost naş de botez şi naş la prima cununie.
Pe Victor îl cunoşteau toţi: mai fusese la întâlnirile noastre. Andrei, elev
clasa IX-a, a venit îmbrăcat ca pentru un dineu la Palatul Elisabeta: cu
pantaloni gri, din stofă fină, vestă din acelaşi material şi aceiaşi culoare,
cămaşă albă şi o cravată înfăşurată după gât ca şi un fular! L-am aşezat
lângă mine şi m-am întreţinut cu el toată seara.
La un interval foarte scurt unii de alţii, au venit Calipso, Nelu
Stănescu, Florin Drăgănescu, Corina Firuţă, Dan Ştefănescu, Adrian Popa
cu revistele „Mecanicii ‘61” aburind încă în sacoşa în care le purta,
împreună, bineînţeles, cu familia Bone, care-l luaseră de la Călugăreni.
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Pentru că între timp venise şi Ani, nevastă-mea, şi-a luat ea sarcina să le
prezinte noilor sosiţi pe Mihai al nostru. Nu ştiu care din ei au zis că
seamănă cu maică-sa şi care că seamănă cu mine? Voi ce părere aveţi?
În final, au venit Dragoş, băiatul lui Mircea Ilioaia şi Ştefan, fiul lui
Calipso, însoţit de băiatul său Bibi, proaspăt student la Agronomie.
Despre întâlnirea cu „băieţii promoţiei” o să vă povestească Adrian
Popa. Eu vă mai spun că am cântat „Mulţi ani trăiască!” pentru Marian şi
Riri şi am ciocnit cu ei pahare cu băuturile pe care le-au adus şi că a avut
loc lansarea cărţii mele „Zori întunecate”, o poveste a naşterii satului meu
natal, „Bănişor”, scrisă cu ocazia împlinirii a 800 de ani de atestare
documentară a lui. Le-am mai arătat colegilor interesaţi, numărul zece,
jubiliar, al anuarului „Asociaţiei Fiii Satului Bănişor” , redactat de mine şi
am povestit cum au decurs, în sat, festivităţile de aniversare ale lui. Păcat
că n-aţi fost!
Şi acum ......

Imagini surprinse şi comentate de Mirel VANCA
Lansare: Mirel adormit de propriile-i poveşti, psalmodiate de Adrian
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Vedere generală din timpul lansării. În mijloc,
perorează Adrian. Singurul interesat pare Andrei Pop.

Adelina cu spatele, Florin (abia întrezărit), Ştefan
Dumitru şi Adrian,Dragoş Ilioaia, Mihai Vanca, într-un
moment de suspans !
suspans.
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Andrei, Mirel, într-o poziţie protectoare, şi Dan
Ştefănescu

Victor şi Riri, Calipso şi Corina, Nina. Cineva spune un
banc: Victor râde, lui Riri nu-i vine să creadă, pe Calipso,
Corina şi Nina nu-i interesează.
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Originalul şi singuratecul, Costel
Marin

Fiul meu, Mihai, Ani şi 1/2 Nelu Stănescu. Nu-i aşa că
Mihai seamănă cu mama lui?
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Marian, Bone Stan şi Andrei. Cu siguranţă Stănelul
povesteşte ceva despre Brătieni, Napoleon sau din amintirile
sale de director Navrom. Cel mai interesat este tot Andrei
(aude pentru prima oară poveştile).
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Félix Ziem şi Şcoala
de la Poiana Mărului
Sursa: MECANICII’61, An 9, #9/84, septembrie 2013 EE, Scris de Nicu SURUCEANU

Petit Palais – Félix Ziem (1821-1911) a fost un pictor neataşat vreunui
curent pictural, şi care ocupă un loc
original între pictorii de la Barbizon
şi cei impresionişti.
Şi-a început cariera la Marsilia,
ca arhitect, ca să deschidă, imediat
după, o şcoală de desen.
Intre 1841 şi 1847 vizitează
Italia şi sudul Franţei.
In 1849 se instalează la Paris şi intră în grupul
pictorilor de la Barbizon. Expune la Salon.
Intre 1850-1880 călătoreşte şi pictează în Italia, Rusia, Olanda, Belgia,
Germania, Anglia, Scoţia, Tunisia, Algeria, Turcia, Liban, Egipt şi Grecia.
In 1860 îşi instalează un atelier la Martigues, supranumită « Veneţia
provensală ».
In 1880 îşi instalează un alt atelier la Nisa, unde se însoară în 1904.
A produs în total cca. 6000 tablouri şi 10000 desene, fiind primul artist
expus la Luvru în timpul vieţii. Este inhumat la Père-Lachaise.
Este un pictor al mării şi al splendidelor corăbii cu pânze, al apusurilor
şi răsăriturilor de soare, cu degradeuri orbitoare de culori, care ni-l
amintesc pe Turner.

Tobolsk. Siberia

Flamanzi roz luându-şi zborul
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Intrarea în portul Martigues

Inundaţie la Veneţia

In bătaia vântului

Avenue des Champs Elysées
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Asfinţit la Constantinopol

Caravana

Caicul sultanei
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Lovitura de tun

Preşedintele Loubet vizitând
escadrele franceză şi italiană

?
Muzeul de Artă din Braşov - Şcoala de la Poiana Mărului. Trecând
prin Braşov cu scopuri cât se poate de prozaice, – procurarea de materiale
pentru casa de vacanţă pe care o amenajăm în satul Dragoslavele – am
vizitat această expoziţie, al cărei nume nu-mi spunea absolut nimic. Am
avut surpriza să găsesc înăuntru, printre altele, tablouri din seria « Dealul »
ale lui Horia Bernea.
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In urmă cu mulţi ani, prin 70-75, într-o
expoziţie
organizată
pe
malul
lacului
Herăstrău, într-un pavilion care aparţinuse pe
vremuri nu ştiu cărui Sovrom, apoi unui club
unde făcusem puţin caiac, văzusem unul din
primele sale « Dealuri », care-mi făcuse o
impresie deosebită. Mi-a rămas în minte chiar
locul unde era agăţat tabloul. De Poiana Mărului nu ştiam însă absolut
nimic, la vremea aceea nu se scrisese nimic în presa generalistă, poate doar
în cea specializată.
In ziua de azi, Poiana Mărului, sat întins aflat între Zărneşti şi Şercaia,
prin care trecem de fiecare dată când venim în ţară, mai este cunoscut, în
afara poziţiei frumoase de care dispune în apropiere de Piatra Craiului, şi
prin fabrica de mezeluri, foarte bune.
Pe la sfârşitul anilor 50, un nucleu de tineri pictori format în jurul lui
Horia Bernea, care a copilărit în Tohanu Vechi, sat învecinat, Teodor Rusu,
Teodor Moraru, şi ei din zonă, Letiţia Bucur, Şerban Epure, Mircea Milcovici
au lucrat pe dealurile
din Poiana Mărului. In decursul timpului
componenţa şi activitatea grupului au variat, după 91 rămânând activ doar
Teodor Rusu.
Ceea ce a constituit liantul grupului a fost respingerea artei oficiale
proletcultiste şi aspiraţia către o artă autentică şi sinceră.
Timpul îndelungat petrecut într-un sat cu mici gospodării răspândite la
mari distanţe între ele i-a facut să se integreze într-un mod de viaţă
ancestral, dominat de scurgerea anotimpurilor. Şi-au asumat singuri
cofecţionarea şasiurilor din lemn de fag luat din pădure şi prepararea pânzei
din saci pentru arahide. Din partea ţăranilor au primit întelegere faţă de
munca lor, mai puţin faţă de rezultat.
După cum a scris unul din ei, dacă astăzi iniţiativa lor de a forma un
grup rupt de lume pentru a lucra pare normală, în anii aceia semăna cu o
acţiune subversivă.
Activitatea lor nu a dat naştere unui curent pictural, fiecare păstrânduşi identitatea, de aceea « Şcoală » pare unor critici un cuvânt nepotrivit. A
fost comparată cu Balcic sau cu Barbizon, ceea ce nu este departe de
realitate, a mai fost numită « mişcare », « grupare spirituală », « grup de
prieteni pictori », « colonie artistică », « grup de peisagişti ».
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Horia Bernea
Deal - primăvara

Teodor Moraru
Poiana Mărului

Şerban Epure
Şură în Pietrosul

Ion Dimitriu
Casă la Poiana Mărului

Teodor Rusu
Fereastra
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Mircea Milcovici
Casa lui Iancu

Horia Bernea
Case la Poiana Mărului

Horia Bernea
Primăvara la Poiana Mărului
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Lansare de carte

Scriitorul Artemiu Vanca
îndrăzneşte un roman istoric
Sursa: MECANICII’61, An 9, #9/84, septembrie 2013 EE, Scris de

Adrian POPA

După ce ne-a delectat cu frumoasele amintiri din copilărie şi adolescenţă din
cele patru miniromane cu puternic accent autobiografic, pe care le-am
considera (împreună, deşi evoluţia scriitoricească se vede de la volum la
volum) saga de debut a lui Artemiu Vanca, ne-a surprins cu povestioarele
din volumul „Nobilul proprietar” pe care le-am lăudat – pe merit – la timpul
potrivit.
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Pentru că şi Artemiu Vanca – mai ales în noua sa meserie de scriitor –
„este el şi circumstanţele sale”, conjunctura pregătirii sărbătorii de 800 de
ani de atestare documentară a satului natal Bănişor (de al cărui anuar se
ocupă a-l redacta şi edita de un deceniu) i-a oferit prilejul documentării
serioase, printr-o muncă de cercetare arhivistică aprofundată în legătură cu
istoria locului de baştină. Trei „descoperiri” i-au reţinut atenţia,
considerându-le semnificative pentru o cronică scrisă peste veacuri despre
Bănişor:
1. Înscrisul din „Registrul Capitlului Catolic” din anul 1213 la pag.47,
prin care se arăta că „Glosa din Ban, sat în comitatul Crasna, a învinuit pe
săteanul său Sedun pentru arderea casei....etc. etc..
2. Însemnările din „cântecul de jale” a lui Rogerius („Carmen
miserabile”) cu privire la Marea năvălire tătară din 1941.
3. Consemnarea „despre biserica veche din Bănişor” din „Schiţa
monografică a judeţului Sălaj” de Dionisie Stoica şi Ioan Lazăr, tipărită în
1908 la Şimleu Silvaniei.
În posesia unor documente-dovezi (dintre care primul, cel mai solid, a
şi devenit certificatul de atestare al localităţii Bănişor) atât de inspiratoare,
scriitorul Artemiu Vanca, care-şi instruise de-acum condeiul în genul epic şi
care-şi recunoaşte „pofta de scris”, nu avea decât să se aşeze la masa de
lucru. Plasarea istorică în timp fiind rezolvată, încadrarea geografică în zonă
fiindu-i aproape, autorul a purces la alegera eroilor, pe care a făcut-o cu
deosebită inspiraţie. Dacă fişele portretistice şi caracterologice ale acestora
erau deja conturate, construcţia epică a relatării evenimentelor a venit
aproape de la sine (a nu se crede că nu se mai apelează la date istorice reale
precum cele privind apartenenţa Varadinum-ului la Regatul Ungariei sub
Andrei II, sau la redări – bine documentate – a unor evenimente din tradiţia
vremii, precum „judecata lui Dumnezeu”).
Aşa s-a născut mini-romanul istoric „Zori întunecate”, apărut la
Editura Arefeana, cu o prefaţă semnată de scriitorul Ion C. Ştefan – profesor
de limba şi literatura română la Colegiul Naţional „Matei Basarab” (ca fost
licean-mateist mi-a făcut plăcere să remarc acest detaliu).
Pornită în toamna lui 1213, cu luarea „cu de-a sila” a dărilor către
Capitlu de la Oradea, povestea celor doi gemeni, Victor şi Traian, ai
vicejudelui Ban Ionaş, luaţi ca zălog până la plata datoriilor, ne derulează
prin faţa ochilor peripeţiile acestora, în pagini de cea mai bună literatură de
aventuri.„Călătoria” lor până la Oradea cu convoiul de care format de
„Capitlu” (presărată cu mici întâmplări precum răzbunarea lui Traian pe
canonicul Berkovicz, care-l cravaşase peste faţă pe Ban Ionaş - taică-su),
participarea la „judecata lui Dumnezeu” pentru Golsa şi Sedun, munca la
„fermă”, unde eroii noştri au aflat cum şi-a pus capăt zilelor Golsa şi unde
au fost despărţiţi: Traian – trimis în temniţă pentru că-l bătuse pe rândaşul
ungur, iar Victor – trimis la Oradea, după ce acceptase să meargă la şcoala
de popi (catolică, bineînţeles).
De aici vieţile celor doi se despart.Trimis „în mină” după o întemniţare
în pivniţele Capitlului, Traian a pus la cale „evadarea”, împreună cu un
prieten ungur, plină şi ea de aventuri, precum deghizarea în călugări
benedictini şi în această calitate, oficierea unei înmormântări, ca să ajungă
într-un sfârşit „acasă”. Mai întâi la Gyuri în Crasna şi apoi singur la el, la
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Traian acasă, unde şi-a îmbrăţişat mama, de la care a aflat că taică-său
fusese spânzurat de popii de la Capitlu când dusese acestora datoria şi
unde s-a hotărât să se facă haiduc, să plătească „datoriile” faţă de toţi care
nu s-au purtat „omeneşte”.
Victor, încorporat în „şcoala capitulară” de la Oradea, este educat în
de-ale cititului, socotitului, scrisului şi cântatului în limba latină, dar – mai
important – este convertit la catolicism; educaţia şi-o desăvârşeşte în bogata
bibliotecă a Capitlului, „unde pe lângă cărţile bisericeşti,....erau şi opere ale
clasicilor greci şi latini”. În timpul cursului mediu, înainte de a deveni preot,
în biserică – după slujbă – Victor are apoteotica întâlnire cu Traian, întâlnire
care confirmă diferenţa de caracter dintre cei doi (deşi gemeni): unul iubitor de strămoşi, de neam, neiertător cu surghiunitorii a lor lui, celălalt –
de-acum mai cultivat, obedient în noua dogmă creştină, a unei religii –
instrument de oprimare a poporului său, capabil să nu se sensibilizeze la
porunca mamei „ să te aduc acasă, să-şi ia rămas bun de la tine”.
Încă înainte de secolul 13, catolicismul a încercat să se impună în
ţările româneşti (în Muntenia şi Moldova eforturile papistaşilor s-au mai
temperat sub Matei Basarab şi Vasile Lupu), ceeace a reuşit în mare parte în
Transilvania – şi aceasta prin marele compromis al Bisericii Unite cu Roma,
adică al Bisericii Greco-Catolice (deşi subordonată papalităţii, de rit
bizantin) de la începutul secolului 18. Iată de ce Traian poate fi considerat
arhe-tipul rezistenţei bisericii strămoşeşti ortodoxe, împotriva catolicizării,
în timp ce Victor reprezintă acea categorie minoritară de români, nu numai
convertiţi, ci chiar ajunşi în înalte slujbe în biserica catolică (precum eroul
romanului „Marele cântec” a lui Mihail Diaconescu în sec. 17).
Victor îşi desăvârşeşte formarea culturală, dar şi de prelat catolic –
după ce „în drum spre Roma, traversează Ungaria, Imperiul RomanoGerman şi Republica Veneţia – la Montecassino, unde la 37 de ani, primeşte
titlul „baccalarius formatus” cu magna cum laude. Drept care este chemat
la „Lateran”, la Sfântul Scaun, unde remarcat de însuşi Papa Grigore al IXlea este promovat cardinal diacon şi trimis să lucreze la Congregaţia
Bisericilor Ortodoxe, unde îl cunoaşte pe Rogerius (Rogero di Puglia), cu care
va fi trimis în misiune în Transilvania.
Dacă partea I-a este titrată „Fierul înroşit”, alegere motivată de
suportul documentar şi de concentraţia emoţională a „judecăţii lui
Dumnezeu”, titlul părţii a II-a, „Cruce şi sabie” nu pare a fi la fel de inspirat,
din „Jurnalul Cardinalului Victor Ban”, nerezultând remarcabile fapte de
arme sau importante acţiuni ale bisericii. Acesta (jurnalul) este o redare a
ocupaţiei tătare din anul 1241, consemnată cu prilejul călătoriei
cardinalului de la Oradea până în Banul de Jos, unde-şi regăseşte mama şi
e martorul supliciului la care erau supuşi sătenii de către ocupanţii asiatici.
Ca întindere, această parte a doua putea fi doar un „epilog”, dar
autorul – socotind că ambele perioade tratate încap într-o viaţă de om – a
preferat ca ambele certificări documentare (cea de bază din „Registrul
Capitlului din Oradea” şi cea bazată doar pe o tradiţie de oralitate, fiind de
fapt doar o confirmare a primeia) să-şi găsească o dezvoltare epică „in
integrum” în roman. Este cert că avem de a face cu cea mai bună reuşită
literară a scriitorului Artemiu Vanca, pe care a dedicat-o satului său natal,
Bănişor, cu prilejul aniversării a 800 de ani de atestare documentară.
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A avut loc şi întâlnirea cu băieţii noştri
Scris de Adrian POPA
Programată cavalereşte după întâlnirea cu fetele PROMOŢIEI ‘61
MECANICĂ, a avut loc marţi 27 august a.c. – în acelaşi cadru primitor al
Casei Dicos din Avrig 76 – întrevederea cu băieţii Mecanicilor ‘61.
Cu o participare mai restrânsă numeric decât a fetelor, băieţii de
onoare ai taţilor brava ai Promoţiei au ţinut să fie prezenţi (în ordinea din
catalog a părinţilor): Marius ILIOAIA, Victor POP – însoţit de fiul său Andrei
POP (care a trecut recent examenul de capacitate), Mihai VANCA, Ştefan
DUMITRU – însoţit de fiul său Constantin DUMITRU-Jr. (proaspăt student
la Agronomie).
Luând în calcul şi nepoţii Promoţiei”, putem spune că au dat curs
invitaţiei doar şase flăcăi, faţă de şapte fete (inclusiv Maria DUMITRU, care a
reprezentat-o cu cinste pe mătuşa sa Anca).
Procentual, ascendentul fetelor a fost şi mai mare: 33% (6 din 18) faţă
de prezenţa băieţilor de 10% (4 din 41)
Dar ca de obicei - nu cantitatea contează. Cei care nu au venit sau au
avut un motiv întemeiat sau poate nu sunt prea mândri de părinţii lor, ca să
îi onereze în faţa colegilor.
După ce au fost prezentaţi celor de faţă, li s-a adresat şi lor un
cuvânt de BUN VENIT de către un reprezentant al promoţiei ‘61 Mecanică.
Dragii noştri băieţi,
O să vă spunem şi vouă ce le-am spus şi fetelor care au răspuns
prezent la întâlnirea cu noi, de la sfârşitul lui mai.
“Aveţi pe lângă gratitudinea noastră pentru osteneala de a fi
prezenţi aici – admiraţia şi dragostea necondiţionată pentru respectul
pe care-l dovediţi pentru părinţii voştri, colegii noştri dragi”.
Părinţii voştri s-au mândrit (cazul lui Mircea) sau se mândresc cu voi,
lăudându-vă cu fiece prilej (nu mai vorbim despre nepoţi).
Vă cunoaştem bine, deoarece toţi sunteţi “diplomaţi” ai Asociaţiei
“Mecanicii ‘61,” care va acordat distincţia de “ urmaş de fală”.
Despre inginerul Marius Ilioaia am mai vorbit când aminteam de
Mircea, pe vremea când eu lucram la INMT şi taicăsu îl aducea la serviciu. Marius (pe atunci era elev la
şcoala pre-liceală) teroriza toţi colegii la care îl lăsa
taică-su (el avea atunci treabă la standurile de probă
motoare) cu întrebări atât de savante şi ştiinţific
ticluite că te ducea uşor la exasperare. Inginer
electronist, lucrând în domeniul HT, Marius este tatăl
a doi copii minunaţi : un băieţel şi o feţiţă, care nu
s-au grăbit să-şi cunoască bunicul (mai corect,
Mircea s-a grăbit să plece).
Pe navigatorul Victor Pop, mulţi dintre noi îl
cunoaştem bine, fiindcă l-a condus adesea pe tatăl său la întâlnirile noastre
lunare şi uneori a rămas să-i ţină (de fapt să ne ţină) companie până la
sfîrşit, astfel încât ne întrebam cînd mai are timp să fie şi marinar, fiind mai
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mult cu noi . Oricum, colegul Riri
Pop ne vorbeşte mai mult despre
nepotul său Andrei , despre
personalitatea acestuia – pe cât de
precoce, pe atât de marcantă –
care l-a pus adesea în dificultate.
Nu îndrăznim vreun exemplu,
pentru
că
sigur
Andrei
îi
monitorizează lecturile (inclusive
on-line)
şi
citind
prezentul
reportaj, am divulga destăinuirile bunicului său. În ţinuta sa protocolară
(singurul la papillon), a avut un comportament aproape sobru, ţinând parcă
să dezmintă “legendele” spuse de Riri.
Inginerul Mihai Vanca este feciorul pe care Mirel l-a mai scos în
lumea colegilor (spre deosebire de Vlăduţ, pe care l-a cam ascuns privirilor
noastre). Braşovean prin înţepenirea profesională, Mihai a mai avut de a
face cu noi, ba pentru un proiect de utilaj energetic de la termocentrala de
sub Tâmpa, ba venind în vizită cu fiul său pe la
bunicul Mirel, care-i mai cumpăra câte un costum de
cowboy sau de Indian.
Inginerul Ştefan Dumitru, este de-al nostru “din
fragedă pruncie” –
ca să utilizăm o
expresie mai de la
ţară. Mulţi dintre
noi, l-am cunoscut
de copil, ca elev, ca
student, mai ales
cei care eram mai apropiaţi de familia
Dumitru. Educat să
nu iasă din
cuvântul părinţilor, Ştefan pare (pentru
cine nu-l cunoaşte bine) cam timid, dar este o mână forte în educaţia Mariei
şi a lui Bibi (CD - junior), care acum ca “boboc” la Agronomie, are deja
funcţie de conducere la Agroprod – Fundeni. Amândoi băieţii, împreună cu
fetele (Nina – soţia lui Ştafan şi Maria sora lui Bibi) au fost alături de Coca
şi Calypso la toate “serbările galante” de la Eforie Nord sau Lilieci, deci
implicit alături de noi.
Încheind scurta trecere în revistă a băieţilor prezenţi, vă facem aceeaşi
declaraţie pe care le-am făcut-o şi fetelor care au venit în luna mai: Voi
sunteţi şi rămâneţi cu adevărat urmaşii noştri, ai promoţiei
Mecanicii’61.
Nu putem să trecem sub tăcere durerea care ne-a încercat şi pe care o
simţim încă, pentru absenţa multor băieţi dragi, dintre ei unii (nu puţini)
motivaţi de lipsa de interes (ca să ne cantonăm într-un limbaj civilizat) a
părinţilor, care deşi se simt bine cu noi, colegii lor , la unele întâlniri sau
revelioane, nu au participat la aceată întrunire. Unii dintre ei nici nu citesc
revista noastră (“foaia de suflet”), aşa că este posibil să nici nu fi ştiut de
invitaţia adresată feciorilor lor. Să ne mai mire că au uitat că sunt membrii
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ai Asociaţiei “Mecanicii ‘61” (neplătind cotizaţia), de unde-i doar un pas
până la a nu mai conta că sunt absolvenţi a Promoţiei ‘61 Mecanică.!
Cu scuzele de rigoare către cei vizaţi pentru refularea tristă şi amară
(care nu este doar personală, ci a fost exprimată colectiv la unele din
ultimile noastre întâlniri), să ne întoarcem la seara petrecută cu băieţii
noştri.
Toţi s-au simţit şi ne-am simţit bine, băieţii exprimându-şi
mulţumirea că le-am dat prilejul special (nu numai ocazional) de a fi
împreună cu noi.
Într-un moment de acalmie, m-am aşezat pe scaunul de lângă Andrei
Pop, încercând să leg o discuţie cu el, ceeace nu a fost deloc greu. “Să ştiţi
că mi-au plăcut discursurile dumneavoastră” – îmi spune Andrei. “Nu au
fost chiar nişte discursuri; mai degrabă nişte vorbiri” - îi răspund. După
câteva secunde de reflexie, Andrei conchide: “Da, vorbiri este mai bine şi mai
corect!” (Ecce homo!)
Intr-un final, Marius Ilioaia a mulţumit în numele “băieţilor prezenţi
făcându-ne şi următoarea mărturisire : “ Acum îl înţeleg pe tata dece era aşa
de emoţionat când se pregătea să vină la întâlnirile dumneavoastră, fiind
împreună cu dânsul, mai ales de când era infirm. Iar la întoarcere, îmi
povestea cu detalii cum a fost, cine ce a zis. Aşa că am impresia că vă
cunosc pe toţi.”
Dacă am avea astfel de reacţii din partea mai multor băieţi de-ai
noştri! Aşa să ne ajute Dumnezeu!
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De data aceasta, undeva pe-aproape, unde nu-ţi trebuie „aripi”, rezervări,
vouchere, hărţi sau GPS ! Îţi ajung patru roţi de 15” propulsate.... cât se
poate de banal, adică mecanic ! Mă rog, deocamdată. Ce-o mai fi, om vedea!
Pe scurt am fost în „Staţiunea turistică de interes local Bran”, satul Moeciu
de Sus, Valea Popii nr. 63, la Dna. Dorica.
„Corpul expediţionar” s-a deplasat, în perioada 18 – 31 august ac, având
următoarea componenţă: Ileana, Smaranda, Cătălin-nepoţelul,Nico şi Perşu,
căţeii din dotare !

„Dor de Munte”
Reşedinţă temporară....de vară !
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Ce se vede în spatele „reşedinţei”!
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Acum în dreapta !

Cătălinu’, observator
în curte !
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Plimbare la Fundata-Cheile
Grădiştei

Pista de biatlon. Neinaugurată!
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FUNDATA
Cheile Grădiștei
Principala unitate hotelieră a stațiunii

Fundata-Cheile Grădiştei
O căbăniţă din lemn !
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Panorama fortăreţei „Bucegi”. Traseul turistic de pe valea
Ialomiţei la Bran/Piatra Craiului. În imagine se vede Pasul
Strunga, fost punct de frontieră şi vamă cu Austro-Ungaria.
Brrr...şi aici s-a scris istorie în 916’-17’ ! Eu am parcurs acest
traseu, încă din copilărie, cu părinţii. Ultima oară însă, cu
Ileana prin 75’-76’.
Strunga !

„Nobillis”,un hotel în stil elveţian
la poalele Pietrei Craiului !

****,75 E/zi/
camera!
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Vederi panoramice de pe terasele hotelului !
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Născut

July 2, 1868
Tohanu Nou,
Austro-Ungaria

Decedat

Apartenenţă

Armata Română

Serviciu

1891-1932

Arma

Infanterie

Gradul

General

Bătălii/Războaie

Primul război
mondial.
Campania din
România
Războiul
româno-ungar
din 1919

Alte funcţii

August 15, 1932
Bucureşti,
Regatul România

Ministru de război,
Decembrie, 1919–
Martie 12, 1920
Ministrul
Comunicaţiilor
Januarie 24, 1922–
Octombrie 29,
1923
Ministrul
Industriilor şi
Comerţului
Octombrie
30,1923–Martie 29,
1926
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CV-ul, sumarizat (Wikipedia) al celui care a fost Traian Moşoiu. Ardelean,
născut în 1868 la Tohanul Nou (astăzi cartier al Zărneştiului),militar de
carieră, graduat al celei mai vechi academii militare din lume – Academia
Militară Theresiană – din Wienner Neustatd, Austria de jos, Austria,
înfiinţată de Maria Theresa în 1751.
După terminarea faimosului liceu „ Andrei Şaguna „ din Braşov, a studiat
la Şcoala Militară din Budapesta şi apoi la Academia Militară Theresiană,
pe care a absolvit-o la 1 iunie 1889. După numai 2 ani, imigrează în
Regatul Român şi îşi începe cariera miltară în cadrul Armatei Române.
12 ani mai târziu, la 1 octombrie 1913, este numit la comanda
Regimentului 30 Vânători din Câmpulung, în grad de Locotenent Colonel.
Ia parte la campania din Bulgaria, în timpul celui de-al 2-lea război
balcanic ,din 1913.
Avansat la gradul de General, Traian Moşoiu participă la
operaţiunile campaniei din Dobrogea şi Transilvania, începută în august
1916 şi întreruptă în decembrie 1917 (armistiţiul de la Focşani), apoi
reluată în noembrie 1918 (după ofensiva de la Salonic) şi încheiată
definitiv prin ocuparea Budapestei şi înfrângerea Ungariei sovietice a lui
Bela Kuhn în 1919. Până la momentul reintrării în război, numărul
pierderilor armatei române se ridica la 220000 de morţi. 6% din nr. total
oficial declarat de pierderi ale armatelor Antantei ! Este istoria....nu
„altfel”!
Devine Ministru de Război în Guvernul Vaida-Voivod, (decembrie
1919-martie 1920) şi Ministru al Comunicaţiilor, Industriilor şi
Comerţului în Guvernul Ion I. C. Brătianu (ianuarie 1922 – martie 1926).
Acesta este omul, sodatul şi eroul al cărui monument comemorativ se
află în micul parc din centrul Branului. (vezi mai sus). L-am descoperit,
petrecându-mi 30-40 de minute în parc, aşteptându-le pe Ileana,
Smaranda şi Cătălin...... (deoarece nu ştiam cine a fost – „sfânta”
ignoranţă -) m-am apropiat să ...aflu. Am văzut panourile pe care sunt
înscrise numele fiilor Branului căzuţi în campaniile celor 2 războaie mondiale. Am văzut florile depuse de oameni la monument. Am văzut, şi am
apreciat, numărul celor care se opreau spontan să vadă, ca şi mine, ce-şi
propune să nu lase în „ghiarele” uitării monumentul. Am văzut, cu
satisfacţie, că majoritatea celor interesaţi făceau fototografii în faţa
monumentului...N-am înţeles totuşi, de ce monumentul nu are replică în
Bucureşti....Traian Moşoiu îşi doarme somnul de veci la cimitirul Belu !
Am plecat de la monument cu un sentiment de îmbărbătare: uite că
românii îşi iubesc ţara şi nu uită prin ce-au generaţiile anterioare !
PS. Detaliu tehnic. În faţa monumentului sunt aşezate – absolut
firesc – 2 piese de artilerie. Uitându-mă la ele, am observat că nu prea
sunt compatibile cu tehnologia armamentului din 1916-1918.
Într-adevăr, blocul ţeavă/chiulasă montat pe ghidaje de alunecare (pentru
preluare hidraulică a reculului), blocarea sincronă cu lovitura a roţilor
echipate cu pneuri din cauciuc masiv , cu striaţiile respective. Gismentul
reglat cu un adevărat „mic” lanţ cinematic: ax dublu articulat, angrenaj
melcat, angrenaj sector dinţat/cremalieră, masă evident redusă pentru
facilitarea deplasărilor, etc. Am fotografiat cu telefonul....dar n-am
„bluetooth” pt. descărcare. Am identificat, cu greu, plăcuţele de tip:
marcajul şters de timp; se mai vede doar un „bumb” cu colţuri ! O steluţă
în 5 colţuri, rotunjite de „vreme”! Tunuri AT ruseşti, calibrul 50 mm,
folosite în disperare contra Panzer-elor germane, la începutul WW2! De...
T34 nu erau în 41’ – 42’ !
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Să râdem pe......
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BOSS NE PROPUNE :
( rectificare)

Octombrie, 5 – invitaţie la
Lilieci la ziua lui Nelu Stănescu
Noembrie – (posibilităţi)
-excursie Giurgiu -Ruse,
organizată de Bone Stan. Detalii
în curs de stabilire
sau :
- participare la ziua tătarilor,
Calypso
Rugăm colegii să-şi manifeste
intenţia de participare, de principiu, urmând ca un angajament
ferm să se facă după cunoaşterea
tuturor detaliilor. Inscrierile se
vor face la Mirel Vanca (e-mail:
a.i.vanca@gmail.com , telefoane
0213225699 şi 07233926111)

CELOR NĂSCUŢI ÎN OCTOMBRIE

Ion STĂNESCU
13 (1937)
Victor PACHIU
15 (1939)
Dan FILIPESCU
18 (1936)

