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Anul , 10 #92 , februarie 2014  EE  ♦  Serie nouă ♦  Apare Ultima  Marți  a  Lunii    

 www.mecanicii61.ro 

Revistă lunară  a Asociaţiei „Promoţia ’61 MECANICĂ” 

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREȘTI 

PROMOŢIA  1961 (nu chiar toată !) A  FACULTĂŢII DE MECANICĂ,  LA...53 DE ANI DE LA  ABSOLVIRE ! 
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...Mda..28 ianuarie a anului nou ! Căruia i-am „asignat” 

din stocul personal de speranţă, subţiat apreciabil în 
ultimul timp ,o cantitate variabilă a dorinţelelor, visu-

rilor sau năzuinţelor noastre de mai bine ! Dar, dacă o 
facem, este totuşi necesar să nu dublăm investiţia de 
speranţă cu una de încredere; să fim circumspecţi. Este 

al dracului de periculos ! Uite de exemplu, am fost cu 
toţii martori implicaţi al unor evenimente naturale, 

absolut neprevăzute, care a oferit fiecăruia „oportuni-
tatea” de a se confrunta cu situaţii neprevăzute şi 
categoric neplăcute: VISCOLUL ! Eu cred că ar trebui să 

fim pe deplin convinşi că o asemenea calamitate se 
poate manifesta , doamne fereşte, în  toate comparti-
mentele  ansamblului  vieţii noastre curente. Începând 

cu traficul auto şi sfârşind, dacă vreţi, cu evenimentele 
geo-politice cu care se confruntă mai marii lumii. Sau, 

şi mai aproape de noi, cu evoluţiile plăcii tectonice pe 
care „plutim” nevinovaţi !  
       În sfîrşit, ce va fi, va fi ! Să ne vedem de micile şi 

plăcutele noastre obiceiuri. Cel puţin, pe acestea le 
putem „controla” mai eficient şi cu rezultate mai 

previzibile; uite, de exemplu bruionul de program al 
unor viitoare şi ...diversificate activităţi ale noastre, în 
cadrul asociaţiei. Materialul a apărut în numărul din 

ianuarie 2014 al revistei noastre, sub forma unor 
sugestii ale Consiliului Director, desigur firesc procupat  
de subiect. Deocamdată însă, să notăm cu satisfacție 

semnalul consiliului: s-a produs şi, zic eu, este suficient 

să lanseze ideea. Dar avem nevoie de o abordare ins-
pirată, sistematică şi completă a celor câteva aspecte 
esenţiale ale unei asemenea iniţiative. De pildă s-o luăm 

chiar cu începutul: noi, cei care ne aflăm acum sub 
„bannerul” MECANICII’61 suntem oameni care se 
regăsesc într-un spaţiu afectiv comun. Mă refer la senti-

mentul, (sau sentimentele) pentru  inginerie şi tot ce a 
însemnat acesta pentru ei: respectul valorii personale, 

satisfacţia succeselor, eşecurile, viaţă profesională dură, 
dedicată, trăită din plin, cu dârzenie, respect şi deplină 
moralitate. Ingineria, deşi apărută, ca profesie,de 

maximum 200 şi ceva de ani, s-a implicat în cunoaştere 
şi dezvoltarea societăţii umane, fiind practic iniţiatoarea 

avansului tehnologic fără care viitorul omenirii ar 
deveni incert. 
În acest context, aş dori să mă refer la trendul propus 

pentru „schimbarea noastră la faţă”: „MECANICII’61 - 
oameni de cultură”. Eu cred că trebuie elucidate 

câteva aspecte. În primul rînd este semnificaţia sintag-
mei „oameni de cultură” . Potrivit DEX, sintagma nu 
este cunoscută. Definiţia , culturii : „Totalitatea valorilor 
materiale și spirituale create de omenire și a instituțiilor necesare pentru 
comunicarea acestor valori. ♦ Faptul de a poseda cunoștințe variate în diverse 
domenii; totalitatea acestor cunoștințe; nivel (ridicat) de dezvoltare intelectuală 
la care ajunge cineva. ◊ Om de cultură = persoană cu un nivel intelectual ridicat, 

care posedă  cunoştiinţe universale, multe şi temeinice”  În al doilea rînd, 
se intenţionează cumva inducerea existenţei unei 

diferenţe între ingineri şi „oamenii de cultură”? Nu cred. 

MARȚI... 
.. Sursa: MECANICII’61, # 93 februarie 2014 EE, Scris de Radu GRUIA 
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Şi atunci, nu cumva formularea sintagmei este, cumva, 
lipsită de inspiraţie ? Cel mai probabil ! 

În ceace priveşte programul, ar mai există o variantă, 
foarte interesantă şi chiar atrăgătoare: să rămânem la 

cultură, cu referire la cea.. tehnică ! Este mult mai 
aproape de noi, de o diversitate absolut uriaşă şi 
abordabilă”prietenoasă” cu nivelul nostru de informare, 

şi cunoaştere. Să fim realişti : ce şanse am avea, exce-
ptând hoby-urilor personale, să ne descurcăm cât de 
cât în arta dramatică,  pictură sau muzică ?  

Mărturisesc deschis că, sus-semnatul, am făcut 3 (trei) 
ani de liceu, în loc de 5 ! Iar la 21 de ani, douăzecişi 

unu, eram inginer ! Sâc ! 
Revenind pe „teren solid”. Ne-am reîntors la Inter 
Macedonia. Personal nu cunosc împrejurările. Însă am 

putut constata că, între timp, calitatea serviciului oferit 
de această locaţie s-a deteriorat sensibil. Rămâne cert 

doar avantajul prezenţei formaţiei muzicale care oferă 
amatorilor oportunitatea destinderii pe ringul de dans. 
 

     
 

   Au participat următorii: 
 

 Constantin Dumitru, Gigi Dumitrescu, 
Ileana şi Radu Gruia, Costel Marin, Rodica 
Nicolescu, Nina Olaru, Adrian Popa, fam. Ionel 
Stănescu, Anda şi Dan Ştefănescu, Ani şi 
Mirel Vanca, Mircea  Zainea 

         

 

       
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Consiliu „discret” 
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Fermitate 

      expresivă !  

Fermitate 

   binevoitoare ! 
Fermitate şi atât ! 
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     Noua familie Ionel Stănescu ! 

            Casă de Piatră !!! 
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Doi vajnici.... MECANICI(’61) ! 
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Boss la ...socializare ! O familie ...consolidată ! 

Spicika: 

fermitate...interogativă ! 

La joi de vivre.... 

         en dansant! 
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 În numărul trecut al „Foii noastre de suflet”, adică numărul „unu” pe 
2014, se lansa prin „editorial” un program de activităţi colective ale anului 

care abia a început, care să dea posibilitatea „Mecanicilor ’61” să 
demonstreze că sunt şi „oameni de cultură” (pe lângă altele). 
 Credul ca mai întotdeauna, am subscris ideii şi m-am oferit ca 

„provocator” pentru prima temă, fiindcă puţini dintre colegi aveau 
cunoştinţă de ce punem noi, Consiliul Director, la cale. 

  După ce am pregătit „vorbirea-zâzanie” pentru tema anunţată 
(„Eminescu – Luceafărul poeziei şi gândirii româneşti”) conform celor 
convenite, adică scurtă şi numai bună să provoace discuţii, întrebări, 

abordări de orice fel privind subiectul (inclusiv recitări sau scurte lecturi din 
scrieri de şi despre Eminescu) a venit „vâju” de portocaliu, până la 
jumătatea gardului - eu fiind la Călugăreni. Aşa că marţi 28 ianuarie a.c. 

eram cvasi-blocat pe uliţa mea (astăzi numită pompos str. Preda Buzescu). 
Dar fiindcă promisesen şi culmea o şi făcusem public (prin publicarea în 

revistă) am zis că-i musai să-mi respect făgăduiala (alt prost obicei) şi m-am 
străduit (nu are importanţă cum) să fiu prezent la ora convenită la 
Intermacedonia (unde ne-am întors umiliţi, mai abitir decât „in genonchio 

ritornera a te”). 
 După ce Răducu (Gulie) ne-a împărţit primul număr al revistei, din 

care cu toţii am aflat de propunerea Consiliului Director şi profitând de 
faptul că orchestra nu-şi începuse programul, Preşedintele (în speţă 
Calypso) a invitat colegii de la masa vecină (nu încăpuserăm cu toţii la una) 

ca să ne auzim cât de cât. După ce li s-a citit editorialul din revista pe care o 
primiseră toţi, colegul Constantin Dumitru le-a detaliat motivaţia acestei 
propuneri şi cum se va alege tematica pentru viitoarele întâlniri. 

 Un participant „cu picioarele pe pământ” (cred că a fost Ani Vanca) a 
îndrăznit: „Dar avem condiţii pentru un program aşa de frumos?! 
 - Le vom avea!” a venit asigurarea. 
 După care credeam că urma să dăm citire „provocării” pe care o 

pregătisem. 
 - „Nu e momentul!” a spus preşedintele (şi cred că intr-adevăr nu prea 
era). 

 Taman a început repriza de muzică şi de dans (că doar de asta am 
venit la Intermacedonia!). 

 Restul a fost ca deobicei: comandat mâncare (după alegerea fiecăruia 
din meniu), băut din vinul casei (la masa care s-a pus) etc. etc. 
 Pe fondul sonor al muzicii de dans, unii care luaseră în serios 

propunerea din „editorial”, s-au apropiat de „provocator” şi cât mai aproape 
de ureche (de-aia bună) şi-au expus punctele de vedere asupra subiectului:

 Mirel Vanca (nu absolut în ordinea expunerii lor): 
 - Eminescu a avut şi subproducţii, poezii pe care şi le-a autocenzurat, 
pe care nu le-a dat niciodată spre publicare; 

Un Proiect Generos  
Ratat Din Start 

Sursa: MECANICII’61, An 10, # 93, februarie 2014 EE Scris de Adrian POPA 
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 - Multe imperfecţiuni i-au fost corectate de cei care îi publicaseră 
poeziile; 

 - Citându-l probabil pe Nicolae Manolescu - modelul său de critic 
literar – spunea: „Valoarea operei literare se diminuează în timp, se 
estompează” (se refera oare la poezia lui Eminescu, că doar asta era tema în 
discuţie?!); 
 - „Găselniţele” privind îmbolnăvirea şi suprimarea lui Eminescu de 

către „agenturile străine” sunt lipsite de dovezi (Ce importanţă au unele date 
concrete, cu precizări excte de surse, chiar citate din documente de arhive, 

când acestea sunt puse pe tavă de un „profesoraş” de provincie, precum şi 
atâtea volume semnate de specialişti în medicină şi criminalistică?); 
 - Manolescu nu a fost de acord cu DILEMA-iştii care l-au denigrat pe 

Eminescu; 
 - Eminescu a fost în literatura română „singurul creator care a 

încercat să-şi fundamenteze pe baze ştiinţifice, propriul program literar”, 
existând în manuscrisele eminesciene dovezi ale preocupărilor sale privind: 
matematica, fizica, astronomia, mecanica/energetica, economia politică, 

ştiinţele naturii (lucru pe carea l-a descoperit în revista GÂNDUL 
ANONIMULUI , anul XI, nr.51-52, decembrie 2013, publicaţie a cenaclului 
„Anonimul”, din care mi-a dăruit şi mie un exemplar, pentru care îi 

mulţumesc din suflet). 
 Dan Ştefănescu: 

 Având informaţia că poezia „VIAŢA” a fost inclusă în volumele de 
poezie ale lui Eminescu deabia în anii socialismului, ar vrea să ştie dacă 
această informaţie este reală şi dacă este, cum s-ar motiva aceasta. 

 În parte, am răspuns – în ciuda zgomotului de fond – unor puncte de 
vedere, dar îmi asum dreptul de a comenta fiecare aspect al problemelor 

ridicate într-un număr viitor al „Foii noastre de suflet”, în măsura în care nu 
mi se semnalează că am înţeles greşit exprimările proepinenţilor. 
 Nici Mirel şi nici Dan nu apucaseră să afle textul „provocării” pe 

subiect, dar intervenţiile lor au făcut dovada că se pregătiseră – deşi mai 
mult citind despre Eminescu, decât citindu-l pe Eminescu. 
 Dar iată cum suna provocarea :     

 
 

Eminescu, Luceafărul poeziei 

şi geniul gândirii româneşti 

 Dacă-i spui cuiva că vrei să-i vorbeşti despre Eminescu, se uită la tine 
uimit ca şi cum ai vrea să-i spui tabla înmulţirii cu „1”. Firesc, dacă te 
gândeşti că aproape oricine care a trecut prin şcoală ştie să-ţi recite (sau să-ţi 
citeze) măcar un fragment dintr-o poezie de-a Lui. Deoarece aproape toată 

lumea consideră că ştie cine a fost (corect: CINE ESTE) Eminescu. Toată lumea 
ştie că Eminescu a fost cel mai mare poet al românilor, „Luceafărul poeziei 
româneşti” (cred că asta i se trage de la George Călinescu, care i-a găsit acest 
sublim superlativ). 
 Dar Eminescu nu este doar atât. El este atât de mare şi de complex, 

încât eminescologi  de renume nu încetează (sau n-au încetat până la moarte) 
să caute să descopere noi faţete ale personalităţii poetului. Am citit recent 
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undeva că o editură din Italia a tipărit în mai multe volume o culegere de 
facsimiluri cu scrieri eminesciene în original. 
 Academicienii Perpessicius, Vatamaniuc şi-au dedicat mare parte a 
carierei lor literare pentru îngrijirea editării operei lui Eminescu în ediţii 
monumentale. George Călinescu, Zoe Dumitrescu Buşulenga şi mulţi alţii i-au 
dedicat opere de valoare intrinsecă, pentru nemurirea sa, dacă nu şi-o crease 
singur apriori. 
 Poeţi mari ai neamului l-au zeificat în versuri, începând cu Vlahuţă şi 
terminând cu Grigore Vieru, Adrian Păunescu, Marin Sorescu şi mulţi alţii. 
 Marin Sorescu a transpus în poezie o legendă născută de Geo Bogza (cu 
vizita lui Dumnezeu şi Sf. Petru pe pământ românesc), care-l defineşte cel mai 
bine pe Eminescu în raport cu ţara şi poporul său. 
 Ei bine, ce-ar mai fi atunci de spus?! 
 Sigur că – nu pentru enciclopedişti – mai există câte ceva inedit în 
ceeace-l priveşte pe Eminescu, privind atât opera cât şi biografia lui. S-o luăm 

pe domenii: 
 1. Poezia Lui, L-a încoronat ca „Luceafăr”, deşi s-au găsit unii exegeţi 
care, dacă nu să-i conteşte cel mai înalt loc pe podium, cel puţin să-i găsească 
un egal pe locul I, precum Macedonski şi mai recent Tudor Arghezi (susţinut 
de acad. Eugen Simion, ani buni preşedintele Academiei Române). Nouă, 
mulţimii neacademice, ni se pare un sacrilegiu. 
 2. Proza Lui, e o dovadă a profundei gândiri filozofice. Aici am mai 
include şi corespondenţa şi paginile din caiete, inclusiv cele în limba germană 
de la Lemberg. 
 Sibianul (la origine sălăjan) Vasile Rusu scrie că: „În sensul acesta, 
după gândul lui Noica şi al nostru, Eminescu putea fi un mare istoric 
cercetător ......, un mare lingvist, un mare economist, un mare filozof şi 
negreşit un mare muzician, pe lângă un mare prozator şi un genial poet liric, 
ceeace este”. 
 3. Gazetăria şi opera Lui politică, îl situează în fruntea tuturor celor ce 
au produs în domeniu. Devoţiunea cu care a servit la TIMPUL, scriind adesea 

ziarul în întregime, l-a impus drept cel mai onest luptător român în serviciul 
adevărului. Tocmai acest crez, al lipsei de compromisuri împotriva interesului 
naţional i-au atras îndepărtarea de la Timpul şi nu numai (vezi acad. 
Vatamaniuc: „În loc de prefaţă” la „Noica şi Eminescu” de Vasile Rusu). 
 4. Omul politic, „Înainte-mergător pe calea făuririi României Mari” (din 
Aurel V. David),  „.....- primul ziarist român, deţinut politic” (în revista 
VALAHIA), a fost un membru activ al Societăţii „CARPAŢII”, al cărui scop 
principal era: „formarea opiniei publice (inclusiv din Ardeal n. n.) în favoarea 
unei Dacii Mari” – ceeace i-a atras condamnarea la moarte. 

 Te întrebi de unde avea timp să scrie atâta? 
 Sunt atâtea aspecte colaterale, unele anecdotice, legate de Marele 
Eminescu, încât volume întregi nu le-ar cuprinde sau şezători diurne pe 
parcursul unor ani nu le-ar epuiza.  
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Atelier Grognard din Rueil-Malmaison prezintă un 

ansamblu al operelor principalilor artişti ai Şcolii 

din Marsilia, originari din Provence şi alte regiuni, 
atraşi de lumina şi căldura din Midi. 

Inaintea lui Cézanne, Van Gogh sau Gauguin, 
pictura peisagistică provensală a fost practicată din 
1850 de pictorii din Marsilia Emile Loubon şi elevii 

săi Paul Guigou şi Raphael Ponson. 
Felix Ziem participă şi el la mişcare. 

In perioada 1870-1900 apare o nouă generaţie 
de artişti, Jean-Baptiste Olive, Joseph Garibaldi, 
Adolphe Monticelli, care încep să prezinte şi viaţa 

păstorilor şi a agricultorilor şi să încerce tehnici noi, 
mergând până aproape de expresionism. 

La începutul sec. XX, un alt val de artişti, 

Charles Camoin, Auguste Chabaud, Alfred Lombard, René Seyssaud, 
Louis-Mathieu Verdilhan, provenind din Paris, încearcă fauvismul înaintea 

lui Matisse. 
Graţie acestor începuturi, marile nume ale picturii moderne coboară în 

Midi. Paul Signac, instalat deja la St. Tropez din 1892 participă la două 

expoziţii. Sub influenţa lui, Louis Valtat, Henri-Charles Manguin şi Albert 
Marquet vin şi ei la St. Tropez în 1903-05. 

Neoimpresioniştii Charles-Henri Person şi Théo Van Rysselberghe, ca 
şi André Lhote, cu elemente cubiste, s-au instalat şi ei în zonă. 

In deceniul 3 sosesc în Midi fauviştii Emile Othon-Friesz, Raoul Dufy 

şi Francis Picabia, la fel ca Moise Kisling, pictor neataşat vreunui curent. 
 

 

  
 
 

Emile Loubon 

Intoarcerea de la târgul de vite 

Paul Guigou 

Ţărani în faţa muntelui St. Victoire 

Peisagiştii Provensali  
şi  

Impresioniştii En Privé. 

Sursa. MECANICII’61, An 10 #93, februarie 2014 EE, scris de Nicu SURUCEANU 
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Raphaël Ponson 

Pescari şi femei elegante pe cornişă 

Joseph Garibaldi 
Furtună la apus pe vechiul port 
port 

Jean-Baptiste Olive 

Vechiul port, vedere de pe Pharo 
PharoPharo 

Alphonse Moutte 
« Lou Gousta » masa ţăranilor 

Adolphe Monticelli 

Buchet în vază albastră 

Henri-Charles Manguin 

Vas cu flori la St. Tropez 
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Charles Camoin 

Personaj pe pod la Martigues 

Louis-Mathieu Verdilhan 

Portul Cassis 

Alfred Lombard 
Barul N… la Marsilia 

Alfred Lombard 
Poartă de grădină la Aix 

Auguste Chabaud 

Marinari în port 
René Seyssaud 

Cosaşul 
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Paul Signac 

Fortul St.Jean 

Théo Van Rysselberghe 

Eucalipţi pe drumul către Bornes 

Henri Person 

Bărci la Pouche (St. Tropez) 

André Lhote 

Prânzul marinarilor 

Albert Marquet 
Portul vechi şi podul transbordor 
ttttransbordortransbordor 
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        Les Impressionnistes en privé. Anul acesta, 
muzeul Marmottan-Monet împlineşte 80 de ani de la 

înfiinţare. In această perioadă, prin donaţii sub diverse 
forme, a ajuns primul deţinător mondial al operelor lui 

Claude Monet şi Berthe Morisot. Ca atare, muzeul a 
decis să înceapă ceremoniile de aniversare printr-un 
omagiu acordat colecţiilor private, prezentând numai 

opere aparţinând a 50 de colecţionari din Franţa, Statele 
Unite, Mexic, Elveţia, Anglia şi Italia, unele din ele 
prezentate pentru prima dată publicului. 

        Fiindcă a venit vorba de colecţionari, tablourile 
care le aparţin, cu unele excepţii, nu sunt scoase din 

circuitul muzeal, ci sunt încredinţate unor muzee, fundaţii, etc, care le pot 
asigura condiţii optime de expunere, depozitare şi de securitate şi, de ce să 
nu o spunem, şi beneficii proprietarilor lor. Este exact ce s-a făcut la 

Bucureşti cu Muzeul Colecţiilor de artă, mai puţin, bănuiesc, în ceea ce 
priveşte acordarea de beneficii proprietarilor. 

         80 de tablouri şi 20 de alte opere grafice de Corot, Boudin, Jongkind, 
Manet, Bazille, Monet, Renoir, Degas, Pissarro, Sisley, Caillebotte, Berthe 
Morisot, Guillaumin, Cézanne, Mary Cassatt, Eva Gonzales şi Rodin 

trasează o istorie a impresionismului. 
Expoziţia prezintă mai întâi începuturile impresionismului, apoi, către 

1874, înflorirea lui, pe urmă anii 1880-90, când grupul se destramă, fiecare 
apucând-o pe drumul său ; în fine, la sfârşit, ultimele opere ale unor 
maeştri ca Renoir, Pissarro, Sisley şi Monet, în care se văd zorii artei 

moderne. 

    
 
 
 

 
 
 

Camille Corot 
Lac la Ville d’Avray 

Eugène Boudin 
Plaja de la Bénerville 

Johan Berthold Jongkind 
Barcă cu pânze la Honfleur 
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Frédéric Bazille 

Terasa de la Méric 
Claude Monet 

Deauville Hôtel des Roches Noires 

Alfred Sisley 
Meri în floare la Louveciennes 

Alfred Sisley 
Fermă la Chaville 

Gustave Caillebotte 

Place de l’Europe pe ploaie 
Gustave Caillebotte 

Dalii, grădina de la Petit-
Gennevilliers 
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Gustave Caillebotte 

Refugiu 

Caillebotte 
Interior, femeie 

la fereastră 

Gustave Caillebotte 
Rue Halévy, văzută de la 

etaj 

Claude Monet 
Hemerocali la malul apei 

Claude Monet 
Plopi toamna 

Paul Cézanne 

Boschet la Jas de Bouffan 

Paul Guillaumin 

Cheiul La Rapée 
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Berthe Morisot 

Sena la Bougival 

Berthe Morisot 

Autoportret, împreună cu fiica ei 

Pierre-Auguste Renoir 

Copil în rochie albastrã 
Edgar Degas 

Pagans şi Degas-
tatãl 

Eva Gonzales 

Vrabia 

Camille Pissarro 

Case la Chaville 

Camille Pissarro 

Prun în floare la Eragny 



                                

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

  

 
 

 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Claude Monet 

Antibes în lumina de dupã amiazã 
Pierre-Auguste Renoir 

Bougival 
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În decursul lunii decembrie 2013 şi ianuarie 2014 - până în ziua de 24 
a ei - n-a nins deloc şi românii au început să se vaiete că le-au rămas 

semănăturile de toamnă neprotejate şi că dacă o da vreun ger, praful o să se 
aleagă de ele. Enervat de văicărelile lor, Cel de Sus a pogorât asupra ţării lor 
ninsoare şi viscol şi numai că nu le-a zis: „Săturaţi-vă de zăpadă!”. Acum 

toţi românii se vaietă, iar inconştienţii care s-au aventurat la drum în zilele 
astea blestemă. Aşa suntem noi românii: Nu-i bine nici aşa, nici aşa, adică, 

nu-i bine nicicum. 
Printre drumurile înzăpezite şi impracticabile din aceste zile s-a aflat şi 

porţiunea din Transalpina dintre Novaci şi Rânca, blocând mai mulţi turişti 

în staţiune. Într-o iarnă, cu mulţi ani în urmă, pe când acest drum nu era 
asfaltat, iar staţiunea Rânca număra doar câteva cabane, am trăit o 
aventură pe acest traseu, care ar fi putut avea un sfârşit tragic.   

Lucram la Termocentrala Rovinari. Termocentrala închiriase cabana 
„Ciuperca” din staţiune şi organiza periodic, acolo, la sfârşit de săptămână, 

excursii. La o astfel de excursie, am participat şi eu în luna ianuarie  a 
anului 1982, dacă nu mă înşel. Am călătorit cu un autobuz până la Novaci. 
Acolo era vreme frumoasă şi nici un pic de zăpadă. În zare se vedea 

Parângul nins. Abia aşteptam să ajungem acolo. Între Novaci şi Rânca sunt 
18 kilometri şi o diferenţă de nivel de 920 de metri. 

Din Novaci urma să ne ia un camion şi să ne ducă în staţiune. La 

sosirea noastră – în jur de ora 16 - camionul nu venise încă şi, ca să facem 
un pic de mişcare, ne-am hotărât, vreo cinci persoane, fără să anunţăm pe 

nimeni, s-o luăm înainte, pe jos, pe actualul traseu al Transalpinei, urmând 
ca atunci când ne va ajunge camionul din urmă, să ne urcăm  în el.  

Zis şi făcut: am pornit la drum. Mergeam agale, fără să ne grăbim, 

aşteptând ca, din moment în moment, să ne ajungă din urmă camionul. Ne 
uitam mereu în urmă, dar camionul întârzia să apară. Ieşiserăm din Novaci, 

şi nici urmă de camion! Trecuse mai mult de o jumătate de oră. Am început 
să ne îngrijorăm, dar am continuat să mergem înainte. După ce am mai 
străbătut aproximativ un kilometru, cineva din grup ne-a atras atenţia că 

camionul ar fi putut-o lua pe celalalt drum care urca la Rânca, cel care 
mergea de-a lungul văii Gilortului. Am intrat în panică! Era destul de târziu 
şi nu peste mult timp avea să coboare înserarea. Ne-am sfătuit dacă să ne 

întoarcem sau să ne continuăm drumul. Vremea era frumoasă, cerul era 
senin, aşa că, chiar dacă ne va prinde întunericul pe drum, luna şi stelele 

ne vor lumina calea. Am hotărât să continuăm, dar să lungim pasul. 

LA RÂNCA, PRIN 
ZĂPADĂ 

Sursa: MECNICII’61,An10, # 93, februarie 2014 EE, scris de  Mirel VANCA 



                                

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

  

Aici este cazul să spun că grupul se compunea din trei bărbaţi şi două 
femei. Doi din cei trei bărbaţi erau soţii femeilor, iar al treilea eram eu. Una 

din femei era gravidă în luna a patra sau a cincia. 
 

 
 
 

Întunericul ne-a prins în apropierea 
Vârfului Cerbu – pe care există şi acum, şi exista 
şi atunci, o antenă de televiziune. Aşa cum 

sperasem, luna şi o puzderie de stele ne 
luminau drumul. Nu ştiu ce-am fi făcut dacă era 

întuneric beznă: nu aveam felinare sau lanterne, 
nu aveam nici cel puţin o brichetă, pentru că 
nici unul dintre noi nu fuma. 

 Sub Cerbu, şi-a făcut apariţia zăpada. 
Acoperea tot drumul, era neumblată, iar 

grosimea ei creştea pe măsură ce avansam. În 
curând ne-a trecut peste bocanci. Înaintam 
greu, iar femeile, în special gravida, dădeau 

semne de oboseală. Mergeam în şir indian. În 
faţă eram când eu, când soţul femei ne 

însărcinate, cu rolul de deschizători de pârtie, iar în spate venea perechea 

cu probleme. Ca să ne păstrăm pe drum, ne ghidam după stâlpii de telegraf 
de pe lângă el. 

Din nefericire stratul de zăpadă continua să crească Ne ajunsese până 
la genunchi, iar misiunea deschizătorilor de pârtie devenise foarte grea. Nici 
celor din spate, chiar dacă călcau pe urmele noastre, nu le era uşor. Cei doi 

din faţă ne schimbam tot mai des şi la fel de des ne opream ca să ne 
adunăm forţele. Luminile staţiunii continuau să nu se vadă. La un moment 
dat gravida a început să plângă, s-a aşezat jos şi-a refuzat să mai înainteze. 

A fost convinsă să se ridice şi să continue drumul, sprijinită, pe rând, de 
soţul ei şi de cea de a doua femeie. Drept urmare, a trebuit să lărgim 

„cărarea” şi deschiderea” pârtiei” s-o facem în doi.  Eu şi ce-l de al doilea 
bărbat ne ţineam de braţ şi călcam zăpada neîncepută. Eram obosiţi şi 
făceam popasuri tot mai dese. Ne uitam disperaţi după luminile staţiunii, iar 

ele se încăpăţânau să nu se arate. Înaintam gâfâind. Înălţimea stratului de 
zăpadă ne trecuse cu o lăţime de palmă peste genunchi. Din când în când 

cădeam şi ne venea să nu ne mai ridicăm din zăpadă. Greu le era şi celor 
din spate. Gravida nu mai plângea, nu se văieta şi avansa mecanic, mai mut 
târâtă decât susţinută de ceilalţi doi, ajunşi şi ei aproape de capătul 

puterilor. Moartea albă ne făcea cu ochiul. Nu-mi explic nici azi, ce ne-a dat 
putere să o sfidăm? Probabil faptul că nu ne-am pierdut complet speranţa 
toţi de odată. De fiecare dată s-a găsit unul să-i încurajeze pe ceilalţi. 

Norocul nostru a fost că nu era foarte frig. Eram mai gros îmbrăcaţi, 
aşa ca pentru ieşitul în afara oraşului pe timp de iarnă. Nici unul dintre noi 

nu avea însă echipament special, călduros şi impermeabil. Zăpada ne intra 
în bocanci şi pe sub pantaloni. Începuse să ne fie frig la picioare. 



 
                             

22         MECANICII ’61 POLIBUC An 10,# 93, februarie 2014 EE 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
                                          . 

 
Din fericire, stratul 

de zăpadă n-a mai 

crescut, iar când 
ajunsesem foarte 

aproape de a ne 
descuraja complet, am 
zărit prima lumină din 

staţiune, la geamul 
uneia dintre cabane. 
Nici vorbă de iluminat 

stradal, în perioada 
aceea de criză 

energetică. Dacă ar fi 
existat, l-am fi văzut 
mai din vreme şi starea 

noastră de spirit ar fi 
fost alta.  Oricum, lumina de la fereastra acelei cabane ne-a dat puteri noi şi 

începând de atunci, într-o oră sau ceva mai mult, sleiţi de puteri, am ajuns 
la cabană. Era ora 22. 

Ceilalţi sosiseră. Nu erau foarte îngrijoraţi de lipsa noastră. Aveau o 

scuză: nu i-am anunţat când ne-am desprins de grup. Parcurseseră şi ei pe 
jos, prin zăpadă, o porţiune de drum. Erau obosiţi, dar, oricum ar fi fost, n-
aveau dreptul să ne lase în voia soartei. În gând, i-am băgat în aia a mamei 

lor, dar, simţindu-ne cu musca pe căciulă, n-am îndrăznit să le-o spunem 
cu voce tare.  

Gravida n-a avortat. Când i-a venit sorocul, a născut un băiat sau o 
fată – nu-mi mai amintesc ce – care cu siguranţă s-a făcut explorator polar. 

 

Rânca, azi ! 

Rânca, ieri! 
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Există unii, 

dar mai ales unele, 
cărora le plac 

bârfele, există aşa 
zişii zvonaci, care 
răspândes zvonuri, 

şi mai există mito-
manii, care mint 

„cum respiră” 
(ghiciţi, pe cine l-
am citat?). Piesa 

asta este o lecţie 
pentru ei, atât în 
sensul de cum 

trebuie să facă cât 
şi în sensul cm 

nu-i bine să facă toate astea. Prin urmare pe ei îi invit, în primul rând, să 
vadă acest spectacol. Dacă ar fi să mă opresc aici, sunt sigur că sala va 
rămâne goală, pentru că nimeni nu va risca să se deconspire. De aceea, mă 

grăbesc să spun că vizionarea spectacolului e recomandată şi celor dornici 
să se distreze, dispuşi să râdă de prostioare mai mult sau mai puţin comice. 

Fac o paranteză ca să vă spun că m-am nimerit, în sală, lângă un tip 

care râdea de ori ce şi o făcea foarte enervant: tare, piţigăiat şi, din când în 
când, cu sughiţuri. Mi-a venit, de câteva ori, să plec! 

Autorul spune despre piesa sa că ea este o farsă şi că: Cel mai simplu 
aspect al farsei este că ai nevoie de multe uşi. Şi ai nevoie de mulţi oameni să 
intre şi să iasă pe ele, căutându-se unii pe alţii. În general, într-o farsă, lumea 
încearcă să tăinuiască informaţii. 

Prima parte a acestei „reţete” este o indicaţie pentru scenograf. Prin 

urmare, Cătălin Arbore, cel care semnează decorul spectacolului, s-a 
conformat: a creat o cameră de zi modernă, cu nu mai puţin de patru uşi la 
parter şi două la etaj, unde se ajunge pe o scară interioară.  

A căzut apoi în sarcina autorului să-şi alerge personajele prin ele. A 
făcut-o cu mult succes, pentru că toate personajele lui sunt tinerei  şi tinere 

cu o foarte bună condiţie fizică. A existat şi o excepţie:   o doamnă suferindă 
de dureri de şale.  

Şi mai priceput s-a dovedit el în a-şi pune personajele în situaţia să 
tăinuiască informaţii. Să nu vă închipuiţi că şi le-a conceput ca pe nişte 
martiri, rezistenţi la tortură. Nu, i-a pus pur şi simplu în situaţia să mintă şi 

au minţit…. de au îngheţat apele. Au minţit încât s-au încurcat în propriile 

BÂRFE, ZVONURI ŞI 
MINCIUNI     de Neil Simon 

la TEATRUL NAŢIONAL 

 
Sursa: MECANICII’61,An 10,# 93, februarie 2014, scris de      Mirel VANCA 

Scenă din spectacol 
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minciuni. Nici noi, spectatorii, n-am mai fost în stare, la un moment dat, să 
le ţinem socoteala. 

Să vă spun, foarte pe scurt, despre ce-i vorba în spectacol: Un cuplu îşi 
serbează aniversarea a zece ani de la căsătorie. Invitaţii vin pe rând. Vor fi, 

în total, patru perechi. Primii sosiţi nu-l găsesc acasă decât pe sărbătorit, 
care se împuşcase într-o ureche, din greşeală sau pentru că a vrut să se 
sinucidă. E undeva într-un dormitor, ascuns de ochii noştri pe toată durata 

spectacolului. Nu apar deloc nici soţia lui şi nici servitorii. Din diverse 
motive, destul de stângaci alese, primii veniţi încearcă să ascundă această 
situaţie celor care vin după ei, aceştia celor ce le urmează şi tot aşa, de trei 

ori. Minciunile, cuvintele de duh, situaţiile amuzante, bârfele şi zvonurile, 
curg valuri, valuri. În spre finalul spectacolului apar şi doi poliţişti, veniţi să 

ancheteze accidentarea maşinii uneia dintre ei. Toată lumea crede că ei au 
venit să ancheteze tentativa de sinucidere a gazdei, de unde alte minciuni şi 
alte situaţii caraghioase. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
De la stânga la dreapta: Armand Calotă, Gavril Pătru, Marius Bodochi, 

Silviu Biriş 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Cecilia Bârbora şi Monica Davidescu 
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Te întrebi, pe bună dreptate, cum pot nişte oameni în toată firea , 
instruiţi, avuţi, frumoşi să se preteze la aşa ceva? Cred că cel mai bine ar fi 

să-l întrebăm pe autor. Mi se pare neverosimil!  E o comedie, o să-mi 
spuneţi. Aveţi dreptate, dar eu cred că doar situaţiile comice verosimile  te 

fac să râzi din toată inima. 
Regia aparţine directorului teatrului, actorului Ion Caramitru. Nu avem 

nimic să-i reproşăm. Distribuţia a fost aleasă „pe sprânceană”: Monica 

Davidescu, Marius Bodochi, Cecilia Bârbora, Silviu Biriş, Rodica Ionescu, 
Armand Calotă, Oana Ioachim / Florenţa Ţilea, Gavril Pătru, Victoria Dicu, 
Dorin Andone.  Toţi au fost foarte buni. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Armand Calotă şi Rodica Ionescu 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Silviu Biriş şi Oana Ioachim 
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ANUL 2011 

         Redactor şef: Radu Gruia; Redactori: 

        Adrian Popa şi Corina Firuţă 

 

Nr.1 – ianuarie (58) 

Editorial: O replică……empatică de 

Radu Gruia 

Întâlniri colegiale: Revelion la 

Balcic de Mirel Vanca, Pluguşorul 

septuagenarilor de Mirel Vanca 

Muzee şi expoziţii: Jean-Louis 

Gérôme et les trésors des Médicis de 

Nicu Suruceanu 

Opinii: Scrisoare deschisă lui Radu 

Mihalcea de Corina Firuţă 

Cronică teatrală: Blifat de Mirel 

Vanca 

 

Nr.2 – februarie (59) 

Editorial: O clarificare ce se impune 

de Conducerea Asociaţiei Promoţia 

Mecanică ’61 

Întâlniri colegiale: Joi.... de Radu 

Gruia 

Noi despre noi: La zi, despre 

treburile Asociaţiei de Adrian Popa 

Muzee şi expoziţii: Muzeele Petit 

Palais şi Jacquemart-André de Nicu 

Suruceanu   

Carte: Pagini din istoria poporului 

român de Corina Firuţă 

Cronică teatrală: Dibuk de Mirel 

Vanca 

Lansare de carte: Scriitorul Artemiu 

Vanca la a treia lansare de carte de 

Adrian Popa 

Bancuri: Geniale şi… de actualitate 

de diverşi autori 

 

Nr.3 – martie (60) 

Editorial: Un “perpetuum mobile”? 

de Radu Gruia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întâlniri colegiale: Joi... de Radu 

Gruia 

Semicentenarul Mecanicilor ’61: 

Programul evenimentului 

*** : II Biserica „Sfântul Grigorie 

Palama” prezentare de Mădălina 

Mirea, istoric de artă. 

Muzee şi expoziţii: Retrospectiva 

Claude Monet de Nicu Suruceanu 

Carte: Jurnale pierdute ale lui 

Nikola Tesla de Corina Firuţă. 

Inginerie: Câte ceva despre acustică 

de Nae Enescu 

Cronică de spectacol: Băieţii de aur 

de Mirel Vanca 

Bancuri: Culese de pe Internet de 

Nae Enescu 

 

Nr.4 – aprilie (61) 

Întâlniri colegiale: Joi... de Radu 

Gruia 

Carte: Bucureşti  de Corina Firuţă 

Spectacol: Clipe de viaţă de Mirel 

Vanca 

Inginerie : Incidentul Fukushima 

Daiichi  adaptare şi traducere de pe  

Internet, de Radu Gruia  

 

Nr.5 – mai (62) 

Întâlniri colegiale: Joi...de Radu 

Gruia. 

Carte: Sacrificiul lui Mihail 

Diaconescu de Adrian Popa 

Muzee şi expoziţii: Fundaţiile 

Pierre Ginada şi L ’Hermitage de 

Nicu Suruceanu 

Noi despre noi: Vizită la Ierusalim 

de Emil Hitzig 

Spectacol: Artă de Mirel Vanca 

Opinii:  Etică aplicată (texte 

creştine semnate de Zoe Dumitrescu 

Buşulenga şi Vasile Gheorghe) 

Inginerie: Incident Fukushima 

Daichii (ultima parte) 

         Umor: Povestea dragostei – de pe 

         Internet 

REVISTA  MECANICII  ’61 
Sumarul apariţiilor din 2011/ian - prezent 

Alcătuit de Mirel Vanca şi Radu Gruia 
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Nr. 6 – iunie (63) 
Întâlniri colegiale: Joi....de Corina Firuţă 

Inginerie:Ne mândrim cu astfel de români 

de Adrian Popa 

Muzee şi expoziţii:Lucas Cranach şi 

Colecţia Esterhazy de Nicu Suruceanu 

Note de călătorie:Am fost în..Cipru 

de Radu Gruia 

Cronica de spectacol:Îngropaţi-mă pe 

după plintă de MirelVanca 

Carte:Editura Alcor opune modele 

manualelor alternative de Adrian Popa 

Noi despre noi: 

Cutume profesionale versus trăinicia 

prieteniei de Adrian Popa 

 

Nr. 7 – iulie  (64) 
Întâlniri colegiale: Joi....de Radu Gruia 

De-ale noastr:Invitaţie-program laAgapa 

semicentenară a „Promoţiei   ’61 

MECANICĂ” de Mirel Vanca 

Note: Am fost musafirul lui Wesseleny 

Mikloş de Mirel Vanca 

Umor: Bancuri...pe WEB 

culese de Radu Gruia 

 

Nr. 8 – august  (65) 

Întâlniri colegiale: Prima joi..... 

de Mirel Vanca 

A doua joi..Radu Gruia 

Turism:Pe drumul pionierilor 

de Radu Gruia 

Spectacol:Gaiţele de Mirel Vanca 

Carte:Fiordurile pacificului de nord-est 

de Corina Firuţă 

 

Nr. 9 – septembrie, nu a apărut 

 

Nr. 10 – octombrie (66) 

Galeria foto a întrunirii omagiale 

din 16 septembrie 2011 

de Radu Gruia, Mirel Vanca  

Agapa „l” (semicentenară) a promoţiei 

1961 a facultăţii mecanică din  

Institutul politehnic Bucureşti de Adrian 

Popa, Anda Ştefănescu, Artemiu Vanca, 

Corina Firuţă  

 Zeno Pircea & Reuven (Vasile) Ştein 

 Micro CV-uri nepublicate în volumul III 

al monografiei de Zeno Pircea , Vasea 

Ştein  

 In Memoriam : 

    

 

  Colegii de promoţie 

de  Adrian Popa 

 

Nr. 11 – noiembrie (67) 

Nr. 12 – decembrie (68) 

Editorial:Bugetul văzut de mecanici 

Constantin Dumitru  

Întâlniri colegiale:JOI....de Radu Gruia 

Muzee, expoziţii: Cèzanne et Van Dongen  

de Nicu Suruceanu 

Noi despre noi Mult aşteptatele ecouri 

de Adrian Popa 

Ecou întârziat de Ozi Oshia 

Carte 

Discursul unui septic sceptic(2)           

Mirel Vanca 

Spectacol: 

Oedip nu va lăsa Grecia să se scufunde ! 

de Mirel Vanca 

Umor 

Moş Crăciun Auster de Adrian Popa 

 

ANUL 2012 

Redactor şef: Radu Gruia; Redactori: 

Adrian Popa şi Corina Firuţă 

 

Nr. 1 – ianuarie (69) 

REVELION 2012, LA „PHILOXENIA” 

de Vasile Gheorghe  
Galeria crono a revelionului  

DAN RADU DINESCU 

Maestrul PAUL EVERAC  

Spectatori-martori la ultima 
sa reprezentație  

Întâlniri colegiale:Joi..... de Radu Gruia 

Turism:Pe drumul pionierilor 

de Radu Gruia 

Carte:Discursul unui septic sceptic   

de Mirel Vanca 

Spectacol:Femeia care şi-a pierdut jartiera 

de Mirel Vanca 
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de Nae Enescu şi Radu Gruia 

Pluguşorul de Mirel Vanca 

Pluguşorul 2012 de Adrian Popa 

Urări în continuare de Adrian Popa 

 Gînduri pentru mentorii mei 

de Maria Dumitru                              

Răspuns la provocarea....de Adrian Popa 

Paul everac despre evrei de Mirel Vanca 

Pentru a nu rămâne dator  de Adrian Popa 

 

Nr. 2 – februarie (70)   

„Mecanicii’61” şi folclorul 

din piaţa universităţii 

Joia...virtuală ! de Radu Gruia 

Bucureştiul nostru de suflet de Radu Gruia 

Expoziţii din România în vara 2011 

de Nicu Suruceanu 

Adevărata bogăţie a naţiunilor  

de Mark Anielski. Prezentare şi traducere, 

Radu Gruia 

Vraja marelui nord 

de Corina Firuţă 

Jurnal de energetician(1) 

de Mirel Vanca 

Bancuri Prezentate deNae Enescu,  

 
Nr. 3 – martie , nu a apărut. 

 

Nr. 4 – aprilie (71) 
Întâlniri colegiale: MARȚI....... 

de Radu Gruia 

Noi despre noi:O nouă apariție editorială 

de Adrian Popa 

Muzee expoziţii: 

O Familie de Pictori Americani şi 

Retrospectiva Picturii Abstracte 

a Anilor  ’50 de Nicu Suruceanu 

Noi despre noi 

Jurnal de energetician (2) 

de Artemiu Vanca 

Cronică de carte: 

Mănâncă, roagă-te, 

Iubeşte, de Elizabeth Gilbert 

de Corina Firuţă 

Opinii: 

Simbolistică pascală de Radu Gruia 

 

 

Nr.5 – mai (72) 
Marți....de Radu Gruia 

Muzeele Jaquemart-Andre 

Caillebotte şi Grand Palais 

de Nicu Suruceanu 

10 Mai – Garden Party – la 

Palatul Elisabeta de Radu Gruia 

Jurnal de energetician (3) de Mirel Vanca 

Recunoaştere de foarte înalt nivel a operei 

lui Mihail Diaconescu de Adrian Popa 

 

Nr. 6 – iunie (73) 
Marți....de Radu Gruia                                                                       

Maurice Denis şi Eduard Munch 

de Nicu Suruceanu 

Jurnal de energetician(4)de Artemiu Vanca 

In Memoriam Mircea Ilioaia 

de Adrian Popa 

 

Nr. 7 – iulie (74) 
În loc de....marţi....de Radu Gruia 

Expresionismul şi Eduard Manet 

de Nicu Suruceanu 

Vacanţă în austria de Joel Oshia 

Planuri de „vacanţă”de Adrian Popa 

Jurnal de energetician(5)de Artemiu Vanca 

D’ale bibicilor lui Caragiale 

=un moment din festivalul 

”Bucureştii lui Caragiale” 

ediţia-1= de Adrian Popa 

Dansatoarea de kabuki de Corina Firuță 

MIHAI DINCULESCU 

In memoriam de Artemiu Vanca 

 

Nr. 8 – august (75) 
Marţi......de Radu Gruia 

Berthe Morisot şi Colecţia Ilone şi George 

Kremer de Nicu Suruceanu 

Reconsiderarea producţiei industriale, 

provocarea  savanţilor americani 

pentru ca Statele Unite să  devină  lider 

mondial al domeniului 

Asklepios de Corina Firuţă 

Jurnal de energetician(6) de Mirel Vanca 

 

Nr. 9 – septembrie (76) 
Marţi......de Radu Gruia 

In Memoriam Florică Mindoiu 

 de Adrian Popa 

Jurnal de energetician(7)de Mirel Vanca 

Reconsiderarea producţiei industriale, 

provocarea  savanţilor americani 
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entru ca Statele Unite să  devină  lider 

mondial al domeniului 

Artă populară mexicană de Corina Firuţă 

Grafenul de Radu Gruia 

 

Nr. 10 – octombrie (77) 
Marţi.....de Radu Gruia 

Omagiu Domnului Profesor 

Gheorghe Buzdugan         

de Radu Gruia, montaj 

Portugalia. Impresii de Călătorie (I) 

de Emilia şi Doru Miron 

Reconsiderarea producţiei.. 

de Mirel Vanca, opinie 

Love stories 

de Mirel Vanca, cronică          

 Marea iubire a lui Sebastian 

de Corina Firuţă, cronică 

 

Nr. 11 – noembrie (78) 
Marți......de Radu Gruia 

Expoziţiile Canaletto-Guardi 

de Nicu Suruceanu 

Periplu trans-carpatic,Dus-întors 

de Adrian Popa 

Jubileu de Mirel Vanca 

Eldridge (De-173), Internet 

 

Nr. 12 – decembrie (79) 
Marți......de Radu Gruia 

Muzee În Franţa Şi Belgia 
(1

 

de Nicu Suruceanu 

De ce este românia altfel 

Mirel Vanca 

Bancuri 

Adunate din e-mail-uri 

 

ANUL 2013 

Redactor şef: Radu Gruia; Redactori: 

Adrian Popa şi Corina Firuţă 

 

Nr. 1 – ianuarie (80) 

Spectacol  de Revelion de Radu Gruia 

Revelionul Pensionarilor 

de Mirel Vanca 

Pugușorul 2013 de Adrian Pop 

WHO’s WHO 

Şedinţă virtuală....de Adrian Popa 

UMOR Cules  de pe WEB 

 

Nr. 2 – februarie (81) 

Marţ….de Radu Guia   

MUZEELE Din SUDUL FRANŢEI 

Si NORDUL BELGIEIde Nicu Suruceanu 

« IMST- 50 DE ANI » de Adrian Popa 

Dumnezeu de a doua zi de Mirel Vanca 

SĂ RÂDEM PE                 
 

 

Nr. 3 – martie (82) 
Marţi…….de Radu Gruia   

Expoziţiile de Impresionism 

de Nicu Suruceanu 

Din viaţa unui om oarecare 

de Mirel Vanca 

Am făcut inginerie de Corina Firuţă 

Albume noi la editura 

ALCOR-EDIMPEX 

de Corina Firuţă 

SĂ RÂDEM PE ….             

Culese de Cucu & Nae 

 

Nr. 4 – aprilie (83) 

Marţi.......de Radu Gruia 

Salvador Dali şi Georges Lacombe 

de Nicu Suruceanu 

Paris-Madrid, Flash în Aprilie 

de Radu Gruia 

În Vizită În Parcuri Naţionale Americane 

de Nicu Suruceanu 

ADRIAN POPA Grupaj 

MIREL VANCA Grupaj 

 

Nr. 5 – mai  (84) 

Marţi......de Radu Gruia 

Macchiaioli şi Impresioniştii Sloveni 

de Nicu Suruceanu 

Mecanicii’61   vs « Provocările » 

 Fizicii Cuantice 

de Radu Gruia 

TANNHÄUSER, de Richard Wagner 

de Ana Vanca 

 

Nr. 6 – iunie (85) 

Marţi...de Radu Gruia 

COLECŢIA HAYS şi PAUL SIGNAC 

de Nicu Suruceanu 

MECANICII’61 vs 

Provocările Fizicii Cuantice 

de Radu Gruia 

Şi a Avut Loc Întâlnirea  

cu Fetele Noastre 
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GHEORGHE CARAGEA 

de Adrian Popa 

Ungurii de Mirel Vanca 

 

Nr. 7 – iulie (86) 
Marţi.......de Radu Gruia 

„Les Eblouissants reflets” 

 et „Pissaro dans les ports” 

de Nicu Suruceanu 

Mecanicii’61 vs „Provocările”  

Fizicii Cuantice 

de Radu Gruia 

BĂNIŞOR 800 

de Mirel Vanca 

 

 

de Mirel Vanca 

Invitaţie părintească 

de Adrian Popa 

 

Nr. 8 – august (87) 

Marţi.......de Radu Gruia 

Pe Unde au Mai Umblat  

Mecanicii 

de Radu Gruia 

Mecanicii’61vs„Provocările” 

 Fizicii Cuantice 

de Radu Gruia 

Sfârşitul occidentuluide Mirel Vanca 

Bancuri 

 

Nr 9 – septembrie (88) 
Marţi.......de Mirel Vanca 

Félix Ziem şi Şcoala 

de la Poiana Mărului 

de Nicu Suruceanu 

Scriitorul Artemiu Vanca  

Îndrăzneşte un Roman Istoric 

de Adrian Popa 

A avut loc şi întâlnirea cu băieţii noştri 

de Adrian Pop 

Pe unde au mai umblat  

Mecaniciide Radu Gruia 

Axiomele secolului. 

 

 

 

Nr. 10 – octombrie (89) 

Marți......de Radu Gruia   

ROŞIA MONTANĂ (I) 
de Doru Apostol 

Aniversarea lui Nelu Stănescu 
de Anda Ştefănescu şi Mirel Vanca 

OTELLO de Ana Vanca şi Mirel Vanca 

 

Nr. 11 – noembrie (90) 

Marţi...de Radu Gruia 

CHU TEH-CHUN şi ALBERT 

MARQUET de Nicu Suruceanu 

ROŞIA MONTANĂ (II) Internet-extrase 

Ierarhia obedienţei de Adrian Popa 

Jurnalul unui cititor de Mirel Vanca 

Dificultatea aflării 

unui numitor comun de Adrian Popa 

 

Nr. 12 – decembrie (91) 

Marţi.....de Mirel Vanca 
Muzeele din Amsterdam de Nicu Suruceanu 

PLUGUŞORUL2014 AL MECANICILOR’61 

de Adrian Popa şi Mirel Vanca 

MICUL INFERN de Ana Vanca 

 

ANUL 2014 

Redactor şef: Radu Gruia; Redactor: 

Adrian Popa  

 

Nr. 1 - ianuarie (92) 

Marţi de Radu Gruia 

Remember de Radu Gruia 

REVISTA MECANICII’61 

Sumarul primelor 57 apariţii 

de Mirel Vanca   

O scrisoare pierdută de Ana Vanca 

Techerghelii sălăjene de Mirel Vanca 

Competenţa încrederii de Adrian Popa 

BANCURI de pe WEB 

 

Nr. 2 – februarie (93) 

Marţi.. de Radu Gruia 

Un proiect generos ratat din start 

de Adrian Popa 

Peisagiştii provensali şi impresioniştii  

en prive de Nicu Suruceanu 

La Rânca prin Zăpadă de Mirel Vanca 

Bârfe, zvonuri şi minciuni de Mirel Vanca 

Sumarul apariţiilor din 2011/ian – prezent 

de Mirel Vanca şi Radu Gruia 
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De adevărata valoare a unui lucru îți 

dai seama abia după ce ai rămas fără 

el. Hârtia igienica e un bun exemplu...  

Bărbatul este ființa care mai degrabă 

ar  muri pentru femeia iubită decât să 

traiască cu ea! 

 

Culmea ghinionului: Să te așezi pe o 

căruță cu fân și sa-ți intre acul în fund!! 

 

Singura dată când politicienii spun 

adevărul este atunci când se fac 

mincinoși unii pe alții!! 

 

Nevasta mea susține că sunt prea 

curios, cel putin așa scrie în jurnalul ei 

secret... 

 

Mi-am cumpărat cel mai tare câine de 

pază. De trei zile mă chinui să intru-n 

curte... 

 

Dacă beau alcool, sunt alcoolic.  Dacă 

beau Fanta, sunt fantastic? 

 

Poliția a declarat că s-au găsit arme 

ascunse în spatele bibliotecii din 

Ferentari.  

Localnicii sunt în stare de șoc. Nu știau 

că în Ferentari există bibliotecă. 

 

Dumnezeu a creat cerul și 

pământul.Restul a fost fabricat în 

China. 

 

 

 

 

 

 

Unii bărbați își iubesc așa de mult 

femeile lor încât, pentru a nu le uza, se 

folosesc de femeile altora. 

 

I: - Serviți mormoloci în acest 

restaurant?  

R: - Servim pe oricine... 

I: - Care este deosebirea dintre un 

elvețian bogat și unul sărac? 

R: - Cel sărac își conduce singur 

Mercedesul. 

 

I: - Prin ce se deosebește un om de o 

cămilă?  

R: - Cămila poate să lucreze o 

săptămână fără să bea, iar omul poate 

să bea o săptămână fără să lucreze... 

 

I: - Unde se afla punctul G la femei? 

R: - În lumina ultimelor cercetări s-a 

descoperit că el este situat la sfârșitul 

cuvântului... SHOPPING! 

 

Fraza zilei: " Este mai bine sa taci și să 

dai impresia că ești prost decât să 

vorbești și să înlături orice dubiu."  

 

Motto-ul zilei!: Dacă cineva râde ? râzi 

cu el împreună!  

Dacă cineva cântă ? cântă cu el 

împreună!  

Dacă cineva lucrează - lasă-l să 

lucreze!  

 

Dacă Adam și Eva ar fi fost chinezi am 

fi încă în paradis, deoare ei ar fi 

ignorat mărul și ar fi mâncat șarpele. 

  

BANCURI 
Culese de Vasile GHEORGHE 
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