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Editorial

SUGESTII PENTRU 2014
Consiliul director – preocupat de o dinamizare a activităţilor
noastre colective – a stabilit printr-o cvasi-tele-conferinţă să
supună atenţiei tuturor colegilor unele propuneri pentru
întâlnirile noastre ( nu numai cele din ultima marti a lunii). Dat
fiind interesul constant la mulţi dintre noi pentru actul de
cultură (pentru literatură, pentru lucrări de artă din varii muzee,
pentru muzică în general şi pentru concerte în special, pentru
arhitectură şi monumente aflate ăn excursiile din ţară şi
străinătate), să ne propunem ca cel puţin o dată pe lună să
vorbim (organizat) despre o anume temă.
Drept care, aceste „talk-uri” (manifestări) să le punem pe
parcursul lui 2014 sub trendul „Mecanicii ’61 – oameni de
cultură”.
Pentru fiecare lună să avem – dinainte cunoscută – o temă
pe care o prezintă succint un coleg, „expozeul” său pilulă
(maximum 15 minute) fiind doar o provocare la întrebări-discuţii
pe subiect. „Provocarea” va fi publicată în numărul următor al
„Foii de suflet”, precum şi o succintă consemnare a întrebărilor
şi discuţiilor.
Pentru ianuarie, nici nu încape îndoială că ne gândim la
„Eminescu, Luceafărul poeziei româneşti, geniul universal al
poporului român”. „Provocatorul” la această temă s-a oferit a fi
Adrian Popa, care este pregătit să răspundă la întrebările
(chiar”provocatoare”) ale asistenţei.
Pentru luna februarie (sugestiile oficiale le vom primi pe
viu, marţi 28 ianuarie a.c.) avansăm o propunere (doar
propunere!):
Actorul
şi
spectacolul
de
teatru
(cu
particularizare pe Radu Beligan). Ş.a.m.d.
Sub această egidă tematică, ne propunem excursii în
apropierea Bucureştiului, să reprogramăm o plimbare prin
parcul-muzeu Cimitirul Belu etc.Şi aceste două inserturi sunt
deasemeni doar provocări. Programul îl vom stabili pe viu de
comun acord. Inclusiv detaliile organizatorice.
De exemplu, ne aşteptăm ca propunătorul unei teme, să se
ofere drept „provocator” al dezbaterii respective.
Aşa să ne ajute Dumnezeu!

CONSILIUL DIRECTOR
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MARŢI...
Sursa: MECANICII’61, ianuarie 2014 EE, Scris de

Radu GRUIA

..... 31 decembrie 2013 !! Taman în luna deobicei
plină de evenimente pentru MECANICII’61 (vezi revelionul) nu s-a petrecut nimic! Iată deci, un moment mai
puţin fast pentru unii care se ocupă cu „ţăcăneala”...pe
tastatură: penuria de subiecte ! Până la urmă, a picat
oportun o coincidenţă mai rară, dar reală : păi marţi nu
este ziua convenită pentru „taclalele” lunare ? Ba da !
Nu-şi face fiecare un plan pentru revelion ? Ba da ! E
păi atunci, noi – Ileana şi cu mine, ne-am dus în piaţa
Constituţiei, la revelionul lu’ dom’ Primar G, să vedem
ce şi cum e p’acolo ! De fapt, pot să afirm că i-am
substituit pe MECANICI cu omenirea învitată de dom’G,
la evenimentul cu pricina ! Vreo...50000 de persoane !
După ce ne-am hotărât, am început să ne punem tot
soiul de probleme de tipul: ce-o să fie ? unde lăsăm
maşina ? dacă apar „prietenii” noştrii mitocani din
traficul cel de toate zilele şi fac ce ştiu ei să facă ? dacă
poporul se prezintă bine garnisit cu şampanie şi se bine
-dispune, un pic mai mult decât trebuie? ş.a.m.d.
Pînă la urmă ne-am hotărât să mergem şi să ne
bucurăm de jocul de artificii promis – cu o durată de 15
minute – după care să ne întoarcem acasă pentru
continuare. Zis şi făcut !

Am plecat de-acasă la 23.15, cca.15 minute mai
târziu înscriindu-mă în giratoriul de la Pţa. Coşbuc
pentru a intra pe Bvd. Libertăţii.
Mare de oameni şi coloană compactă de maşini
împărţindu-şi frăţeşte carosabilul ! S-auzea „bubuitul”
tunurilor. Aoleu, am sfeterisit-o !
S-or fi gândit oameni ăştia la locuri de parcare?
Să’ntreb un poliţai ! Da cum s-ajung la unul? Aşa că,
am apelat la „dârzenia” ostaşului Gulie, care nu se lasă
cu una...cu nouă, şi el mi-a dat ideia salvatoare : lasă
omule că găseşti tu un loc pe un trotoar sau pe vreo
insulă ! Lucru care s-a petrecut întocmai 2-3 minute
mai târziu : am făcut stânga pe „13 septembrie” şi, cam
în faţa intrării la Senat, pe insula dintre cele 4 benzi,
mi-a apărut un atrăgător loc „pustiu” de care am
profitat fără scrupule !
OK. Am părăsit-o, temporar pe Mary-Lou şi ne-am
înscris în fluxul intens al „partenerilor” de eveniment,
care curgea spre scena cu pricina , amplasată în piaţă.
Prima impresie, chiar impresionantă, a fost că particip
la un marşul nocturn, al unei mulţimi determinate
motivat; oamenii mergeau în linişte, compact, fără să se
audă nici-un sgomot, în afara gălăgiei de pe scenă. Cum
nu funcţiona decât iluminatul stradal, totul se petrecea
într-un semiîntuneric aproape halucinant. Pe cerul
întunecat, la o altitudine de 30-150 m, erau vizibile zeci
de luminiţe galbene, absolut suspecte, pentru că erau
evident puse în mişcare curenţii de aer ascensional.
La intersecţia cu Bvd. Libertăţii, au apărut din semiîntuneric şi câteva maşini de poliţie, în staţionare,
„păzite” de ocupanţii lor, făcând parcă figuraţie. Am
ajuns în piaţa unde trona un edificiu de dimensiun
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surprinzătoare pentru scopul său – cred că avea vreo 30
de metri înălţime, cu deschidere la Bvd. Unirii, unde se
aflau deja amatorii sgomotului profesionist, de provenienţă de pe scenă; aceasta, supradotată cu toate
mijloacele imaginabile de „făcut atmosfera” de rigoare :
amplificatoare de sunet – probabil - cu o putere de 1015 Kw, zeci de reflectoare cu spoturi multicolore,
lansatoare de fum şi perdele, artificii, petarde etc. Dacă
vă imaginaţi şi contribuţia sonoră a „corului” celor 2030000 de oameni aflaţi în faţa ei, care-şi consumau şi ei
arsenalul propriu de artificii aduse de-acasă, vă puteţi
face o oarecare idee despre ce se întâmpla pe-acolo. Era
ora 23.40. Ne-am decis să ne refugiem imediat în
spatele scenei, unde să aşteptăm „pregătirea de
artilerie” şi apoi să părăsim câmpul de luptă.
Ne-am „cantonat” în exteriorul gardului de incintă
al Palatului Parlamentului, în spatele scenei. Aici
atmosfera era, oricum, mai suportabilă. Evident că nu
eram deloc singurii „refugiaţi”. Mi-am propus să rezolv
misterul luminiţelor care semănau cu nişte OZN-uri
decorative. Şi iată ce-am descoperit: dispozitivele
(pentru că despre asta era vorba) erau baloane cu aer
cald, de f. mici dimensiuni, de construcţie artizanală,
confecţionate şi operate de către....publicul venit la faţa
locului; un cadru din sârmă sudată de formă circulară
sau rectangulară, învelit cu o membrană translucidă şi
prevăzut la partea inferioară cu o formă cavă, în care
este plasat material combustibil. După aprinderea
combustibilului, volumul de cca. 0,2 m³ se umple cu
aer cald şi după compensarea masei proprii a dispozitivului, acesta se.....urcă la ceruri ! Fain şi de efect,

noaptea ! ( posesori ai brevetului de invenție, fraţii
Montgolfier, încă din 1783).
Am făcut câteva fotografii, dar fără un aparat prevăzut
cu program de fotografiere pe timp de noapte, au ieşit
mai mult umbre. Mă rog, mai bine decât nimic !
„Canonada” a început la 00.00.00 şi s-a terminat
la 00.15.00 „trecute fix”, după Nenea Iancu cetire !
Doar 15 minute ? Doar. S-a „tras” din grădina
palatului, din 3 puncte simetrice cu faţada acestuia.
Habar n-am care a fost cantitatea de „muniţie” trasă,
dar efectul a fost impresionant datorită varietăţii
formelor, traseelor, jocului de culori şi ariilor de
fragmentare ale diferitelor încărcături, încât nu prea
mai aveai timp să răsufli,dar mite să scoţi vreun sunet !
Başca bubuiala şi fumul colorat. Categoric a fost
spectaculos şi dramatic. A meritat din plin oboseala !
Am plecat imediat, împreună cu alte – probabil
câteva mii de oameni – demonstrându-se că jocul de
articii a fost principalul motiv al participării la
eveniment. Am recuperat-o pe Mary-Lou, care de data
aceasta, era absolut blocată de alţii sosiţi după mine. A
trebuit să-l aştept pe unul dintre ei ca să pot şi eu sî
manevrez şi să mă înscriu în coloana care se mişca cu
viteza melcului.Într-un târziu, am ajuns acasă şi ne-am
„ciocnit” şi noi cu o şampanie, în cinstea lui 2014 !
Asta a fost : un revelion „atipic” al MECANICILOR,
substituiţi de 50000 de oameni, conform mesajului de
mulţumire adresat, a doua zi de dom’ Primar G, care a
exprimat totodată gratitudinea domniei sale pentru
absenţa oricăror „evenimente” interesînd menţinerea
ordinii publice !
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Ileana, teleportată printre participanţi.
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Scena. Pictură impresionistă....
în stil confuz.. semnată de maestrul

Cannon,PowerShot A2200!
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Ileana. În așteptarea „canonadei”
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Un OZN gata de
lansare !
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REMEMBER....
Sursa: MECANICII’61, Anul 10, # 1 / 88, ianuarie 2014 EE, Scris de

Radu GRUIA

Sunt convins că aproape toţi dintre ai noştri (şi nu numai ei) nu au
„traversat” momentul schimbării ultimei cifre a anului fără să-i acorde o
anumită semnificaţie. Desigur, foarte personală, deci imposibil de cunoscut,
apreciat sau evaluat. Sussemnatul – la fel cu toată lumea. Dar totuşi, cu
ceva „adăugat”, survenit.....exact când m-am apucat de prezenta apariţie şi
anume când, începând cu...începutul, desigur coperta, a trebuit să „umplu”
caseta cu datele de identificare specifice. (vezi mai sus).
Ei bine, cifra pe care am scris-o cu altă culoare, boldat, a funcţionat
pentru mine ca un trigger al aducerii aminte : suntem în cel de-al zecelea an
de apariţie ! Formidabil ! După un scurt moment de reflecţie, s-au conturat
două ipoteze alternative: ori a trecut , al dracului de repede, timpul toţi am
fost nişte tipi „rock solid” atât de determinaţi încât n-am observat când a
trecut ! Probabil că ambele alternative sunt valabile. Sau poate, „foaia asta
de suflet” cum a botezat-o iniţiatorul ei, MOŞU’ DC, în primul rând el însuşi
un om de suflet , ar putea fi asemănată cu o mare liniştită, pe care apar
însă, cu frecvenţă fixă, valuri impresionante; sau, dacă vă place alegoria,
tocmai numerele lunare de apariţie ale revistei ! Interesant, nu-i aşa?
Trăim liniştiţi, în propriul nostru ambient, mai mult sau mai puţin rutinaţi,
aşteptând valul care ne poartă pe crestele lui către un ambient , altul decât
purtătorul rutinei proprii, pentru ca apoi să se retragă, lăsându-ne în
aşteptarea următorului !
OK ! De aici pînă la idea de lansa o mică investigaţie către începuturile
revistei, a fost numai un pas: ce-ar fi dacă ne-am uita puţin la prima
apariţie, la nr. 1 ? N-ar putea fi decât un stimulent de endorfină !
Zis şi făcut ! Dar ....sbârcă: după ce am cotrobăit prin toate „cotloanele”
mele, inclusiv în arhiva site-ului, cel mai vechi număr găsit a fost cel din
februarie 2006 ! Şi atunci ??? S.O.S. către prietenii şi camarazii mei de
redacţie, MOŞU’ DC şi MAESTRUL Bănişor, (alias Adrian Popa şi Mirel
Vanca). Rezultatul : în mai puţin de 24 h, am primit materialele care
urmează, pentru care le mulţumesc frumos, atât din partea Dvs. (cred că
sunteţi de acord) dar cu osebire din propria-mi parte!
Nu-mi mai rămâne decât să sper că această iniţiativă se va bucura de
interesul şi sprijinul Dvs. , dragi colegi şi cititori ai foii ! În fond acesta-i
scopul, nu-i aşa ? În ceace mă priveşte, voi continua să răsfoiesc arhiva, şi
să includ în apariţiile viitoare materiale care s-au bucurat de apreciere.
De asemenea, vă adresez rugămintea să parcurgeţi sumarul tuturor
apariţiilor şi să nu ezitaţi să-mi transmiteţi solicitările Dvs. pentru titlurile
pe care doriţi să le revedeţi. Nu ştiu de ce,dar am convingerea că o veţi face !
Vă aşteptăm, şi până atunci, toate cele bune !
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La voilà !
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REVISTA MECANICII ’61
Sumarul primelor 57 apariţii: 2005/ ian-2010/dec
Alcătuit de Mirel Vanca
ANUL 2005
Redactor fondator: Adrian Popa; Redactor Şef adjunct: Mirel Vanca; Tehnoredactare
computerizată: Mariana Ioniţă; Culegere electronică şi corectură: Luci Maria Popa
Nr.1 -ianuarie
Editorial: Să acceptăm provocarea de A. Popa (despre menirea „Foii de suflet”)
Adunătură de mecanici: Revelion 2005 pe „Steaua Dunării”
Vacanţe exotice: Circuitul „Les quatre soleils”- Zece zile (şi nopţi) mexicane de Nicolas
Sourou
Eveniment: Nuntă la „Mecanicii ’61” (Rodica Bărănescu şi Radu Mihalcea la „Select”)
Isprăvi de-ale colegilor: Întoarcere la obârşii ( Monografie şi anuare Bănişor, de Mirel
Vanca, „Călugărenii lui Mihai Viteazul” şi „Fii şi fiice ale satelor comunei Călugăreni” de
Adrian Popa
Proiecte: 2006 – Ultima treaptă spre Semicentenar
Corespondenţă între colegi: Descoperirea unui naufragiat pe coastele Australiei de Adrian
Popa
Concursul nostru: Contingenţe (Contingenţele lui A. Popa)
Nr.2 – februarie
Editorial: Primirea provocării de A. Popa ( Reacţii puţine la apariţia “Foii de suflet”)
Adunătură de mecanici: Prima întâlnire din 2005 de A. Popa
Neexotică, dar ce vacanţă! Pseudo- jurnal de bord al Croazierei pe Dunăre cu motonava
Carpaţi -2 la 12 august 2002 – de Ani Vanca, George Caragea şi Adrian Popa.
Poezii citite la “Cenaclul Răcnetul Carpaţilor” : Entropia de G. Bărănescu, Un sfat de A.
Popa, Helios de A. Vanca, Drosofila Melanogaster de A. Vanca, Momentul testamentului de
E. Teodorescu, Serviciul Deranjamente de E. Teodorescu
Concursul nostru: Contingenţele lui Grişca
Nr.3 – martie
Editorial: Semne de interes de A. Popa ( Reacţii la Foaia de Suflet)
Adunătură de mecanici: Întâlnirea din 24 februarie 2005 de Mirel Vanca
În memoriam: Nea Valentin Popescu – primul plecat de Radu Stoian
Excursii prin ţară: În inima ortodoxiei române de Radu Stoian (mănăstirile din Ţara
Haţegului)
Matrimoniale: Confidenţele unor tineri însurăţei de Rodica şi Radu Mihalcea
Concursul nostru: Contingenţele lui Mirel
Nr.4-5 – aprilie-mai
Editorial: Confreria Mecanicilor ’61 de A. Popa (despre percepţia Foii de Suflet)
Adunături de mecanici: Întâlnirea din 31 martie 2005 de M. Vanca; Întâlnirea din 5 mai
2005 de M. Vanca
Excursii prin ţară: În voiaj la colegii din Oltenia de R. Stoian (Gorj, Vâlcea)
Vacanţe exotice: Impresii din Chilli de Dan Bolintineanu
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Neexotică, dar ce vacanţă!: Pseudojurnal de bord al croazierei pe Dunăre cu Motonava
Carpaţi – 2 la 12 august 2002 – partea II-a, de Ani Vanca, George Caragea , A.Popa
Eveniment: De bun augur de A. Popa ( Întâlnirea la Select cu Ozi şi Erica)
Nr.6-7 – iunie-iulie
Editorial: Apropo de provocare de A. Popa ( despre promoţia patronului de la Marschal şi
Mecanicii ’61)
Adunături de mecanici: Întâlnirea din 26 mai 2005 de M. Vanca, Întâlnirea de la Eforie
Nord din 10-12 iunie 2005 de M. Vanca
Vacanţe exotice: Vacanţa aldor Sourou în Corsica de N. Sourou
Despre profesorii noştri: Profesorul de analiză matematică G.D. Simionescu de Corina
Firuţă, Amintiri despre tatăl meu, prof. Gh.D. Simionescu de Viorel Simionescu
Case de la ţară ale colegilor: Acasă la Stănelu Bone, la Slobozia de M.Vanca, A.Popa
Remember din studenţie: Colegi”ţucălari” în practică la Combinatul Chimic Făgăraş de
Radu Stoian
Corespondenţă: Dodicu rupe tăcerea de Sotir Dodi
Nr.8-9 – august-septembrie
In memoriam: Sanda a plecat ”acolo unde nu este nici durere, nici întristare, nici suspin”.
Editorial: Fă-ţi iarna car…..! de A. Popa (despre viitoarea aniversare a 45 de ani de la
absolvire)
Adunătură de mecanici: Întâlnirea din 4 iulie 2005 de M. Vanca
Vacanţe exotice: Noi patagonezii – români. Doi români (unul din ei travestit în brazilian)
prin Argentina de Dan Bolintineanu şi Adrian Popa
Să mai şi zâmbim: Investiţii străine în România de A.Popa (Bumerangul)
Case de la ţară ale colegilor: Casa lui Adrian de la Călugăreni de Mirel Vanca
Corespondenţă: Scrisoare de ultimă oră a colegului Jon Argireanu
Nr.10 – octombrie
Editorial: Bucuria veştilor de la colegi de A. Popa
Adunătură de mecanici: Întâlnirea din 29 septembrie 2005 de Mirel Vanca
Noi despre noi: Corina Firuţă, om de cultură de M.Vanca
Vacanţe cu colegi: Vacanţă în trei etape de Corina Firuţă
Neexotică, dar ce vacanţă!: Pseudo jurnal de bord al croazierei pe Dunăre cu motonava
Carpaţi – 2 la 12 august 2002 – partea III-a de Ani Vanca, George Caragea şi Adrian Popa
Nr.11-12 – noiembrie-decembrie
Editorial: Primul bilanţ anual de A. Popa
Adunătură de mecanici: Întâlnirea din 27.10.2005 (Şcoala bunicilor: partea I) de M. Vanca
Corespondenţă: Apropo de bucuria veştilor de la colegi de Corina Firuţă
In memoriam: Ticu Gheorghiu de Radu Stoian
Noi despre noi: Istoria devenirii unui ”om de afaceri” sau turneul ”proprietăţilor Calipso”
de Adrian Popa, Cu Calipso în vizită la proprietăţile sale – noiembrie 2005 de Mirel Vanca
Isprăvi de-ale colegilor: Ozi – organizator al unei agape semicentenare de la absolvirea
liceului Matei Basarab din Bucureşti în Israel şi nu numai asta de A. Popa
ANUL 2006
Redactor fondator: Adrian Popa; Redactor şef: Corina Firuţă; Redactori şefi adjuncţi: Mirel
Vanca, Radu Gruia; Tehnoredactare computerizată: Cori Simona Ion
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Nr.1 – ianuarie
Editorial: Invitaţie la întâlnirea cu tinereţea noastră de Corina Firuţă
Adunături de mecanici: Întâlnirea din noiembrie 2005 (Şcoala bunicilor – partea II-a) de
Mirel Vanca, Revelion 2005-2006 –La cumpăna anilor de Radu Gruia, Jurnal de Revelion de
Mirel Vanca
Neexotică, dar ce vacanţă! Peudo jurnal de bord al croazierei pe Dunăre cu motonava
Carpaţi – 2 la 12 august 2002- partea IV-a, de Gheorghe Caragea
Corespondenţă: Însemnările din America ale unui român din Germania de Radu Mihalcea
Nr.2 – februarie
Editorial: Conturul activităţii asociaţiei în anul 2006 de Adrian Popa
Adunătura de mecanici: Întâlnirea din februarie 2006 de Corina Firuţă
Eveniment: Septuagenar de Aurel Brăgaru ( despre Florian Drăgănescu)
Contingenţe: Amintiri cu colegi de Nae Enescu
Corespondenţă: Scrisoarea lui Ion Argireanu
În memoriam: Încrengături de prof. Mihail Atanasiu
Impresii de călătorie: Egipt- partea I: Cairo de Mirel Vanca
Nr.3 – martie
Editorial:Pledoarie pentru CV de Corina Firuţă
Adunătura de mecanici: Întâlnirea din 23 februarie 2006 de Adrian Popa
CV: Radu Stoian
Impresii de călătorie: Civilizaţie milenară- partea I de Emilia şi Doru Miron (Cambodgia),
Egipt- partea II: Alexandria de Mirel Vanca
Corespondenţă: Mulţumiri de Sorin Dinescu
In memoriam: Unchiul Guriţă de Gheorghe Vasile
Nr.4 – aprilie
Editorial: Amintirea colectivă de Adrian Popa (Invitaţie la scris)
Adunătură de mecanici: Întâlnirea din 23 februarie 2006 –Şcoala bunicilor – partea III de
Mirel Vanca
Impresii de călătorie: Civilizaţie milenară – partea II de Emilia şi Doru Miron
Noi despre noi: Itinerar bistriţean de Radu Gruia (În vizită la Lucică Georgescu)
Corespondenţă: Însemnări din Ierusalim de Oshia Joel
Nr.5 – mai
Editorial: Nostalgii de Nae Enescu (Nostalgia studenţiei si altele)
Adunătura de mecanici: Mini-jurnal de vacanţă cu români pe coasta bulgară –partea I:
Balcik şi Cap Caliacra de Adrian Popa
În Panteonul dascălilor: George Bărănescu – profesor, mentor, prieten şi soţ - de Rodica
Bărănescu
CV: Ion Stănescu
Concursul nostru: Fotografii de copii
In memoriam: Mihai Berciu de Gheorghe Vasile
Nr.6-7 – iunie-iulie
Editorial: Agapa de 45 de ani – certitudini şi surprize – de Adrian Popa
Adunătură de mecanici: Întâlnirea din mai de Radu Gruia
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Convorbiri din ”Olimp”: prof. Radu P. Voinea de Nae EnesNoi despre noi (Impresii de
călătorie): Previzibil, imprevizibil de Radu Gruia (Deplasare în interes de serviciu la
Hamburg)
Corespondenţă: O zi petrecută la New York de Stoian Petrescu
Nr. 8-9 – august-septembrie
Editorial: Mergi înainte! de Oishia Ioil
Adunătură de mecanici: Întâlnirea din iunie de Radu Gruia; Mini-jurnal de vacanţă cu
români pe coasta bulgară - partea II: Nesebar de Adrian Popa
Corespondenţă: Excursie în Peru – 5-27 iunie 2006 - partea I-a de Nicolas Sourou
Nr.10 – octombrie
Editorial: Şi a fost….. agapa de 45 de ani de Adrian Popa
Adunătură de mecanici: Agapa de neuitat de Corina Firuţă
Noi despre noi: Întoarcerea unui ”fiu risipitor” de Corina Firuţă (Întâlnirea cu Ermil
Văleanu) , Am gustat din raiul american – prima parte de Corina Firuţă
Fotografiile nepoţilor noştri
Corespondenţă: Excursie în Peru – 5-27 iunie 2006 – partea II-a de Nicolas Sourou
Alţi mohicani recuperaţi: Vasea Stein
Nr.11-12 – noiembrie- decembrie
Editorial: Bilanţul cincinalului nr.9 de Adrian Popa
Adunătură de mecanici: Întâlnirea din octombrie de Nae Enescu
Noi despre noi (Impresii de călătorie): Coasta de Azur de Radu Gruia
Corespondenţă: Prietenie(1) de Radu Mihalcea
Fotografii de ultimă oră
ANUL 2007
Redactor fondator: Adrian Popa; Redactor şef: Corina Firuţă; Redactori şefi adjuncţi: Mirel
Vanca, Radu Gruia; Tehnoredactare computerizată: Cori Simona Ion
Nr.1 – ianuarie
Editorial: Despre telefoane de Corina Firuţă (Telefon de la Vasile Aleşincu)
Adunătură de mecanici: Ultima întâlnire a anului 2006 de Radu Gruia, Români fără
frontiere (Revelion românesc 2007 în Grecia) de Adrian Popa
Noi despre noi: Coasta de Azur – partea II-a de Radu Gruia, Am gustat din raiul american partea III-a: Chicago de Corina Firuţă
Corespondenţă: Prietenie (II) de Radu Mihalcea, Între vis şi realitate de Oshia Ioil
(Întâlnirea cu Vasia Stein)
Fotografii recente
Nr. 2-3 – februarie-martie
Editorial: Joi, mega Joy de Mirel Vanca
Adunătură de mecanici: Întâlnirea din ianuarie de Nae Enescu, Români fără (controale la)
frontiere (Revelion românesc 2007 în Grecia – partea II-a de Adrian Popa
In memoriam: Mircea Caragea de Radu Stoian
Noi despre noi (Impresii de călătorie): Coasta de Azur – partea III-a de Radu Gruia, Am
gustat din raiul american – partea a IV-a: New York – Las Vegas de Corina Firuţă
Corespondenţă: Prietenie (III) de Radu Mihalcea
Fotografii recente: Victor Pachiu
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Nr.4 – aprilie
Editorial: Prietenia – ca stare intelectuală de Adrian Popa
Adunătură de mecanici: Întâlnirea din martie 2007 de Radu Gruia
Noi despre noi (Impresii de călătorie): Coasta de Azur – partea IV-a de Radu Gruia,
Fotoalbum
Corespondenţă: Prietenie (IV) de Radu Mihalcea
Nr.5 – mai
Editorial: ”Şcoala MECANICII ’61” face prozeliţi de Adrian Popa
Adunătură de mecanici: Întâlnirea din aprilie de Radu Gruia
Noi despre noi (Impresii de călătorie): Excursia în Tunisia de Corina Firuţă
Fotografii recente
Corespondenţă: Prietenie (V) de Radu Mihalcea
Nr.6 – iunie
Redactor fondator: Adrian Popa; Redactor şef: Radu Gruia; Redactor şef adjunct: Mirel
Vanca ; Tehnoredactare: Radu Gruia
Editorial: Despre prietenie şi management – ca răspuns la o provocare de Adrian Popa
Adunătură de mecanici: Întâlnirea din mai de Radu Gruia
Casele de la ţară ale colegilor: Casa de vacanţă a lui Mirel de Adrian Popa şi Stan Bone
Excursii (Impresii de călătorie): Hamburg în aprilie de Radu Gruia
Nr.7 – iulie
Editorial: Tot despre provocare de Corina Firuţă
Adunătură de mecanici: Întâlnirea din iunie de Radu Gruia
Excursii (Impresii de călătorie): Hamburg în aprilie (ultima parte) de Radu Gruia, Tunisia
– tărâm de vrajă. O excursie de neuitat într-o ţară maghrebiană (I) de Adrian Popa
Rubrica mondenă: Monden de Mirel Vanca
Poze trimise de colegi: Rodica şi Sorin Dinescu
Nr.8 – august : Nu s-a editat din motive de vacanţă.
Nr.9 – septembrie
Editorial: Critică colegială sau demolare? de Adrian Popa
Adunătură de mecanici: Fără titlu! de Radu Gruia (Excursie în Delta Dunării)
Opinii: Reflexii personale privind ”Foaia de suflet”a Mecanicilor ’61 de Radu Stoian
Noi despre noi: Ilie de Vasile Gheorghe
Excursii (Impresii de călătorie): Tunisia – tărâm de vrajă. O excursie de neuitat într-o ţară
maghrebiană (II) de Adrian Popa
Nr.10 – octombrie
Editorial: Statut comentat de Radu Gruia
Adunătură de mecanici: Întâlnirea din septembrie de Radu Gruia
Opinii: Reflecţii de Nae Enescu (despre polemica Radu Mihalcea - Adrian Popa)
Noi despre noi: Bănişor de Mirel Vanca
Excursii (Impresii de călătorie): Tunisia- tărâm de vrajă (III) de Adrian Popa
Nr.11-12 – noiembrie-decembrie
Editorial: Nostalgii colegiale de Adrian Popa
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Adunătură de mecanici: Întâlnirea din octombrie de Radu Gruia
Noi despre noi: Dosarul meu de securitate de Mirel Vanca
Excursii: Tunisia – tărâm de vrajă (IV) de Adrian Popa
Istorie: Crăciunul (fără autor!)
Poezie: Noapte de Crăciun de Liviu Brânzaş (?)
Bancuri
ANUL 2008
Redactor fondator: Adrian Popa; Redactor şef: Radu Gruia; Redactor şef adjunct: Mirel
Vanca; Tehnoredactor: Radu Gruia
Nr.1- ianuarie
Editorial: Penitenţa de Adrian Popa
Adunături de mecanici: Întâlnirea din noiembrie 2007 de Radu Gruia, Revelion în două
acte de Radu Gruia, Un sfârşit neprevăzut de Vasile Gheorghe.
Excursii: Întâlnire la Ierusalim de Mirel Vanca, Însemnări de călătorie (Turcia) de Radu
Stoian
Corespondenţă: Scrisoare din Rishon Le Zion de Emil Hitzig
Nr.2 – februarie
Editorial: Şcoala noastră de Nae Enescu
Adunătură de mecanici: Întâlnirea din ianuarie de Radu Gruia
Noi despre noi: Downshifting de Mirel Vanca
Inedit: Zăpadă….la Ierusalim de Oishia Joel
Cronică teatrală: Comunismul….pentru debili mintal de Mirel Vanca
Bancuri
Nr.3 – martie
Editorial: De ce Creta? de Adrian Popa
Adunătură de mecanici: Întâlnirea din februarie de Radu Gruia
Excursii: Itinerar de vacanţă (judeţele Sibiu şi Vâlcea) de Radu Stoian– foto: Radu Gruia.
Cronică teatrală: Impresii de călătorie în….iad! de Mirel Vanca
Opinii: Din nou despre şcoală: teorie şi practică de Oishia Joel
Nr.4 – aprilie
Editorial: Lumea în schimbare de Radu Gruia (Globalizarea)
Adunătură de mecanici: Întâlnirea din martie de Radu Gruia
Opinii: Ierarhii de Mirel Vanca, Iisus Hristos de Paul E. Little
Cronică teatrală: Iubiri interzise de Mirel Vanca
Sărbători: Paştele creştin ortodox la români (fără autor)
Fotografii: Biserici creştine în Ierusalim de Oishia Joel
Corespondenţă: Scrisoare de la Hans Farsch (despre asociaţia noastră şi despre prietenie)
Nr.5 – mai
Editorial: Adunarea Generală a Asociaţiei ”Promoţia ‘61 Mecanică” de Mirel Vanca
(Întâlnirea din 10 mai de la Eforie Nord)
Excursii: Am fost în Creta de Radu Gruia
Artă: Cum am făcut cunoştinţă cu opera marelui Constantin Brâncuşi de Oshia Joel, Post
modernism de Radu Gruia
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Cronică teatrală: Credeţi în Dumnezeu? de Mirel Vanca
Corespondenţă: Illusion de Mike Hitzig (Întâlnirea cu un inginer român în Israel)
Fotografie: Poze din Corfu de Vali Gheorghe
Nr.6 – iunie
Editorial: Discuţie… şi reguli de Radu Gruia (referitor la revistă)
Adunătură de mecanici: Întâlnirea din mai de Radu Gruia
Opinii: Cinci probleme majore ale lumii contemporane de Radu Mihalcea
Cronică teatrală: Un pensionar fatal de Mirel Vanca
Noi despre noi: Pelin drinking team ”Mecanicii 61” de Mirel Vanca
In memoriam: Dan Onofrei de Radu Stoian
Nr.7 – iulie
În loc de editorial: Adunătură de mecanici de Radu Gruia (Întâlnirea din iunie)
Opinii la articolul lui Radu Mihalcea din iunie: Criza mondială de Radu Gruia, Replică
la analiza lui Radu Mihalcea de Emil Hitzig, Dezbatere de Mirel Vanca
Cronică spectacole de operă şi operetă: Meloman fără voie de Mirel şi Ana Vanca
Excursii: Barcelona… în mai de Radu Gruia
Bancuri
Nr.8 – august
Editorial: Mini (Moise) şi cele 10 porunci (replică) de Radu Gruia
Opinii: Decalogul de Constantin Dumitru (text olograf)
Inginerie: Cascada Marmore (Italia) de Marian Grădişteanu
Impresii: Omagiu lui Bonelu şi fizicii atomice de Radu Mihalcea
Excursii: Sărbători de Paşti în Corfu de VasileGheorghe
Cronică teatrală: Don Juan de Mirel Vanca
In memoriam: Dumitru Pompiliu Albu de Radu Stoian şi Radu Gruia
Nr.9-10 – septembrie – octombrie
În loc de editorial: Adunătură de mecanici de Radu Gruia (Întâlnirea din august)
Opinii: Scurtă istorie a crizei financiare actuale de Radu Mihalcea, Punct de vedere de Radu
Stoian (referitor la ”Decalog”)
Excursii: Periplu izraelian - partea I-a de Radu Gruia, Colegi ”showmen” de Radu Stoian,
Raliul Bucureşti – Arcani de Mirel Vanca
Fotografie: Poze de la Arcani de Radu Gruia
Istorie: Moise şi ”Codul scris”, piatra de temelie a vechiului testament de Emil Hitzig
Cronică teatrală: Străini în noapte de Mirel Vanca
Nr.11 – noiembrie
În loc de editorial: Adunătură de mecanici de Radu Gruia (Întâlnirea din octombrie)
Opinii: Alegeri în America de Radu Mihalcea, Victoria lui Barack Hussein Obama de Emil
Hitzig, Respect, recunoaştere, delicateţe şi consecvenţă de Radu Mihalcea (referitor la
Decalog)
Excursii: Periplu izraelian – partea II-a de Radu Gruia, Bolivia 2008 de Nicu Suruceanu
Corespondenţă: Gânduri la vizita unui coleg de Ozy Ioil
Cronică muzicală: Nepoţi, duceţi-vă bunicii la concerte! de Mirel Vanca
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Nr.12 – decembrie
Editorial: Retro 2008 de Radu Gruia
Sfârşit de an: Rânduri şi gânduri ale colegilor de Vasile Gheorghe, Dan Mihălcescu, Radu
Gruia, Mirel Vanca
Corespondenţă: Însemnări din Ierusalim de Ozy Ioil
Istorie: Templul – Istoria unui lăcaş de rugăciune de Emil Hitzig
Fotografii: Zăpadă la Las Vegas
ANUL 2009
Redactor fondator: Adrian Popa; Redactor şef: Mirel Vanca; Redactor şef adjunct: Corina
Firuţă; Redactori: Nae Enescu, Anda Ştefănescu; tehnoredactare computerizată: Cori Simona
Ion
Nr.1 – ianuarie
Editorial:
Şi totuşi….revista de Constantin Dumitru
Adunătură de mecanici: Revelionul schimbării de prefix de Mirel Vanca, Pluguşorul
Philoxenia 2009 de Adrian Popa, Hotărârea adunării generale a Asociaţiei ”Promoţia ’61
Mecanică” din 1.01.2009, Proces- verbal al adunării generale a Asociaţiei ”Promoţia ’61
Mecanică” pe anul 2009 din 1.01.2009.
Isprăvi de-ale colegilor: Comoara din Dealul Magiarului de Artemiu Vanca de Adrian Popa
(Recenzie carte), Icoane pe sticlă de Georgeta Roşu de Adrian Popa (Recenzie carte)
Eveniment: Raze de sperană de la….Luceafăr de Adrian Popa
Cronică teatrală: Shirley Valentine de Mirel Vanca
In memoriam: A plecat şi Puiu Iancu, semnează Colegi TCM-işti
Cronică politică: Alegeri parlamentare în România de Radu Stoian
Nr.2 – februarie
Editorial: Din partea redacţiei
Reuniuni colegiale: Întâlnirea din 29 ianuarie de Mirel Vanca
Noi despre noi: Splin….de Nae Enescu, D-ale dascălilor universitari de Adrian Popa
Cronică teatrală: Domnul Sisif de Mirel Vanca
Inginerie: Common Rail de Radu Mihalcea
Umor: Rubrică realizată de Victor Popescu
Creaţie literară: Masa Tăcerii (versuri) de Mirel Vanca
Critică şi cronică literară: Carte pentru nopţi târzii de Corina Firuţă
Turism: O recenzie în trafic de Radu Gruia
Opinii: Un punct de vedere aparţinând unui coleg care s-a limitat până acum a fi doar
simplu cititor de Doru Miron (Replică la articolul lui Radu Mihalcea din noiembrie 2008), Şi
totuşi…Foaia de Suflet de Radu Stoian
Important: Propunere de conţinut pentru”Monografia Promoţiei ‚’61 Mecanică”, la 50 de
ani de la absolvire

Nr.3 – martie
Editorial: ”I have a dream!” de Radu Mihalcea
Reuniuni colegiale: Întâlnirea din 26.02.2009 de Mirel Vanca
Noi despre noi: O zi din viaţa mea de pensionar de Oshia Joel
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Inginerie: În elita internaţională a termotehnicienilor de Adrian Popa (interviu cu prof. dr.
ing. Stoian Petrescu)
Umor: Rubrică realizată de Victor Popescu
Cronică teatrală: Horaţiu Mălăiele de Mirel Vanca
Creaţie literară: Poarta Sărutului I, Poarta Sărutului II versuri de Mirel Vanca
Turism: Soare, mare şi 7000 de ani de istorie: Malta – partea I-a de Anda Ştefănescu
Opinii: Idioţii utili de Radu Gruia, Încotro mergem sau dispariţia valorilor de Ion Argireanu
Important: Ordinul 2017/ 2006
Nr.4 – aprilie
Editorial: Despre opinii (semnează ”Redacţia”)
Reuniuni colegiale: Întâlnirea din 26 martie de Mirel Vanca
Inginerie: Autovehicule rutiere cu tracţiune hidraulică de Radu Gruia
Noi despre noi: 1939 – 2009 de Nae Enescu (Referire la vârsta colegilor), Continuitate de
Radu Stoian (Portrete ale unor colegi)
Umor: Rubrică realizată de Victor Popescu
Cronică teatrală: Cinci piese scurte de Eugen Ionescu de Mirel şi Ana Vanca
Cronică literară: Carte pentru meditaţii de Corina Firuţă (citate din Kahlil Gibran)
Creaţie literară: Coloana I,II,III,IV (versuri) de Mirel Vanca
Turism: Istorie şi legendă în antica Persie de Teodor Miron
Opinii: Republica Moldova: o ”Redută a Europei” de Radu Mihalcea
In memoriam: Traian Dudaş de Rodica Bărănescu, Radu Mihalcea
Istorie: Despre Tomiris de Corina Firuţă
Nr.5 – mai
Editorial: Lipsa de reacţie (semnează Redacţia)
Reuniuni colegiale: Întâlnirea de la Lilieci de Mirel Vanca şi Corina Firuţă
Noi despre noi: Cofondator al şcolii româneşti de vibro-acustică a plăcilor – interviu cu
domnul profesor dr. ing. Nae Enescu de Adrian Popa
Semnal editorial: Chronos şi problemele lui contemporane de Radu Gruia (Lansarea cărţii:
”Mileniul pierdut” de Florin Diacu)
Cronică literară: O carte bizară de Corina Firuţă (Cartea: ”Soarele neamului Scorta” de
Laurent Gaude)
Umor: Rubrică realizată de Victor Popescu
Creaţie literară: M-am iubit cu marea (versuri) de Mirel Vanca
Muzee - expoziţii: O vizită prin muzee de Ana Vanca (muzeele: Theodor Aman, Muzeul
Naţional de Artă al României)
Cronică teatrală: Steaua fără nume de Mirel Vanca
Turism: O vizită în Anglia de Lucică Georgescu, Soare, mare şi 7000 de ani de istorie –
Malta – partea II-a de Anda Ştefănescu
Opinii: 100 de zile care au schimbat lumea de Radu Mihalcea
Corespondenţă: Scrisoare de la Oishie Joil
Nr.6 – iunie
În loc de editorial: Poveţele lui Anekh-Sesionchy către fiul său
Întâlniri colegiale: Întâlnirea din 28 mai 2009 de Mirel Vanca, Întâlnirea cu Radu Mihalcea
de Mirel Vanca
Inginerie: Examen la Politehnică în al 48-lea an de la absolvirea noastră de Nae Enescu
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Opinii: Briefing de Radu Gruia (despre strategia în afaceri), Brâncuşi, epoca sa şi …epoca
noastră de Radu Mihalcea în dialog cu Ion Argireanu şi Artemiu Vanca
Cronică teatrală: Egoistul de Vasile Gheorghe
Eveniment: Congresul de dacologie 2009 de Corina Firuţă
Semnal editorial: Aikido pentru… noi de Mirel Vanca (Cartea cu acelaşi titlu de Şerban
Derlogea)
Turism: Periplu prin ţara faraonilor (I) de Anda Ştefănescu şi Adrian Popa, Pilulă turistică
de Radu Stoian (zona sud-vestică a Banatului)
Umor: Pagină realizată de Victor Popescu
Nr.7,8 – iulie-august N-au apărut din motive de vacanţă
Nr.9 – septembrie
Editorial: V-aţi gândit? de Mirel Vanca (Cum ne petrecem bătrâneţile?)
Întâlniri colegiale: Întâlnirea din 25.06.2009 de Mirel Vanca
Noi despre noi: f(x,y,z,t)inegal cu F(r,ῴ,î,t) de Radu Mihalcea (Amintiri şi …teoria
chibritului), Long hot summer de Nae Enescu (excursie în Grecia), Participarea grupei 573
la agapa mecanicilor promoţia 1961, din luna septembrie 2006 de Radu Stoian
Opinii: Briefing de Radu Gruia (Moeciu şi Croaţia pe viu, Burj Dubai….pe Internet)
Muzee şi expoziţii: Vara anului 2009 în expoziţiile pariziene de Nicolas Sourou
Cronică teatrală: Ultima oră de Vasile Gheorghe
Vacanţe: Un concediu scurt şi încărcat de Mirel Vanca
Carte: Covoare româneşti de patrimoniu de Cori Simona Ion
Umor: Rubrică realizată de Victor Popescu
Nr.10 – octombrie
Editorial: Despre valoare de Corina Firuţă
Întâlniri colegiale: Întâlnirea din 24.09.2009 de Mirel Vanca
Noi despre noi: Descoperiri: ”Comoara din Dealul Magiarului” precum şi alte comori ale
Sălajului de Vasile Gheorghe (Concediu în Sălaj)
Cronică literară: Notă de cititor de Nae Enescu (despre cartea ”Confesiunile unui cafegiu”
de Gheorghe Florescu)
Noutăţi medicale: Sindromul inimii zdrobite de Mihaela Buchsbaum, preluată de pe Internet
şi rezumată de Corina Firuţă
Muzee şi expoziţii: Alte expoziţii la Paris de Nicu Suruceanu
Umor: Rubrică realizată de Victor Popescu
Cronică teatrală: Albă ca zăpada şi cei şapte pitici de Mirel Vanca
Turism: Periplu prin ţara faraonilor (II) de Anda Ştefănescu şi Adrian Popa
Opinii: Premiul Nobel pentru pace 2009 de Radu Mihalcea
Corespondenţă: Scrisoarea I-a de Gabriela Struminger (despre întâlnirea cu mecanicii ’61 şi
despre editorialul ”V-aţi gândit?”)

Nr.11 – noiembrie
Editorial: Comentarii de Mirel Vanca (Reacţii la ”V-aţi gândit?”)
Reuniuni colegiale: Întâlnirea din 29 octombrie de Mirel Vanca
Cronică literară: Prietenie de Corina Firuţă (Cartea ”Iubiri vrăjitoare” de Tahar Ben
Jelloun)
Noutăţi medicale: Memoria apei de Corina Firuţă
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Muzee şi expoziţii: Auvers sur Oise de Nicolas Sourou
Cronică teatrală: Casa Zoicăi de Mirel Vanca
Umor: Rubrică realizată de Victor Popescu
Turism: Oamenii munţilor de Radu Mihalcea (Calgari şi Munţii Stâncoşi, vizită la Sorin
Dinescu)
Opinii: Calitatea vieţii la sfârşitul acesteia de Radu Mihalcea
Nr.12 – decembrie
Editorial: Românica de Constantin Dumitru
Întâlniri colegiale: Întâlnirea din 26.11 2009 de Mirel Vanca
Chestionar de sfârşit de an realizat de Mirel Vanca
Muzee - expoziţii: Columna lui Traian în apropierea Parisului de Nicolae Suruceanu
Corespondenţă: Scrisoare deschisă de Rodica Bărănescu şi Radu Mihalcea (Urări cu prilejul
noului an), Scrisoarea II-a de Gabriela Struminger (despre Ziua Recunoştinţei)
Opinii: De la Leon Blum la Barack Hussein Obama şi Premiul Nobel pentru Pace de Emil
Hitzig
Colind: Pluguşorul mecanicilor ’61 de Mirel Vanca
Cronică muzicală: Orchestra inginerilor de Mirel Vanca
Umor: Sunt un păcătos părinte!!! de Ion Minulescu propusă de Victor Popescu
ANUL 2010
Redactor fondator: Adrian Popa; Redactor şef: Mirel Vanca; Redactor şef adjunct şi
tehnoredactare: Radu Gruia
Nr.1-2 – ianuarie -februarie
Editorial: O să avem ”Foaie de Suflet” de Constantin Dumitru
Întâlniri colegiale: La cumpăna dintre ani de Adrian Popa şi Mirel Vanca, Pluguşorul de
Mirel Vanca, Pluguşorul de Adrian Popa, Discurs de Maria Dumitru, Întâlnire la început de
an de Radu Gruia (Întâlnirea din ianuarie 2010)
Noi despre noi: Mirel Vanca, -”Colegul anului 2009” de Adrian Popa, Profesorul
universitar dr. ing. Iosif Tempea - interviu luat de Adrian Popa
Carte: O lansare de carte de Vasile Gheorghe (Cartea ”România, românii şi comunismul” de
Radu Theodoru, Un poet ce se impune: Sebastian Popescu de Adrian Popa (referitor la
volumul de versuri ”Eseu despre glorie” de S.P.), Artele marţiale, aikido şi …nepoţii noştri
(I) de Radu Mihalcea ( comentarii pe marginea cărţii ”Aikido pentru… noi” de Şerban
Derlogea)
Muzee şi expoziţii: Sfârşitul lui 2009 prin expoziţiile Parisului (I) de Nicolae Suruceanu
Cronică teatrală: Toţi fiii mei de Mirel Vanca
Corespondenţă: Sărbătorile lunii decembrie de Gabriela Struminger
Umor: Rubrică realizată de Victor Popescu

Nr.3 – martie
Editorial: Mecanicii şi Radio Erevan de Constantin Dumitru
Întâlniri colegiale: Joi, 25 februarie…de Radu Gruia
Noi despre noi …şi despre alţii: Constructorul obiectivelor energetice ale României de
Radu Mihalcea ( despre Nicolae Mănescu)
Inginerie: Despre inginerii în devenire de Nae Enescu
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Carte: Pământ virgin de Corina Firuţă (Cartea scriitorului Alberto Vasquez-Figueroa), Artele
marţiale, aikido şi …nepoţii noştri (II) de Radu Mihalcea
Muzee şi expoziţii: Sfârşitul lui 2009 prin expoziţiile Parisului (II) de Nicolae Suruceanu
Cronică muzicală: Don Pasquale de Mirel şi Ani Vanca
Corespondenţă: Ziua Internaţională a Bărbaţilor de Gabriela Struminger
Turism: O croazieră de vis (1) de Adrian Popa (Croazieră pe Mediterană)
De-ale noastre: Raport privind activitatea financiară pe anul 2009 al Asociaţiei ”Promoţia
61Mecanică” de Rodica Nicolescu, Regulament de organizare şi funcţionare a redacţiei
revistei ”Mecanicii 61” (semnată ”Redacţia”)
Umor: Rubrică realizată de Victor Popescu
Nr.4 – aprilie
Editorial: Mecanicii şi educaţia de Constantin Dumitru
Întâlniri colegiale: Joi 25 martie de Radu Gruia, Budeasa 30…de Radu Gruia şi Corina
Firuţă
Noi despre noi: Nava prezidenţială ”Mihai Viteazul” în flăcări de Stan Bone, Familia Hitzig
victimă a deportărilor antonesciene în Transnistria de Emil Hitzig
Carte: Patru femei de Corina Firuţă (Recenzia cărţii ”Patru femei” de Lucia Ovezea),
Secretul comorii de Vasile Gheorghe (Recenzia cărţii ”Secretul comorii” de Artemiu Vanca),
Artele marţiale, aikido şi…nepoţii noştri (III) de Radu Mihalcea
Muzee şi expoziţii: Prin muzeele provinciale de pictură de Nicolae Suruceanu
Cronică teatrală: În piaţa Vladimir de Mirel Vanca
Corespondenţă: Dignitas de Gabriela Struminger (despre sinuciderea asistată)
Nr.5 – mai
Redactor fondator: Adrian Popa; Redactor Şef: Radu Gruia; Redactori: Adrian Popa şi Corina
Firuţă
Editorial: Mecanicii, analişti economici de Dumitru Constantin
Întâlniri colegiale: Joi 29….de Radu Gruia
Turism: India, 2010 de Nicolae Suruceanu
Opinii: Economia mondială la începutul deceniului doi de Radu Mihalcea
Noi despre noi: Eveniment ştiinţific de Radu Stoian (despre conferinţa lui Radu Mihalcea)
Carte: Cartea şoaptelor. Album, semnalarea cărţii lui Varujan Vozganian făcută de Corina
Firuţă
Nr.6-7 – iunie –iulie
Editorial: Inginerii şi criza de Dumitru Constantin
Întâlniri colegiale: Joi….de Radu Gruia
Noi despre noi: Prof.dr.ing Gheorghe Calea de Adrian Popa, O viaţă închinată dezvoltării
motoarelor de Radu Mihalcea (despre Rodica Bărănescu), Români cu care ne mândrim de
George Zidaru (despre Radu Mihalcea)
Turism: Periplu andaluz- partea II-a de la O croazieră de vis de Adrian Popa, Mecanicii
”globe-trotters” de Radu Stoian
Muzee şi expoziţii: Primăvara 2010 în muzee pariziene de Nicolae Suruceanu
Carte: Odioasa lume literară de Mirel Vanca (despre cartea Viaţa unui om singur de Adrian
Marino)
Umor: Bancuri haioase trimise de Ermil Văleanu
Nr.8 – august
Editorial: Mecanicii despre evaziunea fiscală de Constantin Dumitru
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Întâlniri colegiale: Joi…de Radu Gruia
Opinii: ”Piloţii orbi” de Mircea Eliade; Etica şi calitatea jurnalistului din diaspora de Radu
Mihalcea
Turism: Norway: Troll’s Road de Nae Enescu, Mănăstirea Saidnaya de Elena Coban
Muzee şi expoziţii: Grand palais, Musée du Montparnasse, galerii de Nicu Suruceanu
Nr.9 – septembrie
Editorial: Şase! Începe anul universitar 2010-2011 de Nae Enescu
Întâlniri colegiale: Joi….de Radu Gruia
De-ale noastre: Bucureştiul anilor noştri de studenţie
Muzee şi expoziţii: Muzeele Camille Pissaro, Maurice Denis şi Orangerie de Nicu
Suruceanu
Mapamond: America’s..Flashforward! de Radu Gruia
Opinii: Principii de Radu Mihalcea
Cronică teatrală: Hotelul dintre lumi de Mirel Vanca
Carte: Vosganian - Cartea Şoaptelor, recenzie de Corina Firuţă
Nr.10 – octombrie
Editorial: Vine,vine…2011 de Adrian Popa
Întâlniri colegiale: Joi….de Radu Gruia
Carte: Rădăcinile nostalgice ale limbii române de Mihai Vinereanu recenzie de Corina
Firuţă
Muzee şi expoziţii: Normandie impressionniste de Nicu Suruceanu
Azi în lume: Ştiinţă şi tehnică (1) de Radu Mihalcea
In memoriam: Lucian Glasberg de Emil Hitzig
Cronică teatrală: Doamna noastră din Pascagoula de Mirel Vanca
Nr. 11 – noiembrie
Editorial: Pe tema educaţiei de Adrian Popa
Întâlniri colegiale: Joi….de Radu Gruia
Mapamond: America după recentele alegeri de Radu Mihalcea
Muzee şi expoziţii: Luvru – La saint Russie de Nicu Suruceanu
Mapamond: America vs. China? de Radu Gruia
Cronică teatrală: Portretul Doamnei T de Mirel Vanca
Carte de înmormântare: Ion Argireanu
Nr.12 – decembrie
Colinde
Întâlniri colegiale: Joi…de Radu Gruia
Muzee şi expoziţii: Muzee, expoziţii şi fundaţii, în Praga şi Basel de Nicu Suruceanu
Cronică teatrală: Cui i-e fiică de Virginia Woolf? de Mirel Vanca
Carte: Peşte cu mazăre de Ana Maria Bamberg de Corina Firuţă
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O SCRISOARE PIERDUTĂ
de I.L. CARAGIALE, la

Teatrul de Comedie Bucureşti
Sursa; MECANICII’61, Anul 10, #1/88, ianuarie 2014 EE, Scris de

Ana VANCA

Premiera piesei a avut loc pe 15 mai 2011, dar noi am văzut-o pe 9 ianuarie 2014. În
cele ce urmează vă voi povesti spectacolul văzut.
Pe coperta programului spectacolului se văd trei ciuperci mari, iar între ele sunt doi
amoraşi îmbrăţişaţi – un prim motiv de uimire!
Al doilea motiv de uimire a fost decorul semnat de Puiu Antemir, constând din nişte
panouri cenuşii - unele glisante. Pe panoul din faţă era o chiuvetă din fontă, cu robinet (care
pe parcursul spectacolului a fost adesea folosit de Tipătescu, Trahanache, Pristanda şi chiar
de Zoe când era nervoasă şi s-a udat după ceafă, ca să se „răcorească” de nervi) şi decupări
din ziare, înfipte în cuie, înşirate de-a latul peretelui.. În continuare o să vă relatez şi alte
lucruri neobişnuite, tot atâtea motive de uimire.
În stânga scenei, în faţa altui panou, era o masă ca de cârciumă, cu două scaune şi în
faţa ei o laviţă acoperită cu un preş din cârpe, pe care la începutul spectacolului, dormea
prefectul Tipătescu (Marius Florea Vizante).

Tipătescu şi Zoe
Pe scenă, în partea dreaptă, oblic, se vedea un burlan lung, ca o conductă de canalizare,
iar în faţa lui o stivă de lăzi ordinare în care erau chifle acoperite cu hârtii, care au servit drept
„proiectile” când Zoe s-a enervat şi a aruncat cu ele în Tipătescu şi Pristanda, iar una l-a
nimerit pe venerabilul Trahanache, care tocmai intra printre cele două panouri din fundul
scenei. Pe scenă s-a făcut atât de mare mizerie (resturi de chifle, hârtii rupte, apă şi orez
aruncate de Cetăţeanul Turmentat) încât în pauza spectacolului scena a trebuit să fie rânită ca
un grajd (operaţia s-a efectuat cu cortina ridicată).
În spatele lăzilor era o masă cu două scaune, câteva pahare şi două căni.
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Curând după începerea spectacolului, a intrat pe scenă Ghiţă Pristanda (Dragoş
Huluba), poliţaiul în civil, nu în uniformă, cu o pălărie turtită, neagră, pe cap, şi un anteriu tot
negru, un fel de pardesiu, aşa cum au avut şi alţi bărbaţi ca: Trahanache, Farfuridi,
Brânzovenescu, chiar şi Caţavencu, cu căptuşeala ieşind de sub pardesiu şi din care atârnau
nişte aţe (semn de neglijenţă?). Toţi bărbaţii au avut pălării negre, scunde sau normale. Zoe a
avut şi ea, în prima parte a spectacolului, o pălărie bej, pe care şi-o îndesa adesea pe cap şi cu
care a dat în Tipătescu când a aflat că l-a arestat pe Caţavencu.

Trahanache şi Pistanda
Revin la Pristanda, care după ce s-a trezit prefectul Tipătescu, şi-a curăţat cizmele pline
de noroi cu un cuţit, le-a spălat în chiuvetă şi s-a încălţat. Mai apoi, amintindu-şi de sfatul
soţiei: „Pupă-i Ghiţă în bot şi papă tot!”, şi-a băgat câteva chifle într-o sacoşă, de care era
nedespărţit. Nişte boceluţe , în loc de serviete, purtau cu ei şi „onorabilii” Farfuridi (Florin
Dobrovici) şi Brânzovenescu (Eugen Racoţi), un cuplu foarte nostim, care căuta pe
„trădătorii” din partid. Într-un moment de furie, Brânzovenescu l-a muşcat de braţ pe
Caţavencu (Marcel Iureş – foarte bun în rol).

Brânzovenescu şi Farfuridi
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După ce s-a sculat, prefectul şi-a dat cămaşa jos şi s-a spălat la robinet pe faţă, sub braţ
şi chiar pe cap, s-a şters şi s-a îmbrăcat în camera din spate unde a intrat printre cele două
panouri din fundul scenei. Referitor la interpretarea lui M. F. Vizante, pot spune că a fost una
manieristă, în stilul lui caracteristic, cu aceleaşi gesturi, piţigăieli şi momente în care n-a fost
auzit. Aş fi preferat un alt actor în locul lui.
Lângă laviţă, jos, era ziarul „Răcnetul Carpaţilor”, în care prefectul era numit vampir –
unul care „suge sângele poporului”, i-a explicat el lui Ghiţă.

Cetăţeanul Turmentat

Trahanache

Mai târziu a apărut „venerabilul” Zaharia Trahanache (extraordinar interpretat de
Valentin Teodosiu), înalt, foarte gras, cu o burtă mare, chel, cu un mers legănat şi târşâit şi cu
celebra replică: „Aveţi puţintică răbdare!”. Spre sfârşitul spectacolului, în timp ce moţăia la
masă, a fost mângâiat pe burtă de Zoe şi pupat pe chelie de Cetăţeanul Turmentat, în a cărui
rol a fost, surprinzătoare, în travesti, Dorina Chiriac, în chip de „bufon shakespearian” cum a
numit-o, în program, Dan C. Mihăilescu. Ea ne-a încântat, de mai multe ori, cu gaguri, replici
- unele în afara textului - şi chiar cu cântecul „Noi suntem români”, venind din sală spre
scenă, la care spectatorii au aplaudat ritmic, aşa cum fac şi când cântă Furdui Iancu.
Mi-a plăcut că în actul III, la adunarea electorală, toţi cei din sală am fost participanţi,
nu spectatori, iar Ionescu, Popescu ( interpretaţi de Dan Rădulescu) au dat replica lui
Farfuridi. care ţinea un discurs pe scenă, din sală, dintre noi.
În rolul Zoe (Mihaela Teleoacă), blondă, suplă, cu abdomen plat, semn că face
gimnastică ( ea joacă şi în piesa Fitness , cu un singur personaj, din repertoriul teatrului, în
care trebuie să arate bine), în rochii până la genunchi, mai întâi în una gri, apoi în alta albă
albă, amândouă mulate pe corp. Cu un adevărat temperament de „bărbată”, ea s-a luptat
pentru a găsi scrisoarea de amor, iar când Cetăţeanul Turmentat i-a returnat-o, „andrisantul
fiind cunoscut”, l-a îmbrăţişat şi pupat, fericită.
Mai multe cuvinte trebuie spuse despre Marcel Iureş, în rolul lui Nae Caţavencu. Deşi îi
mai văzusem în acest rol pe Octavian Cotescu sau Dem Rădulescu, etaloane de interpretare
pentru acest personaj, el a fost altfel: mai comic, având, din când în când, nişte gesturi
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Caţavencu
caraghioase, mai ales când vorbea despre Zoe. A început discursul la adunarea electorală
sărutând o panglică tricoloră, agăţată lângă chiuvetă, cu care, apoi, Trahanache s-a şters la
gură după ce a mâncat ceva, dintr-o cutie scoasă din sertarul mesei şi şi-a clătit gura. După
aceea, Caţavencu s-a aşezat pe scaun, cu faţa în mâini, şi pe un ton plângăcios a vorbit despre
„ţărişoara lui”, în care industria e „sublimă, dar lipseşte cu desăvârşire”, unde doar „jidanii”
sunt faliţi, nu şi românii, din păcate. În final s-a umilit în faţa lui Zoe, după părerea mea
exagerat de mult, pentru că pierduse scrisoarea şi a acceptat să conducă procesiunea de
sărbătorire a victoriei ca deputat al trimisului de la centru, Agamiţă Dandanache (George
Mihăiţă).
George Mihăiţă mi-a provocat dezamăgire. Mi-l aminteam pe Fory Eterle sau Liviu
Ciulei în rol, ramoliţi, cărora le sunau zurgălăii în urechi şi se plângeau că-i hurducase birja
cu care călătoriseră. De data aceasta, Dandanache era elegant, în costum alb, cu pălărie,
zâmbitor, cu un aer degajat. Sigurele momente în care a părut a fi ramolit, au fost când i-a
confundat pe Trahanache ca fiind prefect şi pe Tipătescu ca fiind consortul lui Zoe. A lăsat
impresia că nu era ramolit ci mai mult şiret, mai ales la replica, rostită şmechereşte, „ eu am
promis?” (să nu aducă vorba de scrisoare în public, aşa cum îl rugase Zoe; era vorba de
scrisoarea unui „belfer”cu care a şantajat pentru a fi propus candidat în alegeri).

28

MECANICII ’61 POLIBUC An 10#1/88 ianuarie 2014 , EE

Dandanache
Din program m-am lămurit ce era cu cele trei ciuperci de pe coperta programului, dar şi,
în actul III, pe panoul pe care era fixată chiuveta: „sugerau că pivniţa cu ciuperci a României,
poate deveni pepiniera saprofită (materie organică în descompunere n.n.) a unei Europe plină
de faliţii ei şi Caţavencii noştri, pe cât de trium-falici, pe atât de neputincioşi…(Dan C.
Mihăilescu, din program).
Finalul a fost plictisitor „sugerând vlăguirea naţională, abureală de pivniţă, beţie
anesteziantă, somnul raţiunii, pe scurt, vorba lui Andrei Pleşu, euforia dezastrului (Dan C.
Mihăilescu).În mod surprinzător, pe ultima pagină a programului, maestrul RADU
BELIGAN a scris un text elogios la adresa spectacolului, intitulat „O scrisoare regăsită”, din
care citez: „ Format la şcoala lui Sică Alexandrescu, am îmbrăţişat cu credinţă idealul
caragialian de respect nestrămutat al textului şi interpretării clasice, ad literam, considerând
pentru multă vreme că orice inovaţie şi orice „altfel” de abordare ar fi echivalat cu o crimă de
les-Caragiale.” Dar trecând anii şi aflat la apogeul vieţii sale, Radu Beligan a trebuit să
admită că şi teatrul se schimbă, ca şi vremurile, şi că, pentru supravieţuire, este necesară
adaptarea lui. Citez din nou: „Poate că cea mai frumoasă lecţie în materie de adaptare mi-a
dat-o regizorul ALEXANDRU DABIJA cu abordarea revoluţionară a Scrisorii folosind o
cheie în care graniţele realismului se întrepătrund cu absurdul……fără a încălca integritatea
textului, respectat până la ultima virgulă.” Aici n-a fost chiar aşa, dacă avem în vedere unele
adosuri.Maestrul apreciază ca genială interpretarea lui Marcel Iureş şi că piesa are o vigoare
neaşteptată şi actuală, deşi a fost scrisă acum 120 de ani. „Totul pare desprins din cotidian,
Caţavencu şi ai lui suntem noi şi ai noştri…..Caragiale este prea modern ca să fie modernizat,
nuanţă importantă ce nu i-a scăpat lui Dabija…..Ce pot să spun în faţa unui spectacol istoric –
un eveniment teatral ce va rămâne înscris în analele teatrului românesc. Nu pot decât să-mi
scot pălăria în faţa regizorului, a trupei şi nu în ultimul rând a directorului (George Mihăiţă
n.n.) care a îngăduit naşterea acestei capodopere.”
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TECHERGHELI SĂLĂJENE
Sursa: MECANICII’61, Anul 10, ianuarie 2014 EE, Scris de

MirelVANCA

Am avut o discuţie/corespondenţă
cu domnul Györfi-Deak György în
perioada când proiecta această
carte şi se gândea la titlul ei. Mi s-a
părut ciudat şi nepotrivit să-şi
numească drumeţiile „techergheli”!
I-am spus că, în copilărie, când
întârziam
pe
undeva,
când
hoinăream fără rost, părinţii mă
certau şi îmi ziceau că sunt un
techerghel. De atunci am rămas cu
convingerea că a fi tetergheu e ceva
necuviincios, ne la locul lui,
interzis. Îmi era neclar de ce vrea
domnul Györfi-Deak să se pună
într-o astfel de postură! Pe măsură
însă ce i-am citit povestirile din
această carte - câteva în Caiete
Silvane, toate după ce le-a cuprins
în acest volum -, m-am obişnuit cu
acest titlu şi pot să spun că mi-a
devenit chiar simpatic. Acum,
cuvântul
tetergheu are pentru
mine
conotaţiile
de
ştrengar
simpatic, de individ îndrăgostit de hoinăreală, dornic să meargă, să vadă şi
să transmită.
Cartea, apărută în Editura Caiete Silvane, este scrisă cu talent, într-o
română impecabilă, aşa cum am remarcat şi atunci când am comentat
cartea dumnealui „Curiozităţi sălăjene”, apărută la aceiaşi editură. Scriitorul
este, pe alocuri, şi „un hâtru bun de glume”, pigmentându-şi textele cu
glume şi remarci spirituale, ceea ce face şi mai plăcută lectura.
În techerghelile sale, autorul călătoreşte pe jos, cu bicicleta, şi, de
puţine ori, cu trenul sau autostopul, dar, de fiecare dată, pe distanţe relativ
mici. Lipsa altor mijloace personale de deplasare, a făcut ca techerghelile
dumnealui să se limiteze, cu mici excepţii, la zona din jurul Jiboului,
localitatea sa de domiciliu. Păcat! Sălajul este mult mai mare. N-are cineva
un Trabant sau o Dacie veche , să i le facă cadou? Sau, şi mai bine, un cal
năzdrăvan ca cel al haiducului Pintea? Este în interesul nostru ca dânsul să
scrie despre întreg judeţul, ca să afle toată lumea că Sălajul nu este un
judeţ oarecare, ci unul blagoslovit de Dumnezeu.
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Domnul Györfi-Deak György nu se limitează să ne povestească ce vede
şi ce i se întâmplă în techerghelile sale. Înainte de-a se aventura într-o
drumeţie, se documentează temeinic şi reuşeşte astfel să ne transmită multe
date interesante despre istoria şi legendele locurilor pe care le cutreieră.
Face însă şi numeroase divagaţii, pentru a-şi valorifica erudiţia sau
informaţiile obţinute recent, uneori cu o legătură forţată cu traseul parcurs.
O sursă documentară importantă cu privire la istoria locurilor, citată
aproape în fiecare episod al drumeţiilor sale, este Monografia Sălajului
scrisă de Petri Mór. Recurge şi la multe altele.
Fiind o persoană religioasă, dar nu numai din pricina asta, vizitează şi
toate bisericile de pe traseele parcurse, străduindu-se să ne transmită, în
legătură cu fiecare, anul construirii, numele ctitorului, numele
constructorilor, numele unor preoţi care au slujit sau slujesc acolo, numele
celor care le-au pictat, evenimentele care le-au marcat, nu mai vorbesc că
uneori ne descrie, cu pricepere, cum arată ele pe dinăuntru şi pe dinafară.
De altfel, bisericile sunt principalele monumente create de om în satele
sălăjene.
În descrierea drumeţiilor sale, autorul se străduieşte să dea suficiente
detalii despre traseele pe care circulă, astfel ca aceste descrieri să poată ţine
loc şi de ghid turistic şi chiar reuşeşte asta. În plus ne demonstrează câte
lucruri interesante putem afla „la o aruncătură de băţ” de noi, „peste vale”,
„acolo ni!”, „nu departe”, aşa cum primeşte şi dumnealui informaţiile de la
localnici. Deşi am poposit sau am trecut doar cu maşina prin multe dintre
localităţile menţionate în carte, deci aveam habar pe unde sunt ele, i-am
citit cartea cu o hartă a Sălajului în faţă. Recomand asta şi celorlalţi cititori.
Locurile descrise nu sunt dintre cele mai spectaculoase sau interesante
din lume. Defileul Someşului de la Ţicău este nimica toată pe lângă Marele
Canion, Ţugluiul Turbuţâi este un deluşor pe lângă Muntele Fuji, iar
biserica din Bulgari nu se compară Tajah Mahal. Pentru localnici însă,
pentru sălăjeni şi pentru orice iubitor de inedit, ele sunt locuri minunate,
ale căror imagini şi ale căror legende, le merg la suflet.
Cititorii mai puţin sentimentali pot afla, din carte, câteva lucruri
practice - de exemplu ce leacuri miraculoase se pot prepara din coaja de
salcie sau la ce-i bună leurda -, ecologiştii vor aprecia apelurile de tot felul
la cruţarea naturii, iar istoricii pe cele de conservare a relicvelor trecutului.
În fiecare drumeţie, autorul îşi propune să verifice sau să reconstituie o
informaţie. Astfel, în prima dintre ele, doreşte să reconstituie drumul
preoţilor romano catolici din Jibou care slujeau şi la biserica din Sâncraiul
Silveniei. Călare pe bicicleta sa „Ukraina”, mergând şlap, şlap, troca-boca,
scriitorul vizitează şi satele Dobrin – cu o biserică din lemn avânt un turn cu
foişorul aerisit, de o deosebită eleganţă – şi Cuceu, cu o biserică ortodoxă
din piatră, un edificiu impunător şi neaşteptat de spaţios.
În cea de a doua drumeţie, şi-a propus să viziteze Grădina Zmeilor şi să
vadă Piatra Pintii. În drum spre aceste obiective, aflăm, dintr-o legendă,
primele informaţii despre calul haiducului Pintea: de aici (din
valea
Agrişului n.n.) calul lui Pintea a sărit până pe Piscul Ronei, iar apoi până în
Cheud, unde-şi avea cetate. Ajunşi la Grădina Zmeilor, aflăm o altă legendă:
„Fata Cătănii”. Şi uite aşa, din legendă în legendă, per-pedes apostolorum,
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ajungem la Piatra Pintii, ca să vedem, imprimate pe ea, urmele potcoavelor
calului năzdrăvan al haiducului.
Tema celei de a treia este „iarna someşană”. Someşul este unul dintre
eroii povestirilor sale. Era de aşteptat, fiind cea mai mare apă care udă
Sălajul şi care trece pe lângă Jibou, în apropierea căruia şi face un cot
spectaculos, iar, în trecut, a fost drumul pe apă al sării. Avem ocazia să
aflăm cum se traversa râul cu „brodul” şi ce minuni s-au întâmplat, mai
demult, la Turbuţa. Biserica din acest sat are un mod de acoperire al
altarului ne mai întâlnit în zonă, iar, în interior, legendele picturilor sunt
scrise în trei limbi! Valea Someşului este o cale menită să împlinească
sufletul oricărui drumeţ care o străbate. Merită să o cercetaţi. Fie vara, fie
iarna, ea vă va oferi o binecuvântată împlinire sufletească, ne asigură
autorul.
Traseul celei de a patra techergeli ne duce la Porolissum, prilej pentru
autor să ne dea o sumedenie de informaţii despre fosta capitală a provinciei
romane Dacia Porolissensis. Domnul Györfi-Deak György mi-a făcut cinstea
să boteze traseul cu numele meu de familie, legat de faptul că eroii din
romanul meu „Comorile de sub Meseş” străbat şi ei, pe jos, distanţa dintre
Mirşid şi Moigrad, iar eu am fost, probabil, primul care a descris acest
traseu, fără să-l fi străbătut vreodată.
Cea de a cincia drumeţie a avut ca scop vizitarea ruinelor Cetăţii Aurite
- ruinele unei foste mănăstiri benedectine ,după unele surse, sau ale unei
cetăţi, după altele, din satul Cheud şi a Cheilor Ţicăului, un colţişor al
Raiului pescăresc coborât pe Pământ.. Suntem copleşiţi de tot felul de date,
cu caracter istoric şi geografic, unele mai interesante decât altele,
referitoare şi la alte cetăţi medievale din Sălaj, ale căror ruine se păstrează
sau se mai văd încă. Ni se spun şi câteva legende.
Traseul şase duce în satul Var, aflat pe Someş, foarte aproape de
Jibou. Autorul s-a dus acolo să vadă „salcia blestemată”, în apropierea
căreia a fost violată apoi omorâtă, de nişte bandiţi, o fată bătrână, a cărui
fantomă bântuie locul. Iată cum şi un astfel de loc poate deveni unul de
pelerinaj, pentru cei care vor să vadă salcia sau să întâlnească fantoma!
Aflăm că salcia nu mai există, prin urmare, „pelerinilor” le mai rămâne să
întâlnească fantoma. Autorul n-a avut norocul acesta, în schimb, a văzut, în
ţinţirimul din sat, un Crist răstignit, fără o mână ( să fie o ispravă a babei?)
şi a trăit dezamăgirea să vadă, în satul Borza, o pădure rasă de pe suprafaţa
pământului de către alţi bandiţi.
Pe traseul şapte ( Someş Odorhei-Bârsa-Domin-Bulgari) autorul merge
pentru a vedea bisericile de lemn din localităţile menţionate. Despre biserica
din Bârsa scrie: clădirea este complet acoperită cu tablă, inclusiv obloanele
turnului pătrăţos, ceea ce-i dă aspectul unui vehicul blindat, căruia i s-a
demontat turela şi în locul tunului a fost plantat un foişor cu turla ascuţită ca
o lance, despre cea Domin aflăm că este singura biserică din Sălaj care are
un dublu rând de streşini din şindrilă, iar despre biserica din Bugari că este
cel mai vechi monument românesc de arhitectură religioasă din regiune.
Traseul opt este o excursie pe Meseş, cu pornire din cartierul Brădet,
din Zalău, cu urcarea pe creasta muntelui, în zona antenelor, şi coborârea
în Moigrad, probabil pe Drumul Romanilor. Aflăm lucruri interesante despre
Zalău (olărit şi gară), despre serbările de la Porolissum (unde asistăm,
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împreună cu autorul, la prohodul unui împărat), despre poeţii Nicolae Labiş
şi Ady Endre şi prozatorul Ioan Groşan.
Traseul 9 îl duce pe autor, cu bicicleta, în satul Mineu, localitate legată
de începutul răscoalei lui Doja (1514) şi de domiciliul forţat al lui László
Tökés (1989). Biserica reformată din localitate este un unicat
mondial:singura biserică de lemn cu portal de marmură roză. Mai aflăm că:
Din cauza unei atitudini suspectabile de segregare, descrierea şi istoria ei
lipsesc din majoritatea lucrărilor dedicate bisericilor de lemn din judeţ, deşi ea
reprezintă cel mai vechi edificiu de acest tip din regiune.
Traseul 10, ne duce la rezervaţia naturală Stanii Cliţului, cireaşa de pe
tortul „Techerghelilor sălăjene”. Despre Stanii Cliţului, autorul mai scrie:
Dacă ar afla de existenţa acestei minunăţii someşene, japonezii şi-ar trage
tren de mare viteză până aici. Dumnealui ne indică şi cum putem vedea
minunăţiile de acolo pe Internet. I le-am urmat şi am rămas încântat!
„Micile Bucurii” este intitulată ultima parte a cărţii, în care scriitorul ne
demonstrează că astfel de bucurii ni le pot procura locurile aflate în
imediata apropiere a localităţilor noastre de domiciliu. Descrie câteva:
Pietrele Popii - din Creaca -, Leurdarii, Băile din Jibou, La Dumbrăviţa, La
antene.
Cartea se termină cu capitolul „Sălajul pentru întotdeauna” (de ce
„întotdeauna” şi nu „totdeauna”?!) în care autorul ni-l prezintă pe Peter
Mayle, cel care a popularizat prin cărţile sale Provence-ul francez şi încheie:
Sălajul este un colţ de rai asemănător, dar care încă nu şi-a găsit geniul
popularizator. Îl contrazic: şi-a găsit un popularizator. Chiar dacă nu de
geniu, unul foarte talentat. El se numeşte Györfi-Deak György. Îi lipseşte
doar un cal năzdrăvan.
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Competenţa Încrederii
file de cvasi-memorialistică
Sursa: MECANICII’61, Anul 10, ianuarie 2014 EE, Scris de

Adrian POPA

Era pe la sfârşitul deceniului „7” din secolul trecut (Doamne! Am
ajuns să împrumutăm tonul povestirilor istorice, când vorbim despre noi
înşine!), când, fiind inginer la Uzina de Maşini Grele Bucureşti, mi-a fost
încredinţată responsabilitate coordonării pregătirii fabricaţiei de palete de
turbine, cu tot dichisul: proiectarea tehnologiilor, proiectarea S.D.V.-urilor,
organizarea fluxurilor tehnologice.
Proiectarea dotării aferente, era în sarcina Institutului de Proiectări
pentru Construcţia de Maşini (IPCM), care era de altfel proiectantul general
al IMGB – etapa de dezvoltare: trecerea de la profilul metalurgic (UMB) la
profilul de construcţii de maşini energetice (UMGB). Pe baza acestui proiect,
se declanşase deja activitatea de investiţii a dotărilor tehnologice. În marea
lor majoritate maşinile-unelte prevăzute erau din import, de înaltă
performanţă, vârful la zi în domeniu.
Dar nu a fost întrutotul aşa. La „Atelierul de palete”, IPCM prevăzuse
pentru prelucrarea părţii active a paletelor mari, o raboteză de copiere tip
Rockfort (americană), aşa cum avea licenţiatorul în atelierele sale Rateau din
La Courneuve – Paris.
Beneficind de experienţa pe care o căpătasem la EnergoReparaţii,
unde se achiziţionase o maşină de frezat prin copiere rotativă tip STARRAG
pentru palete mari şi aflând că deja americanii nu mai fabricau asemenea
raboteze ROCKFORT, am declanşat un adevărat război împotriva proiectului
IPCM pentru atelierul de palete (bunul simţ mă obliga să nu-mi depăşesc
competenţele). Fiind ascultat şi înţeles de inginerul şef pentru fabricaţia de
turboagregate Birta Valentin – care avea responsabilitatea avizării tuturor
importurilor de maşini unelte – am ajuns să conving tot corpul tehnic
decizional din uzină, că proiectul IPCM trebuie modificat. Demersurile
inginerului şef Birta s-au lovit ca de un zid de orgoliu proiectanţilor.
S-a ajuns astfel la sesizarea ministrului Ioan Avram, căruia i-am
expus pe larg problema, cu argumentele necesare şi subliniind – cam
avocăţeşte – la sfârşit că „nu vom avea astfel niciodată o dotare modernă, de
înalt nivel tehnic, cum aţi promis dumneavoastră, tovarăşe ministru!”.
Ministrul a dispus convocarea unui CTE (Consiliul Tehnico-Economic)
al ministerului, cu participarea Direcţiei Tehnice din MICM, proiectantului
general IPCM şi cadre tehnice din IMGB, pe tema „Proiectul Atelierului de
Palete din Hala de Turboagregate de la IMGB”.
Şedinţa a fost condusă personal de ministru. Acesta mi-a dat
cuvântul să expun problema. Mă pregătisem cu planşe, cu prospecte de
maşini unelte în care arătam performanţele acestora etc.
După luările la cuvânt (mai ales a celor din minister), balanţa înclina
în favoarea punctului de vedere al uzinei, moment în care cere permisiunea
să vorbească directorul general al IPCM Adrian Dumitrescu, de o capacitae
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inginerească de necontestat, cu ani mulţi de experienţă în industrie. Fără
nici o argumentare tehnică, fără a intra în detalii, dânsul a zis:
- „Tovarăşe ministru, dumneavoastră credeţi că în mustaţă stă
competenţa tehnică?! (este adevărat că purtam mustaţă pe vremea aceea şi
mă mândream cu ea de pe la vârsta de 25 de ani). Este fără precedent ca un
proiect elaborat de un atelier de specialitate din institutul nostru să fie
contestat de întreprinderea beneficiară”.
S-a lăsat o linişte de mormânt. Credeam că aceea a fost chiar
concluzia şedinţei CTE. După câteva momente grele de tăcere, am auzit
vocea ministrului Ioan Avram:
- „Tovarăşe Dumitrescu, nu cunosc criteriile dumitale de măsurare a
competenţei tehnice. Dar, te rog să mă crezi, că o încredere competentă stă
adesea la baza multor succese. Aşa că CTE-ul de astăzi hotărăşte să lase
în responsabilitatea uzinei proiectarea Atelierului de Palete de la IMGB. Îi voi
urmări personal şi vor răspunde dacă nu fac o treabă bună”.
S-a ridicat, semn că şedinţa a luat sfârşit şi noi ne-am pus pe treabă.
Proiectul nostru a prevăzut utilaje ce nu figuraseră pe lista IPCM şi au fost
importate ca atare. Astfel că Atelierul de Palete din Hala Turboagregate, a
avut capacitatea şi capabilitatea tehnică de a prelucra orice tip de paletă de
turbină cu abur, de la cele mici şi până la cele mari de 330 sau 600 MW.
Modificarea listei de utilaje, a condus la necesitatea proiectării
originale de SDV-uri, documentaţia primită de la licenţiator nefiind
corespunzătoare maşinilor–unelte prevăzute de noi.
Fabricaţia de palete impunea şi un instrumentar de control adecvat,
verificatoare adesa sofisticate, acestea din urmă fiind realizate după
protocoalele noastre în Sculăria IMGB.
Din dorinţa de a integra fabricaţia de palete de la semifabricate până
la produsele finite, inclusesem în proiectele de dotare tehnică a Atelierului
de Palete şi un laminor la cald pentru laminarea periodică a paletelor şi nu
numai, utilaj care a fost importat (Hassenclever – RFG) şi care a lucrat zeci
de ani în atelierul cu pricina.
Dar asta-i altă poveste (fiindcă a fost cu adevărat o poveste şi cu
laminorul de paleţi).
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Să râdem pe....

 Limba olandeza este incercarea unui marinar german beat de a
vorbi in engleza!
 Autobuzul este acea masina care merge de doua ori mai repede
cand
alergi dupa ea decat atunci cand te afli in interiorul ei.
 Indraznetul vine acasa beat la trei dimineata. Sotia lui sta in pat,
treaza.Indraznetul apuca un scaun si il aseaza langa pat.
- Ce faci cu asta?, intreaba nevasta, infuriata la culme.
- Vreau sa stau in primul rand cand incepi circul.
 Incearca si tu, trimite mai departe, nu rupe lantul!!!
Dă-te de 15 ori cu capul de monitor,
Dă-ti cu tastatura in gură de 20 de ori,
Aruncă-te pe geam si daca apuci, inchide ochii.
Si ai să vezi persoana iubită.
Trimite acest mesaj la 7 prieteni din lista, poate ai norocul sa
nimeresti printre ei si un psiholog
 Q: Cum se cheama un cioban caruia lupul i-a mancat o oaie?
A: Oaierless
 Un soldat merge la comandantul său şi-i spune:
- Permiteţi să raportez! Printre noi sunt poponari!
- Pe ce te bazezi când afirmi asta, soldat?
- Păi, pe faptul că mi-a dispărut rujul!...
 Am auzit ca ai intrat intr-o formatie de manele!?
Da, nu mi-au tinut franele...
 Sfat:Dacă soţia ta vrea să înveţe să conducă, nu-i sta în cale.
 Soferul autobuzului opreste intre statii, intoarce capul catre
pasageri si striga:
- Daca nici unul dintre dv. nu vrea sa cedeze locul doamnei
batrine
care sta in picioare, sa stiti ca-i cedez locul meu!
 La o cina de afaceri a unui grup:
-Ma scuzati, sunteti cumva patronul firmei la care lucreaza sotul
meu?
-Nu!-Atunci va rog sa va scoateti mana din chilotii mei!
 La sectia de politie vine un tip urland:
-Domnule politist, arestati-ma!
-Ce ai facut?-Am tras un incarcator inspre nevasta mea!
-Nenorocitule, ai omorat-o?
-Nu, am ratat de fiecare data, de aia va rog sa ma bagati in celula!
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