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Un om serios şi laborios !

Reapariția lui Coca !

Colocviu colegial. Evident, nu-i aşa?

evident!

PROMOŢIA 1961 (nu chiar toată !) A FACULTĂŢII DE MECANICĂ, LA...53 DE ANI DE LA ABSOLVIRE !

O floare pentru toate Doamnele!

Marela Nae. Foarte determinat !

Un BUNIC, medaliat de nepoată!

PASIFLORA CAERULAE
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Marţi....
Sursa: MECANICII’61, An 10, #98, iulie 2014 EE Radu GRUIA

……24 iunie 2014, în continuare la InterMacedonia,
probabil conform scenariului prezumat al promoţiei, în ansamblul său de grup precum, şi al fiecărui individ considerat a fii 1 (una) unitate componentă. Şi ce dacă ? Nu-i nimica-nimicuţa ! Noi să
fim sănătoşi şi conectaţi la… armonia universală !
Pentru că aceasta, este, după părerea mea, condiţia
necesară şi suficientă - + câteva detalii lăsate la
latitudinea fiecăruia – pentru a reuşi , să “înhăţăm”
o existenţă armonică aici, la noi acasă.
Trebuie însă să vă avertizez că sintagma subliniată
mai sus este, în realitate un euphemism ; a nu se
cădea în capcana pe care o reprezintă pentru un
posibil amator de armonie facil de obţinut. Nenorocitele alea de detalii, comprimă mai toată viaţa
noastră aşa cum o simţim sau gândim ! Iar calitatea deciziilor pe care le luăm, adaugă un + sau un –
duratei acesteia. Aşa că…..
În plus, totul pare că începe să se modifice în
substanţă, chiar sub nasul nostru, elegant, cu
nonşalanţă dar fără să strige nimeni « Păzea oameni
buni » ! Fizica universului, problemele conştiinţei şi
relaţionarea cu entităţi extraterestre, funcţionarea
creerului uman (care s-a constat că , deși nu este
unicul ,prezintă emisfera dreaptă, aparent neutilizată ), tehnologia şi multe alte domenii, se află

acum într-un excepţional stadiu de dezvoltare a
cunoaşterii ; din păcate însă, asupra rezultatelor
funcţionează un embargou de natură să limiteze
cunoaşterea lor de către marea masă de indivizi
umani care formează populaţia planetei.
Probabil că aceasta se datorează evidentei discrepanţe dintre ritmurile de dezvoltare a domeniilor
citate şi cel al cărui obiect sunt ştiinţele sociale şi
comportamentale, unde se manifestă chiar regrese,
care ar putea facilita stări de tensiune cu posibile
consecinţe grave pentru unele sisteme mondiale.
În legătură cu modificările la care « interpretăm”
rolul martorului pasiv, am la îndemână un exemplu
semnificativ şi anume , cunoscuta de-acum
Rezonanţă Schumann. Câmp magnetic planetar
aflat la o altitudine de ~100 Km, se afirmă că şi-ar
fi modificat, în ultimii 40-50 de ani frecvenţa proprie de oscilaţie de la 7,83 la 14,3 Hz !!!! Ce semnificaţie se atribuie acestui eveniment ? Citiţi materialul de la pag. 12. De asemenea, referitor la plasarea domeniilor sociale pe o poziţie de interes mai
puţin prioritar în comparaţie cu fizica universului :
ultima perioadă istorică a ilustrat o tendinţă,
surprinzătoare, cel puţin pentru mine, şi anume
substituirea elitei……. cu periferia societăţii. Relativ
de curând i s-a atribuit şi o denumire :
« periferizare » S-ar putea ca explicaţia să rezide în
aşa zisa mult discutată “ globalizare “ ! Oricum,
după opinia mea, relevă cu pregnanţă un evident
regres a domeniului ştiinţelor sociale.
Desigur subiectul merită o abordare mai amplă şi
documentată corespunzător, ceace depăşeşte copios
spaţiul rezervat acestei plachete.
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Dacă veţi considera că o abordare mai exaustivă
poate fi interesantă, atunci voi încerca, într-una din
apariţiile viitoare a revistei, să vă pun la dispoziţie
un volum extins de informaţii, care să poată oferi o
idee despre ce se petrece acum, cum spuneam mai
sus « sub nasul nostru » !

Au avut parte de CEVB :

Adelina şi Stănel BONE, Coca, Maria şi
Constantin DUMITRU, Mihaela TIHAN şi Nae
ENESCU, Marian GRĂDIȘTEANU, Gabi şi Vali
GHEORGHE, Ileana, Smaranda şi Radu GRUIA,
Costel MARIN, Nina OLARU, Adian POPA, Fam.
Ionel STĂNESCU şi Mirel VANCA (19)

Nina în ipostază de.....ruler !

Fotografii de: NAE & GULIE

Rvenind la Marţea…..noastră, evenimentul din
iunie a consemnat, conform cutumei, marcarea
aniversării colegului Mirel Vanca, în cadrul bine
cunoscut, dar, de data aceasta cu un « Mulţi ani
trăiască ! » interpretat de formaţia muzicală, în
ambianţa specifică.
Apoi trebuie să menţionez reapariţia, după o
absenţă mai lungă motivată – din păcate medical –
a uneia dintre bunicuţele preferate ale fotografului
şi anume Coca Dumitru, însoţită de Maria Dumitru,
prezentă şi pentru aşi medalia… Bunicul !!!
Încă un CEVB (capsulă de energie şi voie bună) –
administrat tuturor participanţilor ! Ahoe !
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Marian de la GRĂDIŞTEA !
(pe bune chiar !)
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Mirel şi Ileana
Subiect dur : dacologia !

Gulie şi Stănelu’ : despre vinu’ cu pelinu’
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Proaspătul medaliat

Familia Gruia, proporţie 2/3 !

Mulţ
.......
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Grup...de doi !!

Tot grup...de doi !!
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Mulţi ani trăiască......
profesonist !

Toată lumea cu paharul în mână !
Dar şi cu... cana !
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Maria, Tigrul şi Bunicul

Maria şi Bunicuţa Coca
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Întotdeauna Bunicuța.....

Jorj în ipostază Prezidenţială !

11

MECANICII ’61 POLIBUC An 10, # 98, iulie 2014 EE

Smaranda.....
1/3 lipsă din fotografia
familiei Gruia !

Costel Marin
Un solitar şi hobyy-ul său !
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W. O. Schumann ?
Sursa: MECANICII’61, An 10, # 98, iulie 2014 EE

Radu GRUIA

Mulţi au mai auzit numele ; unii datorită pianistului şi compozitorului
romantic german Robert Schumann, care a trăit în prima jumătate a secolului
XIX. Alţii, ce-i drept mult mai puţin numeroşi, s-au « întâlnit » cu Winfried Otto
Schumann cca. 100 de ani mai târziu, (1952) cînd fizicianul german cu acest
nume a presupus existenţa unui camp electromagnetic terestru, plasat la cca.
100 Km, cu o frecvenţă proprie de 7,83 Hz (ELF), realitate preluată de lumea
fizicii contemporane sub denumirea de “ rezonanţa Schumann “
Este vorba despre un fenomen natural, a cărui explicație rezidă în efectele
colaterale ale furtunilor puternice, însoţite de frecvente descărcări electrice.
Astfel, în cavitatea de rezonanţă formată, la nivel global, între Pământ şi
Ionosferă, poate fi produsă o rezonanţă electromagnetică, care a fost verificată
în mod eperimental. Prin metode experimentale, au fost puse în evidenţă
frecvenţele de rezonanţă Schumann la valori de 7,83 Hz, 14,3 Hz, 20,8 Hz, 27,3
Hz şi 33,8 Hz.
Acest fenomen natural, descris, din p.d.v. terminologie
ştiinţifică sub denumirea ELF (extreme low frequency – 3-30 Hz), devine foarte
interesant deoarece întreg sistemul ecologic al planetei, înclusiv rasa umană,
are frecvenţa proprie (de rezonanţă), cu valori care se încadrează în prima
treime a domeniului ELF; de pildă frecvenţa de rezonanţa a celor 12 aparate
funcţionale din componenţa organismului uman , se situează între 5,5 – 7,8
Hz, ceace oferă o întreagă suită de explicaţii ale efectelor expunerii omului la
acţiunea acestor factori. Apoi frecvența ocilaţiilor scoarţei terestre, pe durata
cutremurelor de pământ este de asemenea, 6 - 7 Hz.
Aici povestea îmbracă caracterul, desigur mai puţin obiectiv, al unor « trăiri »
personale ;într-adevăr am toate motivele să cred că am avut de-aface cu ELF,
în două momente distincte, şi anume :
1. Cutremurul de 7,3 pe scara Richter, din 4 martie 1977, h ~ 21.15 pe
care l-am trăit, alături de familie, în centrul Bucureşti, şi
2. Evenimentul, (rămas fără explicaţie oficială), care s-a petrecut tot în centrul Bucureşti, Piaţa Palatului, la 21 decembrie 1989, h~ 12.20, în timpul meetingului ordonat de N. Ceauşescu, în împrejurările cunoscute, la
care de asemenea, am participat independent de voinţa proprie.
Ei bine, exceptând uriaşa diferenţă de energii implicate, am remarcat similitudinea de efecte asupra propriei persoane şi anume atacul de panică şi
halucinaţii auditive pregnante (sgomot surd), care au durat sincron cu durata
de manifestare a evenimentelor respective (25-35 sec.)
Ar mai fi destule aspecte interesante de relatat. Dar…consider că este mai
« productiv » pentru Dvs. dragi cititori să citiţi povestea frumoasă care
urmează !
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Brazilianul Leonardo Boff este unul dintre fondatorii Teologiei Eliberării
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În Munţii
Orăştiei
Sursa: MECANICII’61, An 10, #98, iulie 2014, EE

Mirel VANCA

Am fost pentru prima oară în Munţii Orăştiei, ca să vizitez cetăţile dacice
de acolo, în 1976, împreună cu Ani şi cu cei doi băieţi ai noştri. Atunci Mihai
avea 11 ani iar Vlad 9. Am mers acolo cu Dacia noastră, 1100, am dormit în
cort şi maşină şi am vizitat cetăţile Costeşti şi Sarmizegetusa. De la Costeşti,
unde ne-am instalat cortul, la Sarmizegetusa, am călătorit cu un tren forestier,
călare pe buşteni. Ne-am întors de acolo cu un vagonet, condus de un
muncitor forestier. Vagonetul a venit liber la vale, iar cel care îl conducea a
frânat tot timpul, ca vagonetul să nu ia viteză prea mare şi să sară de pe şine.
Azi, calea ferată forestieră nu mai există.

La Cetatea Costeşti, în 1976,
împreună cu Mihai şi Vlad

Trenul forestier

În iulie, anul acesta, am fost din nou în Munţii Orăştiei într-o excursie în
grup, organizată de Societatea Turistică „Floare de Colţ”. Am vizitat cetăţile
Sarmizegetusa, Costeşti şi Piatra Roşie. Am fost cazaţi la o pensiune de trei
margarete din Costeşti. În vizita la cetăţi, am beneficiat de explicaţiile a doi
ghizi excepţionali: Vladimir Brilinsky, zis şi „Ultimul Dac”, administratorul
Rezervaţiei Arheologice Sarmizegetusa, şi Dan Oltean, profesor.
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ULTIMUL DAC
Vladimir Brilinsky, un bărbat tânăr, cu alură de gladiator, a fost ziarist.
Cu tot numele său slav, el se consideră dac. Tatăl lui provine din Bucovina
Ucraineană şi este huţul, iar mama lui este româncă. Este îndrăgostit de daci
şi de istoria lor. A străbătut teritoriile ocupate de ei, le-a cercetat vestigiile şi a
scris articole despre ele. A devenit administratorul Rezervaţiei Arheologice
Sarmizegetusa, odată cu trecerea Sarmizegetusei Regia din administrarea
Ministerului Culturii în cea a Consiliului Judeţean Hunedoara. Evenimentul a
avut loc în 2013. Acum, în 2014, se vede că cetatea are un stăpân: s-a făcut
ordine şi pe teritoriul ei este prezentă, non-stop, poliţia montană.
Vladimir Brilinsky ne-a povestit despre efortul care a trebuit depus pentru
a curăţa incinta şi despre „luptele” pe care le-a dat cu sectele religioase, care
veneau aici să oficieze diferite ritualuri păgâne. El este nedespărţit de un toiag
cu o măciulie în formă de cap de lup la unul din capete, pe care a crestat
numărul încăierărilor cu sectanţii.

Vladimir Brilinski lângă rămăşiţele a două coloane
provenite de la templele dacice.

Ne-a povestit despre obiceiul unora dintre ei de a face sex pe altarul
circular din incintă, convinşi că din împerecherea dintre un bărbat şi o femeie
care are loc acolo, s-ar putea naşte un nou Mesia! Ne-a mai povestit despre
unii care au spart o piatră de la unul din temple, au pisat-o foarte mărunt,
după care şi-au introdus-o în corp, „prin unul din orificiile de care dispuneau”,
şi despre alţii, care obişnuiau să facă focuri ritualice în incintă. A reuşit să
interzică astfel de practici pe teritoriul cetăţii.
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În explicaţiile lui, Vladimir Brilinsky s-a mărginit să ne vorbească strict
despre ceea ce există mărturii sau a fost demonstrat. Nu crede în fenomene
paranormale, nu crede în „energetizarea” celor care vizitează sanctuarele
dacilor. Este convins că religia dacilor a fost una politeistă, dat fiind existenţa
unui număr mare de sanctuare, de forme şi mărimi diferite, în aceiaşi incintă
sacră (la Sarmizegetusa sunt nu mai puţin de şapte!). Spre deosebire de
profesorul Dan Oltean, susţine că nu a fost demonstrată autenticitatea
tăbliţelor de la Sinaia şi că scrisul de pe ele ar fi cel dacic, crede că muntele
sacru Kogaionon, al dacilor, este Vârful Godeanu din Munţii Şureanu, şi nu
Dealul Grădiştei pe care este aşezată Sarmizegetusa, nu pune în legătură
sanctuarele de la Sarmizegetusa şi modul cum sunt amplasate ele cu planetele
din sistemul solar sau cu anumite fenomene astronomice, susţine că nu se
poate dovedi că Burebista ar fi fost victima unui complot, aşa că el nu poate
spune decât că acesta a dispărut, pur şi simplu.

Marele Sanctuar Circular de la Sarmizegetusa şi Altarul Circular
(în planul doi)

Ne-a mai explicat şi că stâlpii de lemn, de diferite înălţimi, de la Marele
Sanctuar Circular, au fost montaţi acolo, în 1978, cu prilejul turnării filmului
Burebista, regizat de Gheorghe Vitanidis.
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Ultimul Dac în mijlocul grupului nostru de excursionişti
(excursioniste, cu excepţia a patru bărbaţi)

FABULOS!
„Cine au fost dacii? Au fost un popor fabulos!” , aşa şi-a început
explicaţiile, profesorul Dan Oltean, la Cetatea Dacică Piatra Roşie, din Munţii
Orăştiei (Şureanu), în faţa unor excursionişti printre care mă aflam şi eu.
Ulterior avea să folosească de mai multe ori, şi nu fără îndreptăţire, acest
adjectiv, referitor la daci şi la isprăvile lor.

Dan Oltean, la Cetatea Piatra Roşie
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Mai întâi este cazul să spun că Dan Oltean a scris mai multe cărţi despre
daci - ultima dintre ele, „Regii dacilor şi războaiele cu romanii”, apărută în
2012, are aproape o mie de pagini -, că a străbătut de nenumărate ori cu pasul
Munţii Orăştiei şi a zburat deasupra lor ca să pozeze cetăţile dacilor, că este un
bărbat în plină putere, în vârstă de aproape cincizeci de ani. Iată ce spune
despre el Ultimul Dac, într-un articol din 2007, apărut în „Formula As”: Dan
Oltean este psiholog, dar a terminat si istoria. Fascinanta lume a dacilor i s-a
cuibărit in suflet încă din copilărie şi sălăşluieşte acolo, îndemnându-l la
cunoaştere. Cu siguranţă, nu exista fiinţa care să fi bătut cu pasul fiecare cotlon
al Munţilor Şureanu, aşa ca el. Nici măcar jivinele pădurii, în toata libertatea lor,
nu apucau să străbată atâta teritoriu, de multe ori sălbatic, cât a străbătut el de
20 de ani încoace. Kilometrii făcuţi se pot contabiliza cu miile. A privit stelele,
asemenea unui veritabil astrolog, a măsurat vârfurile Şureanului cu pasul, cu
metrul şi, mai nou, cu GPS-ul, a numărat pietrele dacilor, cu o răbdare de
arhitect. Rezultatele peregrinărilor sale sunt pe măsură. Câteva zeci de încălţări
distruse, câteva biciclete paradite pe coclauri si... o carte. O carte care se citeşte
cu creionul in mână: "Religia Dacilor". In paginile ei, se ia la trântă cu dogmele
istoricilor tradiţionalişti, taxându-le greşelile pe care le considera grave pentru
adevărata istorie. Ne-am apropiat unul de celalalt din dragoste de daci.
Colindăm de ceva timp împreună si, de câte ori am ocazia, fur câte ceva din
meseria lui de căutător de istorie. Ne certam rar, dar sănătos, şi totdeauna, la
sfârşit, unul îi da dreptate celuilalt. Este destul de greu sa ajungi la sufletul său,
dar când ajungi să-l cunoşti cu adevărat pe Dan Oltean, se cheamă ca eşti un om
bogat
Dacii n-au fost, aşa cum cred unii, un neam de oieri, care au trăit doar pe
munte, „atârnaţi de stânci”, şi ale căror cunoştinţe se limitau la păşunatul
oilor, fabricarea urdei şi a brânzei. Ei au stăpânit teritorii foarte vaste, care au
îmbrăcat toate formele de relief, şi au avut cunoştinţe de matematică şi
astronomie, inginerie şi agricultură, au fost meseriaşi pricepuţi, războinici
temuţi şi, nu în ultimul rând, oameni „cu frica lui Dumnezeu”, chiar dacă zeul
sau zeii lor se numeau altfel. Să le luăm pe rând:
- Burebista (82 î.Ch. - 45 î.Ch.) „cel dintâi şi cel mai mare dintre regii din
Tracia” a creat un regat ale cărui graniţe, în toate cele patru direcţi cardinale,
se aflau mult în afara graniţelor de azi ale României. După moartea lui,
romanilor le-au trebuit 150 de ani ca să-l cucerească. Fabulos, nu?!
- După cum se ştie, dacii au construit o reţea de cetăţi de apărare situate
pe vârfuri de munte, greu accesibile, la altitudini peste 500 de metri. Ceea ce
probabil nu ştie toată lumea, este că blocurile de piatră pentru construirea lor,
au fost aduse de la mare distanţă. De exemplu, cele din calcar, pentru
construcţia cetăţilor Costeşti, Blidaru, Sarmizegetusa şi Piatra Roşie
(construite sub Burebista), au fost aduse de la cariera din Măgura Călanului,
situată la 19,6 kilometri de Costeşti şi la distanţe mai mari faţă de celelalte
cetăţi. Cum şi pe unde au fost aduse? Au fost aduse cu sănii trase de boi,
iarna, pe drumuri ce mergeau de-a lungul crestelor munţilor. S-a calculat că

Foaie de suflet lunară a Asociaţiei „Promoţia ’61 MECANICĂ

24

pentru cele patru cetăţi s-au transportat 6053 metri cubi de piatră! Ce ziceţi?
Nu-i aşa că este fabulos?!
- Cetăţile, şi zidurile de apărare (murus dacicus) au fost construite din
blocuri de piatră paralelipipedice (1x0,7x0,7 m), perfect regulate, cu toate feţele
perfect netede, pentru a putea fi asamblate fără mortar. Sanctuarele aveau
numeroase coloane cilindrice din piatră de calcar, aşezate fără mortar pe
discuri de
andezit sau calcar. Coloanele erau formate din mai multe
tronsoane, puse unul peste altul, tot fără mortar. Ca să faci aşa ceva trebuia să
calculezi, să măsori şi să prelucrezi. Dacii ştiau să facă toate astea foarte bine.
Prelucrarea blocurilor, a discurilor şi coloanelor se făcea pe platforme situate în
apropierea carierelor.
-

Murus dacicus

Conform mărturiilor grecului Strabon, armata lui Burebista număra
200.000 de oşteni! Fabulos, pentru vremea aceea!
- De la Iordanes, aflăm că Deceneu, marele preot de pe vremea lui
Burebista şi părtaş cu el la conducerea marelui regat, şcolit în Egipt, avea
cunoştinţe de fizică, astronomie, astrologie, logică, filozofie, etică şi teologie pe
care le preda unor învăţăcei. Cu alte cuvinte, la Sarmizegetusa era un fel de
universitate! Nu se poate concepe un astfel de sistem de învăţământ fără să
existe o scriere! Dan Oltean susţine că ea a existat şi că este cea de pe plăcile
de plumb găsite la Sinaia.
- După moartea/uciderea lui Burebista, regatul lui s-a împărţit în cinci
regate mai mici. Unul dintre ele era cel cu capitala la Sarmizegetusa. Iordanes
ne transmite că regii care au condus acest regat au fost: Deceneu, Comosicus,
Coryllus (Scorilo) şi Decebal, ultimul rege dac. Dan Olteanu îi adaugă pe regii
Cotiso şi Dromio, după Comosicus, şi pe Duras după Scorilo. El susţine că
Duras a fost tatăl lui Decebal, iar Scorilo bunicul lui.
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- Decebal (86-106 d.Ch.), …om cu mare pricepere în treburile războiului, cu
mare iscusinţă şi în executarea operaţiunilor de luptă. Ştia foarte bine când era
momentul să atace şi când trebuia să se retragă, era meşter în a întinde o cursă
şi a câştiga victoria în luptă, iscusit când era cazul să profite din plin de victorie
sau când era în folosul lui să părăsească bătălia dacă se afla în inferioritate (
citat din „Istoria Romană”), încă din primii ani de domnie îi hărţuieşte pe
romani şi primeşte de la împăratul Domiţian subsidii şi meşteri pentru
lucrările civile, pentru a păstra pacea. Nu e puţin lucru, ca tu, un mic regat din
Carpaţi, să te impui în faţa Imperiului Roman şi să fii plătit ca să-l laşi în pace!
E de-a dreptul fabulos!
- Cu bani şi meşterii primiţi de la romani, Decebal reconstruieşte templele
de la Sarmizegetusa, înlocuind, pe alocuri, calcarul cu andezitul. Andezitul
(rocă vulcanică dură) îl aduce de la o distanţă de 40 kilometri, de la cariera de
la Bejan, de lângă Deva! La Sarmizegetusa s-au mai descoperit cuptoare de
reducerea minereului de fier, ateliere de fierărie, sticlărie şi de ceramică. S-au
descoperit chipuri de ceramică, înalte de 2 m, folosite pentru păstrarea
alimentelor şi pardoseala unei cisterne pentru depozitarea apei, la construcţia
căreia s-a folosit ciment hidraulic. Nicăieri în Imperiul Roman n-a mai fost
folosit cimentul! Apa în cetăţi era adusă de la distanţe mai mari sau mai mici
prin conducte din ceramică.

Marele Templu Patrulater de la Sarmizegetusa Regia

- Venirea pe tronul Imperiului Roman a lui Traian, anularea subsidiilor
către daci, potolirea acestora şi însuşirea aurului şi a argintului lor şi
exploatarea bogatelor zăcăminte dacice de sare, au fost motivele celor două
războaie dacice: 101-102 şi 105-106.
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Scene din aceste războaie, sunt reprezentate pe Columna lui Traian,
sculptate pe baza cărţii Dacica scrisă de împărat, din păcate dispărută. Primul
război s-a terminat cu o pace defavorabilă dacilor, iar cel de al doilea cu
înfrângerea definitivă a lor şi sinuciderea lui Decebal, pentru a nu încăpea pe
mâinile romanilor. Romanii au descoperit tezaurele regilor daci ce conţineau
lingouri şi table de aur şi argint, ascunse sub râul Sargeţia, precum şi tezaurele
cu obiecte de artă ascunse în peşterile de pe Platoul Vârtoape. Greutatea
tezaurului de sub Sargeţia este estimată la 163,752 tone de aur şi 327,45 tone
de argint, fiind cel mai mare tezaur mixt (aur şi argint) capturat (jefuit) de romani
în întreaga lor istorie.
* FABULOS!!!
- După înfrângerea dacilor, romanii le-au demantelat cetăţile: După ce au
jefuit şi au distrus cele şapte sanctuare din capitala Daciei, romanii au bătut cu
barosul fiecare bucată de piatră de la temelia lor. Era un procedeu specific
ritualului „dominatio memoriae”** pe care romanii îl aplicau duşmanilor
poporului şi al senatului.* Aşa se face că din cetăţile dacice n-a mai rămas mare
lucru şi cei ce mergem acolo nu prea avem ce vedea. Totuşi, Vladimir Brelinsky
a sus că sunt şi tronsoane de coloane sau pietre, provenite din temple,
aruncate în râpele ce înconjoară cetăţile. Ar trebui strânse şi încercată o
reconstruire!
* Dan Oltean, „Regii dacilor şi războaiele cu romanii”
** aproximativ: distrugerea memoriei
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In memoria lui

REUVEN STEIN
( Vasea

)(STEIN VASILE,VASEA),

Sursa: MECANICII’61, An 10, # 98, iulie 2014, EE
OOoooOşşşOOSSHIA

STEIN )
Joel OSHIA

Dragi colegi,
În numărul 10 al revistei noastre din Octombrie 2006 se consemna recuperarea unui "Mohican"-Stein Vasile (Vasea pentru apropiaţi )care luase legătura, aproape zilnică, cu colegul nostru Nae Enescu.
Înainte de această consemnare în revistă am avut ocazia să-l reîntâlnesc pe
Vasea în câteva rânduri în vizitele lui în Israel unde venea cu regularitate să-şi
viziteze mama .Mergeam împreună să ne plimbăm, să luăm o gustare şi-n
special să depănăm amintiri.
Erau multe lucruri de amintit deoarece fiecare dintre noi este alcătuit din suma
amintirilor proprii.
Ne-am amintit de faptul c-a participat la nunta mea (12 aprilie 1961, zborul lui
Gagarin în cosmos), vorbeam despre prietenii noştri comuni din Bucureşti şi
întreba cu multă curiozitate despre colegii de facultate. Teribil ar fi vrut să-i
revadă, aştepta momentul potrivit care n-a fost să fie.
Vorbeam de-asemenea mult despre activitatea lui profesională, care din
descrierea lui am înţeles că era remarcabilă.
După întâlnirea promoţiei din 2006 (la care Mirel a citit randurile de la el) m-a
rugat în mod insistent să-i trimit fotografii de la întâlnire ,lucru pe care l-am
făcut şi l-a bucurat.
A suferit mult timp de-o boala necruţătoare. A fost un luptator optimist demn
de admirat.
În toată perioada grea prin care a trecut a avut ajutorul devotat al soţiei şi al
familiei.
Vorbeam cu el pe Skype, de-asemenea şi Nae Enescu (mai des ca mine) şi
schimbam cu Nae impresii încercând să fim şi noi optimisti.
Vasea n-a fost un om religios dar se pare că, chiar fără sa aibe cunoştiinţe de
Talmud, ştia că D-zeu ne ajută sa uităm de existenţa morţii.
Vasea a fost un prieten luptător, optimist care mi-a fost drag mie şi tuturor
acelora care l-au cunoscut .
Fie să se odihnească în Pace !
Scrisoarea Silviei STEIN, soţia lui Vasea
Dear Ozy, Thank you very much for your call the other day. Reuven was very
fond of you and your wife. I remember our visit to Israel and how excited he
was to see you and spending some time together.
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Vasea , la 20 oct 2011
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My beloved Reuven passed away on June 15, 2014, at 2:20 P.M. from a lenghty
illness/Non Hudgkins Lymphoma surrounded by his loved ones. He fought
hard and I am very proud of him, but ultimately it took his life. He went to his
final resting place, El Toro Memorial Park, Lake Forest, CA on Fridday,June 20,
2014,. He was a wonderful husband, father, grandfather and friend and we
will miss him terribly.
Thank you again for your cconcern and hope to hear from you whenever
possible.
Best regards to your family and take care.
Sylvia Stein
Irvine, CA, USA
TRADUCEREA:
Draga Ozy,
In primul rand vreau sa-ti multumesc pentru convorbirea telefonica din ziua
respectiva.
Reuven(dupa numele lui evreiesc) te-a simpatizat pe tine si pe sotia ta.
Tin minte vizita noastra in Israel si cat de emotionat era Reuven(Vasea) sa te
intalneasca si sa petreceti un timp impreuna.
Iubitul meu Reuven a decedat pe 15 iunie 2014 la ora 2:20 P.M la pranz dupa
o boala lunga de cancer al limfei , inconjuratde oamenii pe care i-a iubit.
El s-a luptat puternic (cu boala) si eu sant mandra de el,dar boala i-a luat viata
(l-a invins).
A ajuns la locul de veci,cimitirul EL TORO MEMORIAL PARK, LAKE FOREST in
California,Vineri 20 iunie 2014.
A fost un sot, tata, bunic si prieten minunat si ne va lipsi mult.
As dori sa-ti multumesc inca odata pentru grija ta si sper sa aud de voi cand va
fi posibil.
Salutari calduroase familiei si aveti grija de voi.
Sylvia Stein
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In memoriam

Şi Vasile (Reuven) STEIN
– 1940-2014 –
a solicitat trecerea la
rubrica „In memoriam”
Adrian POPA
Colegul Vasile STEIN (mai nou – adică după ce drumurile vieţii ni s-au
despărţit – REUVEN), a părăsit cele lumeşti, obligându-ne să-l aducem în
amintire în capitolul (dintr-o viitoare monografie – Dă Doamne!) „In
memoriam”, duminică 15 iunie 2014 în California.
Vasile a păcătuit (vorba vine!) faţă de promoţia noastră (inclusiv a lui) că
nu a putut să onoreze nici o întâlnire de a noastră post-absolvire. El s-a impus
atenţiei noastre de abia în urmă cu câţiva ani, prin mijlocirea profesorului Nae
Enescu, cu care era în corespondenţă e-mail.
Vestea dispariţiei sale, care ne-a îndurerat pe toţi – primită tot prin Nae –
a răscolit amintiri, pe care încercăm a le pune într-o ordine cât de cât
cronologică.
Cea mai de tinereţe amintire îi aparţine Rodicăi Nicolescu, care timp de
trei ani l-a avut coleg la Palatul Pionierilor (deci prin anii 1950- 1954), la
Ansamblul de acordeoane, Vasile fiind un virtuos al acestui instrument
muzical. De altfel, o poză cu componenţi ai acestui ansamblu i-a trimis Rodica
lui Vasile cu ajutorul lui Nae Enescu, ceeace a provocat o scrisoare de răspuns
(Stein către Rodica) din care vom afla şi noi la rându-ne, mai multe detalii
despre viaţa lui post absolvire.
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Profesorul Nae Enescu îşi aminteşte cum în toamna lui 1961, când el
mergea să se prezinte la noua şi prima lui slujbă de cadru didactic
politehnician, s-a întâlnit cu Vasile Stein care venea să-şi ia diploma şi care i-a
spus că pleacă în Israel (i se aprobaseră actele).
De acum, spicuim detalii autobiografice din scrisoarea lui Vasile către
Rodica.
După plecarea sa în Israel – unde familia tatălui său se stabilise mai
înainte – a trebuit să facă armata (doi ani şi jumătate).
Perioada petrecută în Israel nu a fost prea uşoară din punct de vedere
material. În 1965 s-a căsătorit cu o fată „de origine română” (zice Vasile),
probabil venită tot din România.
În 1968 (după „Războiul de şase zile” din 1967), s-au hotărât să plece în
Statele Unite pentru a-şi face masteratul. Acolo s-au acomodat foarte repede şi
le-a plăcut modul de viaţă american, posibilităţile de afirmare socioprofesională oferite. Au avut doi băieţi, născuţi pe coasta de Est unde au locuit
până în 1977, când au hotărât să schimbe climatul (cel cu ierni lungi şi grele
din Est), stabilindu-se în California „unde clima este cu adevărat superbă”.
Spre sfârşitul deceniului 9, a divorţat de „soţia de România” şi în 1991
s-a recăsătorit cu Silvia (în vârstă de 61 ani), care şi ea avea un băiat dintr-o
căsătorie anterioară, cam de aceiaşi vârstă cu băieţii lui.
Cei doi băieţi sunt astăzi pe propriile lor picioare: Mark este reporter
sportiv, iar Oven are o sală de sport pentru copii şi tineret.
Lovit de o boală cruntă (cancer al sistemului limfatic, mai pe româneşte
leucemie) a fost nevoit să se pensioneze în 2010 de la renumita firmă
americană GOODRICH, unde ajunsese şef de departament. Având şansa să
întâlnească o „doctoriţă superbă” la renumitul spital californian City of Hope,
a beneficiat de un transplant de celule stem, care „a reuşit” (cum îi scria
Vasile Rodicăi în 3 martie 2013).
Din păcate, nu pentru o perioadă mai îndelungată!
Păcat! Păcat! Păcat!
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