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

Marţi....
Sursa: MECANICII’61, An 13, # 130, mai 2017 EE

Radu GRUIA

…….25 aprilie a anului al XIII-lea de apariţie ! Ani de apariţie… Ei bine

cred că această sintagmă are un conţinut special. Un declanşator de
nostalgii ! Mai ales dacă acesta este potenţat de circumstanţe
favorizante. Să mă explic: asemănător multor persoane de aceeaşi
vârstă, păstrez obiecte din perioada de activitate după retragere. Cele
mai multe provin din perioada în care am lucrat în sector privat. De
cele mai multe ori sunt documente de firmă, documentaţii şi cărţi
tehnice, corespondenţă, etc. Păstrarea acestora este absolut firească,
deoarece era vorba despre…răspundere !
Am renunţat la calitatea de angajat al statului în mai 1997, când am
optat pentru sectorul privat, păstrându-mi însă neschimbat profilul de
activitate. În speţă, producţia de aparatură şi echipament destinat
unităţilor din mult discutata reţea de asigurare a sănătăţii publice,
aflată în proprietea Statului.
Am lucrat în acest regim timp de 7 (şapte) ani. Desigur, sunt convins
că realizaţi că nu se putea discuta despre o producţie de serie. A fost
vorba despre una de unicat – serie mică, în general echipamente de
complexitate medie cum ar fi unităţi de sterilizare cu aburi sau staţii
de furnizare şi distribuire de fluide medicale.
Trebuie să menţionez, acum când timpul îmi permite detaşarea
de subiectivitea inerentă “timpului real” în care un operator participă
fizic la executarea unui job oarecare, că sistemul oferă avantaje şi
dezavantaje celui care s-a încumetat să-l adopte!
Astfel, personal, nu cred că există vreun angajator, indiferent de
amlpoarea sau importanţa sa, care să permită angajaţilor săi iniţiative
proprii, chiar dacă i le face cunoscute. Pur şi simplu nu-l interesează.

“Tăvălugul” merge înainte complet indiferent la ce-ar putea crede sau
face cei care-l pun mişcare ! Regimul de muncă şi chiar cel de viaţă al
angajatului, este conceput de oameni calificaţi pentru astfel de treburi –
psihologi şi/sau sociologi.
În schimb, majoritatea marilor descoperiri care au “împins” înainte
tehnologia, au aparţinut iniţiativelor personale ale unor creatori
independenţi.
Respectând proporţiile şi calificativele, acelaşi lucru mi s-a
întâmplat şi mie în cei 7 ani de lucru în privat : am realizat, în materie
de iniţiativă profesională ceace n-am putut face în + 30 de ani de lucru
la Stat. În plus, am lucrat pentru Spitale Judeţene sau Militare (unităţi
de importanţă strategică) fără să am probleme de concepţie sau
funcţionare care să angajeze răspundere civilă. După punerea în
funcţiune, am continuat să mă ocup, pentru cea mai mare parte a
lucrărilor, până la expirarea termenelor de garanţie.
Iată dece am păstrat documentele şi a funcţionat declanşatorul de
nostalgii. Totuşi, în cele din urmă am să mă despart de ele, deşi au
făcut parte, la un moment dat, din propria-mi existenţă.
Până atunci, căutând un document, am dat peste un dosar subţirel
în care am găsit câteva ciorne şi fotografii comentate – chiar de mine aparţinând revistei # 5 din mai 2010. Iar nostalgie ! Gândiţi-vă vă rog,
în 2005 eu nu mă ocupam deloc de revistă.
O făceau alţii, unii dintre dânşii nefăcând parte dintre noi. (promoţia).
Vă daţi seama că am fost curios. Editorialul aparţine Moşului DC iar
“Adunătura de mecanici” este semnată Mirel Vanca. Partea curioasă
este că n-am regăsit paginile acestea în ARHIVA TAB ! Mai caut. *
Au participat :



Sile ALEŞINCU, Adelina şi Stănel BONE, Florian DRĂGĂNESCU, Coca şi
Constantin (Nelu) DUMITRU, Mihaela TIHAN şi Nae ENESCU, Corina
FIRUŢÂ, Gabi şi Vali GHEORGHE, Ileana şi Radu GRUIA, Costel MARIN,
Emilia şi Dan MATEESCU, Nina OLARU, Adrian POPA, Ionel STĂNESCU,
Anda şi Dan ŞTEFĂNESCU, Ana şi Mirel VANCA (23)

* Am căutat: este vorba despre # 51 / mai 2010 şi are ..40 de pagini !
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<1000>

„Călătorii noştri” şi un Gavroche, adoptat !

<2000>

„Stâlpii societăţii” în plin colocviu. Ce dezbat habar n’am.
Dar, mărturia lui Ionel este elocventă.... .
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<3000>

Circumspecţie şi deschidere : Gavroche şi Jorj

<4000>

„Corina, Traco-Dacii şi Ileana !
(T-D reprezentaţi de succesori, în fundal)
(
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<5000>

Coca – the same for ever!

<6000>

Nelu (Calypso) în „Vrăjitorul din Oz” !
Judecând după expresia „victimelor”, este calificat !
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<7000>

O „ masă rotundă” cu personaje atipice. Adică oameni cumsecade.

<8000>

Ultima apariţie în ambientul „marţian” al
MECANICILOR’61 : familia Emilia şi Dan Mateescu !
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<9000>

Acum, fondatori ai MECANICILOR’61:
familia Adelina şi Stănel Bone !

<10000>

Florin Drăgănescu şi Nina Olaru
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<110000>

Au trecut bine – merçi de R 80 ! TOT ÎNAINTE !

<120000>

Colocviul continuă; Moşu’ DC (cu spatele) inepuizabil !
Asta DA, poftă de scenă ! (Observaţi mimica figuraţiei !)
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Excursie în

Delta Dunării

Sursa: MECANICII’61, An 13, # 130, mai 2017 EE

Autor Mirel VANCA
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Bliţ pe ciudăţenii turistice

Întâlnire cu
Ozi pe cheiul Tamisei
Sursa: MECANICII’61, An 13, # 130, mai 2017 EE

Autor Adrian POPA
(Alias Şobo , Haiduc de VLAŞCA)

Era spre sfârşitul primăverii lui 1975, când „am pătimit” cea mai frumoasă deplasare din
viața mea: o lună și jumătate plecat de acasă, cu trei episoade (escale): două săptămâni în Franța (la
Pau – în Navarra), două săptămâni în Italia (la Torino - la Fiat Aviatione) și finalmente în Anglia (la
Bristol, Coventry și Londra, la facilitățile Rolls – Royce). În ultima treime a perioadei dedicate
delegației, când te apucă un dor de „acasă” pe care nu poți să-l descrii sau să-l cuantifici, se
întâmpla să fim (eram trei colegi în delegație, veniți să ne informăm despre fabricația de palete de
turbomotoare pentru aviație) la Londra.
Bineînțeles că setoși de a afla cât mai mult şi cât mai multe despre valorile de artă , cultură,
istorie britanică, ne programaserăm timpul liber cât mai eficient (British Museum, Madame
Tussaud, Speaker’ s Corner etc.). Nu puteai omite plimbările în jurul palatului Buckingham, să
admiri Big-Ben-ul şi de ce nu, o plimbare pe Tamisa cu vaporaşul (mai ales să treci pe sub podul
Turnului Londrei). Deşi micro-croaziera pe Tamisa era 5 lire sterline, iar diurna mea era de 3,5 lire
sterline/zi, mi-am propus să fac o astfel de excursie, drept pentru care, într-una din după amiezile
libere, când colegii mei nu s-au arătat interesați să mă însoțească, m-am prezentat la unul din
debarcaderele curselor de croazieră, unul foarte apropiat de Big-Ben, aproape sub podul
Westminster pe care se circula spre Palatul Parlamentului, Westminster Abbey şi mi-am luat
biletul de plimbare, aşteptând îmbarcarea pe vaporaş (am făcut acele referiri pecuniare, pentru a
nu mă crede cineva drept zgârcit, că n-am renunțat la plimbarea pe Tamisa, în favoarea unei
convorbiri mai lungi cu soții Ioil).
Oricum, stând pe chei, după frânghia care-i separa pe cei ce-și plătiseră biletul pentru cursa
care urma, să te auzi strigat: „Popicăăăă!” (Şi asta nu era pe Dâmbovița, nici măcar pe Dunăre la
Giurgiu) este - orice ați spune – o mare surpriză. L-am recunoscut imediat pe Ozi, am dedus (țăran
român, dar nu mi-s prost) că doamna aia frumoasă care-i cu el trebuie să fie doamna Ioil, m-am
apropiat cât am putut – numai să nu-mi ratez plimbarea pe Tamisa - şi am încropit o conversație
chinuită.
Aflu acum (după 42 de ani) că erau la
Anda lui Ozi, turistă la Londra la 10ani
doi ani de la venirea în Israel, era prima lor
ieșire turistică, iar fata lor cea mare, Anda,
(zece ani pe atunci), era cu ei în excursie.
Anda lui Ozi, turistă la Londra la 10ani

Aposteriori, Ozi povestește că ei au
crezut că-s „însoțit”și de aceea mă simt așa
de stânjenit, calificând aceea întâlnire drept
„USCATĂ”. Cel puțin atunci, eram foarte
sigur că eram cel mai singular român din acel
loc (dar, dracu ştie?!). Vă dați seama ce-am
putut să discutăm în atare condiții.
Ozi își aduce bine aminte că: „Ne-am promis
legături ulterioare în scris etc., dar nu s-a
întâmplat să fie așa”. Eu trebuie acum, la 42
de ani de la eveniment, să povestesc, iar
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pentru unii dintre colegi să reamintesc, cum au stat (cum stăteau) lucrurile.
Pe vremea aceea eram (și am rămas „for ever”) bun prieten cu Petrică Olaru care lucra la
Securitate (cel puțin mie nu-mi ascundea asta).
I-am povestit despre întâlnirea mea cu Ozi şi
Acasă la Ozi în Ierusalim în 1992 l-am întrebat dacă aş putea să-i scriu. Spre binele
meu, m-a sfătuit să n-o fac, fiindcă s-ar putea să
am neplăceri. Și cred sincer că era un sfat de
prieten adevărat.
Această restrângere a libertății, a fost cea
mai dureroasă apreciere a mea , despre sistemul
socialist. N-am suferit de foame, am petrecut
vacanțe superbe în țară și în străinătate (numai în
lagărul socialist), am bătut mapamondul cu
serviciul, dar ca să nu poți răspunde unui
prieten, când îți trimetea urări de An Nou sau de ziua ta, mi se părea o condamnare la mojicie,
foarte greu de suportat.
Dar am trecut şi prin asta.
Participarea stranierilor la agapele noastre de după 1989 fiind un câștig clar, noi, familia
Popa, am anticipat îmbunătățirea relațiilor diplomatice cu „restul lumii”, printr-o vizită în Israel în
1992, despre care vorbeşte aşa de frumos Ozi. Printre multe locuri minunate pe care –cu ajutorul
lor am putut să le vedem– s-a numărat și Mânăstirea Sf. Gheorghe de la Hozeva (Wadi Kelt), unde
şi-a săvârșit , în secolul 7, lucrarea duhovnicească Sfântul Gheorghe Hozevitul, monah de origine
română. Ozi vine cu completări: „Această mânăstire săpată în stâncă datează din anul 480 d.C. şi
este centrul spiritual ortodox cu o istorie impresionantă. Distrusă de perşi în anul 614,
reconstruită parțial de cruciați în 1179, a fost restaurată complet în 1901 de călugărul Kalinikos....”
Și atenție, urmează consemnarea istorică cea mai importantă: „Aici a fost una din escalele
făcute împreună cu colegul meu Adrian în vizita
Un călugăr din România, descoperit la
lui în Israel şi unde s-a întâlnit cu un călugăr
Mânăstirea Hozeva în 1992
român” ( Ozi e bine documentat are şi dovadă
foto).
Mărturisesc uimirea mea la o astfel de
minune de întâlnire, tristețea neputinței de a
coresponda imediat despre asta, dar şi întărirea
credinței că: „Dumnezeu e mare!” şi „Timpul le
aranjează pe toate”.
Și ca o dovadă, îmi veniră în minte
aceste amintiri dragi, tocmai la timp să le
publicăm în foaia noastră de suflet, ce se
difuzează marți 30 mai a.c., la întâlnirea noastră lunară, când – să vezi coincidență! – este ziua de
naştere a lui Ozi, ultima numerotată cu şapte zeci și ......., fiindcă de la anu’ intră în rândul
octogenarilor.
La mulți ani Ozi, cu sănătate, noroc, ție şi tuturor celor dragi ție!
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Timp pierdut sau….
timp câştigat?
Sursa: MECANICII’61, An 13, # 130, mai 2017, EE

Autor Corina FIRUŢĂ

„Pâine şi circ”. Nu mai ştiu care împărat roman a spus asta! Pâine şi circ trebuie conducătorii să dea
poporului ca să-l mulţumească.
Am clicăit (cuvânt care prevăd că va fi înscris curând în DEX) aseară televizorul şi am nimerit peste
„ZaZaSing”. Şi am rămas pentru prima oară să văd despre ce e vorba în emisiunea asta. M-a amuzat.
Preferatul meu program de divertisment este „Te cunosc de undeva!” Mărturisesc că sâmbăta n-aş lipsi
nicicum de la glumiţa asta! Dar aseară m-am întrebat dacă vizionând astfel de programe pierd timpul sau îl
câştig? În loc să termin de citit o carte dintre cele adunate pe somieră, a lui Mirel Vanca, de exemplu, mă
hlizesc la o prostioară. Însă această prostioară mă binedispune. Zâmbesc şi uit de toate îngrijorările cu
războaiele care ne bat la uşă, cu îmbogăţiţii care ne fură, cu inundaţiile – naturale sau provocate – care
sleiesc ţara. Avem sau nu avem voie
să uităm de rele? Avem sau nu avem
voie să pierdem timpul, relativ
puţinul timp care ne-a mai rămas?!
E mai folositor pentru mintea
noastră să citim, să cunoaştem
locuri şi oameni care există pe
lumea asta şi despre care încă nu
ştim nimic sau e mai folositor
pentru spiritul nostru să găsim clipe
de împăcare, să ne simţim bine cât
mai putem s-o facem? Nu trebuie să uităm a ne spune rugăciunea de seară – fireşte, cei care credem că nu
există moarte, ci doar trecere în altă dimensiune – asta este o axiomă, dar timpul „liber” – cum merită să-l
petrecem? Cine ne poate răspunde la această întrebare?
Şi pentru că o facem cum crede fiecare, să trecem la lucruri mai pământeşti.
Am amintit de cartea lui
Mirel.„Caleidoscop nostalgic”
– este o carte foarte uşor de
citit. Eu am deschis-o la
întâmplare. Unele dintre
povestiri, emoţionează. De
exemplu „Vasilică”. Aprope
mi-au dat lacrimile. Şi „Toată
lumea huooo!” m-a cucerit.
Dacă proza lui a pătruns în
sufletul meu, înseamnă că autorul este un scriitor autentic.
Dar, aşa cum i-am spus şi la telefon, de data asta (adică în această carte, nu discut proza lui în ansamblu)
rămâne la suprafaţă. Ca cititor matur, aş fi simţit nevoia să particip alături de autor la interpretarea şi la
analiza evenimentelor, a personajelor.
Povestirile cu animale, cu albinuţe şi furnicuţe, sunt înduioşătoare, pline de umor, m-am întrebat însă, cui
sunt adresate. Mi s-ar fi părut mai potrivit ca autorul să le fi adunat într-o carte pentru copii, căci cartea
întreagă nu e scrisă pentru ei, dar nici pentru părinţii lor. Poate pentru bunici, căci unele texte sunt pline de
nostalgie, cum bine le defineşte titlul cărţii, iar altele pot fi citite de ei nepoţilor de vârstă preşcolară.
Eu voi termina până la urmă întreaga carte – câte o povestire după o zi de lucru la calculator – pentru că
mi-am pus în gând s-o fac, însă care e nişa de cititori din marele public căreia i se adresează această carte?
Ar fi foarte interesant pentru mine să aflu şi părerea altora dintre colegi. Şi mă gândesc să vă întreb la prima
nostră întâlnire, pe cei care aţi citit nostalgiile lui Mirel, voi cum gândiţi cartea aceasta – ca să revin asupra
temei în numărul viitor al revistei.
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Glume
Sursa: MECANICII’61: An 13, # 130, mai 2017,
În cazul în care Hillary Clinton câștigă alegerile
prezidențiale din SUA, va fi prima dată în istorie
că doi președinți ai SUA s-au culcat unul cu
celalalt.
În cazul în care Donald Trump câștigă alegerile
prezidențiale din SUA, va fi prima dată în istorie
că un miliardar se mută într-o locuința publica
eliberata de către o familie de negri.
Merg Obama,Putin si Basescu la intalnire la
D-zeu. Obama:"Doamne, cand se termina criza
asta la noi?"
D-zeu trimite ingerii sa calculeze, vin astia dupa 5
min ii soptesc lui D-zeu, care spune:
"Nu in mandatul tau".
Obama pleaca dezamagit.
Putin: "Doamne, cand o sa mai fie Rusia o super
mare putere?" Acelasi scenariu.
"Nu in mandatul tau."
Basescu: "Doamne, cand se va termina cu aceasta
coruptie din Romania?"
Trimite din nou ingerii la calcule. Stau ce stau...nu
se mai intorc ingerii. Mai trimite o serie de ingeri.
Nici astia nu mai vin.
Basescu deja nerabdator.. ."Doamne ..imi spui si
mie cand?"
D-zeu: "Nu in mandatul meu"
Aflata intr-o vizita oficiala, Hillary Clinton si-a luat
inima in dinti si s-a dus la o faimoasa ghicitoare
din zona.
Dupa ce si-a studiat bolul de cristal, vrajitoarea ii
spune Primei Doamne:
– Nu am cum sa va spun pe ocolite, asa ca am sa
fiu directa. Sotul dv. va muri intr-un mod violent
si oribil anul acesta.
Vizibil socata, Hillary s-a uitat la batrana
ghicitoare, apoi la luminarea de pe masa, apoi la
mainile ei. A respirat de cateva ori adanc, si-a
dres vocea si a intrebat-o pe baba:
– Si voi fi achitata?
Barack Obama şi soţia sa, Michelle, au ieşit la
restaurant pentru a sărbători ziua de naştere a
preşedintelui. Proprietarul restaurantului

Internet
ceru voie bodyguarzilor să se apropie pentru a o
saluta soţia
preşedintelui. Când s-a retras patronul
restaurantului, Obama a
întrebat-o pe Michelle:
-Ce interes a avut acest om pentru a te saluta?
Soţia sa îi răspunde:
-În adolescenţă, acest om a fost foarte îndrăgostit
de mine mult timp.
Atunci, Preşedintele îi răspunse:
-Asta înseamnă că, dacă tu te-ai fi căsătorit cu el,
ai fi fost azi patroană acestui restaurant!
Michelle îl corectă:
-Nu, scumpule, dacă eu m-aş fi căsătorit cu acest
om, el ar fi azi preşedintele Statelor Unite ale
Americii.
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