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   Dragi colegi, eu cred cå prietenia este ca o floare, care

îmboboce¿te în sufletele noastre atunci când o primim.

Studen¡ia a fost un timp în care noi am fost deschi¿i pentru

aceastå floare. Ea se ofile¿te, poate, când preocupa¡i de alte

probleme, uitåm de ea, înså este gata så reînfloreascå dacå

ne-o reamintim. ªi chiar dacå noi îmbåtrânim, prietenia nu

are vârstå, råmâne mereu, la fel de minunatå.

   A¿adar, deschide¡i-vå din nou sufletele ¿i povesti¡i despre

voi, cine sunte¡i, ce a¡i realizat pe plan profesional, ca oameni,

ca famili¿ti, cu care dintre colegi v-a¡i întâlnit în via¡å, ce

gândi¡i despre vremurile care au trecut, ce vå place så visa¡i,

ce spera¡i pentru anii pe care-i mai avem în fa¡å.

   Este adevårat cå nu ni se cere un mare sacrificiu pentru

colegii no¿tri, ca într-o mare prietenie, dar så nu uitåm cå o

scrisoare, un gând bun, o urare sincerå, o strângere de mânå

- lumineazå aura fiecåruia dintre noi ¿i asta nu este o vobå

gratuitå. Atunci când ne adunåm la întâlnirile lunare, când

ne bucuråm împreunå, vibra¡ia emo¡iilor noastre ne face

realmente bine.

   Vom depune la Biblioteca Centralå de Stat, unde se strâng

toate tipåriturile din ¡arå, un set din revistele ¿i din cår¡ile

Promo¡iei. Poate, vreodatå, un sociolog sau un scriitor va

face un studiu sau î¿i va alege un personaj dintre noi. Fiecare

via¡å are o poveste, fiecare soartå este un unicat. Nu låsa¡i

povestea voastrå så zboare în vânt.

   Scrie¡i-ne un Curiculum Vitae, unul de suflet, a¿a cum, iatå,

Radu Stoian sau Argireanu nu s-au temut s-o facå.

   A¿teptåm scrisoarea voastrå cel mai târziu în luna iunie, pentru

a fi tipåritå pânå la agapa de 45 de ani, din septembrie.
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Adunatura de mecanici

¥ntâlnirea din 23 februarie 2006
Adrian Popa

Întâlnirea „Mecanicilor ´61” din februarie curent
s-a desfãºurat într-o manierã mai puþin obiºnuitã. Ni
se anunþase de cåtre preºedinta noastrå Rodica
Nicolescu – cum cã, pe lângã tradiþionala întâlnire
colegialã, în preambulul festinului,  se vor desfãºura
lucrãrile Adunårii Generale a Asociaþiei Absol-
venþilor Promoþiei ´61 Mecanicã pe anul 2006.

Convocarea s-a dovedit a fi fost eficientã, întrucât
cu mici excepþii (exemplu: absenþa motivatã a
colegului Constantin Dumitru, plecat în strãinãtate
ºi care-ºi mandatase reprezentant) prezenþa a fost mai
mult decât „statutarã”.

În mod cu totul inedit, cei patru membri prezenþi
ai Consiliului de conducere al asociaþiei (Rodica
Nicolescu – preºedinte, Nicolae Enescu –
vicepreºedinte, Corina Firuþã – secretar ºi Adrian
Popa) au luat loc la o aceeaºi masã, cu bunã vedere
spre întreaga adunare, constituindu-se ca prezidiu.

Conform ordinei de zi anunþate, preºedinta

asociaþiei, Rodica Nicolescu a prezentat un raport
asupra activitãþii asociaþiei pe perioada 2004-2005,
subliniind acþiunile cu caracter colectiv ºi fãcând în
încheiere o prezentare sinteticã, dar foarte concretã
asupra „bugetului de venituri ºi cheltuieli” . S-a
amintit aici despre iniþiativa lãudabilã a colegei Firuþã
privind atragerea de fonduri prin cvasi-sponsorizarea
în litera reglementãrilor legale în vigoare, despre care
s-au dat detalii în nr. 2 al „foii lunare de suflet a
Mecanicilor”.

În continuare, Adrian Popa a prezentat „programul
de activitate pe 2006”, care are ca obiectiv principal
– „întâlnirea aniversarã de 45 ani de la absolvirea

facultãþii”. Pe marginea acesteia s-au fãcut ºi unele
sugestii ºi propuneri concrete, dintre acestea fiind
reþinutã ºi agreatã de întregul plen, ideea colegului
Valeriu Eugen Pop, de organizare a unei excursii
automobilistice (cu grupare de amatori pe câte un
coleg ºofer) la Balcic pe 29 aprilie – 1 mai 2006.
Sperãm cã iniþiativa (patent Riri Pop) va fi susþinutã
de un efort organizatoric pe mãsurã.

Toate documentele supuse atenþiei ºi analizei
adunãrii generale au fost puse la vot ºi aprobate în
unanimitate.

Pentru partea a doua a „ºedinþei”, colegul Adrian
Popa a prezentat în numele Consiliului de conducere,
un punct de vedere comun al acestuia, privind
propunerea de a se da curs solicitãrii unor membri ai

comitetului ca – cel
puþin pentru o perioadã
de timp – sã fie  absolviþi
de rãspunderile pe care
le au. Solicitanþii:
Rodica Nicolescu,
Nicolae Enescu ºi
Adrian Popa ºi-au
susþinut demersul pe
motive de sãnãtate,
motive legate de
programul ºi locul de
activitate într-un viitor
apropiat etc. Acordul
adunãrii generale fiind
obþinut odatã cu
aprecierea pozitivã ºi
aprobarea activitãþii
întregului Consiliu de
conducere, s-a procedat

,

(de la stânga: Riri Pop, Dan ªtefånescu, Caia¡å - Gh.

Caragea, Marian Grådi¿teanu, Miron Teodor)
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la alegerea, prin
vot deschis a
noilor compo-
nenþi ai comi-
tetului asociaþiei.
Adrian Popa
solicitã tuturor
participanþilor, sã
facã propuneri
pentru preºe-
dintele asociaþiei,
care pe  lângã alte
calitãþi manage-
riale, de iniþiativã
etc., trebuie sã o
aibã în primul
rând pe aceea de
a vrea sã se

înhame la o astfel de „corvoadã”.
Aºa cum era de bãnuit, acesta s-a dovedit a fi cel

mai dificil moment al adunãrii. Este timpul sã
desconspir faptul cã la nivelul vechiului comitet,
proaspãt „de-sãrcinat”, sondaserãm câteva potenþiale
„candidaturi”. Unele au fost declinate motivat chiar
de preopinenþi (Constantin Dumitru, Stan Bone),
altele au cãzut prin absenþã (Artemiu Vanca, Radu
Gruia). Tocmai când discuþiile erau în toi ºi tensiunea
atinsese nivele de alertã, îºi face apariþia în adunare
un întârziat: colegul Ion Stãnescu. Un grup din jurul
lui Riri Pop „cugetã” în cor: ECCE HOMO! ºi aºezat
la masa prezidiului, pus în temã despre ce e vorba ºi
întrebat: „Deci?” Rãspunsul a fost
prompt: „De acord!”. Votul a fost o
formalitate: cu unanimitate de
voturi, Ion Stãnescu a fost ales
preºedinte al Asociaþiei Absol-
venþilor „Promoþiei ´61 Mecanicã”.

Profesorul Nae Enescu a propus
ca  funcþia de vicepreºedinte sã fie
preluatã  de Corina Firuþã. Acord
unanim.

Rodica Nicolescu, propune
pentru funcþia de secretar pe doamna
Elena Petre Olaru, membrã a
asociaþiei, economistã  de profesie,
inginereasã prin alianþã, angajându-
se sã-i dea tot sprijinul necesar. Se
aprobã în unanimitate.

Adrian Popa propune, pentru completarea
Comitetului, pe colegul Radu Stoian, care s-a
remarcat prin participarea constantã la aproape toate
acþiunile asociaþiei, prin activitatea de susþinãtor al
„foii de suflet a Mecanicilor” cu numeroase mate-
riale ºi pentru unele iniþiative lãudabile propuse.

Aºadar noua componenþã a Consiliului de
conducere al Asociaþiei este:

Ion Stãnescu – preºedinte
Corina Firuþã – vicepreºedinte
Elena Olaru – secretar
Constantin Dumitru – membru
Radu Stoian – membru
Adunarea generalã a ales ca cenzor pe Rodica

Nicolescu.
Odatã încheiate lucrãrile adunãrii generale, s-a

trecut la cele lumeºti: degustarea Wisky-lui adus de
Dan ªtefãnescu pentru a i se cânta „Mulþi ani
trãiascã!”, consemnarea de cãtre Corina a opþiunii:
„Pui, peºte sau porc?”, comunicarea rezultatului
parþial al meciurilor din cupa UEFA ale Rapidului
ºi Stelei de cãtre „crainicul” Riri Pop care a stat tot
timpul cu cãºtile la (sau în) urechi etc… etc.

Relatãrile cu nepoþi, se reiau odatã cã reintrarea
în arenã a lui Mirel Vanca (absent nemotivat de la
aceastå adunare).

(de la stânga: Rodica Niculescu, ceafa lui Adrian Popa,

Adelina Bone, Gabriela Gheorghe, Nina Olaru, Cori-

Simona Ion)
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CV
RADU STOIAN

La jumåtatea lunii septembrie a anului de gra¡ie
1961, må aflam în trenul de Moldova, pentru a debuta
ca inginer, la Combinatul de Cauciuc Sintetic One¿ti,
unde primisem reparti¡ie.

Mårturisesc cå m-am prezentat la post fårå
entuziasmul specific vârstei. Am fost trimis så-mi
fac stagiul la serviciul mecano-energetic. Bucuria a
fost så dau în întreprindere, de colegul meu de grupå
Const. Chiri¡oiu, poreclit în studen¡ie “frumu¿elu”,
care lucra la serviciul de investi¡ii. Eu, cu amicul
Chiri¡oiu ¿i un sudor cam de aceea¿i vârstå cu noi,
am primit ca locuin¡å un apartament cu trei camere.
A¿a cå din perioada de stagiaturå påstrez amintiri
frumoase. Am petrecut nenumårate seri la restaurantul
“Doina”, de altfel singurul din ora¿, unde “Lalele,
lalele, frumoasele mele lalele”  era ¿lagårul la modå.

¥mpreunå cu Titi Chiri¡oiu ¿i în compania unor
fete de vârsta noastrå, am vizitat zonele pitore¿ti din
apropierea ora¿ului, ajungând pânå la sta¡iunea Slånic
Moldova, în satul Scutaru din Mun¡ii Vrancei, spre
Târgu Ocna sau pe valea Trotu¿ului spre Transilvania.

¥n vacan¡a din toamna lui 1962, l-am reîntâlnit pe
bunul meu prieten de sport, din vremea studen¡iei,
Jimi Ianculescu. El mi-a propus så vin så lucrez la
Uzina Grivi¡a Ro¿ie din Bucure¿ti ¿i m-a prezentat
¿efului de sec¡ie. Cu recomandarea lui Nea Nelu

David am fost
angajat într-o
activitate de
pionerat, uzina
reprofilându-
se: de la
repara¡ii de lo-
comotive de
abur, la
fabrica¡ia de
utilaj chimic.

De la
UZUC Ploie¿ti,
unde ¿i-a fåcut
anul de stagiu,
a venit la
Grivi¡a ¿i fostul
meu coleg de

grupå Pompiliu
Albu. Am
petrecut amândoi
clipe frumoase de
colaborare ¿i bunå
în¡elegere, alåturi
de ¿efii de echipå,
cu desenul în fa¡å,
pentru realizarea
unor produse. (Mi
se pare paradoxal:
cu australianul
Ion Argireanu,
aflat la 20000 km,
comunicåm lunar,
dar despre bucure¿tenaul Albu Pompiliu nu mai ¿tiu
nimic.) Primåvara, participam ca jucåtor în echipa
de fotbal a sec¡iei, continuând o tradi¡ie începutå la
One¿ti, unde eram titular în echipa combinatului.

La o agapå, fratele meu a pus pariu cu mine cå-¿i
va lua ma¿inå înaintea mea. Asta m-a ambi¡ionat ¿i
m-a fåcut så så plec în 1964, pentru un salariu mai
mare, ca inginer principal, la ¥ntreprinderea de
Montaje Bucure¿ti - pe ¿antierul Fabricii de
¥ngrå¿åminte Azotoase Târgu Mure¿. Pe lângå sporul
de ¿antier ¿i regimul de 10 ore, predam ¿i la cursurile
de sudori ¿i instalatori. ¥n Târgu Mure¿, duminica,
må duceam ca tot omul de lume bunå, la o cafenea,
unde må întâlneam  cu alt coleg de facultate, Horia
Påicu¡iu, care lucra la întreprinderea de producerea
energiei electrice. ¥n anturajul de intelectuali de acolo,
Horia era foarte bine apreciat pentru felul lui vesel,
deschis, jovial, în care aborda via¡a. Dupå ce s-a
transferat la Centrul de Calcul din Cluj, ne-am întâlnit
de câteva ori în Cluj, la un restaurant elegant unde,
din påcate, începuse så facå abuz de licorile lui
Bachus, ceea ce i-a fost pânå la urmå, fatal.

¥n 1965, am fost trimis pe ¿antierul din Craiova,
pentru punerea în func¡iune a fabricii de butanol ¿i
acetilenå. Acolo, în capitala juve¡ilor, m-am reîntâlnit
cu Alexandru Simescu. ªo¿o lucra pe atunci la
Combinatul Petrochimic din Teleajen. Prietenia
noastrå începutå în anul II de facultate a continuat
fulminant: întâlnirile noastre în diverse companii
feminine la Bucure¿ti sau Ploie¿ti pot constitui
subiectul unui adevårat roman bulevardier.

Una dintre prezen¡ele feminine din ga¿ca noastrå
era fosta noastrå colegå de facultate Ica Cocheci, care,
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între timp, divor¡ase de Zaharia Ciorecan. Ulterior
s-a cåsåtorit cu un inginer constructor, cu care a avut
doi båie¡i. Din nefericire, o boalå nemiloaså a luat-o
dintre noi, prea devreme.

La IMB am ajuns ¿ef de lot între 1966 ¿i 1967 ¿i
apoi ¿ef de ¿antier la Combinatul de Celulozå ¿i Hârtie
Suceava. Nu må încumet så pun pe hârtie frumuse¡ea
naturii din Bucovina ¿i a månåstirilor sale. A¿ avea
nevoie de un spa¡iu editorial nelimitat!

A venit ¿i ceasul råu, cu douå zile înainte de
revelionul 1968, când am cunoscut-o pe doctori¡a
Adriana Slåtescu. ¥n trei såptåmâni eram cåsåtori¡i.
Mariajul a durat opt luni, dupå care a urmat divor¡ul,
cu un lung proces de partaj pe bunurile mele agonisite
în ani de muncå, ceea ce m-a marcat pe via¡å.

¥n perioada 1968-69, am lucrat în Ministerul
Industriei Chimice, în direc¡ia mecano-energeticå, iar
când s-a fåcut o a¿a ziså reformå a industriei, am fost
trimis så lucrez ca ing. ¿ef adj. la întreprinderea de
Utilaj Chimic Gåe¿ti.

¥ntre timp, în octombrie 1968, am cumpårat prima
mea Dacie ¿i am contractat în rate un apartament cu
trei camere, a¿a cå am revenit în capitalå.

¥ntre 1970-1974 am lucrat la CIUPS, care s-a
transformat printr-o hotårâre de guvern, în institut
de proiectare. Am fost promovat prin examen, ing.
proiectant principal gradul II, în 1976. ¥n 1977 am
cunoscut-o pe viitoarea mea so¡ie, biolog, cu care
m-am cåsåtorit în acela¿i an ¿i cu care am avut apoi,
trei båie¡i: Constantin, Petru ¿i Dumitru, care au aståzi
28, 26 ¿i respectiv 24 de ani. Nu sunt încå bunic.

¥n anul 1984 ne-am despår¡it exclusiv din vina
subsemnatului. ¥ncercasem så impun în familie un
regim autoritar în privin¡a cheltuielilor - poate ca
urmare a sechelelor råmase din prima cåsåtorie ¿i
din punct de vedere religios - doctrina ateistå fiind la
modå în vremurile de atunci.

Am fost întrebat dacå am fost membru de partid?
Da, am fost ¿i am crezut în comunism, pânå la 22
decembrie 1989. Abia dupå aceea am în¡eles cå ne
înfundam în corup¡ie, în lipsa de credin¡å. ¥ncerc så
mai îndrept ce se poate. Dar copiii mei, care îndruma¡i
de mama lor, au fåcut to¡i trei, studii de teologie, s-au
îndepårtat de mine ¿i nu reu¿esc så mi-i apropii.

¥n plan profesional am continuat så înregistrez
succese; am fost numit ¿ef de atelier proiectare în
1984 ¿i ing. proiectant principal gr. I în 1987.

Dupå 1990, ob¡inerea contractelor de cercetare a

devenit din ce în ce mai dificilå, cei ce nu aveau de
lucru trebuiau så plece din institut, råmânând ¿omeri.
Eu am beneficiat de o rela¡ie favorabilå ¿i m-am
transferat la Intreprinderea de Aparataj Electric
pentru Construc¡ii, în biroul de proiectare.

M-am pensionat în 1997 pe fondul unor probleme
de sånåtate ¿i dezamågit cå nu mai puteam fi util
societå¡ii. Am råspuns solicitårii vecinilor din blocul
în care locuiesc ¿i am devenit pre¿edintele asocia¡iei
de locatari, cu o micå retribu¡ie care îmi completeazå
pensia. Din punct de vedere financiar må descurc
onorabil; cu singuråtatea stau mai prost.

Am fåcut cålåtorii în Italia, în Cehoslovacia, poate
cå în vara asta voi pleca în Grecia, dar marea
satisfac¡ie mi-o dau cålåtoriile prin ¡arå. Nu cred cå
a råmas un col¡i¿or så nu-l fi vizitat. Iubesc mai ales
Maramure¿ul. Acolo oamenii au o altå concep¡ie
despre via¡å, despre moarte. Privesc totul ca pe o
trecere. ªi natura este alta, cu bisericu¡ele de lemn
care råsar din iarba mai sånåtoaså, mai verde decât
oriunde, mai parfumatå. Plec de obicei fårå ¡intå ¿i
înnoptez acolo unde må simt bine. Mi-am fåcut deja
cuno¿tin¡e prin sate ¿i trag de multe ori, la acelea¿i
gazde. Vara sunt greu de gåsit pe acaså.

Sper ca ¿i al¡i colegi så punå pe hârtie evenimentele
vie¡ii lor; în felul acesta ne vom sim¡i mai aproape
unii de al¡ii ¿i împreunå, vom suporta mai u¿or
båtrâne¡ea.

ªi-i rog pe colegi, ori de câte ori ajung în Bucure¿ti,
så må sune la telef. 745.23.83; voi încerca så le fiu util.

Sper så ne mai
revedem mul¡i
ani de-acum
încolo, în ultima
joi din lunå, la
restaurantul Se-
lect sau unde va
hotårî conduce-
rea Asocia¡iei
noastre, pentru cå
aceste întâlniri ne
încålzesc sufletul.

Vå salut cu
drag!
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– Partea I –

Emilia ¿i Doru Miron

Cuvânt înainte

În cursul lunii noiembrie 2005, un alt vis
frumos de-al nostru a devenit realitate: am avut
prilejul så cunoa¿tem popoare cu o civiliza¡ie
milenarå, cu o istorie zbuciumatå, cu un mod
diferit de via¡å - dar cu acelea¿i sentimente
omene¿ti ce ne dominå tuturor existen¡a - popoare
pentru care ospitalitatea cu care-i respectå pe cei
care vin aici ca turi¿ti-prieteni, este lege.

Este o lume deosebit de interesantå: de la
obiectivele turistice ce scot la ivealå realizåri
surprinzåtoare în raport cu epoca realizårii lor, la
freamåtul, tumultul stråzilor, la impresionanta
luptå pentru existen¡å a sute de mici comercian¡i,
care a¿teaptå råbdåtori de diminea¡a pânå noaptea
târziu, ca så primeascå clien¡i pentru måruntele
lor produse.

ªi acum så vå dezvåluim despre ce ¡åri este
vorba: Vietnam, Laos, Cambodgia.

 I. CAMBODGIA
Am sosit pe aeroportul interna¡ional al

regatului Cambodgia dupå un
zbor de 1,5 ore, venind de la
Vientiane – capitala Laosului
– cu un Boeing 737 al compa-
niei aeriene de stat vietnameze.

Condi¡iile de cazare au fost
excelente, hotelurile de 4 stele
– Cambodiana din Phnom
Penh, respectiv Apsara
Angkor  din Siem Reap –
asigurând un confort deosebit:
camere spa¡ioase, o curå¡enie
exem-plarå, aer condi¡ionat,
televizor (pe care-l foloseam
doar seara târziu, pentru cå
acea dulce obosealå acumu-
latå dupå o zi încårcatå de

Impresii de cålåtorie evenimente ne îndemna la odihnå!), frigider,
nesscafé ¿i ceai la discre¡ie, un personal îndatoritor.

Micul dejun servit la restaurantul hotelului,
întotdeauna tip bufet suedez, a fost un adevårat
råsfå¡ culinar: o diversitate nemaiîntâlnitå de
produse lactate, de mezeluri de calitate, de pråjituri,
de sucuri naturale, fructe tropicale, nelipsind
bineîn¡eles cafeaua aromatå ¿i boierescul ceai
Lipton. Grele încercåri pentru stomacul nostru!

Seara am fost întotdeauna invita¡i la un alt res-
taurant decât cel al hotelului, fiindu-ne servitå o
cinå tradi¡ionalå bogatå ¿i hrånitoare: o supå
condimentatå, nenumårate verde¡uri fierte cu
nelipsitul orez, creve¡i ¿i fructe.

Pentru transportul cåtre obiectivele turistice
programate, am avut în permanen¡å un autocar
“erste klasse”, dotat cu aer condi¡ionat. Ghizii
locali, vorbitori de limba englezå, ne-au încântat
prin con¿tiinciozitatea, punctualitatea cu care au
respectat programul de vizitare a obiectivelor,
multitudinea de informa¡ii furnizate (din påcate,
ghidul nostru român nu a fost la înål¡ime!),
dovedind aceea¿i delicatå grijå ca noi, musafirii,
så ne sim¡im cât mai bine.

Vremea deosebit de frumoaså, fårå ploaie, cu
o temperaturå acceptabilå, a contribuit la reu¿ita
zilelor petrecute în Cambodgia. A¿a dar, au fost
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ca aceastå “auto-distrugere khmerå” så fie
recunoscutå drept genocid, a fost respinså de
Curtea penalå interna¡ionalå, întrucât criteriile de
alegere a victimelor nu au corespuns unui grup
na¡ional, etnic, rasial sau religios!

În anul 1979 Vietnamul ocupå Cambodgia,
provocând cåderea regimului Khmerilor ro¿ii,
instalând un pseudo-guvern în måsurå så
reorganizeze ¡ara dupå modelele vietnamez ¿i
lao¡ian. Luptele de gherilå ini¡iate de Khmerii
ro¿ii ¿i mi¿cårile regaliste sprijinite de Thailanda
au determinat retragerea trupelor vietnameze în
anul 1989 ¿i instalarea for¡elor ONU în 1990. În
fruntea guvernului se gåse¿te ¿i aståzi acela¿i
personaj instalat de cåtre vietnamezi, într-un
climat de violen¡å politicå ¿i de men¡inere a unui
regim autoritar. Regele Norodom Sianuk,
redevenit ¿eful statului, abdicå pentru a doua oarå
în anul 2004, în favoarea fiului såu mai mic
Norodom Sihamoni, fost dansator ¿i ambasador
al Cambodgiei la UNESCO cu sediul la Paris.

Consecin¡ele acestor etape istorice tragice se
reflectå în situa¡ia demograficå ¿i în standardul
de via¡å în aceastå ¡arå cu o suprafa¡å de aprox.
181 mii kmp ¿i o popula¡ie de aprox. 13 milioane
de locuitori: copiii pânå la vârsta de 14 ani
reprezintå cam 14 %; locuitorii cu vârsta între
15 ¿i 64 ani aprox. 55 %, iar cei peste 65 ani doar
aprox. 3,5 %, speran¡a de via¡å fiind de 55 ani
pentru bårba¡i ¿i respective 59 ani pentru femei.

Situa¡ia asisten¡ei medicale este definitå de rata
mortalitå¡ii infantile de peste 65 % ¿i a celei generale
de aprox. 11 %. În urmå cu 9 ani, doar 10 % din
popula¡ie poseda un aparat de radio, televizoare
aveau doar 94.000 locuitori, iar de servicii
telefonice beneficiau 21.800 locuitori.

Cifrele sunt elocvente pentru standardul de
via¡å al acestui popor greu încercat de soartå. Am
dori în încheierea acestui capitol så vå descriu
drapelul regatului Cambodgiei: o bandå orizon-
talå ro¿ie având în centru templul Angkor Wat repre-
zentat în alb, încadrat de douå benzi orizontale
albastre, simbolizând: Na¡iunea (culoarea ro¿ie),
Religia (albul) ¿i Regele (albastrul).

îndeplinite toate condi¡iile de a fi bine dispu¿i.
Deci, så pornim la drum! Nu înainte de a lua

la cuno¿tin¡å câte ceva despre istoria recentå a
acestei ¡åri ¿i standardul de via¡å al cetå¡enilor
ei. Ne ve¡i fi tovarå¿i de drum pentru ceea ce am
considerat cå au constituit momentele de excep¡ie
ale excursiei în Cambodgia: Palatul Regal,
Muzeul Tuol Sleng ¿i inegalabilul, unicul Angkor.

Câteva date despre istoria recentå a

Cambodgiei, precum ¿i în legåturå cu nivelul

de dezvoltare economicå ¿i socialå.

Vechi protectorat integrat în Indochina
francezå, Cambodgia a ob¡inut independen¡a la
9 nov. 1953, dupå ce, din anul 1947, devenise
monarhie constitu¡ionalå, avându-l ca rege pe
Norodom Sianuk. Confruntat în perioada 1967-68
cu o insurec¡ie sus¡inutå de cåtre Khmerii ro¿ii,
cu o economie precarå, minatå de corup¡ia organi-
zatå de familia sa, Norodom Sianuk predå puterea,
la 14 aug. 1969, generalului Lon Nol, cunoscut
anticomunist ¿i adept al economiei de pia¡å.

Devenit aliat al USA, generalul Lon Nol se
integreazå în strategia de stopare a råspândirii
comunismului, ¡ara devenind republicå prin
înlåturarea lui Norodom Sianuk la 18 martie
1970. Dezangajarea for¡elor americane în anul
1973, provoacå tragedia acestui popor, cåci
Khmerii ro¿ii sus¡inu¡i de Vietcong ocupå capitala
Phnom Penh, la 17 aprilie 1975. Organiza¡ia
acestor criminali “Angkar” aplicå de la aceastå
datå o politicå mai radicalå decât cea a sovieticilor
sau maoi¿tilor chinezi, vizând “purificarea” ¡årii.
Locuitorii ora¿elor sunt trimi¿i spre reeducare la
sate. Imaginea capitalei, în noaptea de 17 spre
18 aprilie, este zguduitoare: din cei 1,5 milioane
de locuitori råmân doar 30.000! Masacrarea
sistematicå a vechii elite vorbitoare de francezå,
a celor ce purtau ochelari (ce criteriu diabolic!),
munca for¡atå în mine, malnutri¡ia ¿i bolile
definesc o catastrofå umanitarå de origine
politicå, prin moartea a peste un milion de oameni.

ªi de aceastå datå comunitatea interna¡ionalå
î¿i dovede¿te neputin¡a ¿i indiferen¡a în fa¡a unor
astfel de situa¡ii; solicitarea multor intelectuali
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1) Palatul regal din Phnom Penh
Nu am putut vizita Palatul Regal, cu atât mai

mult cu cât era arborat steagul na¡ional, semn cå
actualul rege era prezent acolo. Dar, familia
Miron nu s-a låsat påguba¿å: pentru 15 USD i-a
putut face totu¿i o vizitå regelui – în lipsa sa –
prin intermediul unei casete video!

Am vizitat înså alte såli ce ne-au impresionat
prin rafinamentul decora¡iunilor, elegan¡a ¿i
frumuse¡ea  obiectelor expuse: sala de ceremonii,
sala de bal, casa de oaspe¡i pentru demnitari de
rang înalt, casa de îmbråcare pentru ceremonii.

Dar ceea ce ne-a låsat mu¡i de uimire sunt:
- SALA TRONULUI, dominatå de tronul

de aur sub baldachin, având stâlpi de sus¡inere
în cele 4 col¡uri ¿i un parasolar în mijloc. Tronul
de aur este folosit numai cu ocazia încoronårii,
în toate celelalte ocazii ¿i anume: recep¡ii,
primirea scrisorilor de acreditare, audien¡e
oficiale, ceremonia depunerii juråmântului de
cåtre noul guvern, ceremonii religioase ale
familiei regale, regele folose¿te un scaun, evi-
dent, cu însemne regale. Impresioneazå statuia
de aur a stråbunicului regelui ¿i uria¿ul covor 48,8
mp, având ca model mozaicul de jur-împrejur.

- PAGODA DE ARGINT, numitå a¿a
pentru cå pardoseala este formatå din dale de
argint. Impresioneazå: statuia lui Budha executatå
din jad, acesta stând pe un tron înalt executat în

întregime din aur; scaunul aurit
folosit de rege cu ocazia înco-
ronårii, cårat de 12 oameni; cele
100 statui ale lui Budha, repre-
zentând cadouri primite de casa
regalå cu ocazia împlinirii a 100
de ani de la construc¡ia pagodei,
statui executate din diferite
materiale: marmurå, argint, aur,
os, ceramicå, bronz, lemn, jad,
malachite – o adevåratå colec¡ie!;
marea statuie a lui Budha, aflatå
în lateralul sålii principale,
înglobând 90 kg aur ¿i 2086
diamante, executatå în anul 1904

sub domnia regelui Sisowath. În exterior,
parcurgând curtea pagodei, avem posibilitatea de
a admira cele 628 m picturi, executate între anii
1903 ¿i 1904, extrem de sugestive ¿i bine påstrate,
înfå¡i¿ând istoria Ramayanei.

În curtea pagodei existå un numår de stupe
(stupå: monument funerar budhist), dintre care
trebuie amintite: monumental funerar al celui mai
mic fiu al regelui Norodom Sianuk, mort în Fran¡a
în anul 2003, în urma unei boli de inimå; stupa
mare, din lateral, în care a fost înmormântat un
stråmo¿ al actualului rege, råmas în istorie pentru
cå i-a chemat pe francezi så-i apere de invazia
vietnamezå, consecin¡a fiind cunoscutå:
Cambodgia devenitå colonie francezå!; stupa
fetei favorite ¿i divinizate de Norodom Sianuk,
decedatå la vârsta de 4 ani, bolnavå de leucemie,
în aceastå stupå dorind så fie înmormântat ¿i el.
Curtea pagodei este dominatå de impresionanta
statuie a întemeietorului dinastiei regale. De men-
¡ionat cå Norodom Sianuk, locuind actualmente
la Beijing, a avut 40 copii de la cele 6 so¡ii, dintre
care mai tråiesc doar 6 copii, mul¡i dintre ei fiind
omorâ¡i de Khmerii ro¿ii. Într-un col¡ al
complexului regal stå tristå, pentru cå este ruginitå
¿i urâtå, clådirea dåruitå de Napoleon al III-lea cu
ocazia terminårii construc¡iei canalului de Suez
în 1969. Clådirea, constritå în exclusivitate din fier,
vopsitå în alb, n-a rezistat climei calde ¿i umede.
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De la Cairo la Alexandria am cålåtorit cu un
microbus, mergând pe o autostradå care stråbate
de¿ertul. Am fost foarte surprins så constat cå
por¡iunea de de¿ert, ce mårgine¿te de o parte ¿i alta
autostrada, este pe cale a se transforma într-o zonå
cultivatå ¿i populatå. Întreaga zonå a fost declaratå
“zonå liberå” ¿i întreprinzåtorii au fost încuraja¡i så
înfin¡eze aici ferme agricole. Despre solul de¿ertului
din aceastå zonå, un påmânt galben, sfårmicios, pe
alocuri sub formå de pulbere, se spune cå ar con¡ine
toate substan¡ele necesare hrånirii plantelor ¿i cå are
nevoie doar de apå pentru ca plantele så creascå ¿i så
rodeascå... Ca urmare, statul egiptean a adus în zonå
apå din Nil pe care a distribuit-o printr-un sistem de
iriga¡ii, din loc în loc la vedere.

Cei care au primit provocarea - ¿i sunt foarte mul¡i
- au început prin a-¿i înconjura terenurile cu ziduri
solide din cåråmidå, frumos vopsite ¿i chiar pictate.
În interior au construit clådiri frumoase, pe alocuri
de-a dreptul impunåtoare, pentru locuin¡e, birouri,

EgiptEgiptEgiptEgiptEgipt
Partea II -  -  -  -  - AlexandriaAlexandriaAlexandriaAlexandriaAlexandria

Mirel Vanca

garaje, magazii ¿i chiar moschei. Majoritatea acestor
terenuri sunt deja cultivate, putându-se vedea din
ma¿inå culturi întinse de bananieri, diferi¡i pomi ¿i
arbu¿ti fructiferi, legume ¿i cereale.

De-a lungul celor 220 km de autostradå -  aceasta
este distan¡a care desparte Cairo de Alexandria - din
50 în 50 de metri, de o parte ¿i alta a ¿oselei, sunt
planta¡i stâlpi cu panouri mari publicitare. Bånuiesc
cå chiriile percepute pentru aceste reclame, ba¿ca taxa
de autostradå, acoperå cu prisosin¡å costurile de
între¡inere ale acestei artere rutiere.

Alexandria, situatå la extremitatea vesticå a deltei
Nilului, port la Marea Mediteranå, al doilea ora¿ ca
mårime ¿i importan¡å economicå al Egiptului,
întemeiat de Alexandru cel Mare în secolul III î.e.n.,
este un ora¿ frumos, cu multe vestigii istorice din
epocile greacå, romanå ¿i islamicå. A¿ezarea lui pe
o distan¡å de 20 km de-a lungul ¡årmului Mediteranei
îi conferå un farmec aparte.

Ora¿ul vechi, cea mai frumoaså ¿i pitoreascå zonå
a Alexandriei, este situat în extremitatea vesticå a
acesteia ¿i are o mul¡ime de clådiri mari ¿i frumoase
ridicate, majoritatea, în prima jumåtate a secolului
trecut. În aceastå parte a ora¿ului sunt amplasate ¿i
portul comercial ¿i cel pescåresc - ultimul de un
pitoresc special - ¿i majoritatea monumentelor istorice.
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Nu lipsesc din zonå nici
clådirile moderne, printre
care a¿ numi Biblioteca
din Alexandria, o replicå
modernå a celei antice,
dispårutå fårå urmå. Am
vizitat biblioteca ¿i am
råmas plåcut surprins de
arhitectura ei modernå ¿i
îndråznea¡å, de frumuse¡ea
¿i func¡ionalitatea spa¡iilor
interioare.

Am mai vizitat o serie
de alte monumente
istorice, de arhitecturå sau
naturale, în ordinea
urmåtoare:

- Fortul Qaitabay,
monument istoric din epoca
islamicå, aproape în între-
gime reconstruit, a¿ezat pe vechiul amplasament al
anticului Far, a servit la apårarea ora¿ului dinspre mare,
timp de mai multe secole;

- Coloana lui Pompei, monument din epoca romanå,
este înaltå de 30 m ¿i are la bazå o circumferin¡å de 9 m,
este construitå dintr-un singur bloc de granit ro¿u;

- Teatrul Roman, este un amfiteatru în aer liber,
semicircular, care putea primi în jur de 600 de
spectatori, construit în epoca romanå;

- Catacombele, o impresionantå necropolå
amenajatå prin såparea în stâncå ¿i dispuså pe trei
nivele subterane, dateazå din epoca greacå ¿i reprezitå
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o extraordinar de interesantå împletire a artei
faraonice cu cea elenisticå;

- Palatul ¿i Parcul Montaza, un excep¡ional de
frumos palat, construit în stil neo-gotic, pe malul
Mediteranei, în extremitatea de est a ora¿ului, în anii
1922-1936, de cåtre regele Egiptului, Faud.

Palatul este, actualmente, una dintre re¿edin¡ele
pre¿edintelui Egiptului ¿i nu este vizitabil.

Parcul este deschis accesului publicului ¿i
reprezintå o realizare peisagisticå de excep¡ie, unde,
pe câteva zeci de hectare, întâlne¿ti tot ce este frumos
¿i reprezentativ pentru flora mediteraneanå.

Lacul Mariut este un lac natural, cu apå u¿or

salinå, care se întinde pe o suprafa¡å de 60 km påtra¡i,
în partea de vest a ora¿ului. Am trecut zilnic pe lângå
el în drum de la hotel la fabrica unde am montat ¿i
pus în func¡iune o ma¿inå de fabricat capsule din
gelatinå pentru medicamente, fabricå situatå la 20
km în afara ora¿ului; lacul este un rai al påsårilor
sålbatice ¿i surså de existen¡å pentru mul¡i pescari
profesioni¿ti.

Bucåtåria egipteanå nu ne-a încântat din cale afarå,
preferând-o, de câte ori am avut posibilitatea, pe cea
europeanå.

Vizita noastrå în Egipt a coincis cu perioada de
desfå¿urare a Cupei Na¡iunilor Africane la Fotbal. Din

aceastå cauzå am gåsit greu locuri în
hoteluri, atât la Cairo cât ¿i la Alex-
andria, dar am avut prilejul så con-
stat pasiunea extraordinarå pentru
fotbal a egiptenilor. Am vizionat la
televizor, într-un local din Alexandria,
unul dintre meciurile echipei gazdå.
Atmosfera semåna cu cea de pe
stadion. Vizita a mai coincis cu
perioada de proteste a lumii islamice
fa¡å de caricaturile înfå¡i¿ându-l pe
profetul Mahomed, apårute într-un
tabloid danez. Egiptenii s-au mårginit
så comenteze dezaprobator faptul ¿i
så redea la televizor aspecte de la
manifestårile violente din alte ¡åri
islamice.
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MULºUMIRI *

Sorin Dinescu

¥ncep prin a mul¡umi redactorilor pentru faptul cå ne
¡in la curent cu ve¿ti despre colegi, trimi¡ându-ne cu
regularitate foaia de suflet, care devine din ce in ce mai
interesantå ¿i într-o graficå deosebitå. Mul¡umesc, de
asemenea, celorlal¡i colegi autori, pentru contribu¡ia
deosebitå pe care o au, fåcând din aceastå foaie de suflet
un mijloc de comunicare, informare ¿i legåturå între noi.
Nu în ultimul rând, vreau så-i mul¡umesc lui Adrian Popa,
pentru scrisorile adresate mie, inserate în revistele
anterioare, trimise prin po¿tå ¿i la care i-am promis cå îi
voi trimite un råspuns mai detaliat. Nu voi uita niciodatå
spiritul lui sufletist ¿i contribu¡ia lui majorå alåturi de
al¡i colegi, la fondarea ¿i men¡inerea Asocia¡iei noastre.

Sunt bucuros pentru tonusul pe care îl imprimå revista
asupra noastrå ¿i ne face så nu ne sim¡im prea în vârstå
(nu vreau så zic “båtrâni”, deoarece americanii folosesc
cuvântul “senior”, pentru a nu supåra pe nimeni) ¿i poate
cå nici nu suntem chiar în vârstå!!!

Eu må aflu tot în Calgary Alberta ¿i profit de “boomul”
mare din industria de petrol, lucrând în continuare la o
companie de engineering în acest domeniu. De fapt,
Calgary, dupå cum probabil ¿ti¡i, este ora¿ul gåzarilor,
a¿a cum este Ploie¿tiul în România, iar provincia Alberta
se aflå pe locul trei în lume în privin¡a rezervelor de petrol
neexplorate. Este bine pentru genera¡ia tânårå care se
profileazå în acest domeniu ¿i poate profita de aceastå
bogå¡ie extrem de cåutatå la vremea actualå.

Oricum, experien¡a câ¿tigatå în România - precum ¿i
cuno¿tin¡ele solide acumulate în Politehnicå - m-au ajutat
pânå acum så ¡in steagul sus ¿i så nu privesc tehnica nord-

americanå ca o minune. A¿a cum percep eu lucrurile, pot
så vå spun sincer cå am învå¡at ¿i ¿tim mult mai mult ca
ei, cel pu¡in în domeniul meu; am fost înså ni¿te “mode¿ti”
¿i nu am avut posibilitå¡ile lor de acces la tehnica de calcul
a¿a de avansatå - care te ajutå în rezolvarea multor
probleme, dar nu gânde¿te în locul tåu.

Deci, în final, vreau så spun cå ªcoala româneascå,
îndeosebi Politehnica, ¿i mai ales cea pe care am fåcut-o
noi la vremea noastrå, a fost de foarte înalt nivel, dar
cred cå noi nu ne-am dat seama.

Profit de aceastå ocazie ¿i vreau så mul¡umesc încå o
datå lui Nae Enescu ¿i regretatei lui so¡ii, Sanda, cå au
acceptat så ne viziteze ¿i pe noi, aici, în îndepårtatul Vest
“sålbatic” numit Calgary, cu doi ani în urmå.

¥nchei cu gândul la voi to¡i ¿i vå doresc multå sånatate,
bucurii ¿i numai uråri de bine.

   Totodatå vå confirm cå voi participa la agapa
din 15-17 septembrie, împreunå cu so¡ia.

“Laudå-te gurå...”

Avem plåcerea så vå anun¡åm cå vineri 17 martie 2006,
Asocia¡ia Românå pentru Patrimoniu a acordat Marele
premiu pentru anul 2005, cår¡ii “Cronica getå apocrifå
pe plåci de plumb?” editatå de Alcor Edimpex, adicå de
editura noastrå. Semnul de întrebare din titlu este pus pentru
cå, în mediile academice, plåcile de plumb nu sunt acceptate,
sunt considerate un fals. Cartea con¡ine înså, un studiu
semnat de o specialistå în scrieri vechi, Aurora Pe¡an, care
sus¡ine cå textul de pe plåci este autentic, din vremea lui
Burebista pânå la Decebal. Dacå vå intereseazå problema,
putem så vå facem o prezentare mai detaliatå a cår¡ii.

Corina ¿i Simona

Coresponden¡å

*Titlul scrisorii este dat de redac¡ie, ca urmare a nenumå-

ratelor mul¡umiri transmise de Sorin, ¿i fire¿te, glumind.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Colegul nostru Vasile Guriþã era mai în vârstã
cu cca 8 ani faþã de cei mai mulþi dintre noi care
ne-am nãscut în anul 1939. În lista decanilor de
vârstã a promoþiei noastre, Vasile Guriþã ocupa
un onorabil loc 7 fiind nãscut la 16 ianuarie 1931.

Acum, când aºtern pe hârtie câteva amintiri
despre Guriþã, acesta ar fi împlinit 75 de ani. Nu
a avut aceastã ºansã deoarece a fost rãpus de o
nemiloasã boalã la 3 iulie 2003, când abia trecuse
de 72 de ani.

Apelativul “unchi” pe care l-am folosit în titlu
nu este legat de diferenþa de vârstã dintre noi, ci
de o întâmplare petrecutã în urmã cu 50 de ani,
când l-am cunoscut pe Guriþã. Era în vara anului
1956, când dupã absolvirea liceului “Nicolae
Bãlcescu” din Brãila, plecasem la Bucureºti cu
un grup de colegi sã ne înscriem pentru examenul
de admitere la facultate. Nici unul dintre noi nu
mai fusese în Bucureºti astfel cã, la coborârea
din tren, la Gara de Nord, ne þineam foarte grupaþi
ºi atenþi sã nu ne rãtãcim. Cãutând o staþie de
tramvai pentru a ajunge la Institutul de
Construcþii, unde doream sã ne înscriem, am dat
peste Institutul Politehnic unde, la intrarea din
Calea Griviþei erau afiºate facultaþile ºi locurile
pentru care se organiza admiterea în acel an.

Din curiozitate, am intrat în clãdire ºi în timp
ce încercam sã aflãm amãnunte legate de admitere,
unul dintre colegii cu care venisem de la Brãila,
pe nume Adrian Popescu, l-a salutat pe un cetãþean
cu „sãrut mâna unchiule”. Colegul n-i l-a prezentat
pe Vasile Guriþã din Buzãu, care era fratele mamei
sale ºi deci, unchiul sãu. „Unchiul”, care arãta
evident mai în vârstã ca noi (avea atunci 25 de ani
iar noi nu împlinisem încã 17) ne-a surprins
spunându-ne cã tocmai s-a înscris pentru admitere
la Facultatea de Mecanicã din Politehnicã.

Foarte volubil, prietenos ºi cu un umor fin,
ne-a determinat sã nu mai cãutam Institutul de
Construcþii, cãci riscam sã ne ºi pierdem prin

Bucureºti, iar dacã vrem sã ne facem ingineri, sã
ne înscriem la Politehnicã, unde se pregãtesc
adevãraþii ingineri. L-am ascultat cu un fel de
supuºenie ºi de respect ºi ne-am înscris imediat.

Nu dupã mult timp, în perioada de admitere
„unchiul” avea sã mã impresioneze din nou,
deoarece afiºa o mare detaºare, fãrã pic de emoþii
ºi teamã faþã de subiectele de examen. M-am
nimerit sã particip la proba de limba rusã chiar
dupã el. Atunci am observat cã abia putea sã
citeascã, iar când i s-au pus câteva întrebãri a
rãspuns foarte degajat cã a absolvit liceul când
se studia limba francezã, nu rusa, aºa cã era inutil
sã i se mai punã întrebãri. Profesoara, pe un ton
cam iritat faþã de calmul pe care-l afiºa Guriþã, i-a
spus cã nota pe care i-o poate da este 1,30. Acesta
a replicat cã-i mulþumit de notã, cãci era suficientã
pentru media generalã. Drept sã spun, atunci
credeam cã Guriþã se cam laudã, dar aveam sã
mã conving destul de repede cã mã înºelasem.
La afiºarea rezultatelor, pe lista celor admiºi,
Guriþã se afla în prima jumãtate, cu mult înaintea
mea, iar bietul nepot, colegul meu de la Brãila,
nici nu intrase. Spune ºi asta ceva despre
pregãtirea elevilor de liceu înainte de reforma
învãþãmântului din 1948 ºi a celor care am avut
nenorocul sã absolvim nu liceul, ci ºcoala medie
de 10 clase. Noroc cã aceastã situaþie n-a durat
mult timp ºi s-a revenit la tradiþii.

Aºa am ajuns coleg de facultate cu ”unchiul”
Guriþã. Nu ºtiam atunci cã „unchiul” avea sã
exercite o mare influenþã asupra mea în calitate
de coleg de facultate, chiar ºi de secþie la maºini

unelte ºi scule, coleg de camerã la cãmin, apoi
coleg de servici la IMUM Medgidia.

Vasile Guriþã s-a nãscut în comuna Vadul Paºii
din judeþul Buzãu, fiind cel mai mic din cei 5
copii ai unei familii de învãþãtori. Oameni
gospodari ºi harnici, pãrinþii lui efectuau atât
muncã intelectualã - de dascãli ai copiilor satului
- cât ºi cea de agricultori cultivând propriul
pãmânt, având la un moment dat ºi o moarã
þãrãneascã cu motor în doi timpi ºi o piatrã de
mãcinat. Tocmai aceastã moarã avea sã joace un

In memoriam

“Unchiul“ Guri¡å
Gheorghe Vasile
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rol nefast în viaþa lui Guriþã – din cauza ei pãrinþii
au fost declaraþi „chiaburi”, iar Vasile a devenit
„fiu de chiaburi” – blazon care a atârnat de gâtul
sãu mai mult decât piatra de moarã a propriei lor
averi. O primã consecinþã a fost aceea cã nu a
mai putut sã-ºi continue studiile fiind luat în
armatã ºi trimis la muncã forþatã - cinci ani pe
canalul Dunãre-Marea Neagrã. A lucrat la
târnãcop ºi lopatã, la cele mai grele ºi umilitoare
munci, pânã a reuºit sã se califice ca electrician,
meserie în care a mai lucrat la Medgidia pânã la
intrarea în facultate.

Anii facultãþii au fost foarte grei din punct de
vedere material pentru Guriþã. Ca “fiu de
chiaburi“ nu numai cã nu putea primi bursã, dar
mai plãtea ºi o taxã de studii anualã. Tatãl sãu,
bãtrân, trãia din pensia de învãþãtor la þarã, mama
sa murise, iar surorile mai mari aveau proprii
copii de întreþinut. Norocul sãu a fost o sorã mai
micã, inginerã în Bucureºti ºi necãsãtoritã, care-
l ajuta cu circa 200 de lei lunar ºi o mãtuºã din
cartierul Dãmãroaia, ce ne aducea ºi nouã la
cãmin câte o pungã de corcoduºe ºi zarzãre din
propria grãdinã.

Am locuit la cãmin în aceeaºi camerã ºi ºtiu
cã de multe ori meniul lui se limita la ceai, iaurt
ºi uneori salam. Nu-i plãcea sã meargã la blat,
avea o demnitate ºi dârzenie nãscutã din
privaþiuni ºi nedreptãþi ºi un spirit neclintit al
dreptãþii. Îºi apãra cu mult curaj punctul de vedere
ºi nu ceda uºor atunci când ºtia cã are dreptate.
Mi-aduc aminte cã de multe ori când mergeam
împreunã la cinematograf, ori la câte o bere, dacã
observa cã ceva nu-i în regulã, ne punea sã scriem
în condica de reclamaþii, considerând cã lucrurile
se vor îndrepta în acest mod.

Avea un umor subtil, povestea întâmplãri
interesante din armatã, de la canal ºi cu multã
spontaneitate dãdea replici pe care multã vreme
nu le uitai. Era un deliciu sã asiºti la convorbirile
sale cu Ilie Vâlceanu, olteanul isteþ, dar puþin
naiv, care se minuna din orice, nu se sfia sã spunã
ºi cele mai intime gânduri, dar nici nu se lãsa
uºor pãcãlit, despicând firul în patru, pânã se

lãmurea complet asupra unei probleme cu care
Guriþã încerca sã-l încurce. Având mai multã
experienþã de viaþã, Guriþã ne-a învãþat sã fim
ordonaþi, serioºi, sã ne vedem de carte ºi sã nu
ne amestecãm în lucruri care nu ne privesc. În
anul doi de facultate, de exemplu, nu ne-a dat
voie sã participãm la bãtaia cu apã care izbucnise
în cãmin ºi care a avut drept consecinþã
exmatricularea mai multor studenþi, cãci era dupã
revoluþia din Ungaria ºi orice eveniment mai
zgomotos se taxa ca atare.

„Unchiul” Guriþã a trecut prin numeroase
privaþiuni ºi necazuri în timpul facultãþii, din
cauza blazonului sãu de „fiu de chiaburi”. În 1958
când s-au organizat celebrele adunãri studenþeºti
pentru demascarea unor studenþi ºi cadre
didactice care nu se încadrau în linia politicã a
partidului, la ºedinþa desfãºuratã la sala sportu-
rilor „Dinamo”, un coleg de-al nostru, care se
afla în prezidiu, l-a criticat pe Guriþã cã nu
participã la acþiunile de muncã patrioticã, iar ca
„fiu de chiaburi” este un exemplu negativ pentru
studenþi. Noroc cã nimeni nu a mai susþinut
pãrerea colegului nostru ºi fiindcã nu fusese
cuprins nici în raportul prezentat, nu a fost supus
la vot pentru exmatriculare. La acea ºedinþã, doi
colegi de-ai mei brãileni au fost exmatriculaþi:
Costin Mircea Ionel ºi Drãgulin Ichim, din mo-
tive de origine socialã. Dupã aceastã nefericitã
întâmplare, Guriþã ne organiza toate ieºirile
noastre la muncã patrioticã, angaja cu ºefii de
ºantier acþiunile ºi obþinea întotdeauna cel puþin
dublul orelor lucrate. Aºa am participat la
ºantierul de la Sala Palatului, la blocul de la
Romarta Copiilor, la alimentarea cu apã de la
Arcuda ºi alte lucrãri de muncã patrioticã, pentru
cã trebuia sã realizãm anual peste 100 de ore.

La terminarea facultãþii Guriþã m-a convins
sã merg cu el la IMUM Medgidia, întreprindere
construitã special pentru canal. El s-a dus acolo
înainte cu douã luni faþã de mine, care am mai
fãcut armata la Topraisar. M-a aºteptat în garã la
Medgidia (ca Tanþa pe Costel – în celebra schiþã
umoristicã a lui Ion Bãieºu, interpretatã cu atât



Foaie de suflet lunarå a Asocia¡iei „Promo¡ia ’61 MECANICÅ“ 15

umor de Coca Andronescu ºi Octavian Cotescu la
TVR), m-a condus la director ºi m-a prezentat cu
multe laude. Am fost repartiza¡i amândoi la
sectorul de prelucrãri mecanice ºi o perioadã am
locuit împreunã în aceeaºi camerã, la ºcoala
profesionalã a întreprinderii. Tot la IMUM mai
lucra ºi colegul nostru Gheorghe Buciu. Vasile
Guriþã era un inginer bun, atât ca teoretician cât ºi
ca practician. În cadrul sectorului a introdus câteva
tehnologii ºi a creat câteva scule ºi dispozitive
unicat la vremea aceea. Astfel, a pus în funcþiune
niºte strunguri de copiat cu comandã numericã ºi
a introdus prelucrarea unor arbori de la cutia de
viteze a excavatoarelor, a fãcut un dispozitiv de
prelucrare simultanã a zalelor de lanþ de ºenilã pe
strungul carusel; a introdus cãlirea prin curenþi de
înaltã frecvenþã (CIF) a bolþurilor de ºenilã; a
proiectat ºi realizat o frezã pentru caneluri speciale
la un ax de excavator ºi alta pentru nuca unui ax
cardanic. A avut o bogatã activitate de inovator,
astfel cã, în scurt timp, a fost mutat sã lucreze la
serviciul tehnologic al întreprinderii.

Nu a promovat în funcþii de conducere
deoarece piatra de moarã moºtenitã de la pãrinþi
acþiona în continuare ºi în producþie.

În anul 1964, Vasile
Guriþã s-a cãsãtorit cu o
economistã ºi a primit
apartament în Constanþa,
fãcând naveta cu
autobuzul întreprinderii.
ªtiam atunci cã nu va
mai sta multã vreme la
IMUM. De fapt, nici eu
nu aveam sã mai fiu coleg
cu Vasile, deoarece
intrasem în activitãþi
politice, mai întâi la
UTC ºi apoi la PCR,
astfel cã în 1966 am
devenit „lucrãtor cu
muncã politicã” la
comitetul raional de
partid Medgidia.

Într-adevãr, ºi Guriþã s-a transferat la
Constanþa, unde a lucrat la IRTA, la un ºantier
de irigaþii (acolo lucra ºi soþia sa) ºi apoi la
întreprinderea localã Energia. Dupã revoluþie,
când blazonul de „fiu de chiaburi” s-a transformat
din defect în merit, a reuºit sã promoveze în
funcþie, ajungând director comercial la
întreprinderea la care lucra. A primit chiar ºi o
pensie pentru anii de muncã forþatã la canal.
Târzie consolare.

Din cãsãtoria sa cu Elena Guriþã au rezultat
doi copii, un bãiat ºi o fatã, copii cuminþi,
inteligenþi ºi studioºi. Bãiatul, Cristi, nãscut în
1966 este matematician. A fãcut un doctorat la
Philadelphia ºi lucreazã din 1996 în SUA. Nu
este cãsãtorit. Fata, Luminiþa Carmen, nãscutã
în 1970 a studiat la Universitate franceza-italiana
ºi în particular japoneza. A obþinut o bursã în
Japonia pentru masterat ºi doctorat. Este
cãsãtoritã cu un român ºi locuieºte în Canada.
Are un copil de 1 an, pe care Vasile nu a apucat
sã îl vadã. Soþia lui Guriþã, Elena are 72 de ani ºi
locuieºte singurã în Constanþa.

(de la stânga la dreapta: Vasile Gheorghe, Gheorghe Calea,

Vasile Guri¡å, Ilie Vlåsceanu, în 1991, la agapa de 30 de ani)
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... pentru cine-i nåscut în aprilie:

Stan Bone: 1 aprilie
Marin Florea: 11 aprilie
ªerban Derlogea: 13 aprilie
Florin Grosu: 13 aprilie
Florian Drågånescu: 15 aprilie
Lucian Georgescu: 15 aprilie
Rodica Pop Florea: 18 aprilie
Dan Bolintineanu: 19 aprilie
Constantin Chiri¡oiu: 19 aprilie

ImImImImImpopopopoporrrrrtttttantantantantant

rrrrrepeepeepeepeepetttttitititititio eio eio eio eio es ms ms ms ms matatatatater ser ser ser ser stttttudioudioudioudioudiorrrrrumumumumum

Legisla¡ia actualå (Ordinul Ministrului
Finan¡elor Publice nr. 2017/2006 publicat în
Monitorul Oficial nr. 56/20.01.2006) permite ca
2% din impozitele pe venit anuale, plåtite de noi,
så fie direc¡ionate la cererea fiecåruia, cåtre o
Funda¡ie sau Asocia¡ie non-profit.  Fire¿te cå, la
acestå datå, se pune problema impozitului pentru
anul 2005, cota urmând a fi primitå în contul
nostru abia în anul 2007. Dar, vorba dictonului:
mai bine mai târziu, decât niciodatå.

Cu aceste foduri vom putea organiza întâlniri
¿i excursii, vom putea edita în continuare revista
etc.

Ca så putem folosi aceste prevederi în favoa-
rea asocia¡iei noastre, fiecare dintre aceia dintre
noi care mai preståm activitå¡i  remunerate – dar
¿i rudele sau prietenii no¿tri,  care acceptå så ne
facå acestå favoare – putem cere, completând
Formularul 230, ca 2% din impozitele anuale
så intre în contul:
Asocia¡ia “PROMOºIA ‘61 MECANICÅ”

codul fiscal 14353509
contul RO75 BRMA 0730 0738 7410 0000
Banca Româneascå Sucursala Mo¿ilor
Termenul de depunere a formularului (care

poate fi trimis ¿i prin po¿tå), la Administra¡ia
Financiarå de care depinde¡i, este: 30 aprilie 2006
(dar este bine så nu a¿tepta¡i pânå atunci).

Adrese e_mail:
- revåzute ¿i adåugite -

Ion Argireanu:
jonar@internode.on.net

Rodica Delcescu ¿i Radu Mihalcea:
rodica 216@yahoo.com

Sorin Dinescu:
dinescu@telusplanet.net

Sotir Dodi:
sotirdodi2001@ad.com

Constantin Dumitru:
hotel_philoxenia@yahoo.com

Nae Enescu:
nae_enescu@yahoo.com

Hans Farsch:
hansgfar@netscape.net

Corina Firu¡å:
ed_alcor@yahoo.com

Marin Grådi¿teanu
iuliag@digi.ro

Radu Gruia:
radu.gruia@rdslink.ro

Ioil Oisie:
joeler@netvision.net.il

Florin Kessler
fkessler@saem.ro

Sergiu Lipcan:
v.lipcan@t-online.de

Emil Olaru:
eaolaru@earthlink.net

Zeno Pircea:
zaliam7@rdslink.ro

Victor Popescu
vpopescu.ro@gmail.com

Nicolae Suruceanu (Nicolas Sourou)
nsourou2003@yahoo.fr

Iosif Tempea
itempea@K.ro

ªeban Teodorescu
teofax321@yahoo.com

Artemie Vanca:
a.i.vanca@apropo.ro

A¿teptåm så ne comunica¡i ¿i alte adrese.
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