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         Aula L 022 / 9/23/2016, 11 am 

             Gaudeamus Igitur , la 

        55 de ANI de la ABSOLVIRE 

        ( CTRL+Click to Folow Link) 

https://www.youtube.com/watch?v=4pOitHlghW0
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 …25 octombrie 2016, la Inter-Macedonia ! Sâc ! On reviens toujours a 

son recents amours ! Într-adevăr, lucrările – necesare – de renovare-

reamenajare ale localului au durat peste aşteptările proprietarilor săi – 

peste un an ! Timp în care noi ne-am plimbat prin parcuri. Mă rog, n-aş 

putea spune că a apărut veun impediment… Dar s-a terminat şi, 

argumentat de accesabilitatea oferită de transportul în comun pentru 

locaţie, care l-a determinat pe Boss, ( locuieşte la mare distanţă- o 

staţie, ha,ha,ha) să decidă revenirea. Eu, care sunt “sudist” convins, 

aciuat la cca. 2 Km de extremitatea sudică a bvd. Obregia, sunt foarte 

impresionat de cei 20 şi ceva de Km, trafic urban, pe care trebuie să-i 

parcurg în fiecare marţi de sfîrşit de lună… ce contează, noi să fim 

sănătoşi….! 

     Dar să trecem la ale noastre. Atraşi – probabil şi de formaţia de 

muzicanţi profesionişti – a localului, de fapt vechi cunoştiinţe ale 

“dansatorilor” , fanii evenimentului s-au prezentat, la ora anunţată, 

înfruntând cu stoicism traseele şi capriciile mijloacelor RATB şi ale 

Metroului. Asta este o chestie de toată isprava, dacă ţinem seama de 

“vechimea” noastră ! Odată ajunşi, totul a reintrat în normal : 

revederea cu amicii, gruparea pe afinităţi şi preferinţe, schimbul 

reciproc de banalităţi de tipul “ce-ai mai făcut ?” pe unde aţi mai fost?  

ce-aţi mai văzut ?” etc. , atât de simplu, dar teribil de plăcut, când 

sporovăieşti cu cine-ţi place, face timpul să sboare ! bineînţeles, în 

favoarea personalului de servire, care, dracu ştie de ce, a adus 

comenzile tuturor după 2 ore de aşteptare !!!!???? 

     Un mic eveniment, care trebuie musai evidenţiat, este reapariţia, 

fără surle şi tobe, a familiei Vanca ! Bine aţi revenit, supărăcioşilor ! 

“Totu-i bine când se termină cu bine” Nu-i aşa ? Ba aşa-i ! 

     De asemenea, trebuie să menţionez un aspect , rămas mai puţin 

observat dela desfăşurarea întâlnirii aniversare din septembrie, când, 

datorită unei mici scăpări organizatorice, nu s-a asigurat materialul foto 
al desfăşurării propriuzise a evenimentului, în aula L022.  

Doamna Nicoleta Dumitru şi Maria Dumitru, fiica dânsei, au avut 

amabilitatea să ne pună la dispoziţie propriul material, astfel încât, la 

ora apariţiei acestei ediţii, să vă putem oferii imagini din timpul 

desfăşurării evenimentului.  

 

      În acesta ordine de idei, coperta II şi coperta IV ale acestui nr. vă 

prezintă imagini de ansamblu, reproduse color, de la începutul şi din 

timpul întâlnirii. În premieră, pe pag. 2 (coperta II) este inserat un 

hiper-link către un grupaj de video-clipuri you-tube, unde puteţi vedea 

şi asculta un cor bărbătesc interpretând Gaudemus Igitur, urmat de un 

film splendid cu un concert al unei orchestre simfonice în ţinută de 

stradă, prezentat într-o piaţă publică.  Vizionare plăcută ! 

       

Au participat : 

 Sile ALEŞINCU, Adelina şi Stănel BONE, Silvia DUMITRESCU, 

Coca şi Constantin DUMITRU, Mihaela TIHAN şi Nae 

ENESCU, Gabi şi Vali GHEORGHE, Ileana şi Radu GRUIA, 

Rodica NICOLESCU,Nina OLARU, Adrian POPA, Luci şi Ionel 

STĂNESCU, Ana şi Mirel VANCA şi Mircea ZAINEA (20) 

 

              

 

  Legenda foto coperta 1: 

Mihaela Tihan, Nae Enescu, Sile Aleşincu, Ileana Gruia, Vali şi Gabi 

Gheorghe, Coca Dumitru, Adrian Popa, Constantin Dumitru, Silvia 

Dumitrescu, Ani şi Mirel Vanca, Luci şi Ionel Stănescu

Marţi...

. Sursa: MECANICII’61, An 12, # 124, noembrie 2016 EE      Radu GRUIA 
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Autorul cărţii Mioriţa. Izvorul nemuririi, Victor Ravini, azi cetăţean suedez, născut oltean din Caracl, ne-a 

tot povestit întâmplări – mai vesele, mai triste – corespondând cu editura în timp ce pregăteam împreună 

pentru tipar, cartea menţionată mai sus. 

După o colaborare ce durează de câteva luni de zile, pentru editarea dar şi pentru difuzarea cărţii, s-au 

strâns uşor cinci sute de pagini de memorii, deosbit de interesante, în care VR îşi face, propriu zis, 

autobiografia. Dar nu una scrisă metodic, ci aşa cum zboară gândul, când amintiri de azi, când de ieri. 

Editura, după îndelungate insistenţe, a reuşit să-l convingă pe autor să fie de acord, ca din această 

corespondenţă, să alegem acele texte care merită să fie tipărite. Astfel, vom realiza împreună o altă carte. 

Vor fi pagini de istorie, de critică literară, fragmente din cărţile tipărite, pagini de suflet, uneori pline de 

amărăciune şi revoltă şi mai ales, vor căpăta viaţă, întâmplări care stârnesc bună dispoziţie.  

În premieră, vă divulgăm acest secret: cartea se va numi Barca veselă. Românie dulce copilărie.  

Aveţi mai mai jos, o mostră cu momente hazlii, care să vă convingă să aşteptaţi cartea, cu nerăbdare. 

                                                                                                                              C F 

        Îmi venise Moscviciul 1500, alb. Nea Nicu Mihail, celebrissimul scriitor caracalean Nicolae-

Paul Mihail, cică: hai să ne ducem la Caracal pe la cimitir, să vedem cine a mai murit! Ne-am dus şi 

cu un prieten vechi de-al lui, colonel la Academia Militară. Îl dăduseră afară din armată, fiindcă fata 

lui se măritase cu un belgian. Colonelul avea pe el sclipitoarea sa uniformă de paradă, cu chipiul şi 

simbolurile Academiei Militare. O păstrase, pentru că zicea că o plătise.... Acum, voia să conducă el 

Moskviciul meu, fiindcă el nu mai condusese decât Skoda. Treacă de la mine, dar eu nu stau în 

spate, în maşina mea ! Mai diplomat, nea Nicu Mihail a trecut el în spate, unde tocmai bine se putea 

lungi pe banchetă, că îl durea spatele, cum era el beteag şi îl pensionaseră din armată. 

 Colonelul, cu ochiul lui de militar, profesor la Academie, ne-a arătat o cârciumă într-un sat, 

unde desigur că revoluţionarii ... adică Bălcescu, Magheru şi încă alţii... au făcut un popas, pentru o 

ţuică mică, atunci, în 48, când se ştie că au călcat pe aceste meleaguri. 

- Hai să vedem şi noi ce or fi băut revoluţionarii la cârciuma aia istorică. Intrăm noi. Toţi mesenii  

înlemnesc cu paharul la gură şi se uită cu gurile căscate la noi. Nu mai văzuseră pe acolo, alt ofiţer 

în uniformă de paradă. Miliţianul de servicu, care se sprijinea de tejghea, şi-a schimbat paharul din 

mâna dreaptă în mâna stângă şi l-a salutat pe colonel, reglementar.  

 - Cum or putea ţărănimea şi clasa muncitoare să bea porcăria asta? zise colonelul, cu o 

strâmbătură de connaisseur. Hai să vedem ce se bea în cârciuma din satul următor, şi aia tot 

cârciumă istorică...  Şi tot aşa din sat în sat, din cârciumă în cârciumă, din porcărie în porcărie. 

 Abia aşteptam să scape colonelul din mână cheile de la maşina mea şi, în cele din urmă, i  

le-am cerut. El nu şi nu, că nu e beat, că el ţine volanul şi după ce va mai bea încă pe atât. Ne 

urcăm noi în maşină şi, până să bage cheia în contact, vine miliţianul respectiv, clătinându-se 

regulamentar.  

 - Actele la control! Colonelul, curajos ca un vajnic militar ce era:  

          - Nu e maşina mea, e maşina dumnealui, zice el şi mă arată cu degetul. Miliţianul:  

 - Dar dumneata cine eşti? şi se apleacă să mă vadă prin fereastra deschisă, că se cam 

întunecase. Atunci, Nea Nicu de pe bancheta din spate, unde abia se lungise, se ridică şi, cu o 

inspiraţie fulgerătoare ca briciul, îi zice miliţianului:  

 - Cum îl întrebi dumneata cine e, când vezi că are şofer colonel? Miliţianul s-a tras brusc 

înapoi, a salutat reglementar, a făcut un gest cum şi-ar cere iertare şi s-a întors în cârciumă. 

Barca veselă 
Sursa: MECANICII’61, An 12, # 124, noembrie 2016 EE                                    Corina FIRUŢĂ 



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

 

                * 

Barbu m-a întrebat cum era pe şantierele Vulcanului din Germania. Care erau dificultăţile. I-am 

spus că instalaţiile noastre erau bune, nemţii erau mulţumiţi, că produceau 114 decibeli sau chiar 

mai mult, în loc de maximum 106 sau 108, cât ar fi fost acceptabil, sau nu mai ştiu cât, fiindcã nu-mi 
mai amintesc dupã atâţia ani. Şi mereu ne certam cu nemţii asupra acestor cifre, deoarece 

măsurătorile lor nu corespundeau cu măsurătorile noastre, din cauză că aparatele nemţilor erau 

proaste, nu ca ale noastre! Barbu, ce o fi priceput el din asta, a zis mâhnit că noi, ţara noastră 

adică, nici măcar decibeli nu mai eram în stare să producem! Iar dacă Vulcanul nu era în stare să 

producã decibeli, atunci cine să-i mai producã?! N-am zis nimic. Am rămas cu lingura de ciorbă în 

mână şi nici n-am mai vrut să mânânc.(Notă: Da, e vorba chiar de renumitul scriitor Eugen Barbu) 

              * 

Mă duc la bibliotecă să restitui volumele. Două pungi mari, 

solide, de la supermarket, încărcate să se rupă. Urc eu 

dealul, greu la deal cu boii mici. Când să intru, covorul roşu 

desfăşurat, lat cât autostrada. Murdărit de toţi care intrau, 

că ninsese şi acum era leoarcă. Ce şef de stat să fi venit, că 

nu văzusem nimic în ziarul gratuit, care se găseşte prin 

tramvaie. Bush nu mai fusese de mult la noi. Atunci cine? Mă 

duc la unul din ghişee şi pun pungile pe masa unuia, una câte 

una, că îmi rupseseră mâinile din umăr. Ãla nici n-a ridicat 

ochii la mine, că moşmondea ceva cu creionul. Ca suedez, 

ar fi trebuit să mă întâmpine cu zâmbetul profesional pe buze şi să ne salutăm civilizat, ca la 

Caracal. Cum să-l pedepsesc eu pe ăsta?! Zic, lăsându-mă în voce de parcă eram Şaliapin:  

- De unde aţi ştiut cã am să vin eu astãzi şi mi-aţi pus covorul roşu? Asta l-a curentat. A ridicat 

speriat ochii la mine, apoi mi-a recunoscut mutra, fiindcă eram clientul permanent al bibliotecii, şi a 

izbucnit în râs, de se uitau colegii lui de la celelalte ghişee, ce-l apucase.  

 - Nu, zice el când s-a mai liniştit. A fost regina în vizită la noi.  

Nu m-am lãsat:   

 -Şi cum de nu s-a dus sã împrumute cărţi de la biblioteca regală? (Aşa se numeşte bibliteca 

naţională din Stockholm) Nu-i era mai aproape? I-a expirat permisul de bibliotecă sau i l-au anulat? 

Sau colegii voştri de acolo sunt antimonarhişti?  

Bietul de el, a îngheţat. O fi crezut că eram agent provocator de la SÄPO (poliţia pentru siguranţa 

statului). Şi-a bãgat capul între umeri şi a început să ia volumele unul câte unul, să le dezactiveze. 

Când s-a dezmeticit că erau volume de Marx, a înţeles că nu puteam să fiu de la poliţie, ci şi mai 

rău, vreun marxist. S-a uitat la mine cu fricã şi nu 

ştia pe unde să mai scoată cămaşa. Aşaaa. Vin 

peste o lunã, ca sã restitui cealaltã tranşã de 

cãrţi. Doar vedeţi ce bibliografie avem la Mioriţa. 

Pentru fiecare carte din bibliografie, puneţi la 

socotealã un braţ de alte cãrţi, din care nu am 

mai avut loc sã citez nimic. Bibliotecarul ãla nu 

mai era la ghişeu, cã aşa e munca lor, prin rotaţie, 

ci trecea pe partea cealaltã a sãlii, cu propriul lui 

braţ de cãrţi. Ni s-au întâlnit privirile şi am pufnit 

amândoi în râs. Dar el a râs şi mai tare, de i-au cãzut câteva cãrţiO datã, ne grãbeam pe jos la 

ambasada din Berlin, cã ne aştepta consulul şi eram în întârziere. Aveam harta cu mine şi mã 

certam cu inginerul, cã suntem aici în intersecţia asta, ba nu, cã suntem în ailaltã. Eram singurul 

care nu mâncasem nimic de ieri. Nu avusesem timp, de câte traduceri fãceam, nu bãusem nici apã. 

Apa de la robinet nu era bunã nici sã ne spãlãm pe cap, cã ne cãdea pãrul cât clor avea în ea, puţea 
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de abia ne puteam spãla pe mâini, dar cu fricã, sã nu ne cadã unghiile. Ne spãlam pe cap cu bere. 

Bere cu gãlbenuş de ou, bãtut cu furculiţa într-un pahar, e cel mai bun şampon de pe lume. Şeful ne 

grãbea, eu cu compasul mai scurt, gâfâiam. Trecem noi pe lângã o tarabã cu zarzavaturi, pun din 

fugã pe tarabã ceva mãrci şi plec cu o conopidã. Zarzavagiul neamţ, gata sã mã înhaţe, dar, când a 
vãzut cât îi lãsasem, a strigat dupã mine, sã mai trec pe la el şi mâine. Rupeam din conopidã, cã nu 

mai puteam de foame şi de sete. Relu, şeful, era cel care mã angajase, chiar din clipa când a venit la 

nuntã. “Bine, atunci te iau cu mine translator, cã plec la Schwerin”. Relu, deci:  

- Ce faci bã, eşti iepure? Mi-a dat chiar el ideea ce sã-i rãspund:  

- Face bine la potenţã, cã de-aia se prãsesc iepurii aşa temeinic, fiindcã mãnâncã, cum mã vezi, 

conopidã.  

- Pãi nefiartã?  

- Nefiartã, crudã, cã e cu vitamina C de la conopidã.  

- Da? zice Relu. Şi ne-a întors pe toţi din drum sã cumpere conopidã.  Unii se cam uitau la mine cu 

îndoialã, alţii abia se abţineau sã nu râdã şi, ca sã-i facã şefului hatârul, au cumpãrat şi ei o conopidã, 

în comun. Pe drum, Relu îmbuca din conopidã cu poftã, alţii o scuipau şi se uitau unde s-o arunce. 

A doua zi la şantier, Relu intrã în baracã val vârtej, furios şi trânteşte uşa:  

 - De ce m-ai minţit, mã?  

 - Eu? Când am minţit eu vreodatã?  

 - Cu conopida. M-ai minþit. 

 - Cine ţi-a spus cã te-am minţit?  

 - Nevastã-mea.  

Muncitorii au izbucnit în râs. 

                            * 

La facultate le-am fãcut profesorilor alte alea. Ori le puneam întrebãri dificile, la care nu puteau 

rãspunde, ori le dãdeam replici usturãtoare, ori îmi bãteam joc de ei în alt fel. Dar nu tuturor le 

fãceam aşa, ci numai celor pe care îi prindeam pe picior greşit. (…) 

 Altuia, Telebeul, i-am fãcut-o altfel. Ne ţine el un curs despre Dante. Dante era pasiunea 

mea. Tradusesem aproape tot Infernul, altfel decât Coşbuc sau Marcu, cu respect pentru fiecare 

cuvânt, nu cu rimã şi ritm. Când a apãrut traducerea fãcutã de Eta Boeriu, sau parcã aşa ceva,  

m-am lãsat pãgubaş. Dacã o asemenea traducere se putuse tipãri şi ziceau cã era bunã, mai bine îmi 

schimb meseria şi mã fac pãdurar.    

Scrie Telebeul cu creta pe tablã o listã de personaje feminine în Divina Comedie şi pe listã erau 

Beatrice (a noastrã din Mioriţa), Francesca da Rimini şi Farinata degli Uberti. Nu mi-a venit sã-mi 

cred ochilor. Cum Farinata degli Uberti, femeie?! Toţi colegii mei iau notiţe, iar eu mã aplec spre 

câţiva şi le spun: Farinata degli Uberti nu e femeie, e condotier, un rãzboinic vestit, care a fãcut 

istorie. Colegii transmit asta unii altora, la ureche, şi careva mă îndeamnă sã ridic mâna şi sã 

obiectez. Am ridicat mâna şi am dat amãnunte despre Farinata degli Uberti cã, vezi doamne, ce 

femeie importantã era în Florenþa, şi cine era bãrbatul ei, şi cine fuseserã amanţii ei, chiar şi papa 

Bonifaciu al VIII-lea. Spuneam numai aiureli, gargarã cum îmi venea la gurã. Şi mã abþineam sã nu 

mã dau de gol şi sã nu încep sã râd, de ce tâmpenii spuneam. Telebeul încuviinţa din cap, în mod 

admirativ şi mã încuraja sã vorbesc, rãsuflând uşurat cã scãpa de a se mai uita la ceas, cum sã-i 

treacã timpul mai repede. Iar colegii mei se uitau la mine şi nu mai ştiau ce sã creadã.                                                                                                                                              
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Ray Kurzweil este un inventator, futurolog şi specialist în inteligenţă artificială renumit atât pentru 

invenţiile sale, cât şi pentru numeroasele previziuni pe care le-a făcut în ultimele decenii şi care sau 

adeverit. Kurzweil a inventat numeroase tehnologii, cum ar fi scannerul de tip flatbed, tehnologii 

OCR, sisteme de citire a textelor şi de recunoaştere vocală. Printre predicţiile sale se numără faptul 

că Internetul va juca un rol central în viaţa oamenilor (lucru pe care îl susţinea în anii ‘80, când 

Internetul era o reţea cunoscută de puţini oameni), că oamenii vor fi învinşi la şah de computere (cu 

opt ani înainte ca Garry Kasparov să piardă în faţa lui Deep Blue) şi că Uniunea Sovietică se va 

prăbuşi. Astăzi, Kurzweil lucrează pentru Google în rolul de „Director of Engineering”, astfel că el 

nu se mai limitează doar la a prezice viitorul, ci joacă un rol activ în modelarea sa. Printre proiectele 

pe care le desfăşoară inventatorul în cadrul Google se numără şi motorul de căutare al viitorului, 

care va fi capabil să răspundă la întrebări complexe, să înţeleagă informaţii conţinute în 

documentele pe care le găseşte şi chiar să identifice informaţii care ar putea fi utile oamenilor. 
 

 

 

      

 

 

         Aula L 022 / 9/23/2016, 11 

am 

             Gaudeamus Igitur, 

la 

        55 de ANI de la 

ABSOLVIRE 

Sursa: INTERNET, An 12, #124, noembrie 2016 EE,                                    Ray KURZWEIL 

Previziuni Tehnice 

https://www.youtube.com/watch?v=4pOitHlghW0
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- Auzi, tu ai vreun scriitor preferat? 

- Da, este iubitul meu. 

- Si ce scrie? 

- Cecuri! 

 

Azi-noapte, nevasta-mea a avut un cosmar si 

a tipat in somn. Din reflex, m-am sculat 

repede, am spalat vasele, am dus gunoiul si 

am dat cu aspiratorul... 

 

Cred că sufăr de insuficiență cardiacă, pentru 

că tot timpul răman fără bani pe card. 

 

Îmi place modul în care acest suc de 

portocale adaugă vitamine şi calciu pentru 

vodca mea. 

 

Naufragiaza un vapor. Un pasager se apropie 

inot de capitan si-l intreaba: 

- Capitane, cat e de inotat pana la pamantul 

cel mai apropiat? 

- Trei kilometri. 

- In ce directie? 
- In jos...! 

  

Electricianul spitalului intra la Reanimare si le 

spune bolnavilor cu masca de oxigen pe fata: 

- Baieti, luati o gura mare de aer, ca tre' sa 

schimb niste sigurante...! 

 

- Ospatar, in localul vostru ma simt ca acasa. 

- Va place atat de mult la noi? 

- Da'de unde! Nici acasa nu ma baga nimeni 

in seama. 

 

-Intr-un magazin intra un negru cu un papagal 

imens, colorat viu, pe umar. Vanzatoarea 

exclama uimita: 

- Vai, ce frumos este! De unde il ai? 

- Din Africa, raspunde repede papagalul. 

 

-Proverb canibal: Toti oamenii sunt la fel de 

buni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Si barbatul casatorit poate fi fericit, totul e 

sa nu afle sotia! 

 

- In jungla totul e comestibil.Si eu, si tu... 

  

 - Astazi am incercat sa evit vodca, dar e cu 

40% mai tare decat mine...! 

 

- De unde vii la ora asta? 

- Dar ce cauta barbatul asta in patul nostru? 

- Nu schimba subiectul! De unde vii la ora 

asta? 

 

   Culmea adolescentului rebel: sa locuiesti 

singur si sa fugi de acasa! 

  

  Nu faceti aceeasi greseala de doua ori, sunt 
atat de multe greseli noi de facut! 

 

- Gandeste-te, draga, zece ani si nici o cearta! 

- Stiu, las ticalos ce esti! 

 

-Deoarece Dumnezeu nu reuseste sa 

urmareasca totul, a creat babele si bancile din 

fata blocului. 

 

-Unde credeti ca se roaga oamenii cu 

adevarat la Dumnezeu: intr-o biserica sau 

intr-un avion cu un motor in flacari? 

  

-Isteria e o boala vicleana; o contacteaza 

femeia, dar moare de ea barbatul. 

 

-Nu lua viata prea in serios! Oricum, nu scapi 

teafar din ea. 

 

-Exista doua feluri de oameni. Unul spune 

mereu ce gandeste. Celalalt are prieteni. 

 

-Daca o femeie vrea sa invete sofatul, nu-i sta 

in cale! Daca nu-ti place cum conduce, dispari 

de pe trotuar! 

  

-Fa jogging, sa mori mai sanatos. 

 Bancuri... 
Sursa: MECANICII’61, An 12, # 124, noembrie 2016 EE                                            INTERNET 
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Marţi…. 
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Barca veselă 

Firuţă Corina………………...pag. 7 

 

 
Previziuni tehnice 

Ray Kurzweil………………  pag.10 
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La mulţi ani! 
CELOR NĂSCUŢI ÎN DECEMBRIE 
 

Emil DUMITRESCU 
01/1938 
Corina FIRUŢĂ 
10/1939 
Florin KESSLER 

16/1938 
Dumitru MIREA 
21/1938 
Stoian PETRESCU 
22/1939 

Sotir DODI 
28/1939 
Constantin PRICĂ 
29/1934 
Titus BORLAN 
30/1938 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Cuprins 
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