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Apare în fiecare ultimå joi a lunii

ªi a fost … Agapa de 45 de ani.

Adrian POPA

Dupå mul¡i dintre colegi, dacå au fost sinceri în declara¡iile
post-eveniment, întâlnirea prilejuitå de sårbåtorirea a 45 de ani
de la terminarea facultå¡ii a fost un adevårat succes. Atunci, så ne
fie de bine!
În egalå måsurå, aceia¿i colegi recuno¿teau aportul
mensualului nostru, “revista de suflet, MECANICII ‘61” la
aceastå reu¿itå. Numårul mare de participan¡i – nu pe måsura
dorin¡ei noastre, a organizatorilor – a inclus în acest an
stranieri din Canada, Fran¡a, Germania, Israel, Statele Unite.
Tot cu ajutorul revistei, am reu¿it så identificåm colegi pierdu¡i
în lume ¿i så ne reîntregim familia (speråm într-o completå
informa¡ie despre to¡i colegii) : Ermil (Puiu) Våleanu, cu care
ne-am întâlnit într-un grup restrâns la SELECT, pentru a-l
introduce în atmosfera întâlnirilor noastre lunare , Vasile Stein,
Lucicå Glasberg.
Cu ocazia tipåririi volumului complementar al Monografiei
Promo¡iei ’61 Mecanicå, am descoperit veleitari ai condeiului,
capabili så scrie romane fluviu, pentru care garantåm cå pot
intra în rândul memoriali¿tilor. A fost un efort colectiv: am
fåcut dovada cå se poate !
Iatå de ce în Postfa¡a acestui al doilea volum, fåceam un
apel cålduros cåtre to¡i colegii så a¿tearnå pe hârtie amintiri
autobiografice (dacå-s legate de profesori, de colegi - cu atât
mai bine), despre evenimentele tråite în facultate (exemplu:
¿edin¡ele de “atitudine muncitoreascå” pentru trimiterea unor
colegi în produc¡ie). Nu amâna¡i momentul faptei: scrie¡i ¿i
trimite¡i-ne imediat spre publicare în revista noastrå. Aceasta
ne va facilita alcåtuirea unei monografii integrale, pentru care
existå douå inten¡ii: editarea ei în condi¡ii de lansare pe pia¡å
(în librårii), deci ne-am hotårât så “ie¿im în lume” ¿i publicarea
ei înainte de 2011, adicå înainte de marea lansare ce va avea
loc cu prilejul Agapei semicentenare .
La treabå ! Pune¡i mâna pe condei !
Noi a¿teptåm cu drag (capod)operele voastre.
A¿a så ne ajute Dumnezeu!
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“Adunatura” de mecanici
AGAPA DE NEUITAT
Corina Firu¡å
Fotoreporteri: Nae Enescu, Emilian Hitzig, Ioil
Oshia, Emil Olaru, Radu Mihalcea

Vineri 15 septembrie 2006, a avut loc în
amfiteatrul LA din Polizu, întâlnirea absolven¡ilor
promo¡iei 1961 a Facultå¡ii de Mecanicå din
Institutul Politehnic Bucure¿ti.
Am scris atât de oficial primul paragraf al
acestui articol, pentru cå a¿a am sim¡it nevoia m-a cuprins deodatå o emo¡ie asemånåtoare
aceleia din diminea¡a în care ne-am întâlnit.
Aleile din jurul clådirilor erau pline de schele,
de parcå o nouå erå avea så înceapå, la care eram
¿i noi martori, deocamdatå, urmând totu¿i ca
odatå pleca¡i, så fim exclu¿i definitiv. Acesta a
fost sentimentul cu care am intrat în amfiteatru
¿i de¿i m-am bucurat så må reîntâlnesc cu atâ¡ia
colegi, må domina o triste¡e “iremediabilå”.
Au råspuns “prezent” la strigarea catalogului:
Albu Florica, Albu Pompiliu, Bone Stan, Borlan
Titus, Buciu Gheorghe, Calea Gheorghe, Caragea
Gheorghe, Chiri¡oiu Constantin, Delcescu
Bårånescu Rodica, Derlogea ªtefan, Dinescu
Sorin, Dogaru Mihai Cucu, Drågånescu Florian,
Dumitrescu Emil, Dumitru Constantin,
Dumitrescu Sorescu Georgeta, Ene Marin,
Enescu Nicolae, Firu¡å Corina, Georgescu
Lucian, Gheorghe Vasile, Grådi¿teanu Marian,
Hitzig Emilian, Ilioaia Mircea, Iancu Ilie, Ioil
Oshia, Kessler Florin, Lipcan Sergiu, Marin
Constantin, Mândoiu Floricå, Mihalcea Radu,
Mihålcescu Dan, Miron Teodor, Moise Marin,
Negrea Vasile, Nicolescu Rodica, Olaru Emil,
Petrescu Stoian, Pop Valeriu, Popa Adrian,
Simescu Alexandru, Stånescu Ion, Stoian Radu,
Suruceanu Nicolae, ªtefånescu Dan, Teodorescu
ªerban, Vanca Artemiu, Vâlceanu Ilie,
Voiculescu Lucian ¿i sosit tocmai când ne
îmbarcam în autobuz, Zainea Mircea, care a¿a
credea el, cå întâlnirea începe la ora 13!
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Dupå cum pute¡i så-i numåra¡i sunt 50 la numår.
I-am scris cu italice pe cei veni¡i din stråinåtate,
cårora le mul¡umim în mod special pentru efortul
fåcut ca så fie printre noi.
Au participat ca invita¡i de onoare: profesorul
Voicu Tache, care luând cuvântul, ne-a povestit
din amintirile sale. A fost de asemenea prezentå
¿i secretara Asocia¡iei “Mecanicii Promo¡ia’61”,
Nina Olaru ¿i ca reprezentant al altor promo¡ii,
dar membru al Asocia¡iei, Victor Popescu.
¥ncerca¡i så-i recunoa¿te¡i pe to¡i ace¿tia, în
fotografiile de pe pagina alåturatå.
¥n timp ce ¿eful nostru de promo¡ie, Stoian
Petrescu, striga catalogul, se distribuiau revista
pe august-septembrie ¿i cartea albastå a
promo¡iei, vol.II. Datoritå redactorului Radu
Gruia ¿i a sponsorilor (numi¡i în carte), aceasta
a fost tipåritå la timp, cu toate greutå¡ile pe care
le-am întâmpinat pe parcurs.
De data asta, organizatorii n-au mai pregåtit
etichete cu numele noastre ¿i am avut ceva
dificultå¡i de recunoa¿tere, care s-au rezolvat
datoritå colantelor aduse de so¡ii Rodica Bårånescu
¿i Radu Mihalcea, pe care ni le-am pus în piept.
Tot ei ne-au oferit câte o agendå de buzunar pentru
anul 2007, a¿a încât, în fiecare zi din anul viitor,
deschizând agenda, ne vom tot aminti unii de al¡ii.
S-a påstrat un moment de reculegere în memoria
dascålilor ¿i colegilor care nu mai sunt printre noi.
Nu a mai fost timp pentru multe discu¡ii pentru
cå autobuzul pentru deplasarea la Eforie Nord
ne a¿tepta deja. S-a cålåtorit comod ¿i într-o
atmosferå caldå - la propriu ¿i la figurat. Era o
vreme superbå de toamnå încå îngânându-se cu
vara ¿i cu to¡ii aveam chef så pålåvrågim, så aflåm
amånunte despre familiile colegilor, despre hoby-uri
ca tineri pensionari ce ne aflåm (chiar dacå unii
dintre noi mai sunt încå “încadra¡i în câmpul
muncii”, sim¡im cu to¡ii un spirit de vacan¡å care
ne a¿teaptå în anii care vin!).
Am avut un pic de ghinion, autostrada Soarelui
era închiså pe o por¡iune ¿i am avut de ocolit,
drumul a durat ceva mai mult, dar cui i-a påsat?
Am agravat întârzierea cu o ciorbå de burtå
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degustatå undeva pe traseu - Adrian ¿tie unde,
cå el a oprit autobuzul!
Desigur, nu au plecat cu noi to¡i cei care au fost
prezen¡i în Polizu, în schimb au mai venit so¡i sau
so¡ii ale unora dintre noi, care sunt de mult integra¡i
în ac¡iunile noastre. Ne-a fåcut plåcere så råspundå
la invita¡ia noastrå pentru îtregul traseu,
octogenarul profesor Voicu Tache ¿i drept så vå
spun, nu a fost nimeni mai tânår ca domnia sa.
Adrian ne-a pregåtit brevete - pentru cei care
ating punctul Eforie Nord (alb negru dar text cu
sedile) ¿i pentru cei care ating ¿i Albena (color
dar fårå sedile). A¡i priceput poanta? NU...? Nici
nu-i nevoie, ¿tiu ei, cei care au fost acolo!
Am ajuns la hotelul Philoxenia din Eforie pe la
opt. Sala de mese era deja pregåtitå ca de revelion,
a¿a cå am intrat în dormitoare doar ca så ne
schimbåm. Am mâncat ¿i am dansat ca pe
vremuri. Doar cele peste trei sute de fotografii,
câteva publicate în revistå, altele pe CD-ul anexå,
råmân martore ale emula¡iei din seara aceea.

Calipso, ca deobicei a fost o gazdå fårå repro¿ s-a gândit din timp la toate, ca så nu ne putem
plânge de nimic! Iar Adrian a avut grijå ca vinul
så curgå ca din butoaie ¿i chiar dacå la tinere¡ea
noastrå ne mai numåråm paharele, sucul lui
Bachus s-a consumat din bel¿ug, ¿i alb ¿i negru!
De men¡ionat ¿i telefonul pe care l-a ob¡inut
Calipso cu mentorul anului nostru, aflat acum în
Australia. Au stat la coadå, så prindå câte un
cuvânt, to¡i ¡ucålarii: Calipso, Emil Olaru, Radu
Stoian, Corina ¿i în plus, Nae, corespondentul
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pe e_mail de fiecare zi al lui Ion Argireanu. A¡i
ghicit cå despre el era vorba?

To¡i, dar absolut to¡i petrecåre¡ii au fåcut ¿i câte
o plimbare, så salute marea la miez de noapte.
Dupå o noapte scurtå ¿i un mic dejun îmbel¿ugat,
am plecat pe la zece diminea¡a, spre Bulgaria.
Trecerea grani¡ei n-a fost cu peripe¡ii ¿i am avut
timp pentru o micå excursie spre Capul Caliacra.
Nu mai scriu nimic despre datele istorice pe care
le-am aflat acolo, pentru cå le-a men¡ionat Adrian,
în ultimele douå numere ale revistei. Am så scriu
doar ce minunat sclipeau valurile mårii lovindu-se
u¿or de stânci, ai fi stat så prive¿ti la infinit...
Påcat cå unora dintre noi le-a fost råu. Ce anume nu
le-a priit, a råmas un mister. Incidentul a fost uitat de
ei abia a doua zi, dupå o noapte de ceaiuri ¿i odihnå.
Ajun¿i la Albena, ne-am cazat în hotelul
Caliopa, în camere elegante, cu priveli¿te spre
mare - da, a meritat deplasarea! Am mâncat ¿i
am fåcut un tur de relaxare. O sta¡iune pe gustul
nostru, animatå încå de turi¿ti din ¡årile nordice,
cu restaurante în care se cânta muzicå romanticå,
cu alei pline de brazi båtrâni, blândå ¿i curatå.
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Seara a mai curs o damigeanå de vin negru.
A urmat o zi pe care toamna ne-a dåruit-o cu
generozitate - o zi lungå, ca så n-o uitåm niciodatå!
Am vizitat “palatul” de la Balcic, în care a fost
depuså pentru o vreme, inima reginei Maria. Ne-au
plåcut zidurile groase, turnurile albe, aleile

dacå veacul nostru a trecut pânå la urmå ¿i a
trebuit så plecåm spre caså, tot am råmas cu ceva,
în suflete, pe care îl vom påstra pentru totdeauna:
am fost împreunå la Eforie ¿i la Albena!
Am pornit spre Bucure¿ti cu muzicå de pe CDurile Rodicåi Niculescu, cu pove¿ti despre temple

umbroase ¿i bineîn¡eles, grådinile pline de trandafiri
¿i de cactu¿i, înflori¡i încå, pentru noi!
O dupå-amiazå pe malul mårii a mai oferit unora
plaje ¿i chiar baie în mare.

Baha’i spuse de Rodica Bårånescu, cu glume.
Am trecut din nou pe la hotelul Philoxenia
pentru o scurtå gustare... cu vin. Adrian så
tråiascå!
Din fericire, nu trebuie så ne gândim la o nouå
întâlnire tocmai peste cinci ani. Ne vom vedea în
fiecare ultimå joi din lunå ¿i Adrian ne pregåte¿te
o nouå excursie pentru vara viitoare!
Iar Bilan¡ul final... l-a fåcut Rodica Dinescu:
“Fiecare dintre noi înotåm în valurile
vijelioase ale vie¡ii, fiecare dintre noi ne îmbåtåm
cu succese sau ne înecam în amarul viselor neîmplinite. ªi tot fiecare dintre noi avem un col¡i¿or
în suflet pentru care, numai noi påstråm cheia
de acces, unde vorbim cu noi în¿ine, ne judecåm,
unde suntem cinsti¡i ¿i inocen¡i a¿a cum este un
prunc când este adus pe lume de mama lui.
Vå doresc tuturor ca în acest col¡i¿or så vå fie
lini¿te ¿i pace, iertare ¿i dragoste ¿i împåcare cu
tot ce ave¡i în jur.
Fie ca întâlnirea noastrå så se regåseascå în
acel col¡i¿or al bucuriei ¿i sinceritå¡ii!
Dumnezeu så ne aibå în pazå!”

Apoi, din nou o maså “pe alese” (gen bufet
suedez) la Slavianka ¿i o lungå plimbare de adio.
Grupurile se formau ad-hoc, dupå cum ne
întâlneam pe alei ¿i se schimbau în toiul
discu¡iilor când ne aminteam de ceva ce mai
trebuia povestit altcuiva. ªi din nou, vin, ca så
ne ude amintirile!
ªi uite a¿a au zburat orele! Dar ¿ti¡i bine cå
uneori, o orå de bucurie face cât un veac! ªi chiar
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Noi depre NOI
¥ntoarcerea unui “fiu risipitor”
Corina Firu¡å

Dupå ce, la multe
dintre
agapele
noastre, la strigarea
catalogului,
în
dreptul numelui
Ermil Våleanu era
scris “adreså necunoscutå”, Rodica
Nicolescu a gåsit - cu
totul întâmplåtor numårul lui de telefon din Canada ¿i l-a sunat. A
aflat cå Ermil sose¿te în România pe data de 15
septembrie, seara, deci prea tâziu ca så mai
participe la întâlnirea noastrå. Dar, dupå ce ne-am
reîntors din excursie, am luat legåtura cu el. Mai
întâi, Rodica i-a dat cartea promo¡iei ¿i i-a aråtat o
mul¡ime dintre fotografiile noastre, din care n-a
recunoscut mai pe nimeni. Apoi l-am invitat eu
la o discu¡ie, în urma cåreia îi pot face profilul
care urmeazå. Gruia l-a convocat la o
întâlnire la Select, cu câ¡iva dintre
colegi, pe care i-am putut anun¡a în mare
vitezå, respectiv Calipso cu so¡ia, Adrian
Popa, Radu Stoian, Gulie ¿i eu. Am aflat
cu aceastå ocazie cå nu numai Calipso a
fost prieten cu Ermil, dar ¿i so¡iile lor,
Coca ¿i Rodica, au fost bune amice.
Gulie ¿i Ermil au ie¿it în timpul facultå¡ii
la ski. Radu Stoian ¿i-l aminte¿te din
facultate, ca ¿i Ion Stånescu ¿i Bone care
au inten¡ionat ¿i ei så-l întâlneascå pe
Ermil. De ce totu¿i, el, care vine de douå
ori pe an în ¡arå, nu a cåutat pe nici unul
dintre noi, timp de atâ¡ia ani? Este
radioamator, are o mul¡ime de “indicative” cu care corespondeazå, are ¿i numår
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de e_mail ¿i paginå web, deci nu este un izolat.
O posibilå explica¡ie ar fi decep¡ia pe care a avut-o
cu unii români din Africa, din vremea când a
lucrat acolo. Da, a¡i citit bine, din Africa!
¥l avem pe Argireanu în Australia, pe Dan
Bolintineanu în America de Sud, în Nord - State
¿i Canada - o mul¡ime, în Asia îi consideråm pe
cei din Israel, Europa este “populatå” cu colegi
de-ai no¿tri, mai lipsea Africa! Doar acolo nu
cålcase unul de-al nostru. Iatå cå s-a rezolvat!
ªi acum, un scurt profil:
Ermil Våleanu a fost repartizat, la terminarea
facultå¡ii, la Uzinele Grivi¡a ¿i a lucrat acolo, la
centrala termicå.
¥n anul 1974 a plecat în Zair, împreunå cu so¡ia
¿i fiica sa, trimis de statul român, dar plåtit de
Zair, ca profesor la un institut tehnic pentru
fabricarea de ma¿ini unelte. Dupå doi ani, ¿i-a
mai prelungit ¿ederea. Dar în 1978, când a primit
biletul de întoarcere în ¡arå, cu schimbarea
avionului la Bruxelles, a råmas în Belgia. A
a¿teptat un an ca så fie primit în Canada, împreunå
cu familia ¿i cu cå¡elul lor african, Bugi. A lucrat
aproape cinci ani la o companie de fabricare a
cimentului. ¥n 1983 a fost în Mexic iar în 1984 a
plecat iar în Africa, tot împreunå cu familia. De
data asta a lucrat în Burundi, în Bujumbura, ca
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profesor la o ¿coalå care pregåtea subingineri.
¥n 1987 s-a reîntors în Canada, pentru cå so¡ia
lui a început un tratament împotriva unei boli
necru¡åtoare. Totu¿i, ea ¿i-a revenit pentru o
vreme ¿i au plecat amândoi în Camerun, la Duala,
unde el era numit profesor. So¡ia lui a murit în 1991.
Ermil s-a reîntors în Canada în 1994. ¥n 1995
a plecat în Zair, ca ¿ef al unui garaj al ONU. Fiica
lui a råmas la Montreal, studiind microbiologie.
Ea s-a reîntâlnit cu fiul unui olandez, pe care l-a
cunoscut în copilårie în Africa ¿i s-au cåsåtorit.
Acum locuiesc la câteva stråzi distan¡å, în
Montreal. Dar, între timp, în 1997 ¿i 1998 Ermil a
mai lucrat în Africa, de data asta în Rwanda, ca
¿ef de proiect.
¥ntors definitiv în Canada, ¿i-a deschis o firmå
de consultan¡å în informaticå. Din 2005 este la
pensie, cålåtore¿te ¿i este pasionat de fotografie.
Dacå ve¡i consulta pagina lui de web, ve¡i putea
admira o mul¡ime de fotografii minunate:
www.securenet.net/member/evaleanu
Deci, Ermil vine în ¡arå de douå ori pe an, la
mama lui care locuie¿te într-un cåmin de båtrâni,
pentru cå, atunci când a cerut viza pentru Canada,
întrebatå fiind dacå mai are pe cineva în România,
ea a declarat sincer, cå nu mai are pe nimeni ¿i
canadienii nu i-au dat viza.
Speråm ca la primåvarå, så ne anun¡e când va
fi în ¡arå ¿i så participe la o întâlnire de-a noastrå.
¥ntlâlnirea de la Select a fost foarte scurtå,
pentru cå Ermil se gråbea; îl prinsese deja febra
întoarcerii în Canada. To¡i cei prezen¡i s-au
înghesuit så-l acapareze, cu nenumårate întrebåri.
Eu, care avusesem parte de o convorbire mai
lungå, i-am låsat pe båie¡i så stea de vorbå între
ei. Nu ¿tiu dacå el a sim¡it bucuria noastrå de a-l
revedea, dar noi am venit acolo cu inima încårcatå
de prietenie.
¥n încheiere, îl rugåm pe Ermil så-¿i scrie
singur o poveste detaliatå, pe care s-o cuprindem
în viitoarea noastrå carte.
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Revedere cu Ermil Våleanu
Radu Stoian

¥mi aduc aminte de Ermil Våleanu în mod
deosebit, din anul II de facultate, când a început
så se afi¿eze în lumea “mondenå”.
Colegå de an cu noi era ¿i Elena Lvov, o
ucrainiancå foarte drågu¡å, ceva mai mare ca
noi, având statutul de femeie divor¡atå. Cei
apropia¡i, îi spuneam Lena, diminutiv la care ea
¡inea mult.
Ucraina, pe vremea aceea, fåcea parte din
URSS, ca atare, Lena era poreclitå “rusoaica”.
La un moment dat, a început så devinå
evidentå rela¡ia dintre Ermil ¿i Lena - la cursuri
ståteau unul lângå altul, în pauze nu se
despår¡eau, iar la terminerea orelor plecau
împreunå.
¥n tinere¡e, Ermil Våleanu era un bårbat
frumos; anii, care au trecut ca un tåvålug peste
noi, nu l-au schimbat prea mult. Mi-a fost u¿or
så-l recunosc chiar dupå atâ¡ia ani, deoarece, în
afara faptului cå a luat câteva kilograme în plus,
iar pårul a început så-i albeascå, este acela¿i
coleg non¿alant ¿i zâmbitor.
Revin la legåtura lui Puiu, cum îl alintau
prietenii, cu Lena, care s-a transformat într-o
prietenie de lungå duratå. Pe Lena am pierdut-o
dupå anul II, când exigentul profesor de
matematici speciale, care a fost Ionescu Bujor,
nu i-a dat nota de trecere. Am întâlnit-o peste ani,
când s-a angajat în institutul de proiectare în care
lucram ¿i eu. Devenise între timp, doamna
Ciocâltea, o doamnå extrem de elegantå, al cårei
so¡, marele maestru interna¡ional de ¿ah Victor
Ciocâltea, îi fåcea toate gusturile. Lipsea din
institut deseori, pe perioade lungi, când pleca
împreunå cu so¡ul ei la diferite concursuri
interna¡ionale de ¿ah. La ultimul concurs la care
a participat Victor Ciocâltea, în Spania (sunt
aproximativ douåzeci de ani de atunci), inima
lui a cedat. Lena a råmas cu douå feti¡e în grijå,
cea mare fiind din prima ei cåsåtorie. Una dintre
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fete s-a stabilit în Canada, iar Lena stå lungi
perioade la ea. Ermil ¿i-a manifestat interesul
s-o revadå, motiv pentru care facem apel la
colegii care eventual aflå ceva despre ea.
La întâlnirea de la restaurantul Select s-au
depånat amintiri din studen¡ie ¿i din cele douå
luni ale anului 1961, în care absolven¡ii promo¡iei
noastre au fåcut stagiul militar.
Ermil mi-a povestit cå prin anii II-III a mers
într-o dupå-amiazå la cåminul 303, unde erau
caza¡i colegii no¿tri din provincie. Acolo, a asistat
la o întâmplare care l-a impresionat profund ¿i
pe care n-a uitat-o nici pânå azi. Un coleg, al
cårui nume nu-l mai ¡inea minte, juca ¿ah cu al¡ii
trei. Cei trei aveau fiecare în fa¡å câte o tablå de
¿ah ¿i îi comunicau mutårile cu voce tare, în
limbajul ¿ahi¿tilor (de ex.: pion e2-e4) pe care
acesta le nota pe o hârtie, fårå så se uite pe vreo
tablå de ¿ah. Surprinzåtor, doi dintre cei trei
jucåtori au pierdut iar al treilea a fåcut remizå.
Ermil a fost uimit de memoria colegului nostru
care a câ¿tigat. Eu i-am spus cå ¿ahistul cu o
memorie, poate unicå în Politehnicå, era colegul
nostru Bone Stan, poreclit “amiralul” sau “Napoleon”. Ce jucåtor extraordinar de ¿ah ar fi
ajuns Bonelu dacå ar fi acceptat pânå la capåt
oferta clubului Dinamo de a juca la ei, cu condi¡ia
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så se antreneze ¿ase ore pe zi! Dar a rezistat în
club numai pânå în anul III, când a renun¡at la
gloria sportivå pentru a se dedica studiului. La
¿ah nu a renun¡at de tot, a jucat în echipa
Institutului Politehnic, unde concura la masa II
(echipa era formatå din patru jucåtori). ¥n aceste
condi¡ii, de jucåtor amator, Bone a ajuns
candidat de maestru ¿i a jucat de mai multe ori
în semifinalele campionatului republican de ¿ah.
I-am povestit lui Våleanu cå am avut ¿i al¡i
colegi performeri în sport. Este o cinste pentru
mine cå am fost coleg ¿i prieten cu marele
handbalist Alexandru Simescu (ªo¿o) ¿i cu Radu
Mihalcea, jucåtor de volei la clubul Steaua, al
Casei Centrale a Armatei, ambii participan¡i cu
echipele na¡ionale, la campionate europene ¿i
mondiale.
¥n toamna anului 1962 am fost angajat la
întreprinderea Grivi¡a Ro¿ie. M-am bucurat så-i
am colegi pe Pompiliu Albu ¿i Ermil Våleanu.
Pe Ermil îl vedeam mai rar, deoarece lucra la
centrala termicå ¿i nu aveam rela¡ii cu acest sector. Concomitent cu munca de inginer, avea ¿i
ore la Grupul ¿colar Grivi¡a Ro¿ie, unde a devenit
titular prin 1969, iar în 1974 a plecat în Zair.
¥n încheiere, vreau så¿ti¡i cå Ermil este bunic:
are o nepo¡icå pe care o adorå.
Speråm cå de acum, când
rela¡iile cu fostul nostru
coleg au fost restabilite, vom
avea ocazia så ne vedem mai
des în Bucure¿ti ¿i cine ¿tie,
poate ¿i în ¡ara ar¡arului,
dacå vom vizita ora¿ul
Montreal, capitala ¡inutului
Quebec.

Fotoreporter: Gulie
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Fotografiile nepo¡ilor no¿tri
- continuare -

5. Vedete la plajå.

8. Sunt un leu-paraleu!
9. Uite ce påpu¿icå am primit!

6. Happy Bunny.
7. Am bundi¡å nouå!

Notå: Vom publica în continuare fotografii ale
nepo¡ilor no¿tri, dar m-am låmurit cå toate sunt atât
de frumoase încât nu putem face un concurs pe
aceastå temå. Deci, vå comunicåm numele vedetelor:
(revista din mai): 1. Nåzdråvana lui Sto Petrescu;
2. “Chinezoaicele” familiei Hitzig; 3. Prin¡esa lui Nae
Enescu; 4. Bibinacul Simonei;
¿i aståzi: 5, 6, 7. Canadiencele familiei Dinescu;
8. Micu¡ul Lidiei Nicolescu; 9. Aaron ¿i Alexander
ai familiei Stein.
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Am gustat din raiul american
- prima parte Corina Firu¡å

Pregåtiri
Cândva, când Simona a terminat facultatea de
Geologie, ¿i-a exprimat dorin¡a de a pleca în Canada.
Eu am fost furioaså, i-am fåcut repro¿uri dure. Aståzi,
înså, când totul s-a degradat în România, am un regret cå n-am låsat-o så-¿i hotårascå singurå soarta.
M-am sim¡it, cumva, datoare så-i ofer o ocazie så
vadå cum este în America ¿i, bazatå pe invita¡ii fåcute
la modul general, i-am întrebat, prin februareie, pe
Rodica ¿i pe Emil dacå ne-ar putea gåzdui câteva
zile. Amândouå familiile mi-au råspuns afirmativ.
Mai mult decât atât, Rodica ¿i Radu ne-au ¿i fåcut
programul:
“Må bucur mult cå gândi¡i så veni¡i în America! Cred
cå un voiaj Chicago - Las Vegas este atât de reu¿it cå
numai pentru asta meritå så face¡i saltul peste Atlantic!
Noi vorbim despre ceea ce am dori så facem
împreunå cât sunte¡i aici. A¿a cå î¡i scriu câteva idei:
1) Ar fi bine så fii aici pe 4 iulie, ziua na¡ionalå.
¥n seara de 3 iulie, am merge în Chicago, la iarbå
verde, picnic ¿i concert pe o peluzå uria¿å, apoi am
vedea focurile de artificii, culca¡i pe iarbå. ¥n ziua
de 4 iulie am putea merge så vedem defilarea din
orå¿elul nostru - este un spectacol amuzant ¿i foarte
popular....
2) ¥n Chicago sunt multe lucruri frumoase de våzut
¿i o såptåmânå s-ar putea så fie cam pu¡in. Så ¿ti¡i
cå ne bucuråm så vå avem ¿i mai mult. Dacå tot
trece¡i oceanul, sta¡i ¿i voi cât pute¡i de mult.
3) Ce a¡i zice de o vizitå de câteva zile pânå la
cascada Niagara? Ne urcåm to¡i în ma¿inå ¿i facem
un tur... Draga mea, am în¿irat în grabå câteva idei
majore. Vå ståm la dispozi¡ie cu idei, acum când face¡i
planurile...”
Numai cå în vara aceasta, Drago¿ a avut examen
de capacitate. A durat o vreme pânå am aflat
programul Ministerului - nu puteam pleca pânå pe 8
iulie din ¡arå. Atunci i-am întrebat dacå n-ar fi mai
bine så amânåm cålåtoria pânå la toamnå sau chiar
pentru anul viitor, pentru cå mai era ¿i problema vizei.
Radu m-a certat în stilul lui, fårå menajamente:
“ªtii..existå probleme ¿i mai mari decât viza la
ambasada americanå... Iar o vizå în America nu
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poate fi înlocuitå nici cu 100 de volume din cele din
care o så faci tu acum!! A¿a cå... nu mai avea atâta
milå de tine...!! Pune-¡i capul la båtaie ¿i...vino în
ceea ce o sa fie evenimentul vie¡ii tale! ¥n urmåtorii
20 de ani o så tragi de amintirile astea ¿i o så le iei
drept unitate de måsurå la orice o så mai tråie¿ti sau
o så mai vezi!”
Eram încå în februarie. Rodica ne-a cerut datele de
buletin ¿i în mai pu¡in de o lunå am primit scrisoarea
ei cu formulare vizate de oficialitå¡i din State.
Radu ne-a mai tras un perdaf ¿i ne-a spus så nu
ratåm New-York-ul. S-a oferit så ne rezerve bilete la
un hotel mai ieftin. Atunci ne-am amintit de preotul
Theodor Damian, pe care l-am cunoscut acum câ¡iva
ani, când a cumpårat de la noi cår¡ile lui Mihail
Diaconescu. Am luat de pe internet e-mail-ul bisericii
din New York ¿i i-am scris. A fost încântat de vizitå,
¿i ne-a cerut så-i aducem neapårat cår¡ile pe care le-a
avut dar le-a tot împrumutat, pânå le-a pierdut urma.
ªi asta, cu toate cå el cu so¡ia plecau peste varå în
Malta, în Germania ¿i apoi în România. Locuia înså
la el, un prieten din Germania.
Ne-am gândit så vedem dacå ob¡inem viza ¿i abia
apoi så hotårâm dacå chiar plecåm. Dar ne-au
programat la vizå tocmai în luna mai ¿i noi trebuia
så cumpåråm biletele de avion, altfel, locurile
dispåreau vertiginos. A¿a cå i-am scris lui Radu:
“Ai dreptate, prea multå ¿ovaialå duce la nimic.
Deci venim”. Era 6 aprilie.
Trebuia så stabilim imediat itinerariul. Radu ne-a
propus så plecåm de la Niagara, cu trenul spre New
York. Eu m-am plâns cå în aceastå variantå, ar trebui
så ajungem neapårat la data fixatå, la Niagara.
Pe 13 aprilie, Radu ne råspundea:
”Nu te teme în legåturå cu termenul: noi suntem
obi¿nui¡i så spunem aståzi ceva ¿i så realizåm peste
patru luni exact ce am spus aståzi... N-o så fie o
problemå! Avem douå ma¿ini, suntem doi... deci la
Niagara po¡i ajunge în orice caz la data fixatå, chiar
dacå se întîmplå ceva neplåcut între timp”.
Am ales aceastå variantå, cea mai aventuroaså,
pentru traseu ¿i am cumpårat biletele de avion:
Bucure¿ti-Chicago ¿i New York-Las VegasBucure¿ti.
Apoi, pe 25 mai, ne-am prezentat la vizå, a¿a cum
ni s-a cerut, cu un dosar cât o cåråmidå: actele de
proprietate pentru case ¿i ma¿ini ale mele ¿i ale
Simonei, adeverin¡e de salariu, actele editurii,
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inclusiv bilan¡ul anului trecut - ca så se vadå cå
suntem bine situa¡i în România ¿i cå firma nu are
datorii. Numai cå la intrare, odatå cu pa¿apoartele,
ne-au oprit ¿i invita¡iile Rodicåi, pe care le-au xeroxat
¿i ni le-au înapoiat, iar la ghi¿eu, ne-au chemat doar
ca så ne ia amprente ¿i så ne spunå så venim la ora 16
dupå pa¿apoarte. ªi eu îmi fåcusem atâtea griji...
A urmat examenul lui Drago¿ ¿i reparti¡ia. A intrat
la primul liceu pentru care a optat - ¡inând cont de
medie ¿i de distan¡a ¿colii fa¡å de caså.
¥ntre timp, Rodica ne-a dat o mul¡ime de sfaturi
privind bagajele - cum så ne îmbråcåm, ce medicamente så luåm cu noi. ¥mi fåceam liste întregi de
probleme de rezolvat, nu numai pentru plecare ci ¿i
pentru ce låsam în ¡arå. Cu cât se apropia data plecårii,
cu atâta eram mai îngrijoratå.
I-am întrebat ¿i pe Radu ¿i pe Emil, dacå pot veni
la aeroport sau så ne dea indica¡iile necesare pentru
a ajunge la ei, eventual cât costå un taxi - ca så fiu
pregåtitå.
“BÅI! DAR TU CE-ºI INCHPUI, CÅ AJUNGI
¥N AFRICA?! TE-AM INVITAT, va så zicå purtåm
råspunderea pentru voi! Eu vin la aeroport ¿i de acolo
plecåm în ora¿, så ave¡i o primå întâlnire cu America.
Mergem så mâncåm la un restaurant thailandez - ca
så vå linge¡i degetele! - ¿i poate facem ¿i o baie în
lac, dacå nu plouå. Så ave¡i costumele la îndemânå.
Pe la ora 18 ajungem acaså - trebuie så vå acomoda¡i
din prima zi cu schimbarea de fus orar, altfel o så fie
mai greu! OK?”
Åsta este råspunsul lui Radu. ªi Emil ne-a scris
cå ne vor a¿tepta la aeroport.
Apoi, Rodica mi-a explicat pas cu pas, cum va
decurge debarcarea ¿i ie¿irea din aeroport.
Acum, fac o micå parantezå, ca så vå spun cum a
decurs cålåtoria cu avionul Am zburat cu KLM, care
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ne-a calculat un pre¡ mai mic decât Air France. Alte
variante pentru traseul nostru, nu aveam. Am
schimbat avionul la Amsterdam ¿i aeroportul ni s-a
pårut uria¿. Zeci de metri de benzi rulante, multå
luminå, multå culoare. Oameni de toate na¡iile. ¥n
aeroport ne-am temut så facem fotografii.
Simona ie¿ea prima oarå din ¡arå cu avionul ¿i au
impresiont-o mun¡ii înzåpezi¡i, våzu¡i de sus, cåci

avionul a zburat peste Groenlanda.
Am stat la fereastrå. Personalul a fost foarte
amabil, masa a fost bunå, dar am suportat greu
temperatura scåzutå din avion. Timpul a trecut destul
de u¿or, cu cå¿tile de radio peste urechi (ne mai ¿i
¡ineau de cald). Am mai mo¡åit, ne-am mai uitat la
televizor... Ne-am mai ridicat ca så ne dezmor¡im
picioarele...
¥n fine, iatå-ne la Chicago. Totul a decurs exact
a¿a cum ne-a prevenit Rodica. ªi la ie¿ire, ne a¿teptau
ei, cu baloane de bun venit...
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Co
Corresponden¡å
Excursie în Peru
5 – 27 iunie 2006
- partea a doua Nicolas Sourou

(ieri am fost la lacul Titicaca)
A doua zi am luat din nou vapora¿ul, apoi
minibuzul, cu care am stråbåtut din nou Altiplano,
fåcând douå abateri de la traseu. Prima, ca så vizitåm
reconstituirea aproximativå a unui templu inca¿. A
doua, trecând râul prin vad, am luat-o pe o pistå
aproximativå, ca så vedem o zonå în care stâncile,
de o culoare ro¿iaticå, deci bogate
în fier, fuseserå
erodate de vânturi
¿i cåpåtaserå ni¿te
forme bizare. La
baza lor, tribul
Pukara î¿i îngropase mor¡ii în mici
scobituri, astupate
cu pietre. Cåutåtorii de podoabe le
vizitaserå pe toate.
Seara am ajuns la Cusco (3400 m), unde am
dormit patru nop¡i. Nu m-am oprit prea mult prin
catedrale – dacå ai våzut cinci, le-ai våzut pe toate.
¥n plus, nu se pot compara cu cele din Mexic; cine
are ocazia, så caute så vadå douå, cea din Mexico-

City ¿i cea din
Oaxaca. Ce må
interesa
erau
vechile
ziduri
construite
de
inca¿i, pe care
spaniolii au clådit
ce voiau ei. ¥n
mintea mea, ceea
ce spun cår¡ile cå
„nu po¡i strecura
lama cu¡itului între
blocurile
de
piatrå“, erau ni¿te
pove¿ti pentru atras
turi¿tii! Ei bine, am
constatat cå nu sunt
pove¿ti, cu briceagul meu! ¥n plus, fe¡ele pietrelor
fac între ele unghiuri neregulate pentru a ob¡ine o
agå¡are sau împånare între ele, ceea ce le då o perfectå
stabilitate în timpul cutremurelor. Este suficient så
vezi vestita «Piatrå cu 12 unghiuri» ca så fii uluit de
måiestria cioplitorilor de
acum peste 500
de ani. Peru se
gåse¿te într-o
zonå cu o
puternicå activitate seismicå
– Arequipa,
gradul 8 în 2001. Peste tot, în magazine, muzee,
hoteluri, sunt indicate zonele unde trebuie så te
gråbe¿ti så ajungi când începe så tremure påmântul.
Eu, care eram la Satu Mare în `77, am scåpat ¿i acum
Catedrala din Cusco

Plaza de armas
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«ocazia» så våd ce e un cutremur. Toate stråzile sunt
în pantå, iar ca så ajungem la hotel trebuia så urcåm
o scarå abruptå cu 60 de trepte. Ni se tåiau ¿i
råsuflarea ¿i picioarele. Cusco a fost ora¿ul de unde
am plecat så vedem obiectivele cele mai interesante
ale excursiei: formidabila fortårea¡å Sacsayhuaman

¿i sårbåtoarea solsti¡iului pe 24.06, Valea Sacrå a
Inca¿ilor, cu cea mai desåvâr¿itå fortårea¡å inca
Ollantaytambo, ¿i, bine în¡eles, Machu Picchu.
¥mpreunå cu lacul Titicaca, Nazca ¿i canionul Colca,
acestea au fost momentele de vârf ale circuitului.
Så le luåm pe rând. Sacsayhuaman, din care a mai
råmas dupå «civilizarea» spaniolå doar un sfert, a
fost construit de indieni timp de 70 de ani. Este o
construc¡ie ciclopicå, multe blocuri cântårind cca 100
de tone, culminând cu unul de 160. Dupå scrierile

cronicarului Garcilaso de la Vega (mama - prin¡eså
inca, tatål - cåpitan spaniol) 22000 de indieni au tras
de funii ca så-l poatå urca pânå sus. Numårul mi se
pare exagerat, nu våd unde au încåput atâ¡ia, înså
blocul este totu¿i sus! Cum Cusco era aprovizionat
cu apå dintr-o cisternå a cetå¡ii, alimentatå de ploi ¿i
izvoare, la venirea spaniolilor, indienii condu¿i de
Manco Inca au urcat în cetate ¿i au închis robinetul.
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Unii spun cå indienii au påråsit singuri cetatea, al¡ii
cå i-au alungat 50 de solda¡i spanioli.
Când am ajuns sus cu limba scoaså de-un cot, a
trecut pe lângå noi, alergând, un grup de militari care
se pregåteau pentru sårbåtoarea solsti¡iului (Inti –
soarele – fiind adorat de indieni). Am asistat,

instalaserå tribune mai mult pentru stråini, intrarea
costa 80 $, salariul mediu fiind 100$• Localnicii erau
instala¡i gratis pe dealuri ¿i pe ziduri. A fost frumos,
to¡i erau în costume de epocå, sau cum cred ei cå
erau, totul vorbit în quechua ¿i nu prea lung.
Sårbåtoarea solsti¡iului
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Valea Sacrå î¿i datoreazå numele påmântului
foarte fertil cultivat în terase, surselor termale,
pådurilor dese, bazinelor rectangulare unde sarea iese
din påmânt ¿i este recoltatå prin evaporare, a apei în
cantitate abundentå ¿i a multiplelor plante medicinale
pe care le foloseau. Se întinde de-a lungul râului

Urubamba, care mai jos ia numele de Ucayali (dacå
posedå cineva cartea «Påsårile cântå în Ucayali» de
Bengt Danielsen, participant ¿i la expedi¡ia Kon Tiki,
sunt amator så o cumpår; am avut-o, înså a dispårut
cu ocazia mutårii). Manco Inca s-a retras la Ollantaytambo, unde l-a întâmpinat pe Pizarro cu o ploaie de
stânci ¿i de såge¡i ¿i inundând valea din fa¡a fortåre¡ii.
Pânå la urmå a trebuit så se retragå în fa¡a spaniolilor
care au primit întåriri din Chile ¿i a fost ucis. Când
urci în punctul culminant al cetå¡ii – 2750 m – vezi pe
versantul opus al våii cariera de unde au fost extrase
blocurile. Dacå la Sacsayhuaman blocurile nu sunt bine
finisate, impresionând prin mårimea lor, la
Ollantaytambo te surprinde planitatea perfectå a unor
suprafe¡e de 3x1 m, ob¡inutå mai întâi prin cioplirea
cu altå piatrå, dupå care urma ¿lefuirea cu nisip ud !
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Ultimul obiectiv vizitat, nume magic pentru multå
lume, a fost Machu Picchu, la o distan¡å de Cusco de

88 km cu trenul, plus 8 km de serpentine în autocar.
Cum trenul se opre¿te la Aguas Calientes, orå¿el,
speram så cålåtorim în condi¡ii folclorice, în
compania indienilor cu saci în spinare ¿i cu coco¿i
de luptå ¿i purcei în bra¡e. Nici vorbå de a¿a ceva,
stråinii nu pot cålåtori împreunå cu ei. Pentru 104 $
am urcat într-un vagon al cårui interior semåna cu
cel al unui avion, cu stewardese tinere ¿i frumoase,
mâncare ¿i båuturå. ªi nu era cel mai luxos!
Machu Picchu a fost singurul ora¿–templu
nedescoperit de spanioli, care auziserå totu¿i de
existen¡a lui. ¥n 1909 Hiram Bingham, student la Yale,
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ulterior senator, face o excursie în zonå. ¥n 1911
revine cu o expedi¡ie a aceleia¿i universitå¡i, finan¡atå
par¡ial de National Geographic Society ¿i, cu autorul
unui ghid indian, stråbåtând o junglå de nepåtruns,
ajunge la fa¡a locului. A råmas så dirijeze lucrårile
de înlåturare a påmântului ¿i vegeta¡iei care nåpådise
tot, timp de patru ani. Gurile rele spun cå ar fi gåsit
comoara inca¿ilor ¿i cå a påråsit Machu Picchu cu o
caravanå de 40 de mågari!
Construc¡ia se pare cå a început prin 1440, pe
vremea lui Pachacutec ¿i cå a fost påråsitå la sosirea
spaniolilor. Era un centru religios ¿i astronomic cu
1500 de persoane în 200 de apartamente, ¿i care putea
primi numero¿i pelerini. Era împår¡it în douå
sectoare: agricol ¿i urban.

Am avut parte de un timp destul de bun, cu nori
care au avut bunåvoin¡a så se destrame din când în
când, ca så fotografiez, iar ploaia ne-a prins doar la
întoarcere la Aguas Calientes. Dupå ce autocarul ne-a
depus la 2400 m, urcåm în
zig-zag printre terasele pe
care se fåcea agri-culturå
folosind guano adus de pe
coastå ¿i ajungem la casa
gardi-anului mormintelor
¿i cea a gardianului
teraselor ¿i a sistemului de
iriga¡ie ¿i drenaj. De sus,
priveli¿tea este pur ¿i
simplu magnificå, råmâi
fårå glas. Vezi ruinele
restaurate a fel ¿i fel de
temple, al Soarelui, al
Lunii, al Condorului, palate, stråzi, fântâni, pie¡e,
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chiar ¿i un mormânt presupus regal ¿i scåri, scåri care
nu se mai sfâr¿esc ¿i pe care trebuie så le urci ¿i så le
cobori împreunå cu grupurile de turi¿ti din toate
col¡urile lumii. ¥n jos vezi Urubamba, care face o
buclå largå, înconjurând Machu Picchu, iar în fa¡å,
Huayna Picchu, în vârful cåruia sunt câteva
construc¡ii inca¿e înconjurate de terase ¿i dedicate,
probabil, observa¡iilor astronomice ¿i cultului
religios. Ghidul ne-a spus cå a urcat de câteva ori
acolo, înså urcu¿ul este abrupt ¿i pe marginea
pråpastiei.
La întoarcere, cåile ferate peruviene ne-au fåcut
o surprizå. Stewardesa ne-a prezentat produse din
alpaca, înså ca la o
adevaratå paradå a
modei, cu mers, gesturi ¿i
pozi¡ii de manechin.
Peruviencele sunt foarte
gra¡ioase ¿i mult mai
frumoase ca
mexicancele,
care au fa¡a
turtitå. Nu i-am
cumpårat noi
nimic, eram la
sfâr¿itul excursiei ¿i cumpårasem toate
cadourile, înså måcar am fotografiat-o de
scåpårau blitzurile!
¥ntoarcerea am fåcut-o tot prin Miami cu
aceea¿i companie. Am traversat Atlanticul
cu acela¿i Boeing 757 sau 67, în condi¡ii de
inconfort datoritå scaunelor foarte strâmte –
abia puteai manevra furculi¡a ¿i cu¡itul – iar
stewardesele erau prea coapte ¿i urâte!
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“mohicani”
cupera¡i
A l¡i “mohic
ani” rreecuper
a¡i

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Cine îl mai recunoa¿te în fotografie pe Vasea Stein,
meritå un premiu. A fost atât de încântat cå a reluat
legåtura cu noi, încât acum corespondeazå aproape
zilnic cu Nae Enescu. ¥¿i dore¿te så viziteze România
¿i så se întâlneascå cu noi. ¥l rugåm ¿i pe el, ca pânå
reu¿e¿te så ajungå în ¡arå, så ne scrie un articol pentru
revistå, cu povestea vie¡ii lui.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Lidia a mai participat din când în când la agapele
¿i întâlnirile noastre lunare, dar acum, de când a dus-o
firul la Arad, nu ¿tim când o s-o mai vedem. Noroc
cå vom putea coresponda pe internet!

Nr. 10 • octombrie 2006

La m
ul¡i ani
mu

... pentru cine-i nåscut în octombrie ¿i
noiembrie:
13 octombrie:
15 octombrie:
18 octombrie:

Ion Stånescu
Victor Pachiu
Dan Filipescu

5 noiembrie:
9 noiembrie:
14 noiembrie:
15 noiembrie:
19 noiembrie:
20 noiembrie:
27 noiembrie:
27 noiembrie:
30 noiembrie:

Mihai Stånciulescu
Marin Moise
Gheorghe Buciu
Mihai Ene
Mihai Dinculescu
Mihai Cucu Dogaru
Vasile Gheorghe
Miron Teodor
Adrian Popa

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Adrese de e_mail:
- completare Lidia Niculescu (Arad)
lidia_niculescu@yahoo.com

Georgeta Sorescu-Dumitrescu (Buc)
dumitrescugigi@yahoo.com
Ermil Våleanu (Canada)
evaleanu@securenet.net
A¿teptåm så ne comunica¡i ¿i alte adrese.
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