O nouă şi
continuă

PROVOCARE!

Foaie de suflet lunară a AsociaŃiei „PromoŃia ’61 MECANICĂ”
Anul 6, ianuarie-februarie 2010 ♦ Serie nouă ♦ Apare în fiecare ultimă Joi a lunii
editorial
O SĂ AVEM „FOAIA DE SUFLET”
Constantin DUMITRU
La început de an 2010, după un revelion unanim apreciat de toŃi ca foarte reuşit, ne-am
adunat la o „masă rotundă” Mecanicii ’61 participanŃi la ciocnitul paharelor de şampanie la pragul
dintre ani, în holul restaurantului Philoxenia din Eforie Nord. Fiind mai puŃini decât alte dăŃi, am
socotit – de comun acord – adunarea, drept prilej de a discuta problemele ce ne frământă pentru
anul curent (locaŃia întâlnirilor de joia, respectarea obiectivelor ce ni le propunem cu scop culturalturistic etc.). În acest context, Mirel Vanca s-a plâns că nu poate acoperi singur editarea revistei
noastre (deşi o face cu plăcere şi cu drag), dar mai cu seamă, de greutăŃile ce i le fac colaboratorii
când nu trimit la timp sau deloc materialele pe care promit să le întocmească.
Zvonul, însoŃit de panică, s-a răspândit repede: „Nu mai apare revista!” Deşi eram poate mai
îngrijorat decât alŃii, m-a bucurat să aflu că o astfel de situaŃie reprezenta o stare de teamă pentru
toŃi.Pe la mijloc de ianuarie, am primit un telefon de la colegul Radu Stoian, care mi-a transmis din
partea lui Radu Mihalcea, care aflase de impasul în care ne aflăm cu „Foaia de suflet” (ne bucură să
ştim cât de la curent sunt „stranierii” cu ce se întâmplă pe la noi), că se oferă să o editeze el acolo,
la Chicago. A Ńinut să-mi precizeze că îl sunase şi pe Adrian Popa, care în principiu agrează ideea
să se încerce şi alternativa asta, dar că ultimul cuvânt îl am eu („preşedintele”).
I-am răspuns că oricît aş fi eu de preşedinte, Ńin să mă consult cu mai mulŃi colegi poate
chiar în prima întâlnire de joi.
S-a dovedit a fi o hotărâre înŃeleaptă, deoarece pusă în discuŃia colegilor, joi 28 ianuarie
curent, chestiunea a stârnit o adevărată dezbatere. ToŃi vorbitorii (şi nu au fost puŃini) şi-au
exprimat ferm opŃiunea pentru redactarea revistei în Ńară, încă o perioda, ea reflectând spiritul
absolvenŃilor promoŃiei noastre, care sunt în majoritate aici.
Propunerea lui Radu Stoian, de a se experimenta totuşi şi redactarea la Chicago,
argumentând şi cu cerinŃa lui Radu Mihalcea de a „americaniza” revista noastră, a provocat o
dispută îndelungată legată de editarea în continuare a „Foii de Suflet”. Fiecare vorbitor şi-a
argumentat serios opŃiunea, printre aceştia fiind : Mirel Vanca, Radu Gruia, Theodor Miron, Corina
FiruŃă, Vasile Gheorghe, doamna Ileana Gruia, care a exprimat un interesant punct de vedere de
„persoană neutră” şi alŃii. S-au desprins în final două concluzii:
1. Se va instaura o nouă disciplină în activitatea redacŃională (un calendar riguros al etapelor
de realizare a revistei, virtual şi în pagină tipărită, includerea unei etape finale de corectură, agreerea
şi definitivarea conŃinutului fiecărui număr în colectiv de redacŃie, utilizarea poştei electronice aproape
în exclusivitate pentru transmiterea materialelor).
2. Revista se va edita încă în Ńară (beneficiind în continuare si de colaborări externe). Adrian
Popa şi Mirel Vanca, s-au oferit să trudească împreună (şi cu ajutorul colaboratorilor, care se
doreşte a fi cât mai mulŃi ), pentru apariŃa la timp a numărului 1& 2/2010 al revistei MECANICII ’
61. Oferta a fost primită cu aplauze, cu o evidentă bucurie, vor fi sprijiniti de presedinte pentru
editare. In luna mai, şi funcŃie de modul de desfăşurare a acŃiunii vom discuta subiectul
externalizării parŃiale.
Şi totuşi se poate!
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întâlniri colegiale

ÎNTÂLNIRE LA ÎNCEPUT DE AN
Radu GRUIA
Gata ! Ultimii „mohicani” ai promoŃiei ’61 au trecut în anul de graŃie 2010, care
pentru „luptătorii săi” reprezintă „ultima demarcaŃie” a timpului biologic activ, definit
convenŃional prin „vârsta II-a”. Într-adevăr ultimii 11 (2 au rămas pentru totdeauna în
memoria noastră) dintre cei 118 cadeŃi care au păşit mândri şi plini de ambiŃii pragul
debutului profesional în 1961, vor împlini 70 de ani în 2010 ! Eu zic că am putea
chiar să ne gândim la un titlu de circumstanŃă cum ar fi „SENIOR ” sau, „OG” (Old
Guy) sau, de ce nu „MOŞ” ! Sunt convins că n-ar da rău de loc, pentru că, uite,
asociaŃia promoŃiei a ajuns cu bine la aproape 8 anişori ! Un asemenea titlu n-ar fi de
ici de colea, pentru că ia gândiŃi-vă un pic la OG Nae (nu Simpson), sau MOŞ Adrian,
sau Gulie SEN ? Nu-i aşa că dau bine ? Bombă afectivă ce mai ! Să te Ńii p’ormă
întâlniri !
Deocamdată să lăsăm gluma şi să revenim la....Select-ul cel de toate joile, unde
ne-am adunat şi de data aceasta. A participat, în mare, „nucleul dur” al amatorilor
consacraŃi, cu excepŃia lui Bonelu’ ( vedeŃi că m-am abŃinut să folosesc vreun titlu),
care, deşi proaspătul proprietar al unei „gheişe” 4WD adusă special pentru el tocmai
din Japonia, s-a hotărât să nu vină tocmai din.... Giurgiu ! (Motive meteo).
Am început să ne adunăm pe la 15.40 şi am „zăbovit” binişor vreo 4 ceasuri, fără
nici-o grijă, ba din contră, chiar cu plăcere. Unii au venit târzior, cum au fost Nae,
Adrian sau Spicica, dar deşi menŃiunea s-ar vrea o admonestare nevinovată, oamenii
au zis pe şleau că n-au putut veni mai devreme. (Data viitoare voi folosi titlurile fără
nici-un preaviz !). Important este că au prins esenŃialul, după cum o să vedeŃi mai jos.
OK ! A urmat partea „serioasă” sau, dacă vreŃi, interesantă a programului,
precedată ad-literam, de „consumarea” obiectului Ballantines, pariu pierdut de
Calypso la Mirel Vanca. Apoi Preşedintele şi-a dres glasul şi a solicitat atenŃia
asistenŃei pentru dezbateri : raportul anual al Consiliului de conducere al asociaŃiei
(amânat motivat), situaŃia colectivului redacŃional al revistei, unele propuneri privind
noi activităŃi tematice pentru întâlniri, probleme organizatorice, etc.
De departe cel mai important subiect de pe aceasta agendă ad-hoc, a fost cel
referitor la editarea revistei. La Eforie, la începutul lui ianuarie, în timpul şedinŃei de
Consiliu, Mirel Vanca, redactorul şef al revistei, a renunŃat să mai ocupe această
funcŃie. Decizia lui fiind fermă, numărul pe ianuarie al revistei nu a mai fost editat.
În prealabil Mirel, punându-mă la curent, mi-a propus să continuăm împreună. Eu
i-am adus aminte că am făcut exact acelaşi lucru în urmă cu un an. Şi uite aşa, iubiŃi
MOŞI, am intrat ÎN CRIZĂ ! Dar fiŃi liniştiŃi pentru că , spre norocul obştei, între noi
şi alte importante instituŃii din Românica, nu există nici-o asemănare. Ca atare vom
ieşi rapid din criză ! De fapt am şi ieşit, după cum puteŃi constata voi înşivă citind
acest număr dublu !De fapt nu-i nici-o mare scofală :problema a fost (şi rămâne) una
eminanemente ..managerială. Bingo ! Nu mă credeŃi ? Păi, cine a rezolvat-o ? MMM
( Manager Maximum-Maximorum) Calypso SEN. Ce-i drept, domnule Manager, aŃi fi
putut s-o faceŃi mai devreme ! SoluŃia :
1. Colectiv redacŃional format din cele 4 persoane care au răspuns de revistă în cei 5
ani de apariŃie!
2. Delimitarea atribuŃiilor şi competenŃelor colective şi personale.
3. Atragerea unui tânăr colaborator, motivat corespunzător, care să se ocupe de
grafica şi editarea tehnică a revistei. Acesta din urmă va lucra sub coordonarea
directă a managerului.
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Pentru aplicare, sunt mandataŃi managerul şi colectivul redacŃional de la pct. 1.
S-a discutat de asemenea şi despre locul elaborării revistei, în speŃă în Ńară sau
în străinătate. Urmare a discuŃiilor, s-a decis prin consens, că elaborarea revistei în
afara Ńării nu este deocamdată oportună.
Noi activităŃi tematice pe agenda întâlnirior reprezintă iniŃiativa lui OG Florin.
El consideră că prezentarea de diverse subiecte, cum ar fi de ex. impresii de călătorie,
de vânătoare, cu caracter documentar sau informal etc, susŃinute de materiale video grafice şi mici texte de autor, ar contribui la creşterea atractivităŃii „joilor” noastre.
Probleme organizatorice : s-a dezbătut si însuşit promovarea măriririi
numărului membrilor asociaŃiei, prin înscrierea celor care îşi exprimă dorinŃa în
acest sens, precum şi a membrilor familiilor lor.
Atmosfera a fost destinsă şi spre final, chiar foarte plăcută ! Am putut încă
odată constata, dacă mai era nevoie, DE CE „joile” astea sunt constant „populate” !
FOTO CRONICĂ...COMENTATĂ !

Radu Stoian. Profil. Are intotdeauna o opinie cu
care este (parŃial) de acord!

Nina Olaru şi Ionel Stănescu. Categoric un moment fast:
feŃe radioase şi pahare ridicate !

Prim plan. Corina. M-a prins şi pozează !
În plan secund, Nae meditează, iar
Mihaela şi Coca au încins un „chat” !

Mihaela, Coca şi Adriana. Trei fete cucuiete ! Pardon ! Cochete !
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Poză de....subansamblu : Radu Stoian, Mircea Zainea,
George Caragea, Florin Drăgănescu şi Adrian Popa.
Florin îşi Ńine cursul. CeilalŃi îşi văd de-ale lor.

Puşa şi Vali Gheorghe ! Curat vedete,
Coane....Privitorule.....!

Ladies and Gentlemen !
Your attention please : Me and My Wife !

Ileana Gruia şi Nae Enescu
Material grafic publicitar !
Mihaela şi Mirel. Charmants !

Mihaela şi Mirel . Charmants !
Să fi trebuit oare să fiu mai discret ?

Foaie de suflet lunarå a AsociaŃiei „PromoŃia ’61 MECANICÅ“
Să fi trebuit să fiu mai discret ?!?

Coca Dumitru. Neschimbată.
Numai un pic tristă şi îmbufnată.
Să fie de vină managerul ?

Adrian MOŞ de Călugăreni.
„Asta-i pohta ce-am pohtit !”
(nu-i de-a lui Mişu’, dar merge!)

Dan Ştefănescu.Încă unul preocupat
de soarta Universului !

Jorj Vali Vasile Gheorghe.
Ladies and Gentlemen! The Winner !

Ave, CaiaŃă SEN !
Scrutând viitorul: Mi-e frică că nu e prea roz.
Bate spre maro !

Marian Grădişteanu.
Mai roz sau mai colorat, văd eu ce fac !
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Emil Dumitrescu

Der Graf Artemiu aus Bănişor und Sălaj.
(în traducere Conu’ Mirel din Bănişor)
Oameni buni, am eu alte angajamente !

Adriana Dumitrescu.
Ce-i cu atâta tevatură ? Destule mutre triste !
Voi chiar n-aveŃi telefoane ?

Dorel Miron.
Se descurcă binişor şi fără telefon !

Imagini de ambient. Sau, „Uite aşa a fost !”. Fără „ A fost odată!”. Pentru că mai există o vorbă :
„Ş’altădată, ş’altădată o să fie şi mai.....”
GATA !
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MIREL VANCA – „COLEGUL ANULUI 2009”
Adrian POPA
La întâlnirea Mecanicilor’ 61 de joi 26 noiembrie 2009, Mirel Vanca - în calitatea
sa de redactor şef al revistei noastre – a supus pe toŃi participanŃii la microinterviuri
pe baza unui chestionar standard. Procedând mai mult decât operativ, a consemnat
pe loc răspunsurile, astfel că în numărul din decembrie (premieră redacŃională în
şirul de apariŃii al revistei noastre), a putut să le publice, oferind cititorilor un material
foarte interesant.
Strădania sa a fost benefică, mai ales pentru amatorii de statistici, deoarece
ulterior sau putut trage câteva concluzii. Astfel :
Activitatea Consiliului asociaŃiei a fost apreciată cu 19 note de 10 sau F.B. (din
care două de excepŃional), o notă de 9,5 şi patru note de 9, dintru-un total de 26 de
exprimări.
Activitatea „Revistei” – în speŃă a colectivului de redacŃie - a fost apreciată la
rândul ei cu 17 note de 10 sau F.B., o notă de 9,5 şi două note de 9, dintr-un total de
25 de exprimări.
Se poate vedea că 93%, respectiv 80% dintre cei intervievaŃi au apreciat
activitatea asociaŃiei şi respectiv a redacŃiei revistei ca „foarte bună”, ceeace impune
să exprimăm cele mai alese felicitări la adresa preşedintelui asociaŃiei , Constantin
Dumitru (Calypso) şi redactorului şef Mirel Vanca.
Acelaşi sondaj cerea ca fiecare intervievat să nominalizeze un candidat la titlul
instituit cu un an în urmă şi care sperăm că va intra în tradiŃie, de „Coleg al anului”.
Au fost făcute 31 nominalizări, un clasament al acestora urcând pe podium pe
următorii:
1.Mirel Vanca
12 nominalizări
2.Constantin Dumitru
8 nominalizări
3.Nicolae Enescu şi Vasile Gheorghe câte 2 nominalizări
Au mai avut câte o nominalizare încă
5 persoane.
La întâlnirea de joi 28 ianuarie a.c., după ce s-au prezentat participanŃilor cele
de mai sus, preşedintele în exerciŃiu al asociaŃiei, domnul Constantin Dumitru a
supus la vot cadidatura cu cele mai multe nominalizări. Aplauzele unanime au
consemnat desemnarea lui Mirel VANCA drept „Colegul anului 2009”.
La mulŃi ani ! şi ... La cât mai multe titluri!
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PROFESORUL UNIVERSITAR DR. ING. IOSIF TEMPEA
Interviu luat de către Adrian POPA
Născut în Bucureşti la 24 iunie 1939 (deci intrat în rândul
septuagenarilor promoŃiei), în familia învăŃătorului Ion Tempea,
fiind cel mai mic dintre cei patru copii ai acestuia, Iosif Tempeacolegul nostru de la AviaŃie (grupă care a dat Politehnicii
bucureştene trei cadre universitare, adică 50% dintre absolvenŃi) a
ajuns şeful Catedrei de Teoria Mecanismelor şi a RoboŃilor, după ce
a parcurs treptele ierarhiei didactice: şef laborator (1961), asistent
(1962), şef de lucrări (1968), conferenŃiar (1978) şi profesor
universitar (1990).
Cum pentru noi sunt chiar mai interesante şi mai importante
detaliile de viaŃă, care definesc OM-ul, decât informaŃiile seci dintr-un C.V. (chiar dacă
o fi el întocmit conform „Codului European Comun de ReferinŃă”), ne-am luat
libertatea de a-l provoca la destăinuiri pe domnul profesor Tempea prin câteva
întrebări:
Adrian POPA: Domnule profesor şi/sau dragă colega, fiŃi bun şi rememoraŃi
pentru noi câteva detalii din copilărie: despre părinŃi (obârşia, profesia, preocupări
interesante extraprofesionale, personalităŃi dintre rudele colaterale), despre fraŃi (ce au
ajuns în viaŃă, cu ce se ocupă), despre şcoala primară, elementară, liceu (unde,
aminitri despre dascăli deosebiŃi) etc.
Prof.dr.ing. Iosif Tempea: Dragă Adrian, deşi ne-am întâlnit destul de rar în
ultimii 49 de ani, scurşi de la terminarea facultăŃii, am fost şi rămânem colegi,
absolvenŃi ai promoŃiei Mecanica ’61. În concluzie, adresarea protocolară şi folosirea
pluralului între noi, nu îşi are rostul. Mă simt onorat să dau acest interviu, Ńinând
cont că din promoŃia noastră, fac parte mulŃi colegi cu performanŃe profesionale mai
deosebite decât ale mele. Mi-ai solicitat mai demult un CV şi sincer să fiu, din
comoditate, Ńi-am trimis ultima variantă, în formatul solicitat şi la universitate. Ca
mulŃi colegi din catedră, am o inapetenŃă pentru astfel de documente, deoarece an de
an, în învăŃământ se fac evaluări şi re-evaluări, însoŃite de CV-uri de diferite forme.
Sunt sigur că toŃi colegii (mă refer acum la cei din promoŃia noastră) îşi amintesc de
vechile „autobiografii” pe care trebuia să le scrii de mână, în trei exemplare, să fie cât
mai autentice. Îmi amintesc că odată, Serviciul Personal de la IPB, m-a pus să refac o
astfel de autobiografie, deoarece nu precizasem anul în care am devenit pionier şi
activităŃile pe care le-am avut în această calitate.
Revenind la întrebările pe care mi le-ai adresat, nu aş dori să plictisesc cititorii,
cu amănunte prea puŃin interesante. PărinŃii mei sunt originari din zona Făgăraşului.
Nu m-a preocupat prea mult genealogia familiei mele. Numele Tempea nu este prea
des întâlnit şi de aceea, aşa cum toŃi ne înrudim, trăgându-ne mai întâi din Adam şi
Eva şi apoi, noi românii, din Traian şi Decebal , bănuiesc că şi cei cu numele Tempea
au o origine comună (rog pe cei interesaŃi, să caute pe internet, numele de TEMPEA,
eventual TEMPEA Iosif). În dicŃionarul teologilor români, figurează un preot chiar cu
numele meu şi nici mai mult nici mai puŃin, o dinastie de şase preoŃi: Tempea Radu
I-VI, care au trăit în secolele 18-19. Majoritatea celor cu numele Tempea sunt originari
din zona Braşov-Făgăraş-Sibiu.
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Fac în acest sens, o mică paranteză. La un pahar de bere, un tâmplar, un
pomicultor şi un electrician, au început să se laude cu rădăcinile strămoşilor lor:
- Tâmplarul: strămoşii mei, sunt cei care au construit arca lui Noe.
- Pomicultorul: asta nu este nimic! Înainte de potop, strămoşii mei au plantat
mărul cu fructul oprit în rai.
- Electricianul: Eu ce să mai zic: înainte ca Dumnezeu să zică FIAT LUX! ,
strămoşii mei, aveau deja firele trase.
Nu mă voi referi însă la rudele îndepărtate şi revin la propria mea familie. FaŃă de
prezentarea făcută în preambul, fac o mică rectificare. Tatăl meu a fost învăŃător într-o
comună de la poalele munŃilor Făgăraş, aflată în apropierea oraşului cu acelaş nume,
având şi o gospodărie cu câteva hectare de teren arabil şi păşune. După căsătorie, a
avut „inspiraŃia” să lichideze în mare parte tot ce a avut acolo şi să îşi construiască o
casă în Bucureşti. În concluzie, la data naşterii mele, tatăl meu nu mai era învătător.
În Bucureşti, a lucrat ca funcŃionar, dar având patru copii de crescut, toŃi prin şcoli, a
desfăşurat mai multe activităŃi.
Cu toŃii avem amintiri din timpul războiului şi a perioadei care a urmat, când toate
erau cartelate şi pentru o pâine neagră „la liber” trebuia să stai la cozi interminabile.
Chiar şi în aceste condiŃii grele, fratele meu mai mare a terminat ASE-ul, după ce a
urmat liceul economic „ Regele Mihai intâi’. A lucrat continuu la Ministerul de
FinanŃe, unde a ajuns la funcŃia de director adjunct. Acum, cu întreaga familie, soŃie,
cei doi copii ai lui şi familiile lor sunt stabiliŃi de vreo 10 ani în Canada.O altă soră, a
terminat deasemenea ASE-ul, a lucrat la serviciul de contabilitate de la IFA, iar ultima
soră a terminat Facultatea de Drumuri şi Poduri, de la Institutul de ConstrucŃii din
Bucureşti şi în continuare, a lucrat ca inginer proiectant până la pensionare.
Cât despre amintirile mele din şcoala elementară şi liceu, sincer să fiu, nu sunt
prea plăcute. La şcoala elementară, erau profesori, unii profesori de modă veche, care
nu se adaptaseră la politica PMR, în timp ce conducerea era formată din oameni aduşi
să aplice politica partidului. Printre profesorii adevăraŃi se numără cel de istorie, pe
nume Vasile Netea, care adesea ne recita, cu o voce tunătoare, poezii patriotice.
Acuzat de naŃionalism a fost condamnat la muncă silnică la canal. Acolo, recita din
poeziile lui Eminescu, fiind supranumit „Luceafărul”. A reuşit să supravieŃuiască,
ulterior a fost reabilitat şi a devenit membru al Academiei Române.
La liceul „Dimitrie Cantemir” , care pe vremea aceea avea un prestigiu deosebit,
datorită unor profesori de înaltă Ńinută, am fost coleg de clasă cu fraŃii Hovnanian, de
care m-a legat o strânsă prietenie. Cred că sunt unul din puŃinii care reuşeau să îi
deosebească. După plecarea lor în SUA în anul 1977, se pare că au dispărut în
tranziŃie.
La o întâlnire cu profesorul Gh. Buzdugan, acesta a mărturisit: „Nimeni nu a reuşit
să mă păcălească în activitatea mea profesională, dar se pare că acest lucru l-au făcut
doi fraŃi gemeni, Hovnanian Mircea şi celălat Kamer (Vladimir). În prima sesiune, unul
a promovat examenul şi celălalt nu. I-am solicitat să se prezinte ambii în toamnă.
Unul a răspuns foarte bine, iar celălalt a fost pe dinafară. Cel care a răspuns bine,
mi-a zis că este cel nepromovat. Cred că cei doi şi-au schimbat identăŃile”.Personal,
nu ştiu dacă aceasta a fost realitatea.
Prof. Gh. Buzdugan, aflat în acest moment, în vârstă de peste 90 de ani, internat
la Spitalul Elias, probabil că a fost obsedat de această problemă, după mulŃi ani de la
absolvirea noastră.
A.P.: Pentru a urma un traseu cronologic, vă rugăm domnule profesor să vă
opriŃi puŃin asupra anilor de studenŃie : care dintre profesorii noştri v-au impresionat
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cel mai mult în anii de studiu, care v-au marcat formarea ca dascăl? Dat fiind faptul
că aŃi ajuns şef al Catedrei de Teoria Mecanismelor şi a RoboŃilor, încercaŃi o
confesiune legată de aprecierea cursului de Teoria mecanismelor pe care ni l-a Ńinut
domnul profesor Dumitru Tutunaru (alias „Mitică Tutunaru”, prieten al lui
Artobolevski).
Prof.: Deoarece în primii trei ani de studiu am avut aceeaşi profesori, cred că
opiinile noastre sunt asemănătoare, deşi poate influentate de subiectivismul
rezultatului obŃinut la examen. De la început, trebuie să spun că pe vremea aceea nu
m-am gândit că voi lucra în învăŃământ şi în consecinŃă nu mi-am ales un model
pentru activitatea didactică. Pot să vă împărtăşesc unele opinii, ca oricare dintre voi,
cine mi-a plăcut şi cine nu. Cred că profesorii de matematici din acele vremuri, Gh.
Simionescu (zis „Porcul”), Mihai Botez şi C. Ionescu Bujor şi-au făcut datoria şi în
condiŃiile de disciplină severă din acele vremuri (amintiŃi-vă de mustrările primite
pentru absenŃe etc.) şi au avut un comportament civilizat. Nu cred că aveau ce căuta
în învăŃământ oameni ca Mihărtescu (Desen Industrial), Nisim (a predat cursul de
Maşini de ridicat, în locul lui Hugo Segal, aflat în concediu de boală), Cuşută
(Tehnologie) şi mai sunt şi alŃii, care indiferent de pregătirea lor profesională, nu erau
capabili să transmită un minim de cunoştinŃe studenŃilor. O impresie bună mi-a făcut
Mişu Atanasiu - pentru modul sistematizat în care a predat cursul de Mecanică - pe
care l-am cunoscut mai îndeaproape, fiind la un moment dat colegi de catedră.
Dintre profesorii de specialitate, cred că singurul care a avut un curs de înaltă
Ńinută, adaptat cerinŃelor acelor vremuri, a fost prof. Elie Carafoli, personalitate
recunoscută pe plan internaŃional. Tratatul său de „Aerodinamica vitezelor mari” a
fost tradus în mai multe limbi străine şi a fost apreciat ca fiind lucrare de referinŃă în
domeniul aviaŃiei.
Cât despre repartizarea după absolvire în „câmpul muncii” lucrurile au decurs
în felul următor: era o comisie, care mi s-a părut foarte grăbită. Cred că lucrurile erau
deja stabilite, nu ştiu de cine. Am fost chemat şi mi s-a spus: bun pentru
învăŃământul superior în I.PB. Am încercat să protestez, spunând că doresc să
lucrez în specialitate, dar am fost invitat „politicos”: „Ieşi şi să intre următorul !”
Despre cursul predat de nea Mitică, nu pot să vorbesc, fără să nu fac unele
aprecieri şi asupra profesorului, pe care l-am cunoscut foarte bine. Nu cred că este o
impietate, chiar dacă se spune că despre cei trecuŃi în nefiinŃă, trebuie să spui numai
vorbe bune. Profesorul Tutunaru a fost un om foarte inteligent, dar se pare că la un
moment dat, i-a scăzut interesul pentru învăŃământ, poate din plictiseală, fie din alte
motive. Cursul, după părerea mea, a fost plăcut. Uneori însă, venind nepregătit, relua
de mai multe ori unele subiecte preferate, privind metodele de determinare a centrelor
de curbură. La unele demonstraŃii, obŃinea câte o relaŃie, din care rezulta că funcŃia
cosinus poate avea valori mai mari ca unu. ExplicaŃia lui era de genul: să ştiŃi că
uneori cosinusul poate fi şi supraunitar. În acest sens, uneori în pauze, angaja
discuŃii legate de limita funcŃiei cosinus de infinit (se pare că pe atunci, lucrurile nu
erau lămurite, acum problema este tratată în manualele şcolare). În final, ora se
termina cu aceste discuŃii, astfel că unii colegi îi făcuseră nişte versuri, chiar şi o
melodie, care se încheiau cam aşa: „cu cosinus de infinit, noi iarăşi te-am trombonit”.
Ulterior, m-am convins că de fapt el era cel care ne ”trombonea”, deoarece nu mai
avea chef de predare şi se complăcea cu aceste discuŃii sterile. Îmi amintesc că de
câteva ori m-am dus la nişte consultaŃii, împreună cu alŃi colegi. „Nea Mitică” ne
vorbea cordial, discuŃiile de regulă nu aveau legătură cu disciplina predată şi
fumătorii erau trataŃi cu Ńigări. IntenŃionat sau nu , de regulă, părăsea pentru câteva
minute sala, iar in acest timp, colegii îi umflau toate Ńigările. Bonom, trimitea pe un
student să cumpere alte Ńigări. În acest mod, el îşi atrăgea simpatia studenŃilor.
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Din „colaborarea mea” cu prof. Tutunaru aş putea să povestesc şi mai multe,
dar nu ştiu dacă interesează, iar unele lucruri nu îşi au locul aici. Mi-a povestit mie şi
apropiaŃilor , despre aventurile lui la vânătoare (era amator pentru acest „sport” ca şi
prof. Gh. Buzdugan), sau aventurile sale erotice, de exemplu cu Sara Montiel, o actriŃă
la modă, pe „vremurile noaste”.
A:P: În ce măsură la oferta care vi s-a făcut de a rămâne în învăŃământ, aŃi avut
o marjă de opŃiune pentru disciplina căreia urmaŃi să vă dedicaŃi. Şi înainte de a vă
descoase despre etapele realizării dumneavoastră în cariera didactică universitară, vă
rugăm să ne faceŃi un scurt istoric al Catedrei, despre care îmi amintesc că în anii
studenŃiei noastre era o disciplină în cadrul aceleia de „Organe de maşini şi
Mecanisme” (s-ar putea să greşesc !)
Prof.: Aşa cum am arătat mai înainte, repartiŃia mi-a fost impusă. Nu am avut
prea multe opŃiuni. Am fost reapartizat împreună cu prietenul şi colegul meu de
secŃie, Emil Dumitrescu, la Catedra de Organe de maşini şi Mecanisme, şef prof. Gh.
Manea. Ulterior, Emil a fost contactat de prof. Gh. Buzdugan, optând pentru
RezistenŃa Materialelor. Ulterior, am fost şi eu contactat de dl prof. Gh. Buzdugan, dar
deoarece acceptasem să lucrez într-un alt colectiv, am refuzat oferta. În acelaş timp,
am fost contactat de colegul Cornel Berbente de la AerospaŃiale, trimis de acad. Elie
Carafoli, care voia să mă reŃină la catedra lui. Am refuzat dintr-un motiv practic: cei
de acolo nu aveau norma completă şi trebuiau să desfăşoare activităŃi didactice şi la
alte catedre: la Mecanică, Matematici, Geometrie Descriptivă şi Desen etc. Am preferat
să rămân în colectivul de Mecanisme, la catedra prof. Manea. Nu ştiu dacă am
procedat bine sau rău, dar mulŃi de la catedra de AerospaŃiale , s-au mutat între timp
la alte catedre, din lipsă de norme didactice.
Despre istoricul catedrei, pot face următoarele precizări:
Catedra Teoria Mecanismelor şi a Maşinilor (TMM) a luat fiinŃă în anul 1962 în
localul Moxa, lângă Academia Română, la iniŃiativa lui Nicolae I. Manolescu,
conferenŃiar şi decan al facultăŃii de Transporturi, facultate ctitorită de acelaşi N. I.
Manolescu, un om cu vechi stadii de serviciu în unităŃile CFR de exploatare producŃie şi în MTTc. S-a format pornind de la Catedra Organe de maşini şi
Mecanisme II, condusă de prof. ing. Cornel Severineanu - format la şcoala germană
de Organe de maşini şi colectivul de Mecansime din catedra OMM format din prof. ing.
D-tru. Tutunaru (devenit ulterior decan al Fac. Mecanică) şi asist. ing. Iosif Tempea,
împreună cu şef lucr. ing. Iolanda Roban şi şef lucr. ing. Vasile Gheleşel. Pe parcurs,
s-au adăugat mai mulŃi absolvenŃi, catedra fiind într-o continuă dezvoltare.
În anul 1972 , Catedra TM s-a mutat în Corpul JC, din noul local al
UniversităŃii Politehnica din Bucureşti, unde se găseşte şi în prezent. Noile săli de
laboratoare şi birouri ale catedrei TM au fost proiectate (în cadrul corpului destinat
facultăŃii de Transporturi) sub coordonarea directă a prof. N. I. Manolescu.
După ce prof. dr. doc. ing. N. I. Manolescu a împlinit 65 ani, în urma unui
conflict cu rectorul de atunci, a fost obligat să se pensioneze. A venit ca şef de catedră
în anul 1973, conf. dr. ing. Christian Pelecudi ( de la Centrul de Mecanica Solidelor al
Academiei Române). La scurt timp, catedra de Teoria mecanismelor s-a unit cu
catedra de Mecanică, iar noua catedră de „Mecanică şi Teoria mecanismelor” a trecut
de la facultatea de Transporturi la facultatea de Mecanica agricolă din componenŃa
UPB.
În anul 1981, la insistenŃele rectorului UPB, catedra TMM a intrat într-o nouă
uniune cu catedra de „Organe de maşini”, în cadrul facultăŃii de Mecanică, primind
numele de catedra „Organe de maşini şi Teoria mecanismelor”, condusă de prof. dr.
ing. Gh. Rădulescu – format, prin doctorat, la şcoala germană (RDG) de Organe de
maşini.
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Din anul 1990, colectivul TMM s-a separat de catedra Organe de maşini, cu care
prilej a luat numele de Catedra de Teoria mecanismelor şi a RoboŃilor. Şef de catedră a
devenit subsemnatul, până în anul 2008 când, apropiindu-mă de vârsta pensionării,
am cedat locul unui coleg ceva mai tânăr: prof. Barbu Grecu, absolvent al FacultăŃii
de Mecanică Agricolă, promovat de mine din funcŃia de şef de lucrări în 1990, la aceea
de profesor. MenŃionez că subsemnatul, am asigurat continuitatea catedrei timp de 18
ani, acesta fiind şi cel mai mare interval de timp în care colectivul a funcŃionat
independent, fără să fie alipit altor catedre. SperanŃa noastră este ca această situaŃie
să se perpetueze, în ciuda scăderii continue a numărului de norme şi a declinului în
care se află învăŃământul, în general şi cel superior, în special.
A.P. :Primul pas în cariera didactică universitară l-aŃi făcut ca „şef de laborator”.
Pentru noi, „ăştia bătrâni”, ne-ar prinde bine să aflăm câte ceva despre dotarea
Laboratorului de Teoria Mecanismelor şi Maşinilor, despre conŃinutul orelor de
laborator.
Prof.: ObligaŃiile mele ca şef de laborator (1961-1962) erau de a mă ocupa de
dotarea laboratorului, care era în acel moment la începuturi, deoarece erau prevăzute
numai ore de seminar. Deci, materialele didactice, erau prezentate studenŃilor pentru
ilustrarea orelor aplicative: machete şi panouri cu mecanisme cu pârghii, came, roŃi
dinŃate, multe realizate în atelierul catedrei şi proiectate de noi. Ulterior, fiind
introduse ore speciale de laborator şi proiect, dotarea laboratorului a evoluat, prin
achiziŃionarea unei aparaturi pentru monitorizarea parametrilor mecanismelor,
prelucrarea pe calculator a datelor experimentale, chiar si miniroboŃi etc. Din păcate,
în prezent, din motive de economie, unele facultăŃi au renunŃat la orele de laborator şi
s-a revenit la seminarii: grupele au peste 30 de studenŃi, iar la seminarii, activitatea se
face cu întreaga grupă spre deosebire de laborator, unde grupele erau împărŃite pe
subgrupe (deci 50% economie)
A.P.: Din activitatea dumneavoastră didactică (asistent, şef de lucrări,
conferenŃiar), vă rugăm să reŃineŃi pentru noi doar momentele mai importante :
apropierea de capacitatea de percepŃie a studenŃilor, circumstanŃele care v-au focalizat
preocupările pentru domeniul în care v-aŃi ales tema şi aŃi pregătit lucrarea de
doctorat, sprijinul pe care l-aŃi primit de la conducător, câteva aprecieri ale referenŃilor
şi în final despre susŃinerea tezei.
Prof.: Referitor la activitatea didactică, trebuie să spun că nu am luat-o chiar de
la zero. La liceu, unii colegi îmi cereau sprijin la fizică sau matematică şi încercam să
le dau nişte explicaŃii cât mai pe înŃeles. În primii ani ca asistent, fiind printre cei mai
tineri din catedră, aveam ore la cursurile serale care pe atunci se desfăşurau între
orele 16 si 20. Aveam de-a-face cu oameni cu 15-20 de ani mai în vârstă ca mine, unii
lucrau efectiv ca muncitori (nu în birouri), înŃelegeau cam greu, dar aveau dorinŃa de a
învăŃa. M-am străduit să le transmit cât mai multe cunoştinŃe, pornind de la premisa
că trebuie să pornesc de la nivelul zero. Am avut satisfacŃia, ca după ani, să mă
întâlnesc cu unii dintre aceşti studenŃi, care şi-au scos pălăria în faŃa mea (lucrul
acesta m-a impresionat în mod deosebit în acea perioadă) şi mi-au mulŃumit pentru
eforturile pe care le-am depus pentru a le transmite nişte cunoştine . În timp ce unii
profesori, mai comozi, treceau superficial peste activităŃile didactice, de multe ori nici
nu făceau orele, pornind de la ideea că pe aceşti studenŃi (unii trimişi la facultate fără
voia lor), trebuie oricum să îi treci şi că nu mai poŃi să îi înveŃi nimic, eu i-am tratat la
fel ca pe studenŃii de la cursurile de zi. Şi în prezent mă întâlnesc cu unii absolvenŃi
din această categorie, încovoiaŃi de ani mai rău decât mine, care Ńin să mă salute şi îşi
amintesc, evident mai bine decât mine, despre orele didactice efectuate. De altfel, în
cei peste 48 de ani de activitate didactică, am avut de-a-face cu aproape 10 mii de
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studenŃi, pe care-i întâlnesc ori prin intreprinderile in care mai lucrează, la unele
bănci, case de schimb sau chiar în comerŃ.
La doctorat, l-am avut conducător pe prof. N. I. Manolescu. Această formă de
specializare, abia se introducea în acei ani. Cum nici viitorii conducători de doctorat,
nu aveau atunci doctoratul, a trebuit ca mai întâi să aşteptăm noi cei mai tineri, să
obŃină ei acest titlul. În această situaŃie se găsea şi prof. N. I. Manolescu. Mi-a solicitat
colaborarea la nişte lucrări. Ulterior, obŃinând el titlul de doctor, mi-a sugerat să
continui colaborarea şi să desfăşurăm cercetările în acelaşi domeniu.
Despre membrii comisiei, nu pot să spun decât vorbe bune. Afară de
conducătorul ştiinŃific, ca membri în comisia de acordare a titlului au fost prof. Radu
Voinea, prof. Dimitrie Mangeron şi prof. Dumitru Tutunaru, care pe atunci era şi
decanul FacultăŃii de Mecanică. ToŃi au fost foarte binevoitori şi nu am nimic să le
reproşez.
A.P.: Reiau o întrebare pe care am pus-o şi altor colegi de breaslă de-ai
dumneavoastră: credeŃi că în perioada de profesorat aŃi reuşit să vă faceŃi discipoli?
PuteŃi să exemplificaŃi ?
Prof.: Am avut şi am în continuare o bună colaborare cu colegii mai tineri din
catedră. Cadrele didactice nou venite, dintre cele care nu mi-au fost studenŃi, au
asistat la orele mele de curs, iar la aplicaŃii (ore de laborator şi proiect) am îndrumat
împreună aceste activităŃi, însuşindu-şi metodele mele de lucru. Unii absolvenŃi, veniŃi
ca asistenŃi, s-au înscris la doctorat la mine. Ei şi-au continuat doctoratul peste
hotare, cum este cazul lui Mircea Gradu (doctorat finalizat la München, acum la o
reprezentanŃă Mercedes din SUA), Cornel Iuraşcu (doctoratul la Seul, căsătorit şi
stabilit în Korea), Petru-Aurelian Simionescu (şi-a finalizat teza în România sub
conducerea mea, acum este la o universitate în SUA). Dintre cei din catedră, sunt
câŃiva foşti studenŃi, colaboratori la unele lucrări ştiinŃifice, contracte de cercetare,
sau manuale, sub coordonarea mea. Unele aprecieri asupra activităŃii mele cu unii
colaboratori, le puteŃi afla dintr-un articol apărut în revista Mecanisme şi
Manipulatoare (printre semnatari : Conf dr.ing. Iulian Tabara , Conf dr.ing. Marin
Neacsa, Prof. dr.ing. Păun Antonescu si altii)
A.P.: Care consideraŃi că au fost cele mai importante realizări ale
dumneavoastră în activitatea extra-catedră, în ARoTMM (Romanian Association for
T.M.M.), IFToMM (International Federation for Theory of Machines and Mechanisms) şi
în Societatea Română de Robotică (SRR)?
Prof.: Ca membru al ARoTMM, am îndeplinit pe parcurs diferite funcŃii: secretar
al Biroului Executiv, preşedinte (1993-2001) fiind şi reprezentatul Ńării noastre în
unele comitete IFToMM. Am făcut parte din comitetele ştiinŃifice de organizare a
simpozioanelor româneşti (SYROM) desfăşurate sub patronajul IFToMM din 1973
până în prezent, din patru în patru ani. Am participat la mai multe manifestări
ştiinŃifice din Ńară şi de peste hotare, la unele fiind cooptat în Comitetele ştiinŃifice. La
SRR am fost vicepreşedinte pe Ńară. Rolul meu ca şi al altor membri, a fost şi este de
promovare a ŞtiinŃei Mecanismelor şi Roboticii în învăŃământ şi practică.
A.P.: NumiŃi numai una-două dintre lucrările publicate, pe care le consideraŃi a
purta contribuŃii personale şi care au primit o apreciere a specialiştilor.
Prof.: Din păcate lucrările publicate, trebuie încadrate într-un şablon împus de
edituri, fiind limitate la 6-8 pagini. De aceea îmi este greu să numesc o lucrare
anumită, mai corect este să definesc un domeniu. Aş menŃiona în acest sens,
modelarea şi simularea unor sisteme mecanice mobile, cu ajutorul unor softuri
evoluate, tematică care cuprinde mai multe lucrări elaborate cu unii din colaboratorii
mei. Aş menŃiona ca fiind deosebit de util pentru învăŃământ , un manual de „
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Mecanică şi Mecanisme” adresat studenŃilor de la Facultatea de Transporturi şi care
este deosebit de apreciat de aceştia.
A.P.: O ultimă întrebare este menită a ne potoli curiozitatea de colegi despre
familie : Care au fost şi care sunt preocupările celor dragi şi ce preocupări aveŃi
dumneavoastră personal ca tânăr pensionar?
Prof.: Voi începe mai întâi cu mine, fiindu-mi mai uşor să dau un răspuns.
Sunt în prezent profesor consultant, conducător de doctorat. Cu excepŃia faptului că
nu mai desfăşor activitate didactică cu studenŃii de la cursurile de zi (datorită
reducerii numărului normelor didactice), preocupările mele nu s-au modificat prea
mult faŃă de perioada anterioară: consultaŃii şi cursuri cu doctoranzii, participarea la
nişte manifestări ştiinŃifice (taxe de participare, transport şi cazare, suportate din
pensie), membru în unele comisii de doctorat etc.
SoŃia mea, pensionară, fostă profesoară de arte plastice, afară de treburile
casnice, este pasionată de muzică, literatură, spectacole de operă etc.
Fiul meu, care şi-a terminat studiile la Viena, unde şi-a luat şi doctoratul, în
domeniul fizicii laserilor, lucrează la o firmă de specialitate. S-a înscris la o a doua
facultate :de arte plastice de la Viena, având unele preocupări în acest domeniu.
Altfel, am şi alte rude: fratele stabilit în Canada cu toată familia (aşa cum am
menŃionat mai sus), nepoŃi în SUA, alŃii la studii în Danemarca etc.
A.P. : Vă transmit – odată cu mulŃumirile pentru că mi-aŃi permis să vă supun
la această spovedanie – salutările si urările de bine ale colegilor, dar şi speranŃa lor că
vă vom vedea cât de curând la întâlnirile noastre de joia.
Prof. : Şi eu le adresez tuturor colegilor sincere urări de sănătate şi sper să ne
revedem, odată cu îmblânzirea vremii. Dacă mi se dă posibilitatea să îmi exprim un
punct de vedere, cred că ar fi mult mai bine, dacă locul întâlnirii ar fi la unul din
restaurantele, să le zicem studenŃeşti (deoarece aici îşi petrec vremea foarte mulŃi
studenŃi, în timpul sau înafara orelor de curs), cum sunt cele de pe Cezărescu Econom
şi anume : « Shorley », « Pui de Urs », « Jăratece » şi altele, apropiate.
Nota redacŃiei: Intr-adevăr dicŃionarele enciclopedice
fac referire la anumiŃi Tempea.
Iată ce se scrie la litera „T” in „DicŃionarul
Enciclopedic al Limbii Române” – ultimul volum:
Tempea, familie de preoŃi şi cărturari români din
Braşov, dintre care cei mai cunoscuŃi au fost : Radu al
II-lea T. (1691-1742), protopop în Şcheii Braşovului,
apărător al intereselor ortodoxiei române împotriva
prozelitismului catolic, precum şi al drepturilor
românilor din Şchei împotriva conducătorilor saşi din
Braşov . Op. Pr.: „Istoria beserecii Şcheilor Braşovului”;
Radu al VI-lea T. (1768-1824), vicar al episcopiei
ortodoxe din Sibiu. A fost director al şcolilor naŃionale
neunite româneşti din Transilvania (1796-1808), în care calitate a întemeiat numeroase
şcoli. A colaborat la traducerea unor cărŃi bisericeşti şi a publicat o Gramatică
românească (1797), destinată şcolilor româneşti, importantă mai ales prin introducerea
ei, în care autorul discută probleme generale ale limbii române în spiritul Şcolii ardelene
şi pentru încercarea de creare a unei terminologii gramaticale româneşti.
Ar fi bine dacă domnul profesor Iosif Tempea ar face unele cercetări arhivistice
pentru a descoperi înrudirea (sau nu) cu personalităŃile amintite.
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carte
O LANSARE DE CARTE
Vasile GHEORGHE
Invitat de colegul Adrian Popa, joi 8 octombrie 2009, am
participat la lansarea cărŃii scriitorului RADU THEODORU,
„ROMÂNIA, ROMÂNII ŞI COMUNISMUL”, apărută recent la
editura „LUCMAN”. La eveniment a mai participat – dintre colegi
- în afara familiei Popa (Adrian şi Luci) şi colegul Constantin
Dumitru.
Ştiam că Adrian Popa este bun prieten cu scriitorul , aşa
că a avut şi rolul de „moderator” la această lansare, conducând
cu competenŃă şi aplomb (aşa cum îl ştim) dezbaterile acestei
întâlniri.
Evenimentul a avut loc la Palatul Brătianu din strada
Visarion nr.6, sector 1 Bucureşti, sediul FundaŃiei Culturale Ion
I.Brătianu şi s-a desfăşurat, aşa cum preciza şi amfitrionul
(Preşedintele FundaŃiei) sub privirile (din tablourile atârnate pe pereŃi) lui Ion
C.Brătianu şi Ionel I.C.Brătianu.
In sala arhiplină am remarcat oameni politici, scriitori, jurnalişti, ingineri,
economişti, profesori printre care am recunoscut pe Radu Câmpeanu, Paul Everac,
Ion Coja, Ioan Avram etc.
Autorul nu a vrut să prezinte conŃinutul cărŃii şi se pare că mulŃi dintre cei
prezenŃi nu-l cunoşteau , astfel că unele luări de cuvânt mi s-au părut „şocante”
deoarece reprezentau păreri personale despre regimul comunist şi mai ales despre cel
postdecembrist.
Când am scris aceste rânduri, nici eu nu citisem cartea, ci doar o răsfoisem ,
aşa că citez din aceasta : „Volumul România, Românii şi Comunismul este o analiză
a relaŃiei dintre subiecŃii titlului făcută din perspectiva istoriei şi adiacent , un
răspuns documentat la aşa zisul raport Tismăneanu (prezentat de preşedintele Traian
Băsescu în Parlament ca document de condamnare a comunismului), manoperă
lamentabilă prin care urmaşii conducerilor alogene iudeo-maghiaro-kominterniste,
autoare de teroare roşie, genocid al românilor şi holocaust al culturii naŃionale,
reşapaŃi în ideologi ai capitalismului, încearcă să treacă responsabilitatea instaurării
bolşevismului din sarcina lor de agenŃi sionisto- moscoviteni, pe umerii românilor.
Acuzând instituŃiile fundamentale ale statului, Armata, Biserica, SiguranŃa NaŃională
de naŃional-comunism, urmaşii comandourilor alogene din anii 1944-1952 încearcă să
preia din nou puterea în România, ceea ce parŃial au şi reuşit.
Aprecierea cinstită a perioadei 1944 august- 1989 decembrie, fără patimi
politice, fără interese mercantile şi oportuniste, fără manipulari remuneratorii este
obligaŃia morală primordială a istoricilor care au trăit epoca, a economiştilor,
inginerilor, oamenilor de ştiinŃă şi artă, în ideia unei solidarităŃi de generaŃie
constructivă, pusă în slujba unui adevăr aparŃinând istoriei românilor.
Între anii 1952-1989 , socialismul de factură românească a pus în valoare
potenŃialul economic al Ńării, susŃinut de resursele solului şi subsolului, făcând apel la
disponibilităŃile creatoare ale maselor, la geniul poporului român, la uşurinŃa lui de
a-şi adapta talentele ritmurilor de dezvoltare contemporane, la ingeniozitate, stopând
scurgera peste hotare a celei mai mari părŃi din venitul naŃional. ”
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Este o carte document, cuprinzând date, fapte şi aprecieri pe care trebuie să le
citim cu atenŃie, deoarece privesc o perioadă peste care nu putem trece cu uşurinŃă
lăsând la aprecierea subiectivă a unor neaveniŃi, cu atât mai mult cu cât generaŃia
noastră de ingineri a contribuit din plin, cu efort , dăruire şi inteligenŃă timp de
aproape 40 de ani (1961- 1989) la edificarea de mari proiecte care se văd încă.
Recomand colegilor să scrie - măcar în revista noastră - despre realizările lor,
pentru că nu putem lăsa posterităŃii impresia că am trecut prin viaŃă indiferenŃi, iar
realizările noastre au fost doar „ un morman de fiare vechi”.
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carte

UN POET CE SE IMPUNE : SPIRIDON POPESCU
- Editura ALCOR continuă promovarea talentelor Adrian POPA
Semnalarea tardivă a apariŃiei în ediŃie biligvă (românăfranceză) a volumului de poezii „Eseu despre glorie” al
gorjanului înrăit Spiridon Popescu, are două motive:
- descoperirea cu mare întârziere a volumului
amintit în mormanul de tipărituri ale edituriii
ALCOR din sufrageria apartamentului Corinei,
care este în acelaşi timp sediul firmei (deşi
aceasta are un depozit de carte) ;
- legăturile autorului cu doi colegi de-ai noştri (i-a
fost coleg de serviciu lui Mirel Vanca pe când
acesta lucra în energetica gorjană, Mirel fiindu-i
chiar şef ierarhic, iar Corina FiruŃă i-a devenit
editor la a parta sa apariŃie în volum).
Ei bine, temeiul cel mai solid al acestei intervenŃii
este însă plăcerea, bucuria care Ńi-o produce întâlnirea cu
pezia adevărată. Şi dacă eşti un exuberant, care Ńii să
împarŃi bucuria şi cu cei din jur, începi să-i citeşti din poezii unui prieten, unor
prieteni, până când lectura devine recitare. Aşa am păŃit şi eu cu poezia „Doamne,
dacă mi-eşti prieten” şi mai apoi şi cu altele.
Poeziile lui Spiridon Popescu din volumul care am avut norocul să-mi cadă în
mână , deşi diferă ca format poetic de la clasic (cu strofe de patru versuri, rimă, ritm)
până la hipermodern (versuri albe, fără rimă, poezii de două sau chiar un vers), au –
multe dintre ele- ca adresant pe Dumnezeu sau un intermediar („Domnul înger”).
”Rugăciunile” lui Spiridon Popescu sunt convorbiri atât de naturale, „ca de la om la
om”, dintre poet şi „Cel de sus”. („Priveşte, Doamne, doar un pic mai este /Şi însuŃi tu,
cel mai puternic sfânt /Vei rugini precum o simplă frunză /Şi vei cădea din ceruri pe
pământ”. – din „E toamnă.”, sau : „Doamne, nu mai e decît /Un biet petec de
pământ!.../De s-or pune pe murit- / Aşa cum le-ai poruncit- /Toate vieŃile mele, / Unde
cad atâtea stele ?” – fără titlu).
Poezia lui Spiridon Popescu este proba cea mai concretă a condiŃiei calităŃii unei
opere : să, ai ceva de spus! Şi el o spune atât de frumos !
Iată încă doar două exemple: „O, dragi prieteni vă implor, /Nu-mi ridicaŃi statuie
pân’ nu mor! /Mă ştiu prea bine : zău, n-aş rezista /Să nu mă sinucid când aş vedea
/Cum urinează javrele pe ea!” (Rugăminte”) şi „Prietene, nu mai ciupi lăuta- /Vrem să
ne bem în linişte cucuta. / (”Distih”).
FaŃă de cele trei volume anterioare publicate de edituri provinciale („Oglinda
dintre noi” în 1991 la Târgu Jiu, „21 grame de suflet” în 1996 la Piteşti şi „Supliment
de existenŃă” în 1997 la Târgu Jiu), cel publicat de editura ALCOR în 1998, „Eseu
despre glorie” , a beneficiat de o superbă Ńinută grafică şi de o excelentă traducere în
limba franceză.
Fiind cea care a făcut şi selecŃia poeziilor adunate în volum, traducătoarea
Paula Romanescu, fină cunoscătoare a limbii franceze şi apreciată poetă, a pătruns
atăt de bine spiritul poeziei lui Spiridon Popescu, încât i-a împrumutat stilul
exprimării unor sentimente profunde prin apelarea slovelor Sfintelor Scripturi în
„Cuvânt înainte” la carte. Iată această perlă de exprimare artistică :
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„ Trăind în Ńara lui Brâncuşi, acolo, la Târgu-Jiu, poetul SpiridonPopescu a deprins
plânsul tăcerii, taina sărutului şi-apoi...apoi zidirea în lumină a treptelor spre infinit.
Ostenit de urcuş într-o zi îşi va fi pus mâna streaşină la ochi :”Mai e mult,
Doamne, până la capăt?”
Iar Dumnezeu, înduioşat - era într-o zi cu soare blând de toamnă - i-a zâmbit
prieteneşte : „Până la capăt!...”
De atunci poetul nu conteneşte să urce culegând în răstimpuri flori rare din lumea
în care Cuvântul e pâinea noastră cea de toate dorurile. Cu braŃele încărcate de
miresme vine spre noi îndemnându-ne: „LuaŃi, acesta este sufletul meu care pentru voi
înfloreşte! LuaŃi, oh, cu blândeŃe, poate-n alt anotimp v-aduc şi-o aripă de înger ca să
deprindeŃi sborul...”
Şi noi, cititori lacomi, ne năpustim asupra darurilor de cuvânt ale poetului şi
înŃelegem parcă mai bine tăcerea pietrei cu sărutul una când treptele luminii tot cresc şi
cresc şi cresc...”

carte

ARTELE MARłIALE, AIKIDO ŞI…NEPOłII NOŞTRI
(În loc de o recenzie a cărŃii lui Şerban Derlogea)
Radu MIHALCEA
În cursul întâlnirii de la “Cocoşatul” pe 11.06.09, Şerban Derlogea m-a onorat
facându-mi cadou ultima ediŃie a cărŃii lui despre Aikido: este cea de a doua pe care o
am de la el. Presupun că şi alŃi colegi au primit câte un exemplar, dar n-am aflat încă
nici-o reacŃie la acest gest frumos al lui Şerban, nici-un cuvânt de apreciere faŃă de
ceea ce de câteva decenii constituie centrul preocupărilor vieŃii lui. Şi cum nici eu
n-am zis nimic mai înainte, am luat condeiul în mână – de fapt am luat laptopul în
braŃe – într-o zi caniculară de vară şi mi-am pus gândurile pe hârtie: le aveŃi mai jos.

*
Vreau să vă spun de la început că practicarea Aikido ar putea fi una dintre
multiplele chei către succesul în viaŃă, pe care noi, septuagenarii, le-am putea pune în
mâna nepoŃilor noştri, aflaŃi încă pe băncile şcolii. Fiindcă societatea românească
oferă la ora actuală o mulŃime de căi spre succes, ar trebui, desigur, să precizez şi
despre ce fel de succes este vorba: urmez aici felul în care Şerban a tratat acest aspect
şi adaog…părerea mea.
Succesul începe în România odată cu afişarea ostentativă a sânilor dezgoliŃi
deasupra unor pantalonaşi atât de scurŃi încât să se poată remarca culoarea
chiloŃeilor purtaŃi de vreo piŃipoancă prezentată cu mare pompă de televiziunea
română; continuă cu inegalata posibilitate de a face carieră politică şi avere
cumpărând şi vânzând oi şi brânză; urmează posibilitatea de a devaliza vre-una dintre
puŃinele întreprinderi româneşti încă rămase pe picioare, dacă o mai fi vreuna;
sau…ca să termin, la celălalt capăt al scării valorilor româneşti, sfârşeşte cu
delicateŃea, puterea de expresie şi rafinamentul de neegalat al nonagenarului Radu
Beligan, ajuns acum la o culme unică a măestrei artistice.
Desigur că practicarea Aikido poate aduce avantaje oricui se angajează pe oricare
dintre căile de mai sus. Indiscutabil! Însă Aikido nu este absolut necesar pentru cei ce
se vor hotarî pentru primele trei dintre posibilităŃile citate: câteva înjecŃii cu botox
sunt suficiente. RelaŃiile personale cu rude a celor care astăzi ocupă prima scenă a
Ńării – preşedintele Ńării însuşi are două fete nemăritate!...Măi…Ce şansă! Uufff, de ce
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nu mai suntem noi tineri?! – sunt hotărâtoare. Lipsa de scrupule – sau incapacitatea
managerială – sunt atribute care califică - aş putea spune chiar “condamnă” – pe
cineva să aibă success în societatea românească de astăzi, sau cel puŃin să ajungă
ministru, de exemplu Ministru al Tineretului.
Nu, nu la acest gen de succes mă refer.

*
Mă refer la acel succes care rezultă din cunoaştere, din înŃelegerea şi
interpretarea fenomenelor sociale, economice, tehnice sau artistice, din atingerea unui
grad de rafinament personal, sufletesc şi raŃional care deschide accesul către
comunicarea de la egal la egal cu vârfurile economice, politice şi ştiinŃifice de orice fel
şi de oriunde din lume. Mă gândesc la acel rafinament al priceperii, la acea
sensibilitate a sufletului, la acea măestrie în manevrarea cuvintelor şi a gândurilor
care – de exemplu - l-au transformat pe Eminescu dintr-un şcolar din Botoşani în
campionul de necontestat peste veacuri al poeziei româneşti. Mă gândesc la acel gen
de succes pe care, în fiecare an, câŃiva dintre colegii nepoŃilor noştri îl ating câştigând
Olimpiadele Internationale de Matematică, de Fizică sau altele de acelaşi gen, pentru
ca apoi să devină cadre de bază a întreprinderilor de prim rang din lume, fiindcă altfel
ar rămâne şomeri într-o societate românească care promovează numai mediocritatea.
Mă gândesc la acel gen de succes de care se bucură – de exemplu - o cunoştinŃă de a
mea originară din Buzău, care, la 36 de ani a fost numit profesor la Universitatea din
Chicago, cea care a dat omenirii nu mai puŃin de 6 laureaŃi ai premiului Nobel pentru
economie.
Dar… nu numai atât: exemplele de mai sus ilustrează numai cazurile cele mai
vizibile, cunoscute tuturor şi a căror autenticitate poate fi verificată cu uşurinŃă. Sub
acest nivel se afla sute de mii, milioane de poziŃii intermediare – în România şi în
întreaga lume – în care calităŃi personale deosebite sunt necesare şi sunt căutate cu
asiduitate de întreprinderi. Salariile plătite încep de la 100.000$ / an şi ajung la un
multiplu de ordinul sutelor al acestei sume, fiindcă în lume există o criză cumplită de
personal calificat, capabil, onest, răzbătător, dotat cu autocotrol, dar şi cu îndrăzneala
celui sigur pe sine, creator şi perseverant până dincolo de ceea ce cei mai mulŃi dintre
noi consideră - în prezent - posibil. Cele mai multe dintre aceste poziŃii sunt ocupate –
chiar şi în America! - de asiatici, care, pe lângă pregătirea şcolară excelentă
beneficiază de avantajele pe care li le oferă practicarea – sau cel puŃin cunoaşterea şi
aplicarea principiilor – artelor marŃiale, dintre care Aikido face parte. Aceasta –
predarea conceptului şi instruirea fizică Aikido - este activitatea căreia colegul nostru
Şerban s-a dedicat de trei decenii şi pe care o propagă – fără multă rezonanŃă - şi în
rândurile noastre.
Vin acum în spijinul lui şi repet tare ce spune el cu modestie: Vă iubiŃi
nepoŃii?...VreŃi să aibă succes ? IndrumaŃi-i către arte marŃiale!
Aikido este una dintre acestea.
( continuare în numerele următoare)
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cronică teatrală

TOłI FIII MEI
Mirel VANCA
Este o piesă de teatru scrisă de dramaturgul american
Arthur Miller la câŃiva ani după terminarea celui de al
Doilea Război Mondial. Piesa se inspiră din urmările acestei
mari drame a secolului XX şi pune în discuŃie câteva
principii morale din sfera
familiei.
Nimic nu-i mai presus decât
familia! clamează cu toată
convingerea Joe Keller, eroul
principal al piesei, cap de
familie. Asta înseamnă, după
părerea lui , că nimic nu-Ńi este
interzis dacă o faci în lumina
Sanda Toma şi Victor
acestui principiu. Chiar şi
Rebengiuc
faptul de-a fi cauzat, indirect,
moartea pe front a 21 de fii ai Ńării tale este scuzabil,
consideră el, dacă o faci pentru familia ta. Chiar dacă
pentru această faptă stă altcineva în închisoare în locul
lui, el este cu conştiinŃa împăcată: a făcut-o pentru familia
lui. Abia când îşi dă seama că unul dintre cei 21care au
murit din cauza sa a fost fiul său cel mare, Lary, începe
Dragoş Stamate şi Victor
să aibă mustrări de conştiinŃă şi, în final, se sinucide.
Rebengiuc
Are dreptul dragostea pentru copiii noştri să ne
întunece raŃiunea? Lucrul acesta i se întâmplă lui Kate
Keller, soŃia lui Joe. Nici după trei ani de la dispariŃia pe front a fiului său, ea nu
crede în moartea lui, împiedecându-i pe ceilalŃi membrii ai familiei să-şi ducă o viaŃă
normală. Fiul ei cel mic, Chris, nu se poate căsători cu fosta
logodnică a lui Lary, deşi cei doi se iubesc, pentru că ea speră ca
Lary să se întoarcă. În lumina aceleaşi dragoste oarbe, ea acoperă
faŃă de Chris, crima comisă de soŃ. ViaŃa o va pedepsi pentru
asta.
Au copiii dreptul să-şi judece părinŃii când aceştia greşesc?
Desigur , este greu s-o faci după ce Ńi-ai creat o imagine idealizată
despre ei, după ce Ńi i-ai închipuit, tot timpul, mai presus de orice
bănuială, mai presus de orice reproş. SituaŃia este nu numai
şocantă ci poate fi de-a dreptul destabilizatoare din punct de
vedere psihic, atunci când tatăl tău este acuzat de crimă, aşa
cum li se întâmplă lui Lary şi Chris Keler, cei doi fii ai lui Joe În
Cristina Ciuciulică
această situaŃie, Lary îşi pune capăt zilelor, iar Chris se hotărăşte
să-şi ia lumea în cap.
Copiii pot însă şi greşi, grăbindu-se să-şi judece părinŃii. Acest lucru li se întâmplă
fraŃilor Ann şi George Deever din piesa recenzată şi, vă pot asigura, că este la fel de
traumatizant să-Ńi acuzi pe nedrept părinŃii, ca şi a le „înghiŃi” greşelile lor.
Piesa se joacă la Teatrul NaŃional din Bucureşti şi este pusă în scenă de Ion
Caramitru. InterpreŃii rolurilor importante sunt Victor Rebengiuc, Sanda Toma,
Dragoş Stemate, Costina Ciuciulică şi Ioan Andrei Ionescu. În special, Sanda Toma
este extraordinară în rolul lui Kate Keller! Şi ceilalŃi actori sunt la înălŃime. Piesa
merită, fără doar şi poate, văzută.
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corespondenŃă

SĂRBATORILE LUNII DECEMBRIE
(Scrisoarea IV-A)
Gabriela STRUMINGER
Pe meleagurile pe care trăiesc, luna decembrie este o lună specială a sărbătorilor
de iarnă, o lună în care pe lângă Crăciun, se mai sărbătoreşte Hanukkah şi
Kwanzaa, aceste trei sărbători reprezentând diferite credinŃe şi tradiŃii. Aceaste
sărbători se îmbină armonios şi conferă lunii decembrie o stare de spirit mai deosebită
în comparaŃie cu restul lunilor din an.
HANUKKAH este o sărbătoare specifică poporului evreu. Este numită
Sărbătoarea Luminii şi se desfăşoară pe o perioadă de 8 zile. În anul 2009, a început
cu ziua de 11 decembrie. Hanukkah se sărbătoreşte numai în decembrie, dar zilele
exacte ale sărbătorii diferă de la an la an. In ultimii 100 de ani s-a întâmplat ca de
patru ori Hanukkah să coincidă cu ziua de 25 decembrie, ziua în care se sărbătoreşte
Crăciunul. Aceste patru suprapuneri au avut loc in anii 1918, 1921, 1959 şi 2005.
Motivele sărbătorii sunt două :
1. Miraculoasa victorie a unei mici si insuficient de pregătite armate a evreilor
împotriva sirienilor, care au interzis religia evreiasca şi care au pângărit Sfantul
Templu din Ierusalim în anul 165 BC.
2. În cinstea victoriei s-a aprins un candelabru, care avea ulei cât să ardă doar o
zi. În mod miraculos, lumina candelabrului a strălucit timp de opt zile.
De-a lungul timpului, evreii au continuat tradiŃia aprinderii candelabrului pentru
a reaminti şi a sărbători minunea celor opt zile.
Candelabrul are în total 9 braŃe, din care cel mijloc este puŃin mai înalt decât
restul de opt, care sunt grupate câte patru în dreapta şi în stânga braŃului din mijloc.
Candelabrul poate fi aprins folosind ulei de măsline sau lumânări de ceară.
In prima noapte de Hanukkah, prima lumânare se aprinde de la lumânarea din
mijloc, iar în fiecare din cele 8 nopŃi care urmează se mai aprinde câte o lumânare dar
se aprinde de la flacăra celei precedente, nu de la flacăra lumânării din mijloc.
Înaintea aprinderii fiecărei lumânări, se fac rugăciuni de mulŃumire către Dumnezeu.
Deci Hanukkah se sărbătoreşte prin :
- aprinderea lumânărilor din cele opt braŃe ale candelabrului ,la asfinŃit, câte un
braŃ in fiecare zi, pe o perioadă de opt zile.
- mâncând plăcinte de cartofi şi gogoşi însiropate;
- practicând un joc,cu ajutorul unei cutii în formă de cub, având câte un simbol
pe fiecare parte, simbol care corespunde unui cuvânt, iar cuvintele împreună exprimă
-“O minune s-a întâmplat aici”; Dincolo de semnificaŃia simbolurilor şi a cuvintelor, pe
fiecare parte a pătratului este înscrisă şi o sumă de bani, care este achitată cu monezi
de ciocolată. Jucătorul pierde sau câştigă, în funcŃie de partea pe care a căzut cubulcutie.
- rugându-se şi făcând cadouri unii altora.
In timpul sărbătorii de Hanukkah, în fiecare casă se aprinde candelabrul .
Nu este interzis să se lucreze pe perioada celor opt zile de Hanukkah, cu excepŃia
momentului când se aprind din lumânările braŃelor candelabrului.
CRĂCIUNUL se sărbătoreşte oarecum altfel în comunităŃile care aparŃin diferitelor
culturi şi tradiŃii, dar numitorul comun este Moş Crăciun sau, cum i se spune pe aiciSanta Claus.
Vorbind de Santa Claus, acesta este asociat cu Sfântul Nicolae, un episcop
olandez din secolul al patrulea, care obişnuia să-i ajute pe cei săraci. La început
numele Sfântului Nicolae a fost pronunŃat Saint Nikolass, câteodată s-a pronunŃat
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Sînterklaas, dar în secolul 19, Clement Moore a scris o poveste - “Noaptea dinaintea
Crăciunului” - şi din acest moment Santa Claus a devenit o figura sacră şi legendară.
Povestea spune, că Sfântul Nicolae era atât de generos încât a lăsat să alunece,
pungi ticsite cu monezi de aur, pe hornul sobei unui boier, care şi-a irosit toată
averea, lăsându-i cele trei fete fără zestre. În căderea lor pe horn, pungile cu monezi
au nimerit în şosetele care erau agăŃate la gura sobei pentru a se usca. De aici pleacă
obiceiul de a se confecŃiona şosete în diferite culori, modele şi mărimi, în care se pun
cadourile de Crăciun.
Aici, Crăciunul este în special un prilej pentru a face cadouri, pentru a prepara
mâncăruri gustoase, pentru a mânca bomboane în formă de bastonaşe, pentru a
trimite felicitări, şi pentru a împodobi brazii.
În zilele noastre, mai mult de 85% din Americani cumpără cel puŃin un brad .
Povestirile abundă despre felul în care au apărut primele ornamente ale Pomului
de Crăciun.Dând crezare istoricilor, ornamentele pentru Pom au apărut în jurul
anului 1800 şi au constat din fructe, mere şi nuci, iar ulterior, au apărut diverse
moduri de iluminare. Se crede ca Martin Luther a fost primul care a adăugat luminiŃe
Pomului, pentru a ajuta copiii să înŃeleagă semnificaŃia stelelor.
Ideea împodobirii Pomului cu luminiŃe a început să aibă o mare aderenŃă la
public. În felul ăsta a intervenit ingeniozitatea emigranŃilor germani, care au întrezărit
o mare oportunitate de a realiza profituri de pe urma confecŃionării a fel de fel de
ornamente. Astfel ei au început să producă pe scară largă globuleŃe strălucitoare şi
foarte colorate. F. W. Woolworth a început să importe ornamente din sticlă în 1890 şi
10 ani mai târziu, vânzările erau de milioane de dolari. Încet, încet, ornamentele au
devenit din ce in ce mai variate în forme şi culori, iar Pomii de Crăciun, împodobiŃi in
toate felurile,au devenit o mare atracŃie.
La Casa Albă, primul pom de Crăciun a fost prezentat în anul 1889 când
preşedinte era Benjamin Harrison, iar pomul a fost decorat de soŃia Preşedintelui Caroline Harrison.
Prima Sărbătoare NaŃionala a aprinderii luminilor pomului de Crăciun la Casa
Albă, a avut loc în anul 1923 şi a continuat până în zilele noastre, soŃiile preşedinŃilor
fiind întotdeauna direct implicate în ornarea Pomului. Încet, încet, în interiorul Casei
Albe au început să apară din ce în ce mai mulŃi Pomi de Crăciun, dar Pomul principal
se află situat în Camera Albastră. În anul 1978, în timpul preşedinŃiei lui Jimmy
Carter, un brad adus din Pennsylvania a fost plantat in partea de sud a Casei Albe,
fiind împodobit de fiecare dată, în acelaşi mod în care este împodobit bradul principal
din interiorul Casei Albe. Mai de curând, brazi mai mici, reprezentând cele 50 de state
ale Americii au fost plantaŃi la Casa Albă în aşa numita Alee a Păcii.
Sigur, că sărbătoarea Crăciunului se manifestă în multe feluri, dar mai mult
decât orice, Crăciunul este o perioadă de reflecŃii spirituale şi o perioadă dedicată
familiei şi celor dragi.
KWANZAA este o sărbătoare creată în anul 1966 de Dr. Maulana Karenga,
scriitor, activist social şi profesor pentru Studii Africane în California. EsenŃa
sărbătorii este Kawaida, un termen Swahili pentru “tradiŃie”.
Doctrina Dr.Karenga constă în şapte principii: unitate, autodeterminare,
responsabilitatea muncii in comun, cooperare economică, hotărâre, creativitate şi
credinŃă.
Kwanzaa se desfăşoară între 26 decembrie si 1 ianuarie.
Kwanzaa intenŃionează să sublinieze importanŃa familiei , a comunităŃii şi a
culturii Africane.In timpul sărbătorii, o lumânare neagră, trei lumânări roşii şi trei
lumânări verzi, sunt aprinse în fiecare zi într-un fel de suport numit “kinara”.
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Culoarea neagră îi reprezintă pe africanii-americani, roşul reprezintă încercările
prin care au trecut negrii, iar verdele reprezintă speranŃa pentru un viitor mai bun.
Şi iată, că a mai trecut un decembrie, iar în amintire îmi răsună un cântec al lui
Alexandru Andrieş ….Ce n-aş da să fiu din nou copil aşteptându-l pe Moş Crăciun !
Nota redacŃiei : Autoarea nu şi-a propus să vorbească şi despre sărbătorile ortodoxe
ale lunii decembrie, acestea fiind bine cunoscute de majoritatea Mecanicilor ’61. În orice
caz, la noi nu poate fi vorba de nici o asociere între Moş Crăciun (personaj legendar,
apărut mult mai recent) şi Moş (Sfântul) Nicolae. Sfântul Nicolae a fost un personaj real
care a trăit pe vremea tiranilor împăraŃi DiocliŃian şi Maximilian, la sfârşitul secolului 3 începutul secolului 4 (a murit în anul 340). Cinstind creştinătatea şi propăvăduind cu
îndrăzneală dreapta credinŃă, a fost prins şi închis în temniŃă cu alŃi creştini. Eliberat
din închisoare de împăratul Constantin cel Mare, a participat la primul Sinod de la
Niceea şi a ajuns arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcând multe minuni (salvarea de la
înnec a unui drept credincios, a unei corăbii de la naufragiu şi altele) printre care şi
daruri cu pungi de galbeni pentru cei săraci. Este adevărat că descoperim unele
asemănări cu „episcopul olandez din secolul al patrulea , care obişnuia să-i ajute pe
săraci, dar Sfântul Ierarh Nicolae al nostru, sărbătorit pe 6 decembrie, are temeiuri
istorice de credibilitate.

UMOR
Pagină realizată de VICTOR POPESCU

O femeie către un bărbat la o petrecere:
- Dumneata tare semeni cu al treilea soŃ al meu !
- Dar de cîte ori aŃi fost căsătorită?
- De două ori pînă acum!
O patrulă de gabori. Unul dintre ei găseşte o oglindă.
O ridică:- Bă, uite o poză cu mine!
- Ia dă-mi-o şi mie! Ha,ha,ha, ce faŃă de prost ai !
-De ce eşti dragă suparată ?
- L-am prins pe barbatul meu cu alta.
- Şi? N-ai luat nici o măsură?
- Ba da, dar nu se potriveşte nici una cu a lui.
Într-o zi Bulă la şcoală ia nota 2. Merge acasă şi zice :
- Tată am luat un 2!
Tatăl său il bate . A doua zi:
- Tată am luat un 3 la mate!
Tatăl sau il bate. A treia zi:
- Tată am luat un 10 la muzică!
Tatăl sau il bate .
- Dar tată am luat 10!!!!
- Pe lânga faptul că ai luat un 2 şi un 3 îŃi mai arde de cântat?
Pornesc odată furnica şi elefantul să treacă ilegal frontiera. Mergând
târâş, la un moment dat furnica ridică capul şi-i zice elefantului: Du-te tu înainte că pe mine m-au văzut
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