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„POLIBUC ´61 MECANIC~”, sau cum ne place nou`
s`-i spunem, „foaia de suflet” a Promo]iei´61 Mecanic`, [i-a
f`cut pe deplin datoria în cei patru ani de apari]ie (f`r` întrerupere), contribuind precum un liant miraculos la strângerea leg`turilor de prietenie dintre colegii promo]iei, prin informarea
generoas` a tuturor celor interesa]i (se în]elege c`-i exclud pe
cei care reclam` c`: „n-am primit în cutia po[tal` num`rul de
luna trecut`!”, sau: ”n-am primit e-mail-ul cu ultimul num`r”).
Noi ne-am str`duit [i ne vom mai str`dui s` „b`g`m [i-n traist`”,
în m`sura în care vom reu[i, dar în cazul unor omisiuni reclamate, promitem s` fim promp]i cu repararea acestora.
Revista noastr` care – e bine de [tiut – este depozitat` spre
lecturare în biblioteci mari ale ]`rii (Biblioteca Academiei,
B.C.S. etc.), deci accesibil` [i str`-str`nepo]ilor, datorit` demersurilor colegei noastre Corina Firu]` (cât a fost redactor [ef),
care i-a atribuit un ISSN, pe care ne cerem scuze c` nu l-am
tip`rit în man[eta inferioar` a ultimei pagini, a[a cum e regula
(în ultimele numere).
Faptul c` suntem prezen]i în rafturile depozitelor marilor
biblioteci, dar mai ales c` nu putem fi o excep]ie în aria presei
scrise, care respect` limba român`, care are în alfabetul s`u „`”,
„â”, „î” etc. [i pe care le folose[te acolo unde le e locul, ne oblig` la renun]area la a publica materiale f`r` diacritice, pe motiv
c` ne e greu s` prelucr`m un material primit pe internet etc.
Apel`m c`lduros la colaboratorii care-[i culeg pe calculator propriile materiale sau care o fac pentru colegi olografi[ti, s`-[i
instaleze programele standard de includere a „diacriticelor” în
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textul pe care-l trimit redac]iei. Corectarea (adic` introducerea diacriticelor) este uneori mai
anevoioas` decât culegerea textului din nou.
{i înc` o regul` „cutum`” a tuturor organelor de pres` scris` (ziare, reviste etc.) este grija
pentru corectura final`, care s` te scuteasc` de gre[eli de tipar (desp`r]iri de silabe la cap de
rând), de ortografie, de semantic` (pleonasme) etc. N-am în]eles de ce, când s-a mai pomenit
despre acest subiect, s-au auzit ]ipete de orgolii r`nite. Noi promitem – [i în numele noului
colegiu de redac]ie – c` vom apela cu încredere la corectur`.
Apropos de noul colegiu de redac]ie, e momentul s` vi-l prezent`m: potrivit principiului
„rotirii cadrelor”, l-am convins pe Artemiu Vanca s`-[i asume sarcina de redactor [ef, el
lansându-[i prima sa carte de autor chiar ast`zi (mâine – poimâine, membru al Uniunii
Scriitorilor), f`r` inten]ie de campanie electoral`; am rugat-o pe Corina Firu]` s`-l sprijine pe
Mirel cu experien]a-i editorial` în paginarea revistei; Anda {tef`nescu s-a oferit s` dea tot
sprijinul în culegerea [i redactarea materialelor primite – ca secretar de redac]ie; profesorul
Nae Enescu completeaz` echipa, urmând s` umple golurile de capacitate ale redac]iei.
Vom continua [i pe viitor s` transmitem prin internet numerele lunare ale revistei, drept
pentru care vom deschide într-un timp foarte scurt un „site” al Asocia]iei Promo]iei ´61
Mecanic`.
În sfâr[it, am re]inut propunerea deosebit de interesant` a colegului nostru Radu
Mihalcea, care avanseaz` ideea edit`rii unor numere ale revistei la Chicago (spre exemplu) [i
tip`rirea lor la Bucure[ti, a[a cum fac de mul]i ani New York Times [i multe altele (care se
editeaz` seara la New York [i ies din rotative a doua zi diminea]a în Fran]a, Anglia, Taiwan).
Supunem aten]iei tuturor colegilor, propunerea lui Radu „in integrum”, rugându-v` s` v`
exprima]i p`rerea asupra acestei oferte în urm`toarele dou` numere ale revistei noastre, pentru
a ne sprijini în luarea unei decizii.
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REVELIONUL SCHIMB~RII DE PREFIX
Mirel VANCA
n anul 2009, majoritatea mecanicilor’61 au p`[it în

Îcel de al 70-lea de an de existen]`. Revelionul care

i-a avut ca amfitrioni sau invita]i s-a desf`[urat
pretutindeni sub semnul acestui memorabil salt. S`
dea Dumnezeu sa fie un pas norocos pentru to]i, f`r`
probleme de s`n`tate, f`r` probleme financiare, [i nu
în ultimul rând, m` refer la colegii mei, f`r` probleme de poten]`.
{i revelionul de la Eforie Nord, cu siguran]` cel
cu cea mai mare participare de mecanici’61, s-a
derulat sub semnul acestei spectaculoase tranzi]ii. Eu,
decan de vârst` acolo, care am f`cut acest salt cu trei
ani în urm` [i cunosc intr`rile în cel de al [aptelea
deceniu, mi-am luat colegii de mân` [i i-am trecut,
unul câte unul, prin cea mai norocoas` dintre ele, pe
cea deasupra c`reia scrie: „Nu te l`sa!”
Se zice c` ziua bun` se cunoa[te de diminea]`. Ei
bine, f`r` s` contrazic` aceast` în]eleapt` zicere,
[ederea noastr` la Eforie s-a dovedit bun` din prima
dup` amiaz` petrecut` acolo, cea a sosirii noastre.
Calipso ne-a a[teptat cu ]uic` fiart`, sl`nin`, jum`ri [i
ceap` ro[ie. Foarte repede, s-a creat o atmosfer` cald`
[i prietenoas` în care am comunicat, am glumit [i neam sim]it foarte bine. Elixirul miraculos [i
delicatesele „exotice” se topeau într-un ritm ame]itor,
dar în acela[i ritm erau servite din nou, încât la
sfâr[it, mai r`m`sese câte ceva în pahare [i farfurii.
Aceast` dup` amiaz` a fost aproape egalat` de
prânzul de dup` revelion care a debutat cu o
excelent` ciorb` de potroace [i cu o foarte bun`
ciorb` de burt`, urmate de o pizza, specialitatea casei.
N-a lipsit nici ]uica fiart`, c`ci, [ti]i [i voi, „cui pe cui
se scoate!”
În seara de revelion ne-am f`cut intrarea în
restaurantul hotelului, perechi, perechi, una mai
frumoas` [i mai elegant` decât alta. M-am [i gr`bit
s`-i pozez pe to]i, înainte ca b`rba]ii s`-[i dea jos
hainele, cravatele sau papioanele, sau doamnele s` fi
transpirat de atâta dans. La pozele mele se adaug`
cele ale lui Nae Enescu [i Vali Gheorghe. Iat` cum
ar`tau „dr`gu]ii de ei”(expresia este una preferat` a
Anei):
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Amfitrioana noastr`, Coca Dumitru,
pozeaz` cu gra]ie

În picioare zâmbind asisten]ei, gazda noastr`,
el lidero maximo, Constantin Dumitru.
La mas`, succesorul s`u, Raul, pardon,
{tefan Dumitru cu so]ia, Nina
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Încep cu cei mai distin[i: purt`torii de papion
Dan Mih`lcescu [i Adrian Popa,
seconda]i de Dan {tef`nescu [i prietenul Gigic`i.
În mijloc, îns`[i Gigica

Zâmb`re]ii Mirel [i Ani Vanca

Tinerii Nae & Mihaela

La stânga: Nina Dumitru, {tefan Dumitru
[i copiii lor Bibi [i Maria.
La dreapta: Adelina Bone [i prietenii gazdelor,
\nfia]i de Asocia]ie

Simpaticii Vali [i Pu[a Gheorghe
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Alinia]i pentru raport
Ion Stanescu asaltat de doamne

[i albe [i ro[ii. N-a lipsit pelinul de Giurgiu [i molanul de C`lug`reni. Am considerat c` nu poate lipsi
poza autorului specialit`]ilor culinare servite, buc`tarul Sandu.

Amiralul Bone Stan
sorbit din priviri de comeseana lui
Foarte repede dup` a[ezarea la locurile noastre,
bossul Calipso a slobozit masa [i preparatele culinare
au început s` vin` pe band` rulant`, iar b`uturile s`
curg` în valuri, întocmai ca marea aflat` la doar o
sut` de metri de noi. N-au lipsit mânc`rurile
române[ti tradi]ionale, începând cu piftia, [i
terminând cu sarmalele, dar nici salata de boeuf,
icrele [i gr`tar de pe[te. Ultimele, s` se simt` c`
suntem pe litoral. Friptura de curcan nu ne-a mai
înc`put în stomacuri, a[a c`, în unanimitate, am
amânat-o pentru a doua zi, când a fost servit pe
muzic` de fanfar`, în pas de defilare, pe t`vi în
fl`c`ri. ]uica a fost de fapt palinc`, iar vinurile au fost
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Buc`tarul
Tonul la dans l-a dat Mirel, târât pe ringul de dans
de Ani. Muzica a mai scâr]âit [i s-a mai împotmolit
din când în când, dar ne-am f`cut c` nu observ`m.
S-au remarcat la dans Nae cu Mihaela [i Ani cu perechea ei Maria, nepoata lui Calipso..
La miezul nop]ii s-a ciocnit o cup` de [ampanie,
dup` care au urmat pup`turile [i felicit`rile încruci[ate.
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Mirel o prezint` pe Coca
Iat`-i [i pe colegii no[tri, la munc`.
Spicica este nedumerit:
nu [tie cum se nume[te felul de mâncare!

La mul]i ani!

Vali Gheorghe se prezint` singur

În momentul urm`tor, Adrian Popa [i Mirel Vanca
au recitat fiecare câte un plugu[or, ur`ri primite cu
foarte mult` îng`duin]` de colegi [i chiar aplaudate
Au urmat toasturile [i felicit`rile pentru s`rb`tori]ii zilei: Coca Vasilica Dumitru [i Vasile Gheorghe. Cu o zi înainte, am s`rb`torit ziua de na[tere a
lui Mircea Zainea.
S-au remarcat tinerii Nae [i Mihaela la dansul în
figuri, Luci Popa, Mihaela Tihan [i Ani Vanca la
sârb`.
Petrecerea s-a spart la orele trei [i jum`tate, când
mo[negii [i soa]ele lor [i-au terminat benzina.
A doua zi, întâi ianuarie 2009, a fost o zi frumoas`: un cer senin, un soare str`lucitor, nici o adiere
de vânt [i o mare neted` ca un cear[af, de culoare
azurie. La fel s` ne fie toate zilele în anul acesta!
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Luci explic`, Mihaela înva]` pa[ii dansului
lui Zorba;
Ani se crede în „Lacul lebedelor”.
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Marea
V` place cum ar`ta? N-o s` v` vin` s` crede]i
dac` o s` v` spun c` în aceast` zi am v`zut un tân`r
f`când baie în mare!
Faptul c` reuniunea noastr` de la malul m`rii a
fost una frumoas`, din care n-au lipsit scenele de
tandre]e îl dovedesc [i urm`toarele poze:

7

Bietul Mirel! N-a sc`pat nici aici.
Plimb`rile [i pozele pe falez` n-au lipsit nici ele:

Ani [i St`nelu, filma]i cu camera ascuns`

„Mânca-i-ar mama!“ pare a zice, cu gestul ei,
Mihaela

Pe doi ianuarie marea era cenu[ie [i agitat`.
Pe cei din poz` pare s` nu-i impresioneze:
i-au întors spatele.
Patru pentru eternitate: Emilia, Anda, Pu[a [i Luci
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În final vreau s`-i consacru spa]iul care mi-a mai
r`mas, Mariei, nepoata gazdelor. V` mai aminti]i cum
ar`ta ea în excursia pe Dun`re? Era o gâgâlice.
Privi]i-o acum? Este o domni[oar`!
Atât p`rin]ii cât [i bunicii se laud` cu ea. Înva]`

Zgribuli]i, zgribuli]i…
Vântul intrase în scen`.

Maria
bine [i este campioan` la înot. Ne-a ar`tat colec]ia ei
de diplome [i medalii. Impresionant! Locul I, II, sau
III la diferite campionate, la toate stilurile de înot.
Majoritatea sportivilor nu adun` într-o via]` atâtea
trofee câte a adunat ea pân` la aceast` vârst`. Îmi
pare foarte r`u c` nu le-am num`rat [i c` nu le-am
fotografiat.
Ea a fost [i aceea care a filmat revelionul nostru.
Nu sc`pa]i ocazia s`-l vede]i!

Nici Radu Stoian n-a sc`pat de obiectivul
fotografului.
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Plugu[or
de
Revelion
Philoxenia 2009
Aho, aho, copii, fârta]i
În scaune v-a[eza]i
{i cuvântu-mi asculta]i!
S-a sculat mai an
(Ba-s vreo patru ani)
C`pitan Traian,
Ales de profani,
Al f`r´ de dosar,
Ca cle[tarul clar,
Ucis-a corup]ii,
Fericit-a mu]ii.
Câinii de l`trar`,
Putina sp`lar`,
C` ursu´ tot merse…
Tertipuri alese
Îi f`cu pârtie
Spre-o nou` domnie.
Ia mai mâna]i m`i!
H`i, h`i!
Noi, `[tia mai cop]i
Ne v`zur`m to]i
De-ale noastre trebi.
Mecanici superbi
Lunar ne-ntâlnir`m,
Ne blagoslovir`m
Cu bucate-alese
La „Select” culese,
Nu pe bani pu]ini,
Dar vrem s` fim fini!
Ia mai mâna]i m`i!
H`i, h`i!
Noul comitet
Ne-a f`cut program
Axat pe buget
Pentru-ntregul an.
{i-l cam izbândir`m:
La Arcani fuser`m,
Revista scriser`m.
Ia mai mâna]i m`i!
H`i, h`i!
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De-o fi a mai face
Ce ne-a mai r`mas,
În mai bun` pace,
Om face popas
La o câmpeneasc`
C`lug`reneasc`.
{i bancuri vom spune
Într-o sesiune,
Vom face plimb`ri
Pe alte c`r`ri
În spre alte m`ri.
Pentru asta Doamne,
D`-ne s`n`tate,
Cât mai multe toamne
-N plin` bun`tate,
C-avem a serba
{i Cincizecimea!
„Un[pe”-o fi ca mâine!
De ne-om ]ine bine,
Vom fi to]i prezen]i,
F`r` repeten]i
La via]` frumoas`,
Mas` s`n`toas`.
-N aceea[i fr`]ie
Dumnezeu ne ]ie!
Ia mai mâna]i m`i!
H`i, h`i!
Iar amfitrionii,
Din trei genera]ii,
DUMITRU prea-domnii
{i cele trei gra]ii
}in`-[i obiceiul:
S` ne dea temeiul
La drum s` pornim
Ca s` ne oprim
Tot la Eforie,
Cât o fi s` fie!
Ia mai mâna]i m`i!
H`i, h`i!
Norocul v` bat`,
Succesul la poart`
Zilnic s` v-a[tepte
{i-asta s-o repete
Ani în [ir de-acuma
Pân-o veni bruma
{i la Bibi-n p`r
Al mai mare mah`r.
Ia mai mâna]i m`i!
H`i, h`i!
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{i-acum o urare
Pentru Bossu-`l mare,
Din folclor domnesc,
D-`l or`[enesc,
De ultim` or`!
{i-om pune de-o hor`.
Ia mai mâna]i m`i!
H`i, h`i!
Boc, Boc, Boc, la u[a ta.
Vreau s` î]i urez ceva:
Î]i doresc s` fii N`stase,
S` ai vreo patru-cinci case!
Î]i urez s` fii Videanu,
Ca s` vinzi borduri tot anu´!
S` fii mai iste] ca Gioan`
{i la bani… peste Prigoan`.

Nr. 1 – ianuarie 2009

{i s` bei ]uic` cu ]oiu
Ca nea Nicu V`c`roiu.
Ca B`sescu-bun b`rbat,
S`-]i pice Udrea la pat.
Asta am avut de spus
La mul]i ani!
Paharul sus!
Colind`torii
„Mecanici ´61”
Nota redac]iei:
A urmat un al doilea Plugu[or, mai personalizat,
cu pomenirea tuturor mesenilor. Ur`tor: Mirel
Vanca.

Adunarea General` a Asocia]iei „Promo]ia ‘61 Mecanic`“
din 01.01.2009

HOT~RÂREA
Adun`rii Generale a Asocia]iei
„Promo]ia ´61 Mecanic`”
din data de 1 ianuarie 2009
Adunarea General` a asocia]iei, întrunit` în
ziua de 1 ianuarie 2009 la Hotelul Philoxenia din
Eforie-Nord a hot`rât urm`toarele:
1. Reconfirm` componen]a Consiliului Director aprobat` în Adunarea General` a asocia]iei din
10 mai 2008 [i mandatat prin aceast` Hot`râre pentru perioada 2008-2009 [i anume:
Constantin DUMITRU – pre[edinte
Artemiu VANCA
– vicepre[edinte
Elena OLARU
– secretar
Oisie IOIL
– membru
Nicolae ENESCU
– membru
A fost reconfirmat` colega Rodica NICOLESCU, drept cenzor.
2. Continuarea ac]iunii „ATRAGEREA DE
SURSE” prin urm`rirea trimestrial` a sponsoriz`rilor,
ini]iativelor de creare a unor resurse, popularizarea
acestora în revista „MECANICII ´61”, în baza unei
notific`ri a Consiliului Director.
3. Continuarea ac]iunii de atragere a tinerilor
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(fii-fiice al absolven]ilor Promo]iei) prin titularizarea
doritorilor ca membri ai Asocia]iei (primul fiind deja
încorporat în prezenta Adunare General`, în persoana
domnului ing. {tefan DUMITRU – inginer TCM) [i
invitarea lor la întâlnirile [i ac]iunile asocia]iei. Secretariatul va prezenta pân` la finele lunii februarie
„inventarul” fiilor [i fiicelor Promo]iei, iar Consiliul
Director va raporta (dup` consultarea p`rin]ilor) despre op]iunea sau declinarea acesteia, privind aderarea
la Asocia]ie.
4. Reconfirm` componen]a colectivului de
redac]ie a MONOGRAFIEI – Promo]iei ´61 Mecanic` la 50 de ani de la absolvire, c`ruia îi d` ca
sarcin` preg`tirea unui pre-print al monografiei în
dou` volume pân` în primul trimestru al anului 2010,
pentru demararea ac]iunii de tip`rire. Colectivul de
redactare va publica în num`rul din februarie al
Revistei, propunerea de sumar pentru cele dou`
volume, cu precizarea surselor (din edi]iile trecute
ale monografiei, din numerele revistei noastre), în
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a[teptarea unor sugestii, complet`ri, oferte, în
vederea definitiv`rii con]inutului.
5. Organizarea în cadrul Muzeului Politehnicii
bucure[tene a unui stand destinat „Promo]iei ´61
Mecanic`”, în care s` fie prezentate aspecte legate de
realiz`ri ale membrilor asocia]iei (formulare reluat`
integral din Hot`rârea anterioar`, sarcin` nerealizat`
în 2008). Corpul de profesori universitari Mecanici
´61, prin grija domnului prof. dr. ing. Nicolae Enescu) va fi invitat la întâlnirea lunar` din mai 2009,
unde vor expune un program detailat pentru realizarea obiectivului, cu precizarea exponatelor pe care
le a[teapt` de la noi, ceilal]i (monografiile, colec]ii
de reviste POLIBUC ´61 MECANIC~, c`r]i tehnice
sau de beletristic` cu, sau [i cu, semn`tura unor colegi, cu obiectiv precis: vernisajul standului MECANICII ´61 în luna noiembrie 2009.
6. Organizarea – începând din luna aprilie – a
întâlnirilor lunare ale PROMO}IEI, într-o sal` de
conferin]e, cu posibilit`]i de organizare a unor dezbateri tematice, cu asigurarea unui bufet simplu (prin
catering sau participare colectiv` la un bufet suedez).
Raporteaz` realizarea pre[edintele Consiliului Director, chiar la întâlnirea din luna aprilie.
7. Programul de ac]iuni al Asocia]iei pe 2009
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(cu excep]ia celor detailate în prezenta
Hot`râre) va fi prezentat` ca proiect (pe
foaie volant` la întâlnirea din februarie
2009) spre consultare. Dup` definitivare,
va fi publicat în nr.
3/martie 2009.
8.
Adunarea
General` hot`r`[te ca
– începând cu anul
2009 – s` se decearn`
titlul de „Colegul
anului” pentru contribu]ie remarcabil` la stimularea
[i consolidarea fr`]iei colegiale. Pentru anul 2008, titlul de „Colegul anului” se acord` domnului Radu
GRUIA.
În numele Consiliului Director
Constantin DUMITRU

PROCES-VERBAL
al Adun`rii Generale a Asocia]iei
„Promo]ia´61 Mecanic`”
pe anul 2009 din 1 ianuarie 2009
la Hotel Philoxenia – Eforie Nord
În conformitate cu pct. 15 al Programului de
activitate aprobat în Adunarea General` din
10.05.2008, a avut loc adunarea general` anual` a
Asocia]iei „Promo]ia´61 Mecanic`” în sala de conferin]e a hotelului Philoxenia din Eforie Nord.
Adunarea general` a început la ora 10.00 [i a fost
condus` de un prezidiu compus din membrii prezen]i
ai Consiliului director: Constantin DUMITRU,
Nicolae ENESCU [i Artemiu VANCA.
Colegi prezen]i: 12 (Vasile GHEORGHE, Gigi
SORESCU, Dan {TEF~NESCU-MUS, Constantin
DUMITRU, Radu STOIAN – Utilaj Chimic, Stan
BONE, Artemiu VANCA – Ma[ini Termice, Nae
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ENESCU – Avia]ie, Dan MIH~LCESCU, Adrian
POPA, Mircea ZAINEA [i {tefan DUMITRU (ficior
de absolvent´61 Mecanic`) – TCM.
Prezen]a a fost de 32 membri (12 persoane fizice
[i 20 colegi mandata]i), ceea ce a f`cut ca adunarea
s` fie declarat` statutar`.
1. La punctul 1 al ordinei de zi, pre[edintele
Asocia]iei a prezentat o INFORMARE-RAPORT a
Consiliului Director, privind activitatea acestuia
în anul 2008.
S-a precizat c` din cele 15 m`suri prev`zute în
Programul de activitate, 6([ase) au fost realizate, 2
(dou`) au finaliz`ri preconizate în 2009 (m`sura 7 –

+

+
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„Urm`rirea încas`rii cotei de 2% din impozitul pe
venit pentru ONG” [i m`sura 14 – „Organizarea de
ac]iuni turistice în ]ar` [i str`in`tate”) [i 7 ([apte)
nerealizate, acestea fiind apreciate ca fezabile, vor fi
reluate în programul pe 2009.
}inând cont de activitatea pe linia organiz`rii
întâlnirilor lunare, edit`rii cu regularitate a foii periodice de suflet „POLI-BUC MECANICII´61“, organizarea excursiei colegiale tematice [i de destindere la Tg. Jiu (cazare la Arcani) în zilele de 19-21
septembrie 2008, cu vizitarea punctelor de interes
turistic, istoric, cultural Hobi]a, Muzeul etnografic de
la Curti[oara – cu celebrele „cule” oltene[ti [i mân`stirea Lainici (reu[ita deplin` a acestei ac]iuni fiind
meritul colegului {o[o SIMESCU), de cre[terea
num`rului de membri, strângerea la zi a cotiza]iilor
(prin efortul secretarei [i cenzorului), organizarea
spontan` în luna noiembrie 2008 a unei interesante
discu]ii pe tema „O descoperire: Omar Khayam, cu
ocazia unei excursii în Iran”, datorat` colegului
Teodor MIRON, pre[edintele Constantin DUMITRU
a propus ca activitatea Consiliului Director s` fie
apreciat` ca satisf`c`toare, cum s-a [i votat în
unanimitate.
2. În continuare, pre[edintele asocia]iei anun]`
realizarea bugetului de venituri [i cheltuieli la
toate capitolele, prezentând apoi proiectul de buget
pe 2009. {i acesta e aprobat în unanimitate.
3. Se supune discu]iei proiectul programului de
activitate pe 2009, precum [i proiectul de

+
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HOT~RÂRE al adun`rii generale. Iau parte la discu]ii: Adrian POPA, Artemiu VANCA, Dan MIH~LCESCU, Nae ENESCU, Vasile GHEORGHE, Dan
{TEF~NESCU, Gigi SORESCU.
Se convine în unanimitate ca Hot`rârea Adun`rii Generale pe 2009 s` fie publicat` în nr. 1/ianuarie al „foii de suflet”, iar Programul de activitate pe 2009 s` fie completat [i detaliat cu sarcini
[i termene [i s` fie difuzat – pentru o ultim` consultare – în [edin]a lunar` de joi 26 februarie 2009.
4. Un punct distinct [i special la ordinea de zi,
care se propune a fi permanentizat [i la viitoarele
adun`ri generale, este desemnarea prin vot a COLEGULUI ANULUI.
Diver[i colegi dintre cei prezen]i fac „lauda]ium”
pentru fiecare din cele trei nominaliz`ri: Radu GRUIA, Alexandru SIMESCU [i Constantin DUMITRU.
În unanimitate, este ales prin vot, drept COLEGUL
ANULUI 2008, Radu GRUIA, fiindu-i apreciat` la
superlativ contribu]ia la stimularea [i consolidarea
fr`]iei colegiale a PROMO}IEI ´61 MECANIC~.
Aceast` alegere va fi înserat` în Hot`rârea Adun`rii
Generale pe 2009.
Prezidiul Adun`rii Generale:
Constantin DUMITRU – pre[edinte
Artemiu VANCA
– vicepre[edinte
Nicolae ENESCU
– membru

+
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Ispr`vi de-ale colegilor

Comoara din Dealul Magiarului
de Artemiu VANCA
u sprijinul editurii CONTRAST, colegul Mirel

CVanca a scos de sub tipar prima sa carte de autor:

COMOARA DIN DEALUL MAGIARULUI, subtitrat` de el „Carte de aventuri pentru copiii între 7 [i
70 de ani”.
Cum de la anu´ nu mai pot s-o citesc, m-am gr`bit
s-o fac acum. Fiind pasionat de preocup`rile-i scriitorice[ti pe teme de patriotism natalo – local, citindu-i toate apari]iile din anuarul B~NI{OR (satul lui
de ba[tin`), eram oarecum avertizat c` obsesia (f`r`
ghilimele), mo[tenit` din copil`rie, privind existen]a
unei comori îngropate pe Dealul Magiarului va rodi
într-un fel.
Surpriza const` în cât de frumos a rodit!
Aceast` floare scriitoriceasc`, mini-roman sau o
nuvel` de mai lung` întindere, are darul de a captiva
prin cursivitatea nara]iunii [i prin inocularea (strecu-

+
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rarea inteligent`) unor informa]ii educative privind istoria locului (jude]ul S`laj). Ca un autor
versat de c`r]i pentru
copii, Artemiu Vanca pune în gura Bunicului
(sf`tos [i cu musta]a g`lbenit` de fumul pipei)
sau Vr`jitoarei („Domni[oara” b`trân`, fiica
unui remarcabil profesor
de istorie), date [i elemente care l`rgesc sfera
de cunoa[tere a copiilor
([i nu numai). Cartea este adresat` într-adev`r copiilor, mai ales în capitolele care descriu expedi]iile
celor patru temerari, preg`tirile acestora, raportarea
îndeplinirii misiunilor (de regul` „{eful”, „De[teptului”), ca o adev`rat` carte de aventuri.
Dac` preocup`rile lui Mirel Vanca pentru editarea
anuarului B~NI{OR, colaborarea la revista „POLIBUC-Mecanicii´61” i-au [lefuit condeiul, fiind rezultatul firesc al unui exerci]iu îndelungat, naturale]ea dialogurilor dintre copii se poate datora doar
experien]ei de bunic. Cartea nu are un happy-end,
precum c`r]ile de aventuri. Pentru cei aviza]i, nara]iunea are o puternic` tent` autobiografic` (vezi datarea
evenimentelor, descrierea casei p`rinte[ti – locuin]a
lui Cornel, pomenirea c`r]ilor „Oameni ale[i…” ale
academicianului I. Simionescu, care nu lipseau din
biblioteca niciunui înv`]`tor, toponimele întâlnite),
astfel încât – la o viitoare reeditare s-ar putea subtitra
„Amintiri din copil`rie”.
Faptul c` în încheierea Epilogului, autorul ne
amenin]` c` „b`ie]ii n-au renun]at la iluzia c` ar
putea g`si comoara” [i c` „despre toate acestea vom
relua pe larg, într-o alt` carte”, îmi stârne[te curiozitatea s`-i pun o întrebare: „Chiar crezi în visul relatat
am`nun]it la paginile 80-81, implicit în prezicerea
gr`it` de zân`?”
Dac` „da”, a[tept`m urmarea.

+
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ICOANE PE STICL~
de Georgeta RO{U
ditura ALCOR – Edimpex Bucure[ti a lansat în

Elibr`rii la sfâr[itul anului trecut, o carte-album de

înalt` valoare artistic`, dar [i istoric`, am spune noi.
Cartea, al c`rui titlu complet este „Icoane pe
sticl` din colec]iile Muzeului }`ranului Român”,
are dou` p`r]i distincte: „Icoane pe sticl` din lumea
]`ranului român”, o prezentare ampl` a acestui gen de
art` plastic`, acestui „fenomen” localizat în cinci
focare de crea]ie (Nicula-Gherla, Sebe[, Arpa[ul de
Sus-M`rginimea Sibiului, ]ara Oltului-F`g`ra[ [i
Bra[ov – ]ara Bârsei), ca urmare a unui „import de
mod`” din Boemia, Austria, Silezia, Moravia,
Slovacia [i Gali]ia, unde pictura pe sticl` cunoscuse
o puternic` dezvoltare în secolele 18-19. Analiza
motiva]iei, inspira]iei, preg`tirii educa]ionale (adesea
redus` la cunoa[terea Vechiului [i Noului Testament)
a ]`ranului-pictor, observarea [i descoperirea sensurilor [i semnifica]iilor imaginilor pictate pe baza
remarc`rii [i interpret`rii detaliilor, sunt f`cute cu
competen]a criticului de art`, profesionalismul autoarei neputând fi pus la îndoial`: doamna Georgeta
Ro[u conduce actualmente Direc]ia de Muzeografie
la Muzeul ]`ranului Român [i are în spate o bogat`
experien]`, fiind în plin` putere de crea]ie.
Partea a doua a c`r]ii, în fond un album comentat,
prezint` – grupate tematic – foto-reproduceri de
icoane pe sticl`. Comentariul cuprinde atât explicarea
scenei biblice sau prezentarea sfântului respectiv,
precum [i interpretarea unor detalii din cadru, dar [i
date tehnice despre lucrare. Competen]a î[i spune [i
aici cuvântul.
Cartea este bilingv` (român`-englez`), dorindu-se
prin aceasta o informare de înalt` ]inut` cultural-artistic` [i a celor din afar`, interesa]i de acest patrimoniu românesc.

+
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Este pentru a nu [tiu câta oar` când S.C. ALCOREdimpex scoate la ramp` valori de art`, punându-le
în valoare prin facilitarea accesului public la
cunoa[terea [i în]elegerea lor.
Meritul este incontestabil al Corinei Firu]` [i
echipei ei (din care Simona – membr` a Asocia]iei –
se deta[eaz`) care, printr-un efort, adesea exagerat de
sus]inut, a adus la rampa editorial` valori inedite.
Pagini de laud` colegial`
semnate A.P.

+
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Eveniment

Raze de speran]` de…

La Luceaf`r
Adrian POPA

a în fiecare an (când împrejur`rile nu mi-au fost

Cîmpotriv`), am fost [i de acest 15 ianuarie s` pun

o floare la mormântul lui Mihai Eminescu pe Aleea
Scriitorilor din Cimitirul Bellu.
Ajuns relativ târziu la poarta cimitirului (dup` ora
1600), credeam c` voi fi singur sau pe aproape, la
mormântul Luceaf`rului. Eroare! Mare eroare!
Mi-a trebuit ceva timp s`-mi fac cu greu loc lâng`
mormânt s` pun cu pio[enie garoafa peste mormanul
de flori ce ascundea lespedea. Crucea de la c`p`tâiul
mormântului era înc`rcat` de coroane, astfel încât din
inscrip]ia s`pat` în piatr` pe postamentul mormântului funerar nu se mai putea citi decât „Reverse
dulci…..”, din textul pe care îl aveam în memoria
vizual` mai clar din s`p`tura în piatr` decât din pagina de carte:
„Reverse dulci scântei
A tot [tiutoarea,
Deasupra-mi crengi de tei
S`-[i scuture floarea…”
Dintre doamnele care se îngrijeau ca lumân`rile
s`-[i p`streze flac`ra cât mai mult timp [i de aranjarea florilor, una s-a desprins încet [i a deschis o carte,
începând s` citeasc` cu voce tremurând`:
„O mam`, dulce mam`, din negura de vremi
Pe fream`tul de frunze la tine tu m` chemi;
……………………………………………”
Printre coroanele [i jerbele de pe cruce sunt înfipte coli de hârtie A4, cu texte culese la calculator.
Una dintre ele, însereaz` citate din clasici (Iorga,
}u]ea, C`linescu etc.) cu aprecieri „superlative la
adresa poetului na]ional, cel f`r` de pereche”. O alt`
coal` de hârtie poart` o elegie în versuri (nu-i locul
s` apreciem critic opera anonimului) la adresa Luceaf`rului. {i câte altele! Mai abitir decât la „Zidul
plângerii” de la Ierusalim.
Deci avem [i noi Sfântul nostru sublim! La care
ne închin`m [i-i reamintim lauda]iile clasicilor ce
i-au urmat.

+
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În drumul spre ie[ire, când se f`cuse aproape ora
5 d.a., un grup mare de liceeni, b`ie]i [i fete, fiecare
cu câte o floare în mân` se îndreptau spre mormântul
poetului.
O bucurie imens` mi-a umplut sufletul: mai exist`
iubire de Eminescu! {i cât mai exist` dragoste pentru
Luceaf`rul poeziei române[ti, românismul nu piere.
Geaba ne interzic unii s` folosim referiri la „Eminescu – poetul na]ional”, la „Mihai Viteazul – unificatorul tuturor românilor”, cum c` astea n-ar da bine
cu „adev`ratul patriotism”. Nu ne-ar mira ca pentru
un „adev`rat bun cre[tin”, repetarea cotidian` a rug`ciunii „Tat`l nostru” s` fie o blasfemie. Ei bine,
autorii acestor „concepte” de patriotism vor ca prin
t`cere total` despre valorile na]ionale, s` se a[tearn`
uitarea, s` se estompeze mândria apartenen]ei la
neamul românesc… Str`lucitul actor, scânteietorul

+
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eseist [i marele suflet de român Dan Puric spunea
recent c` patriotismul nu este un concept este o stare
de spirit, un sentiment; când îl transformi în concept,
moare.
Însu[i Mihai Eminescu, vorbind despre patriotism
spunea: „Iubirea de ]ar` e pururea [i pretutindenea
iubirea trecutului (…) [i numai oamenii care ]in la
institu]iile p`rin]ilor lor, la petecul de p`mânt sfin]it
de munca [i sângele p`rin]ilor lor pot fi patrio]i”.
Iar Mihai Eminescu este o institu]ie a românilor,
a neamului s`u. De aceea nu ne-a mirat propunerea
academicianului Eugen Simion ca ziua de 15
ianuarie s` fie decretat` Ziua Na]ional` a Culturii
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Române. Ne-a mirat – în schimb – surzenia
autorit`]ilor abilitate ale statului, care trebuia s` se
„autosesizeze din oficiu” [i s` dea curs unei astfel de
propuneri. Mihai Eminescu este înainte de toate o
con[tiin]`.
Întâlnirea din acest an cu spiritul lui Eminescu,
tr`irea colectiv` a bucuriei triumfului ideilor lui, a
poeziei lui ziditoare de limb` român`, ne d` speran]e:
„Iubirea de ]ar` e un zid”, iar România va d`inui.

Cronic` teatral`

SHIRLEY VALENTINE
Mirel VANCA
re]i s` vede]i o actri]` frumoas` [i talentat` într-o

Vpies` de teatru cu un singur personaj? Dac` da,

merge]i la Teatrul Na]ional pentru a o vedea pe
Tamara Cre]ulescu în piesa „Shirley Valentine” de
Willy Russell.
Tamara are aproape 60 de
ani [i interpreteaz` rolul unei femei de 42, dar, pare mai tân`r`
decât eroina sa. Cum a reu[it s`
se p`streze atât de bine, nu-mi
dau seama! B`nuiesc, c` ea n-a
suferit niciodat` de a[a zisul
„sindrom de singur`tate” de
care suferea eroina c`reia îi d`
via]` pe scen`! B`nuiesc c` ea
n-a fost pus` niciodat` în situa]ia s` vorbeasc` cu pere]ii sau
cu alte obiecte neînsufle]ite din
preajm`! B`nuiesc c` atunci
când partenerul ei de via]` i-a
spus „te iubesc!”, nu i-a spus-o
a[a cum ai spune „bun` seara”
[i nu i-a spus-o ca s`-i poat`
vorbi, ulterior, urât, ci pentru c`
o iubea sincer.
Medicina n-a descoperit,
înc`, un antidot pentru acest

+
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sindrom. Odat` contaminat de el, trebuie s`-i
descoperi singur/singur` remediul. Pentru asta nu ai
nevoie de cuno[tin]e medicale, ci doar de imagina]ie
[i curaj. De imagina]ie, eroina piesei se pare c` n-a
dus lips` niciodat`, iar curajul [i l-a recompus din tot
felul de cioburi ce le-a g`sit
scormonind în trecutul ei. Important este c` a g`sit!
A[ fi dorit s` pot semnala
colegelor noastre, [i nu numai
lor, aceast` pies` cu 30 de ani
mai devreme. Atunci, solu]ia pe
care o d` aceast` pies` femeilor
care sufer` de acest sindrom, ar
fi putut fi valabil` [i pentru ele.
Chiar dac` pentru voi este
târziu, piesa merit` v`zut`! Cu
siguran]`, a[a zisul „umor de
Liverpool”, o specie aparte de
umor englezesc, o s` v` îndulceasc` pentru o or` [i jum`tate
singur`tatea, dac` sunte]i ap`sate de ea.

+
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In memoriam

A plecat [i Puiu Iancu
n 2 octombrie trecut, Puiu Iancu [i-a dat ultima
suflare, pornind spre z`ri de abis, îngro[ând
rândurile celor pleca]i dintre noi, al c`ror num`r –
spre ru[inea noastr` – nici m`car nu-l [tim cu exactitate, datorit` „petelor negre” din Catalogul Promo]iei (a se citi: lips` total` de informa]ii despre unii
colegi).
Vestea, primit` a doua zi, ne-a uluit pe to]i. Nu
avuseser`m [tire c` era bolnav. Condamnat f`r` [ans`
de sc`pare, de o boal` rar` [i necru]`toare (o specie
de cancer al sângelui), Puiu nu accepta, de câteva
luni bune, la c`p`tâiul s`u (în afara personalului medical) decât pe Imi – so]ia lui. Dup` o logic` a
oamenilor mândri, n-a acceptat s` vad` în ochii vizitatorilor, rude sau prieteni, lacrima iminentei desp`r]iri sau de mil`.
Un grup de colegi [i prieteni l-au înso]it pe ultimul drum, mângâind oarecum durerea so]iei [i a
fiicei sale Mihaela, venit` special din Canada.
Puiu Iancu împlinise, cu numai o lun` înaintea
mor]ii, 71 de ani. N`scut la 22 septembrie 1937 în
Bucure[ti în familia înv`]`torilor Stancu Iancu (originar din Teleorman, satul Lahovari) [i Paula Iancu
(originar` din Târgu-Jiu), Puiu a f`cut [coala elementar` la „Cuibul cu barz`” [i studiile medii la
Liceul „Mihail Eminescu”.
Studen]ia a fost cea care ne-a adunat, ne-a împletit
destinele, cel pu]in pentru o perioad`.
Din acei frumo[i ani, dou` momente ne revin în
memorie:
Trei dintre noi (f`r` preten]ia exactit`]ii absolute:
Nini Papaianu, Dan Mih`lcescu [i Adrian Popa) am
petrecut – invita]i de Puiu – câteva zile [i nop]i în
casa dasc`lului Stancu, preg`tind un examen greu
(posibil, „Organe de ma[ini”). Casa – înc` nefinisat`
complet – se afla pe Drumul S`rii, avea o curte mare
cu pomi fructiferi, îngriji]i cu dragoste [i pricepere de
domnul înv`]`tor. Ei bine, nu uit`m cum „b`trânul”
(cum îi zicea Puiu), ie[ea din camera lui dup` miezul
nop]ii, trecea prin sufrageria în care noi ne f`ceam c`
înv`]`m (poate chiar înv`]am) [i f`r` s` scoat` o
vorb` ie[ea în curte. Dup` ceva vreme, ap`rea cu un

Î
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platou cu fructe proasp`t culese, le punea pe mas` [i
disp`rea în dormitor.
O a doua secven]` studen]easc`, o reprezint`
meciurile de fotbal, organizate de Puiu Iancu, pe un
teren viran din spatele cimitirului Ghencea, foarte
aproape de casa lor. Era vorba de câte un meci „interna]ional”, pentru c` jucau „ai no[tri” cu echipa cartierului. De la noi se remarcau cu regularitate Nando
Bayerle (un juc`tor deja [colit în arta fotbalului),
Petric` Olaru [i Nae Fluture (arti[ti ai driblingului [i
pasei exacte), Nini Papaianu [i Mike Hitzig (cotonogarii no[tri, pentru care „pe aici nu se trece!” era
o lege sfânt`).
Dup` absolvire „drumurile noastre toate” au luat-o
care încotro, s`r`cia de informa]ii a unora despre
ceilal]i a devenit tot mai accentuat` [i cronic`.
Aflam totu[i câte ceva unii despre al]ii.
{tiam astfel c` prin anii 1967-1969, consulul României la Havana era unu´ Ilie Iancu, nimeni altul
decât Puiu al nostru. Dup` întoarcerea sa din misiune,
poate prin 1970, primim câ]iva dintre noi o invita]ie

+

+

+

18

MECANICII ’61 POLIBUC

la o cafea, din partea lui Puiu Iancu, pentru a marca
o revedere. Întâlnirea a avut loc la Katanga (în Pia]a
Roman`). Nu mai [tim dac` era deja acolo sau a venit
mai târziu, cert este c` toat` seara a fost acaparat` de
scriitorul Darie Nov`ceanu, care nu mai contenea s`-i
mul]umeasc` ex-consulului Iancu, pentru binele
(vize, prelungiri de vize, accomodation) f`cut cât
fusese [i dânsul la Havana.
În perioada 1977-1989 (imprecizia datelor ne fie
iertat`), a fost director la Fabrica de Aparatur` Nuclear` de pe Platforma M`gurele, chiar de la punerea
în func]iune a acesteia. Din aceast` perioad`, re]inem
un gest de mare noble]e al lui directorului Ilie Iancu:
când unul din colegii no[tri, regretatul {tefan Ticu[an
traversa o perioad` grea a vie]ii sale, fiind dec`zut
din func]ia de director tehnic al uzinelor Electromagnetica, unde fusese instalat pentru merite profesionale
incontestabile, Puiu l-a invitat f`r` [ov`ire s` lucreze
la FAN, oferindu-i postul de inginer [ef.
Prin 1991, am aflat despre Puiu c`-l „înfiase”
Jimy Ianculescu la CENTROCOOP.
Vorbind curent spaniola la nivel de traduc`tor din
literatura sud-american`, cu solide cuno[tin]e de
englez` [i portughez`, dar mai cu seam` [colit post-
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Politehnic`, la Universitatea Bucure[ti (Facultatea de
{tiin]e Juridice – Rela]ii Interna]ionale), la Universitatea de {tiin]e Administrative, la cursuri post-universitare de Management [i la Cursurile Interregionale de Perfec]ionare în domeniul Asigur`rii Calit`]ii
de la Buenos-Aires (1985 [i 1994) [i Madrid (1991),
a avut o activitate prodigioas` [i în sectorul privat în
post-decembriad`.
Dintre ciud`]eniile extraprofesionale ale lui Puiu,
despre care ni se pare c` el a povestit câte ceva fie în
monografie, fie în paginile revistei noastre, erau
extravagantele sale vacan]e cu fiica sa Mihaela, petrecute în caiac pe Dun`re (prin anii 1987-1988).
{i iat` c` Puiu Iancu nu mai este printre noi.
Au r`mas doar amintirile unor vacan]e studen]e[ti
petrecute în grup restrâns de colegi în Bucegi (la schi
la Cabana Diham, izola]i de lume de ninsoarea apocaliptic`), sau la Mare (la Tataia în Constan]a) etc.
Ocrote[te-l Doamne [i ajut`-l s` se odihneasc` în
pace!

Colegi TCM-i[ti

Cronic` politic`

Alegeri parlamentare \n Romånia
Radu STOIAN
up` o perioad` lung` de restric]ii, impus` cu

Dtemei de redactorul fondator al foii de suflet cu

privire la dezbaterile politice, au intervenit [i în via]a
noastr` momente de dezghe].
În foaia de suflet, colegii Radu Mihalcea [i Emil
Hitzig au scris articole interesante despre alegerea
pre[edintelui S.U.A. la data de 4 noiembrie 2008. Victoria primului pre[edinte american de culoare Barak
O’Bama a stârnit în via]a politic` comentarii interesante, iar colegii no[tri stranieri, în materialele publicate, au venit cu opinii divergente legate de acest
eveniment.
În România alegerile parlamentare au fost stabilite de guvern la data de 30 noiembrie 2008. Precizarea datei alegerilor parlamentare in România, f`cut` printr-o hot`râre de guvern, a fost a[teptat` cu
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ner`bdare de majoritatea partidelor politice de pe
scena politic` a ]`rii.
Singurul partid care nu a dorit alegeri parlamentare la acest termen a fost Partidul România Mare.
Acesta a contestat cu vehemen]` desf`[urarea alegerilor parlamentare la 30.11.2008 [i a solicitat amânarea acestora pentru prim`vara anului 2009 (Constitu]ia permitea acest lucru).
…………………………………………………
Pentru amânarea alegerilor, P.R.M. s-a adresat
justi]iei. Baza ac]iunii juridice depus` la Curtea de
Apel a municipiului Bucure[ti a fost atacarea modului de constituire a colegiilor electorale.
|n sus]inerea ac]iunii, avocatul N. Bolcas a invocat si neconstitu]ionalitatea documentului emis de
guvern, astfel procesul s-a mutat la Curtea Constitu-

+
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]ional`. Curtea Constitu]ional` a respins excep]ia de
neconstitu]ionalitate formulata de P.R.M. ]i a trimis
hot`rârea formulat` în acest sens la tribunalul Cur]ii
de Apel Bucure[ti pentru a judeca fondul ac]iunii.
Cu doua s`pt`mâni înaintea alegerilor, P.R.M.
mai spera într-o minune. Minunea nu s-a produs, iar
românii, într-un num`r extrem de mic s-au prezentat
la vot duminic` 30.11.2008. Prezenta la vot a fost de
38%, cea mai mica participare a cet`]enilor români
din anul 1990 [i pân` în prezent.
…………………………………………………
Surpriz` pentru unii, nedumerire pentru al]ii a
fost faptul c` PRM si PNG nu au atins pragul
electoral de 5% condi]ie fundamental` pentru intrarea
în parlament. A[a dar, alian]a PSD+PC, creditata cu
procentul de 36%, era virtualul înving`tor în alegeri.
…………………………………………………
Dup` terminarea num`r`rii voturilor, Biroul
Electoral Central a omologat urm`toarele mandate
câ[tigate de partidele intrate \n parlament :

ajuns în situa]ia ca num`rul mandatelor PDL sa fie
mai mare cu 3 de cât cel ob]inut de alian]a PSD+PC.
Votul uninominal exercitat de cet`]eni la
30.11.2008 a provocat unele critici [i controverse
care vor fi corectate de parlamentul nou ales prin
modificarea legii votului uninominal (cine garanteaz`? n.r.).
Pentru prima dat`, prin aplicarea legii votului
uninominal, au fost constituite 4 colegi electorale în
str`in`tate, astfel romanii din afara grani]elor ]`rii au
mers la vot [i au ales 2 senatori [i 4 deputa]i, care s`
le reprezinte drepturile în Parlamentul României.
Pre[edintele PNG, domnul Gigi Becali, mai
realist decât confratele sau domnul Corneliu Vadim
Tudor, a declarat c` e[ecul la alegerile parlamentare
este al lui [i al partidului pe care îl conduce (a pierdut, în fa]a unui candidat PSD+PC, nepoata fostului
lider comunist Paul Niculescu Mizil, în colegiul
electoral din sectorul 5 Bucure[ti, care a avut la baz`
popula]ia din cartierele Ferentari [i Ze]ari).

Denumirea partidului

PDL

PSD+PC

PNL

UDMR

Nr. mandate la Camera
deputa]ilor
Nr. mandate la Senat
Nr. total mandate

115

114

65

22

51
166

49
163

28
93

9
31

Procentual alian]a PSD+PC ob]ine 33,9%,
urmata cu 33,3% de PDL si 15,5% de PNL. Interesant este de remarcat c` prin votul uninominal s-a
………………………………………………………………………………………………………………………………
Am publicat fragmentar acest material al colegului nostru Radu Stoian, pentru a exemplifica de ce astfel
de articole sunt greu acceptabile pentru punere \n pagin`. {i am f`cut-o (adic` public`m m`car atåt cåt s-a
putut) din respect pentru munca de documentare a autorului, cåt [i pentru cea de culegere pe calculator a
materialului.
Nu temeiuri politice fac articolul nepublicabil (mai ales c` Radu respect` regula de „nepartizanat“ corect
impus` de Radu Gruia), ci pur redac]ionale. Legat de redactare: pe … din ziare cifre [i date care au fost la
\ndemåna tuturor, unele chiar dep`[ite (vezi cursul valutar, schimb`rile din componen]a guvernului etc.). Legat
de interesul cititorului: cine mai vrea s` mai citeasc` num`rul de mandate distribuit de partide, procentele sub
barem ale PRM [i PNG?! Acum toat` lumea cite[te presa (mai ales pensionarii). Nu mai e ca pe vremea aceea
cånd toat` lumea era scårbit` de lectura ziarelor [i, \n aceast` situa]ie, un referat la cercul de \nv`]`månt
politic putea s` fie interesant.
A[tept`m cu interes materialele lui Radu Stoian, despre colegi, despre excursii prin ]ar` sau afar`, a[a cum
ne-a obi[nuit pån` acum.
Redac]ia
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Cine-i n`scut în februarie
1. Mircea ILIOAIA
telefon: 021 772 52 92

• 6 februarie 1938
mobil:

e-mail:

2. Dan MIH~LCESCU
telefon: 021 745 87 38

• 7 februarie 1939
mobil:

e-mail: emiliamihalcescu@yahoo.com

3. Rodica DELCESCU
telefon:

• 16 februarie 1940
mobil:

e-mail: rodica216@yahoo.com

4. Vasile STEIN
telefon:

• 17 februarie 1940
mobil:

e-mail: ReuvenSTEIN@goodrich.com

5. Vasile NEGREA
telefon: 021 772 52 92

• 17 februarie 1934
mobil:

e-mail:

6. Hans Günter Farsch
telefon:

• 21 februarie 1939
mobil:

e-mail: hansgfsr@netscape.net

7. Dan {TEF~NESCU
telefon: 021 460 57 69

• 27 februarie 1938
mobil:

e-mail:

Nota redac]iei: Informa]iile privind posibilit`]ile de contactare a s`rb`tori]ilor nu oblig` la transmiterea de
ur`ri în ziua respectiv`. Sunt cu totul [i cu totul op]ionale.

Astfel va ar`ta caseta redac]ional`,
\ncepånd cu februarie 2009.
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