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GALERIA FOTO A ÎNTRUNIRII OMAGIALE DIN 16 SEPTEMBRIE 2011
Alcătuită de Radu GRUIA și Mirel VANCA

Virgil Clapon, Dan Ștefănescu, Florin Kessler, Riri Pop, Ichim Drăgulin, Constantin Dumitru, Radu Stoian, Constantin Marin, Prof. Voicu Tache, Adrian Popa, Lucică
Georgescu, Lucică Voiculescu, Marian Grădişteanu, Corina Firuţă, Ilie Vâlceanu, Mirel Vanca, Constantin Chiriţoiu, Sergiu Lipcan, Stoian Petrescu, Ionel Stănescu,
Emil Hitzig, Mihai Dogaru, Dorel Miron, Şerban Derlogea, Florian Drăgănescu, Mircea Zainea, Dumitru Mirea, Emil Dumitrescu, George Caragea, Stan Bone, Marin
Moise, Nicolae Suruceanu, Florică Mindoiu, Vali Gheorghe, Georgeta Sorescu/Dumitrescu, Dan Mihălcescu, Mihai Ene, Alexandru Şoşo Simescu.
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Șerban Teodorescu, Florica Albu, Mihai Ene, Stoian Petrescu, Prf. V. Tache, Gigica Sorescu, Valeriu Matache, Rodica Florea, Rodica Nicolescu, Lidia Nicolescu, Lucică
Georgescu, Mihai Stănciulescu, George Caragea, Sotir Dodi, Ioan Peloiu, Gheorghe Buciu, Vasile Guriţă, Corina Firuţă, Pârvănescu Iuliu, Neron Popescu, Florian
Drăgănescu, Carol Maniţiu, Ilie Vâlceanu, Vasile Gheorghe, Gheorghe Calea ,Radu Gruia, Petrică Olaru, Florică Mindoiu, Dan Mihălcescu, Ilie Iancu, Dorel Miron, Nini
Papaianu, Grosu Gheorge, Nae Fluture, Grosu Florin, Adrian Popa, Emil Dumitrescu, Victor Pachiu, Nae Enescu, Dinescu Dan Sorin, Popescu Corneliu, Haş Păicuţiu,
Negrea Vasile, Bercea Mihai, Costel Marin, Şoşo Simescu, X, Mirel Vanca.
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Valeriu (Mache) Matache, Mircea (Spicika) Zainea, Mihai (Cucu) Dogaru, Lucia Maria Popa, Ichim Drăgulin, Emil (Mike) Hitzig.
NR Cei al căror nume este scris cu litere boldate , nu au participat la fotografia de grup.
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Dna F. Mindoiu, Nina Olaru, Adelina Bone, Ani Vanca, Erica Oshia, Ștefania Vâlceanu, Gherta Hitzig, Rodica Nicolescu, Sanda
Suruceanu, Riri Pop, Lucică Georgescu, Florică Mindoiu, Nae Enescu, Adriana Dumitrescu, Constantin Chiriţoiu, Radu Stoian.
NR Cei al căror nume este scris cu litere boldate , nu au participat la fotografia de grup.
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Marin Moise, Corina Firuţă, Nicu Suruceanu Ionel Stănescu, Dorel Miron, Ilie Vâlceanu, Vali Gheorghe, Stănel Bone, Joel (Ozi) Oshia
NR Cei al căror nume este scris cu litere boldate , nu au participat la fotografia de grup.
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Catedra :
Adrian Popa (carrying a paper), Prof. Voicu Tache (interested by), Sto Petrescu (amused), Constantin (Calypso) Dumitru (busy) şi…Ana
Maria Dumitru (smiling), secretara/nepoţica bunicului și membră a Asociaţiei Noastre !
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Dumitru Mirea, Șerban Teodorescu, Lucică Voiculescu, Mirel Vanca
NR Cei al căror nume este scris cu litere boldate , nu au participat la fotografia de grup.
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Dan Mihălcescu, Ichim Drăgulin, Șerban Derlogea, Costel Marin, Mihai Cucu Dogaru
George Caiață Caragea, Marian Grădișteanu, Virgil Clapon, Sergiu Lipcan, Mihai Ene, Șerban Teodorescu
NR Cei al căror nume este scris cu litere boldate , nu au participat la fotografia de grup.
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Rodica Nicolescu, Sanda Suruceanu, Dan Ștefănescu, Riri Pop, Lucică Georgescu, Șoșo Simescu, Florică Mindoiu, Nae Enescu, Adriana Dumitrescu,
Emil Dumitrescu, Titus Borlan, Constantin Chirițoiu, Radu Stoian, Gigi Sorescu,Florin Drăgănescu, Gheorghe Calea
NR Cei al căror nume este scris cu litere boldate , nu au participat la fotografia de grup.
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Florin Kessler, Șoșo Simescu, Corina Firuță, Titus Borlan
NR Cei al căror nume este scris cu litere boldate , nu au participat la fotografia de grup.
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Aspect din amfiteatru (AN017)
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Aspect din Amfiteatru (AN017)
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Agapa „L” ( semicentenară ) a promoţiei 1961 a Facultăţii

Mecanică din Institutul Politehnic Bucureşti
Sursa: MECANICII’61, Anul 7, #10/62, octombrie 2011 Reportaj-jurnal scris de: Adrian POPA, Anda ŞTEFĂNESCU, Artemiu VANCA, Corina FIRUŢĂ

Momentul cheie: Amfiteatrul-Strigarea Catalogului
După programare, amânare, reprogramare, Agapa
semicentenară a Mecanicilor ’61 ai Politehnicii
bucureştene a avut loc – de parcă, ar fi fost demult,
cândva – ca un eveniment cu care Domnul ne-a
blagoslovit din nou, dându-ne şi speranţa unor întâlniri
viitoare, în dăruita zi de 16 septembrie 2011.
La ora 900, după căutări similare celor de
orientare turistică, întrebări şi telefoane (fiindcă ai
noştri terminaseră facultatea, când se construia noul,
adică actualul local al Politehnicii), amfiteatrul AN017
din impozantul corp de clădiri care găzduieşte
Rectoratul, începea să fie populat.
Bucuria organizatorilor a fost marcată de prezenţa unor
absolvenţi care nu dăduseră nici un semn de interes
pentru Agapă. Fiecare dintre cei prezenţi au primit :
Diploma de absolvent participant la Agapa
Semicentenară, Monografia Promoţiei ’61 Mecanică
– vol.III („Cartea roşie” – în continuarea precedentelor
două: galbenă şi albastră), care se autoproclamă :
„sinteză, completare, actualizare” şi insigna Agapa
„L” (semicentenară) a Promoţiei ’61 Mecanică.
Cum rumoarea din sală era greu de controlat (un
summum de dialoguri între colegi, care nu se mai
văzuseră de mult timp), a trebuit ceva vreme până când

colegul Constantin Dumitru – preşedintele Asociaţiei
„Promoţia ’61 Mecanică” – a reuşit să impună liniştea şi
să invite la catedră pe domnul prof. dr. ing. Voicu
TACHE – reprezentantul dascălilor noştri, cel care a fost
rectorul Institutului Politehnic Bucureşti timp de două
legislaturi, între 1981 şi octombrie 1989 - şi pe colegul
prof. dr. ing. Stoian PETRESCU – şeful promoţiei
noastre. Dat fiind că Sto Petrescu reclama o răceală la
gât cu zdravene dureri de măsele, i s-a delegat citirea
catalogului, probabil datorită vocii sale de stentor,
colegului Adrian POPA, care a fost de asemenea invitat
la catedră.

În numele organizatorilor, colegul Constantin
DUMITRU (alias Calypso) a rostit cuvântul de
deschidere :
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Onorată asistenţă, scumpi colegi,
Am bucuria de a vă revedea după cinci ani (cu
mulţi dintre dumneavoastră ne-am mai întâlnit în acest
răstimp), cu durerea în suflet însă, că ne împuţinăm pe
an ce trece (în 2006, erau în bănci şi răspundeau
„prezent” la strigarea catalogului Pompiliu Albu, Ilie

Iancu, Vasile Negrea şi Dan Dinescu – Dumnezeu să-i
odihnească în pace !).
Sigur nu ne este uşor să înţelegem atitudinea unor
colegi pe care-i contactăm şi care ne ignoră, de parcă nam fi păşit în aceleaşi amfiteatre din Polizu, ba chiar mai
mult, după absolvire, am avut contingenţe de serviciu.
Dar „dragoste cu sila” nu se poate. Or fi având motivele
lor de înstrăinare faţă de noi. Ar fi onest să le facă întrun fel cunoscute.
Aşa cum bănuiţi, eu vă vorbesc în calitate de
preşedinte al Asociaţiei „Promoţia ’61 Mecanică”,
principala vinovată a întâlnirii noastre de astăzi, ca
organizatoare a Agapei „L” (semicentenare) a Promoţiei

1961 a Facultăţii de Mecanică a Institutului Politehnic
Bucureşti (azi, Universitatea Politehnica Bucureşti).
Noi ne-am metamorfozat în persoană juridică, la
sugestia lui Stănelu Bone (la o întâlnire pe motonava
„Carpaţi”) şi prin insistenta strădanie a Rodicăi
Nicolescu.
De altfel, Rodica a fost primul preşedinte al
Asociaţiei noastre; i-a urmat la cârmă, Nelu Stănescu şi
apoi eu, cel care vă vorbeşte.
Ultimul „board” al Asociaţiei, adică cel care
încearcă să facă ceeace mai ştiţi sau aţi mai auzit
(organizarea agapelor şi altor întâlniri intermediare,
apariţia „foii de suflet” – revista „Mecanicii ’61 Polibuc”,
organizarea întâlnirilor lunare ale celor din Bucureşti şi
nu numai etc.) are următoarea componenţă :
- Constantin DUMITRU, adică eu –
preşedinte;
-

Adrian POPA – vicepreşedinte;

-

Artemiu VANCA – membru;

-

Nicolae ENESCU – membru;

-

Ozi IOIL – membru, ca reprezentant al
stranierilor.

Din această scurtă prezentare, cred că aţi înţeles
că Asociaţia „Promoţia ’61 Mecanică”, nu se confundă cu
PROMOŢIA însăşi, ci doar o ajută să se adune din când
în când şi să se iubească.
La strigarea catalogului, vă sugerez ca la
persoanele unde în monografia noastră se specifică : „nu
sunt alte date”, cine are informaţii cât de cât certe să se
ridice şi să ni le facă cunoscute (exemplu: NICOLICI
Sava).
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Vă rugăm să însoţiţi răspunsul PREZENT cu o
foarte scurtă autoprezentare, pe cât posibil, fără
repetarea celor scrise în monografia noastră (cartea
roşie). Dau cuvântul colegului Adrian Popa să dea citire
catalogului..
Înainte de a începe strigarea catalogului, colegul
Adrian Popa propune – pentru a se evita întreruperile
repetate – a se păstra un moment de reculegere pentru
dascălii şi colegii plecaţi spre cele veşnice, ale căror
nume le vom auzi la slujba de pomenire ce va avea loc
imediat după momentul AMFITEATRU – la biserica din
incinta Politehnicii.
Întreaga asistenţă se ridică în piciore pentru
pioasa linişte a momentului de reculegere.

Începe
strigarea catalogului.
Au
răspuns
PREZENT din bănci : Calea Gheorghe, Gheorghe Vasile,
Ioil Oshia, Matache Valeriu, Miron Teodor, Sorescu

Dumitrescu Georgeta, Ştefănescu Dan, Teodorescu
Şerban, Vâlceanu Ilie (9 m.u.s.-işti), Bone Stan,
Caragea Gheorghe, Derlogea Şerban, Grădişteanu
Marian, Kessler Florin, Mirea Dumitru, Petrescu Stoian,
Pop Valeriu Eugen, Vanca Artemiu (9 maşin-termişti),
Borlan
Titus,
Chiriţoiu
Constantin,
Dumitru
Constantin, Firuţă Corina, Moise Marin, Simescu
Alexandru, Stoian Radu (7 „ţucălari”), Clapon Virgil,
Dumitrescu Emil, Ene Mihai, Enescu Nicolae, Lipcan
Valentin Sergiu (5 „aviatori”), Dogaru Mihai Cucu,
Voiculescu Lucian (2 „agricultori”), Drăgănescu Florin,
Georgescu Lucian, Hitzig Emilian, Marin Constantin,
Mihălcescu Dan, Mindoiu Florică, Nicolescu Rodica,
Popa Adrian, Stănescu Ion, Suruceanu Nicolae şi
Zainea Mircea (11 t.c.m.-işti). Au fost prezenţi în sală 43
de absolvenţi, reprezentând 47 % din cei încă în viaţă şi
cu 7 mai puţin decât cei care au participat la „Agapa de
45 de ani”. Stranierii care ne-au onorat cu prezenţa au
fost doi din Israel şi câte unul din Franţa şi din
Germania (Cinste lor !).
Nu vrem să omitem prezenţa în sală a soţiei
colegului nostru care nu mai este, Nina Olaru (Dânsa
ne va însoţi şi la biserică şi după amiază la „masa
colegială”).
De asemenea, am remarcat prezenţa sufletească
(prin mesajele scrise, trimise Agapei) a colegilor Sorin
DINESCU şi Hans FARSCH, al căror purtător de cuvânt
(prin citirea salutului fiecăruia) a fost colegul Mirel
Vanca.
Mesajul lui Sorin Dinescu :
Dragi colegi,
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Din îndepărtata Canadă (oraşul Calgary), vă
transmit cu ocazia ANIVERSĂRII CELOR 50 ANI DELA
ABSOLVIREA FACULTĂŢII - AGAPA JUMĂTĂŢII DE
SECOL - cele mai bune urări de sănătate, bucurii şi viaţă
lungă !

Datorită unor împrejurări legate de evenimente de
familie, nu pot să particip la această întâlnire deosebit de
importantă.
Sunt, totuşi, mulţumit că eu şi soţia mea, Rodica,
ne-am putut întâlni la « Cocoşul Roşu », pe 21 iulie, cu o
parte dintre voi, considerând - pentru mine personal,
acest eveniment, ca un preludiu la AGAPA 50. De fapt,
calendaristic, faculatatea am terminat-o in luna iunie
1961, dacă ţin bine minte, participând la festivitatea de
la Sala Palatului.
Vă mulţumesc din suflet la toţi cei care m-aţi
onorat cu prezenţa şi m-aţi ajutat la organizarea acestei
întâlniri, astfel încât în puţinul timp cât am stat împreună
să putem să depănăm din amintirile despre ce a fost
acum o jumătate de secol.

Cu ocazia acestei
întâlniri, ne-a
încercat o
nostalgie a timpului trecut, dar entuaziasmul şi tinereţea
sufletească a participanţilor a făcut din aceasta, un
frumos eveniment pe care îl păstrăm în suflet.
Am fost întrebat, de mulţi, ce planuri de viitor am,
dacă ne întoarcem în România. Bunul Dumnezeu va
hotărî pentru noi ce ne este sortit. De revenit o vom face
pentru a vizita si revedea pe cei dragi, printre care vă
număraţi si voi.
Suntem printre cei binecuvîntaţi, care avem două
ţări, pe care le iubim : una în care ne-am născut, am
învăţat şi am devenit oameni maturi cu experienţa vieţii,
şi alta, Canada, care ne-a îmbrăţişat şi ne-a împlinit cu
generozitate visele, uneori cam îndrăzneţe. Aici termenul
de om bătrân nu există, ci numai de « Senior », cuvânt
care exprimă mai frumos fiinţa ajunsă la vârsta când se
poate bucura din plin de ceace a realizat în viaţă.
Dragi colegi, cu toţii am înaintat în vârstă şi poate
că ar fi bine ca în viitor aceste întâlniri, cu toată
promoţia, să fie mai dese. Este numai o propunere. De
departe, sunt cu gândul la voi şi vă doresc încă o dată
tuturor, sănătate şi viaţă lungă, pe care să o trăiţi cu
bucurie în suflet !
Vă doresc la toţi o petrecere excelentă !

Sorin

Şi scrisoarea lui Hans Farsch :
Dragi colegi,
Îmi pare foarte rău că de data aceasta nu voi putea
fi alături de voi. Gândurile mele bune vă vor însoţi şi vor
fi alături de voi în fiecare zi. Îmi voi lua la îndemână
programul de desfăşurare al agapei şi voi încerca să-mi
imaginez unde sunteţi şi ce faceţi. Amintirile frumoase
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din perioada de studenţie, cât şi din întâlnirile ulterioare
mă vor însoţi.
Vă doresc din tot sufletul meu o agapă minunată !
Îmi amintesc cu multă plăcere de ultima agapă la
care am participat, când am avut prilejul şi onoarea să
beneficiez de ospitalitatea şi dovezile de prietenie din
partea familiei Luci şi Adrian Popa.
Atunci m-am simţit ca şi cum n-ar fi trecut 40 de ani
de la terminarea facultăţii.
În decursul anilor am avut prilejul să fac cunoştinţă
cu mulţi oameni şi cu multe feluri de viaţă trăită în
societate. Ce m-a impresionat foarte mult este prietenia
voastră trăită cu foştii colegi de facultate. Sunteţi ca o
familie mare. Este foarte frumos că nu vă gândiţi numai
la voi, cei care trăiţi în Bucureşti şi în împrejurimi. Prin
editarea revistei Mecanicii ‘61 şi distribuirea acesteia şi
la colegii aflaţi peste hotare, ţineţi o legătură strânsă şi
vie cu toţi foştii colegi împrăştiaţi pe întregul glob. Este un
lucru minunat care nu are asemănare cu alte promoţii.
Eu personal aştept cu nerăbdare fiecare nouă ediţie a
revistei noastre. Citind revista mă simt alături de voi.
Cu această ocazie, doresc să vă mulţumesc încă
odată din suflet pentru eforturile depuse, precum şi
pentru perseverenţa şi timpul pe care le investiţi pentru
editarea revistei.
Sunt mândru că mă pot numi absolvent al Facultăţii
de Mecanică din Bucureşti, cu înalta ei şcoală de
pregătire profesională. Această pregătire profesională
excelentă mi-a permis să pot lucra în calitate de
cercetător ştiinţific la institute de cercetare din România,
precum şi mai târziu, după emigrarea mea în RFG - în

München, la BMW, în domeniul de dezvoltare de motoare
noi. Desigur, fiecare dintre dascălii avuţi la facultate a
avut meritele lui în pregătirea noastră profesională,
excelentă.
În acest loc, ţin să menţionez doar câteva din
amintirile şi învăţămintele care m-au urmărit ca o dogmă
şi m-au influenţat în mod deosebit în toată activitatea
ulterioară de inginer, care şi acum îmi sunt vii în urechi:
- De la Prof. Gh. Buzdugan: Nu este
suficient să ştii mersul de calcul al unei
probleme. Dacá nu eşti minuţios în
calculele ce le faci şi rezultatul final este
greşit, construcţia care ai calculat-o se va
putea prăbuşi.
-

De la Prof. Al. Seleşteanu am învăţat că
pentru
orice
problemă
oricât
de
complicată ar fi, este întotdeauna util să
faci nişte evaluări simplificate şi să
controlezi
astfel
plauzibilitatea
rezultatului obţinut.

-

De la Prof. C. Aramă: Modul de analiză
al proceselor termice din Motoarele cu
ardere internă, începând cu:
- comportarea motorului cu ardere
internă la schimbarea anumitor parametri
de funcţionare (fenomenul fizic de
analizat şi de explicat);
- căutarea unei teorii, a unei legi de
fizică, care ar explica această comportare;
- verificarea practică a teoriei fácute
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-

De la Prof. G. Bărănescu: o discuţie
ştiinţifică, purtată între doi participanţi,
nu are nici-un rost şi este pierdere de
timp pentru ambii, dacă unul din ei n-are
habar de materia căreia îi aparţine tema
în discuţie..
Lucrul minuţios, străduinţele permanente de a
găsi explicaţii fizice ale fenomenelor din tehnică şi
natură, gândirea logică şi participarea la discuţii, numai
dacă eşti documentat, au fost lucruri care mi-au
influenţat şi modul meu de viată particulară. Probabil că
în mod inconştient am influenţat prin acestea şi pe copiii
mei, în opţiunea lor pentru studiul ştiinţelor exacte.
Fiica mea a studiat fizica tehnică şi după ce a
născut trei copii s-a apucat să facă specializarea pentru
învăţământ, fiind în prezent profesoară de liceu pentru
matematică şi fizică.
Fiul meu a învăţat meseria tatălui său şi lucrează de
asemenea ca inginer mecanic la BMW München.
Mă bucur că ne putem numi foşti colegi de facultate
şi prieteni actuali după atâţia ani de zile.
Vă doresc încă odată din tot sufletul meu o agapă
minunată !Vă îmbrăţişez şi vă salut cu drag,
Hans Farsch
Pentru „petele albe” din catalog, o singură clarificare s-a
impus cu un grad ridicat de certitudine: faptul că
Nicolici Sava ar fi decedat (există posibilitatea verificării
informaţiei).
Dintre cei care s-au ridicat să-şi confirme
prezenţa, doi colegi au avut câte un discurs mai amplu
(punând în pericol respectarea programului, adică
prezentarea la ora stabilită la biserică pentru TE DEUM
şi slujba de pomenire) : prof. dr. ing. Stoian Petrescu,
care a ţinut să arate – prin rezultatele activităţii sale la
universităţi din străinătate, cu precădere în S.U.A. –

valoarea profesională a membrilor Promoţiei ’61
Mecanică, printre care e mândru că se numără.
Colegul Mike Hitzig – în discursul său după
PREZENT – a ţinut să întărească spusele profesorului
Sto Petrescu legate de valoarea specialiştilor români
confirmată în străinătate, reamintindu-ne un episod

relatat şi în volumul II al Monografiei, privind vizita
unui inginer român în delegaţie la EL-AL, care a găsit
cu uşurinţă o eroare într-o revistă americană de
specialitate, într-o formulă – relaţie sofisticată şi despre
care a aflat că a ajuns să lucreze la NASA.
Colegul Drăgulin Ichim, care şi-a terminat
studiile universitare la Braşov, ca şef de promoţie,
motivând că independent de voinţa lui n-a terminat
Politehnica în 1961 la Bucureşti şi că regretă că nu se
numără printre absolvenţii promoţiei noastre, dar vrea
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să ne convingă că nu ne-a făcut de ruşine,
mulţumindu-ne că l-am invitat.
Dintre
celelalte
intervenţii
ocazionate
de
răspunsul PREZENT, am mai reţinut : declaraţia
colegului Moise Marin, că este fericit pentru faptul că
este prezent la această agapă, că are doi copii (fete)
realizaţi şi că are astfel de colegi ; discursul colegului
Şoşo Simescu – redat integral : „Faţă de cele ce v-am
spus, nu mai am nimic de adăugat” ; spusele
colegului Dan Mihălcescu : „Excelent discursul
colegului Şoşo Simescu la care subscriu în
totalitate”.
Deosebit de impresionant a fost cuvântul
colegului prof. dr. ing. Florin Drăgănescu, care după
confirmarea PREZENT, a spus :
Nu aş vrea să vă vorbesc nimic despre mine, sau
despre noi (poate doar în final), ci să vă reamintesc ce a
spus un mare poet român – trecut de curând în nemurire
– despre cei care nu mai sunt :
Întrebat-am vântul, călătorul
Bidiviu care mână norul
Spre albastre margini de pământ :
Unde sunt cei care nu mai sunt ?
Unde sunt cei care nu mai sunt ?
Zis-a vântul : aripile lor
Nevăzute vorbesc în zbor.
Întrebat-am luminata cicârlie,
Candelă ce suie-n tărie
Untelemnul cântecului sfânt :
Unde sunt cei care nu mai sunt ?
Unde sunt cei care nu mai sunt ?

Zis-a ciocârlia : s-au ascuns
În lumina celui nepătruns.
Întrebat-am bufniţa cu ochiul sferic,
Oarba care vede-n întuneric
Tainele nespuse de cuvânt :
Unde sunt cei care nu mai sunt ?
Unde sunt cei care nu mai sunt ?
Zis-a bufniţa : când va cădea
Marele-ntuneric, veţi vedea.
A urmat decernarea unor distincţii.
Colegul Adrian Popa informează plenul promoţiei
că a fost instituit de către Asociaţia „Promoţia ’61
Mecanică” premiul de Colegul anului. Au fost decernate
– până în prezent – trei astfel de titluri : domnului
Artemiu Vanca – pentru anul 2008, domnului Radu
Gruia – pentru anul 2009 şi domnului Constantin
Dumitru – pentru anul 2010.
Recent, Consiliul Director al Asociaţiei a hotărât
instituirea titlului „Urmaş de nădejde al Promoţiei ’61
Mecanică” pentru copiii şi/sau nepoţii absolvenţilor,
care au dovedit afinităţi cu promoţia noastră prin
participări la întâlniri sau acţiuni organizate de
asociaţie. Astfel, s-a atribuit – în plenul promoţiei – titlu
de Urmaş de nădejde următorilor : Andrada Mădălina
Gheorghe Christian, Mircea Cristian Gheorghe,
Smaranda Duşa – Gruia, Dani Ioil, Mihaela Bone Miron,
Victor Pop, surorile Iulia şi Codruţa Pronovici, Ştefan
Dumitru, Ana Maria Dumitru, Constantin Dumitru jr.,
Simona Ion, Dragoş Ion, Radu Toader, Ştefan Miron
(nepoţii lui Nae Enescu), Julia Lipcan, Catrin Lipcan,
Dan Mihălcescu jr., Horia Mihălcescu, Mihnea
Mihălcescu, Angelica Stănescu şi Daniela Jurebie.
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Părinţii sau prietenii celor nominalizaţi au primit
diplomele din partea domnului preşedinte Constantin
Dumitru, cu excepţia a doi proaspăt titraţi – prezenţi în
sală, cărora li s-au înmânat personal distincţiile
acordate : Dani Ioil şi Ana Maria Dumitru.
A urmat decernarea a două diplome de excelenţă
pentru acordarea titlului de „Mare amfitrion de
întâlniri ale Promoţiei ’61 Mecanică”. Primului
nominalizat, Stan Bone, i-a fost înmânată înalta
distincţie de d-nul Preşedinte. Adrian Popa – în calitatea
sa de vicepreşedinte – îi înmânează diploma celui de al
doilea titularizat : Constantin Dumitru.

- Credeţi sincer că vă iubesc pe toţi ?
- Corul promoţiei : - Daaa !
- De abia acum mi-aţi acordat cea mai înaltă
distincţie. Vă mulţumesc din suflet !
Preşedintele
Asociaţiei,
d-nul
Constantin
Dumitru, invită pe absolut toţi absolvenţii promoţiei la
Te-Deum-ul şi slujba de pomenire, ce vor avea loc în
continuare la biserica Sf. Grigorie Palama, din incinta
complexului universitar Politehnica.
În drum, fotografii (profesionişti şi amatori) ne
opresc şi ne aşează în faţa intrării spre amfiteatrul unde
a avut loc strigarea catalogului, pentru „poza de grup”.
(vezi pag.1). Păcat că unii prinşi cu treburi - precum
Rodica Nicolescu ş.a. – au lipsit.

Te – Deum şi Slujba de pomenire pentru Promoţia
’61 Mecanică

Preşedintele asociaţiei, anunţă că se mai
decernează o distincţie : Diploma de onoare şi titlul de
COLEGUL PROMOŢIEI domnului Adrian Popa. În
cuvântul său, acesta s-a adresat plenului promoţiei,
rugând colegii să-i răspundă la două întrebări :
- Mă consideraţi cu adevărat colegul vostru ?
- Corul promoţiei : - Daaa !

A fost momentul de manifestare a recunoştinţei faţă
de Dumnezeu, că am putut fi prezenţi la această agapă
semicentenară (în prima parte) şi o slujbă de pomenire
a dascălilor şi colegilor noştri plecaţi la cele veşnice
(partea a doua), dorind să nu-i „îngropăm în uitare”.
Slujba a fost oficiată de preotul Maricel Popa, în
interiorul bisericii construită în 1995 pe terenul oferit
de conducerea Universităţii Politehnica (rector fiind
regretatul prof. dr. ing. Gheorghe Zgură, absolvent al
Facultăţii de Mecanică în 1960). O descriere interesantă
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a bisericii (arhitectură, pictură, istoric ), sub
semnătura d-nei doctor în istoria artei Mădălina Mirea,
aflăm în nr. 3, martie 2011 al Revistei Mecanicii ’61Polibuc, foaia noastră de suflet.
O trăire emoţională colectivă a reprezentat
cântarea „veşnica pomenire, veşnica pomenire, veşnica
lor pomenire” (repetată - conform tradiţiei creştine – de
trei ori), când împreună cu preotul, toţi colegii
participau la ridicarea şi coborârea frumoasei colive
(pregătită pentru eveniment), prin atingerea unuia de
către altul, până la susţinătorii acesteia, în semn de
comuniune frăţească.
În pridvorul bisericii, s-a împărţit tuturor colegilor
din coliva care s-a dovedit a fi pe cât de frumoasă, pe
atât de gustoasă şi de îndestulătoare (adică mare).
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Masa colegială de la Restaurantul – cantină de la
Facultatea de Electronică – Telecomunicaţii
Moment intermezzo între programul de la facultate şi
excursie, a adunat doar 31 absolvenţi din cei 43 care au
spus „prezent” la strigarea catalogului în amfiteatru (şi
aici ne-a onorat cu prezenţa domnul prof. dr. ing. Voicu
Tache şi doamna Nina Olaru). Iniţiată de Şoşo Simescu
- care s-a făcut „purtătorul de cuvânt” al celor care din
varii, dar serioase motive, nu puteau să meargă în
excursie - şi organizată exemplar de profe-sorul Nae
Enescu, care s-a întrecut pe sine în alcătuirea
meniului, alegerea vinurilor (unde a fost ajutat şi de
Mirel Vanca) şi potenţarea atentă a distribuirii „tăriilor
de intrare”, aduse de sponsori „ad-hoc” dintre
absolvenţi, „masa colegială” a fost un minunat prilej de
palavre amicale, care nu-şi găsiseră timpul la întâlnirea
din amfiteatru sau la slujba de la biserică, dar îşi
aflaseră locul cel mai propice aici „la un pahar de
vorbă”.

Iată remarcile Corinei Firuţă despre acest
moment :
De ce s-au gândit organizatorii şi la o masă în
Bucureşti ? Pentru că unii dintre noi nu puteau veni în
excursie, din motive de sănătate, a lor sau a celor din
familie. Ba chiar pentru că aveau programate alte
activităţi în familie (a se citi petreceri, de ex. Nae şi
Mihaela Enescu, care urmau să participe la o nuntă).
Poate că restaurantul nu a fost prea elegant, dar a fost
„aproape”, adică în incinta alăturată, a facultăţii de
Electronică, la care s-a ajuns pe jos.
Mi-a făcut plăcere să aflu noutăţi de la Lucică
Georgescu (ce efort a făcut ca să vină din Bistriţa, între
noi !), de la Şoşo, lângă care mi-a făcut plăcere să mă
aşez, pentru cât de tonică este prezenţa lui (ca şi ţuica
oltenească pe care a adus-o cu el), de la Gigica, ce urma
să plece iar „prin lume”, peste câteva zile.
Masa a fost organizată ca bufet suedez, bunătăţile
au fost diferite şi în cantităţi supra..,. băutura din
abundenţă..., să tot pălăvrăgeşti ! Aşa că întâlnirea a
durat câteva ore bune. Ne-am simţit ca în familie, cum şi
suntem de fapt, o mare familie de colegi a căror tinereţe
este perpetuă, pentru că nu ne privim în oglindă, ci în
ochii celor apropiaţi nouă, şi ne vedem aşa cum ne
amintim despre noi, nu aşa cum suntem acum. Acesta
este misterul pe care îl retrăim la fiecare întâlnire şi
pentru care continuăm să ne întâlnim.
Interesant ar fi să fi putut recepta şi selecţiona din
discuţiile purtate la mese de grupuleţele constituite
„ad-hoc”. Ce-or fi discutând oare doamnele de la masa
lui Coca Dumitru ? Dar cei din jurul profesorului Florin
Drăgănescu (sigur, le mai recită ceva ) ?!!
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satisfacţia deplină a octogenarului Florică Mindoiu
(pentru toţi, Nea Florică), public declarată, este
relevantă.
Când mesenii îşi tot schimbau locurile, formând
noi „grupuri de dialog”, a sosit reprezentantul D-lui
Ispir, fotograful prezent (fie personal, fie printr-un
membru al familiei) la toate agapele noastre, începând
cu „începutul” (cea din 1971). S-a organizat o mică
expoziţie de fotografii, în urma vizitării căreia,
participanţii au făcut comenzi.
Încet, încet, lumea a început să se retragă, cei de
bază rămânând mai lângă pahare.

Momentul excursiei de trei zile
Dar important e că toată lumea s-a simţit bine : de la
whiski, până la cafele şi fructe. Buna dispoziţie şi

Plecarea din faţa Gării de Nord – urma să fie
sâmbătă 19 octombrie la ora 800 , amânată fiind apoi
pentru ora 900 (să aibă timp participanţii să se
odihnească după momentele din ziua anterioară) –
amânare de care nu ştiau toţi, aşa că unii au fost
prezenţi la ora iniţial stabilită. Participanţi la excursie
au fost 18 absolvenţi, majoritatea cu soţiile : Florin
DRĂGĂNESCU, Sergiu LIPCAN, Constantin MARIN,
Vasile GHEORGHE, Artemiu VANCA, Ilie VÂLCEANU,
Emilian HITZIG, Constantin DUMITRU, Corina FIRUŢĂ,
Ozi IOIL, Dan MIHĂLCESCU, Stan BONE, Dan
ŞTEFĂNESCU, Adrian POPA, Teodor MIRON, Nicu
SURUCEANU, Ion STĂNESCU şi Virgil CLAPON. Din
păcate puţini ! Ne-a onorat cu prezenţa d-na Mihaela
ARGIREANU,
soţia
fostului
nostru
coleg
Ion
ARGIREANU, care pe tot parcursul excursiei ne-a
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încântat cu amintiri despre soţul ei sau cu relatări
despre Australia : viaţa de acolo, oameni, obiceiuri etc.
N-a fost să fie 900 – autocarul condus de d-nul Ion
GHEORGHE întârziind cam 45 minute din cauza
traficului – dar nu ne-a părut rău. Am avut prilejul să
ne revedem (unii), să schimbăm impresii şi mai ales, să
facem cunoştinţă cu Dani, băiatul lui Ozi şi Erika Ioil şi
– prin geamul maşinii – cu cele două nepoate gemene,
două adevărate păpuşi, ale lui Vasile Gheorghe.
În sfârşit, autocarul firmei FILARET (al cărui
manager general, ing. Valentin Alexe ne-a ajutat prin
două reaşezări de preţ al transportului, până la
atingerea nivelului luat de noi în calculul costurilor pe
persoană) s-a pornit la drum. Am traversat Bucureştiul
şi am luat-o pe autostrada A1 spre Piteşti.
În autocar, colegul Adrian Popa ne-a prezentat
programul zilei, cu comentarii despre locurile pe care le

vom parcurge şi cu propunerea de a bea o bere şi
eventual mânca un mic undeva pe parcurs. Propunerea
a fost primită cu urale. Pe drum, discuţii, comentarii,
glume, bancuri, toate au făcut să treacă timpul mai
repede.
Am tangentat municipiul Piteşti, pe noua centură
a acestuia şi ne-am îndreptat spre Câmpulung. Am
traversat
Mioveni-ul,
oraşul
constructorilor
de
automobile şi peisajul s-a schimbat. Am intrat în zona
de deal şi toamna a început să-şi pună peceţile aurii pe
coroanele pomilor.
În aşteptarea berii şi micului promis la un popas
oarecare, mulţi au dat iama în sandwichurile luate de
acasă. Şi din sat în sat, ba că aici, ba că după cotul
ăsta, găsim popasul mult aşteptat, am ajuns la
Câmpulung - capitală a fostului judeţ Muscel, situată în
depresiunea Câmpulungului, la poalele Carpaţilor
Musceleni. Până aici au ajuns în primele decenii ale
secolului al XIII-lea vestiţii cavaleri teutoni.
Vizitarea oraşului Câmpulung Muscel avusese
un program mult mai ambiţios. Dar timpul corectează
veşnic programele de acasă.
Primul popas şi primul obiectiv vizitat a fost
Mânăstirea Negru Vodă.
Ctitorită în secolul al XIV-lea, reprezintă cel mai
important ansamblu monastic din zona Muscelului.
Legendă şi mit, dar şi realitate istorică, Negru Vodă este
considerat primul ctitor al bisericii (1215).
Istoriceşte este însă dovedit că înainte de 1351,
Basarab I a zidit la Câmpulung o biserică domnească în
care a şi fost înmormântat în 1352. Vechiul edificiu a
dispărut în urma reconstrucţiilor din secolele XVII şi
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XIX. Este şi aceasta o probă că aici, la Câmpulung a
fost o reşedinţă domnească, poate chiar prima capitală
a Tării Româneşti, dacă ne amintim că Basarab I este
socotit întemeietorul acestui stat feudal, unificând
voievodatele şi cneazatele de pe Olt la 1310 şi mai ales
prin victoria de la Posada împotriva regelui ungur Carol
Robert de Anjou din 1330, care a însemnat
independenţa Tării Româneşti.
Al doilea ctitor, Matei Basarab (1632-1654), reface din
temelii lăcaşul distrus de cutremur în 1628,iar prin
hrisovul din 10 august 1647, transformă vechea
biserică într-o "obstejitie" (organizare de viaţă monahală
de călugări). În acelaşi an, a fost construit şi turnul
clopotniţei, înalt de 35 m, având funcţia de poartă de
incintă, dar şi de fortificaţie cu caracter militar, fiind
prevăzut cu metereze. Gangul boltit păstrează şi astăzi
masivele porţi din stejar, care se zăvoresc cu o grindă
de proporţii, având încrustate adânc inscripţii
menţionând anul 1749.
Matei Basarab, iubitor de cultură şi carte, aduce
în incinta mânăstirii tipografia dăruită de Petru Movilă
şi o moară de hârtie (harturghie).
Prima carte tipărită a fost un Molitvelnic
slavonesc. In 1642, s-a tipărit cartea "Învăţături preste
toate zilele" (prima carte în limba română cu caracter
moral filozofic), urmată în 1643, de "Antologhion", iar in
1650 de "Psaltirea". Manuscrisele, împodobite cu
frontispicii şi miniaturi colorate, au circulat pe tot
cuprinsul pământului românesc, unele dintre ele
ajungând chiar în Peninsula Balcanică
În 1669, boierul Radu Năsturel a înfiinţat o şcoală
domnească, prima şcoală cu predare în limba română,

destinată a învăţa şi pe copiii săraci, nu numai pe
odraslele domneşti şi boiereşti.
Biserica Mare (fostul Paraclis Domnesc al curţii
voievodale), este zidită din piatră de Albeşti, în formă de
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navă, cu trei turle. A fost zidită de arhitectul Franz
Walet, în acelaşi loc şi cu aceleaşi materiale utilizate la
prima construcţie. Aici se află mormântul voievodului
Nicolae Alexandru Basarab (1352-1364), fiul marelui
domnitor Basarab Voievod.
Casa Domnească (secolul XVII), construită pe
vechile temelii ale Palatului Domnesc (secolul XIV), a
fost nucleul în jurul căruia s-au adăugat pe parcurs

toate celelalte construcţii, ce vor forma Sfânta
Mânăstire. În componenţa complexului monahal intră şi
Biserica mică (bolniţa), construită în primul sfert al
veacului al XVIII-lea, Casele egumeneşti (secolul al
XVIII-lea), anexa Casei domneşti şi chiliile, adăugate la
începutul secolului al XIX-lea.
Toate acestea ne-au fost prezentate de un călugăr
al mânăstirii, care ne-a însoţit în timpul vizitei.
De aici, hai la bere !

Din păcate, accesul autocarului era interzis pe
toate arterele ce duceau în centrul oraşului, aşa că întrun final, acesta a parcat la Autogară, cei doritori de
mici şi bere urmând a merge pe jos până în centru. N-a
fost departe şi nici prea greu. Am trecut un pod pietonal
peste Râul Târgului şi calea ferată şi am ajuns în
centru. Ghizi ne-au fost Nicu Suruceanu şi soţia lui,
Sanda, care cunosc bine oraşul (Sanda a învăţat aici).
Au impresionat clădirile vechi şi foarte frumoase de pe
strada principală şi nu numai. Suru ne-a făcut istoricul
unora dintre ele.
Mult râvniţii mici (de altfel, nu prea grozavi) şi
mult aşteptata bere, le-am găsit la „Casa Musceleană” –
un local de pe strada principală. În grădina de la stradă
a restaurantului (fiindcă mai avea una în curtea
interioară din spate)
ne-am aşezat care pe unde am
apucat şi la un pahar de bere, în aşteptarea micilor,
discuţiile au continuat.
Pe drumul de întoarcere la autocar, Adrian
povestea că a nimerit la masă cu familia Suruceanu şi
cu Sergiu Lipcan (Sanda a făcut cinste la masa lor,
simţindu-se „găzdoaie” – ca fiind de prin partea locului)
şi că a rămas mut de uimire când Nicu a dat comanda :
„Cinci mici şi şase ardei iuţi ! Dar să fie iuţi !”
A urmat plimbarea până la Turnul Bărăţiei, de
fapt Biserica Sfântul Iacob şi vizitarea acesteia.
Biserica Sfântul Iacob este cea mai veche clădire
din ansamblu, ridicată din piatră în secolul al XIII-lea,
particularizată de vestitul turn-clopotniţă şi casa
parohială. Biserica este interesantă prin prezenţa
cunoscutei lespezi de mormânt a Comitelui Laurencios
(Laurenţiu) de Longo Campo, datată la anul 1300 şi
considerată drept prima atestare a Câmpulungului.
Această biserică mai este cunoscută şi sub numele de
Bărăţia Câmpulungului, deoarece prin secolul al XVII-
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lea au trăit aici călugari catolici din Ordinul minoriţilor
baraţi.

De aici, înapoi la autocar. Ar mai fi fost de văzut
parcul central, parcul Kreţulescu, dar toţi eram grăbiţi
să ajungem odată, pentru un pic de odihnă. Deh, avem
toţi, deja, o vârstă, de ce să nu recunoaştem ?

„Hanul Sasului”, locul nostru de popas
pentru următoarele două zile ne-a surâs la capătul

drumului de o zi, după ce am străbătut
kilometri prin Lereşti...

şi ultimii

Deşi intrat în circuitul turistic de abia cu un andoi în urmă, motelul Hanul Sasului se impune tot mai
puternic în peisajul hotelier al zonei, prin frumuseţea
amplasamentului, prin confortul oferit (are 10 camere,
dintre care 7 duble, o triplă şi două apartamente), prin
arhitectura construcţiei (un conac boieresc de la
început de secol XX, construit la 1905 de boierul
Lerescu – probabil întemeietorul satului Lereşti) care
deşi renovată şi dezvoltată şi-a păstrat stilul şi
specificul datorită priceperii şi bunului gust al noului
proprietar, actualul patron şi manager.
Am fost întâmpinaţi de d-nul Stelian Sasu,
patronul hanului (fără pâine şi sare). Acolo ne aştepta şi
preşedintele asociaţiei noastre, Constantin Dumitru,
care venise cu maşina proprie.
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Cazarea s-a făcut, cumva, juma – juma. O parte
au rămas la „Hanul Sasului”, iar ceilalţi au fost cazaţi la
complexul „Flora”, al aceluiaşi patron, la cca 5 km
distanţă (transportul a fost asigurat de autocarul
nostru, al cărui şofer era cazat tot la „Flora”). In fine, o
ţâră de odihnă şi pregătirea pentru masa festivă.

Masa festivă a început la ora 1900 (în fapt ora 2000)
în salonul-restaurant de la „Hanul Sasului”. S-a servit –
decalat în timp : aperitivul tradiţional (compus din
ciupercuţe umplute, brânză de coşuleţ, telemea
proaspătă de vacă, tobă de casă, bărcuţe de ardei gras
cu pastă de brânză, şunculiţă ţărănească, mozaic de
măsline, coşuleţ din roşie umplută cu salată de vinete,
decor de castravete verde), gustarea caldă (păstrăv în
folie de aluminiu la grătar cu cartofi natur cu unt şi
verdeaţă), ceafă de porc sau piept de pui la grătar – la

alegere, cu cartofi ţărăneşti şi salată de sezon, cafea – 2
porţii de persoană, tort – specialitatea casei şi colivă
(adusă de la Bucureşti, din cea de la „slujba de
pomenire”, prin grija Lucicăi Popa).
Totul a fost stropit cu ţuică de Muscel, care nu
prea a avut succes pe lângă whisky-ul Chivas-Regal
oferit de Emil Hitzig, coniacul Henessy oferit de Ozi Ioil,
ţuica oferită de Calypso (Constantin Dumitru) şi pentru
doamne, crema irlandeză oferită de Gertha Hitzig şi din
belşug, vin de Recas în carafe, cu gheaţă şi felii de
lămâie (reţeta casei).

Cina a fost însoţită de melodii cântate de soţii
Costel şi Violeta Solomon (el, instrumentist –la clape şi
ea, solo voce – dar ce voce !) adică formaţia PULS din
Câmpulung Muscel (pe cartea lor de vizită, o
minireclamă : Formaţia PULS – în ritmul inimii tale şi
din punctul nostru de vedere, al septuagenarilor
Promoţiei ’61 Mecanică, nu au spus decât un mare
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adevăr), care ne-a desfătat cu muzică uşoară şi
populară, majoritatea melodii mai vechi, pe gustul
tuturor mesenilor şi de pauze pentru o sârbă, o horă şi
de ce nu, un rock sau un sirtaki. Buna dispoziţie şi
antrenul şi-au spus cuvântul, spre mulţumirea tuturor.

Despre formaţia muzicală, care a agrementat atât
de plăcut seara, numai cuvinte de laudă. Au
impresionat prin repertoriul bogat şi variat, care le-a
permis să dea curs oricărei sugestii, oricărei cerinţe,
spre uimirea auditoriului (inclusiv melodia „Supărat,
sunt Doamne, supărat !”).
Dar revelaţia serii a fost Ozi (Ioil), care a cântat
solo un fragment din vestita „Zaraza” şi apoi la cererea
insistentă a publicului, a mai cântat, în duet cu solista,
alte câteva fragmente de melodii. A fost aplaudat
îndelung : ar fi putut face bani frumoşi cu asemenea
voce !

Despre seara festivă şi habitatul la Hanul
Sasului, iată ce scrie Corina Firuţă:
De la marele „banchet” al primei seri petrecută la
Lereşti, rămâne de neuitat „concertul” la microfon,
susţinut de Ozi, cu cântece de petrecere ! Imi amintesc o
altă agapă, după care am petrecut două zile la Predeal.
Eram puţini, a fost o atmosferă intimă şi totuşi Ozi nu
ne-a cântat. Nu degeaba se zice că stai o viaţă cu omul
în casă şi nu-l cunoşti !
Eu am „locuit” în camera cu numărul 9, împreună
cu Mihaela Argireanu. M-a emoţionat insistenţa cu care
arăta ea, fiecăruia dintre noi, fotografiile cu soţul ei,
bucuria cu care-şi repovestea aventura mutării în
Australia, călătoriile lor, grija pe care i-o purta el atunci
când n-a mai putut s-o însoţească. Cu Mihaela, eu am o
prietenă comună, pe Lala, cu care a venit acum câţiva
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ani, într-o seară, la mine acasă. Dar n-am avut atunci
impresia vivacităţii pe care i-am descoperit-o acum. Sper
să ţinem legătura pe net şi să ne mai vedem când va
mai fi în ţară.
Seara a luat sfârşit pe la ora 100, când cei cazaţi
la „Flora” au plecat spre casă (unii dintre cei cazaţi la
„Hanul Sasului” au avut privilegiul de a se retrage
chiar mai devreme).

Ziua a doua a excursiei
Programul zilei era destul de încărcat. Urma să
vizităm: Mănăstirea Nămăieşti, Casa Memorială
Topîrceanu, Mausoleul de la Mateiaş şi Complexul Paul
Everac de la Podul Dâmboviţei.

1. Mănăstirea Nămăieşti
Nămăieşti este satul aflat la 7 km de Câmpulung
Muscel, în care se află o mănăstire de maici, cu dublul
hram al Intrării Maicii Domnului în Biserică şi al
Izvorului Tămăduirii ; nu se ştie exact cât de veche,
atestată documentar la 1543, printr-un act emis de
domnitorul Mircea Ciobanu.
Clădirea bisericii mănăstirii încorporează o grotă,
unde, demult, trei ciobani au găsit o icoană făcătoare de
minuni a Maicii Domnului. Se spune despre această
icoană că a fost pictată de însuşi Sfântul Apostol Luca
şi adusă în ţară de Sfântul Apostol Andrei, creştinătorul
românilor, care a „pus-o la loc sigur”, unde au
descoperit-o ciobanii.
Aceasta ar întări unele informaţii de legendă care
spun că biserica din grotă ar fi o relicvă a
creştinismului pătruns în Dacia primelor secole ale
mileniului I.
Icoana Maicii Domnului cu pruncul a fost înrămată
în argint la 1778, litografiată în 1871 de Maior Popa
Zoglu şi restaurată, în 2004, fiind îmbrăcată în aur şi
bătută cu pietre preţioase, prin binecuvântarea Prea
Sfinţitului Calinic, episcop al Argeşului şi Muscelului.
George Topârceanu, pe când locuia la Nămăieşti, a
închinat mănăstirii următoarele versuri:
„Răsar de prin chilii,
călugăriţe negre, fantome solitare,
cu haine lungi, cernite, purtând, în
mâini, făclii.
Biserica înaltă începe să răsune;
curg note tânguitoare în liniştea
adâncă şi, lin plutind în noapte,
cântări de rugăciune, se-ntorc şi se
repetă lovite-n zid de stâncă....”
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Casa Memorială G. Topârceanu

Biserica Mănăstirii

În curtea Mănăstirii

Meseria ei de ţesătoare a adus-o pe mama lui
George Topârceanu la Nămăieşti, unde funcţiona, pe
lângă mănăstire, o ţesătorie. Împreună cu ea, a venit
întreaga familie, inclusiv poetul. Aici el a cunoscut-o pe
învăţătoarea Victoria Iuga, cu care s-a căsătorit şi cu
care a avut un băiat, pe care l-a chemat Gheorghe. S-a
despărţit de ea după câţiva ani. Casa de atunci a
învăţătoarei este acum Casa Memorială George
Topârceanu.
Mirel îşi aminteşte că, pe vremea când urma liceul
la Cluj (1950-1954), Topârceanu era încă la Index. Era
în gazdă la o văduvă ce locuia pe o stradă din
apropierea gării, când a auzit prima oară despre el.
Colegul lui de „exil”, căci erau daţi afară din internat, a
făcut rost de un volum de versuri cu poeziile lui
Topârceanu. Dimineţi de-a rândul, având cursuri după
amiaza, au citit şi recitit împreună, poeziile lui. I s-au
părut atunci, şi i se par şi acum, extraordinare ! S-a
îndrăgostit de Topârceanu şi a continuat să-l iubească
fără încetare. Prilejul de a-i călca pe urme, la Nămăieşti,
i s-a părut a fi un adevărat noroc.
Am avut şansa să ne întâmpine o ghidă născută
parcă pentru meseria asta, d-na Mioara Boteanu, de 30
de ani custodele muzeului. O oră cât a durat vizita, ne-a
arătat, ne-a explicat, dar, mai ales, ne-a recitat, cu mult
talent, din Topârceanu. Surprinzător, colegii recitau
împreună cu ea.
Nicolae Manolescu spune despre poet: „..poezia lui
Topârceanu reprezintă un triumf absolut al meşteşugului
asupra talentului. Topârceanu nu e mai niciodată liric,
dar e mai mereu de o inteligenţă artistică pe care n-o
posedă
niciunul
din
marii
săi
contemporani.”
N.Manolescu mai adaugă: „ Este la Topârceanu un umor
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artistic de o atât de bună calitate, încât ne place să ne
punem din nou în pielea adolescenţilor care eram pe
când ne lăsau literalmente cu gura căscată comparaţiile
poetului, invenţia nesecată de imagini, sentimentalismul
picurat cu pipeta, agilităţile ritmice sau noutatea rimelor.”

Biroul poetului

Casa Memorială George Topârceanu din Nămăieşti
Ascultând cuvântul de bun venit al custodelui,
un autentic „show-woman”.

Ghida şi un tip sub efectul spuselor sale

33

Foaie de suflet lunarå a Asociaţiei „Promoţia ’61 MECANICĂ“

Custodele Mioara Boteanu a fost pe timpul
prezentării casei memoriale, un adevărat „show –
woman”, recitând fără întrerupere versuri ale poetului,
dar cu legătură, punţile (intervenţiile proprii) sunând
tot a poezie.
Mausoleul de la Mateiaş

Este vorba despre Mausoleul Eroilor Români căzuţi
în Primul Război Mondial, în luptele care au avut loc pe
culoarul Bran – Rucăr – Câmpulung Muscel.
După cum se ştie, în anul 1916, România a
renunţat la statutul de ţară neutră şi s-a aliat cu ţările
Antantei (Anglia, Franţa, Rusia), declarând război
ţărilor Puterilor Centrale (Germania, Austro-Ungaria,

Imperiul Otoman, Bulgaria). La 27 august 1916, trupele
române trec Carpaţii, cu intenţia declarată de-a alipi
Transilvania la România. În vara şi începutul toamnei
acelui an, trupele române obţin victorii relativ uşoare în
faţa armatei maghiare şi pătrund destul de adânc pe
teritoriul Transilvaniei. Înaintarea armatei române este
însă întreruptă de intervenţia pe front a nemţilor, care o
obligă să se retragă, astfel că, pe 25 octombrie 1916, ea
revine în interiorul graniţelor naţionale. Ofensiva
trupelor germane a continuat, forţând trecătorile din
Carpaţii Meridionali. Pe culoarul Bran – Rucăr –
Câmpulung Muscel, au loc lupte grele la Rucăr şi
Dragoslavele. Românii sunt copleşiţi de forţele
superioare ale nemţilor şi după o rezistenţă eroică, se
văd obligaţi să se retragă. La 6 decembrie 1916, nemţii
ocupă Bucureştiul, iar Regele şi Guvernul României se
mută la Iaşi. Nemţii nu vor reuşi să ocupe şi Moldova,
armatele române sprijinite de cele ruseşti reuşind să
reziste pe aliniamentul Oituz – Mărăşti – MărăşeştiGalaţi –Tulcea. Pe acest aliniament au aut loc, în cursul
anului 1917, lupte crâncene.
Tocmai pentru ca aici să nu fie „un muzeu al
înfrângerii” (fiindcă luptele care au durat aproximativ
două luni, în toamna lui 1916, s-au soldat cu
înfrângerea armatei române), organizatorii expoziţiei din
marea sală a mausoleului, au prezentat (pe o suprafaţă
egală) şi momente din luptele de la Oituz-Mărăşti şi
Mărăşeşti, ca şi cum ar fi vrut să spună: Aici s-a pierdut
o bătălie, dar nu un război.
Primul Război Mondial s-a soldat, după cum se
ştie, cu formarea României Mari, dar şi pierderea a
800.000 de oameni. Ca să reintri în atmosfera acestui
război, trebuie de recitit partea a doua a romanului
„Ultima noapte de dragoste, prima noapte de război” a
lui Camil Petrescu. Camil Petrescu a participat la acest
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război în calitate de sublocotenent de infanterie, iar
această parte a romanului său, care descrie
operaţiunile de pe front, a scris-o pe baza jurnalului
personal. El a început războiul la Bran, unde era
graniţa României cu Austro - Ungaria şi a înaintat cu
armata română până pe aliniamentul cel mai avansat
deţinut de ea în Transilvania, unde a fost rănit şi retras
de pe front. Descrierea lui ne lasă să vedem o armată
română slab echipată şi slab pregătită, cu nişte
conducători slabi. În aceste condiţii, nu este de mirare
cifra enormă a pierderilor suferite de români, în acest
război, pe toate fronturile. Vorba aceea: Unde nu-i cap,
vai de picioare ! Mausoleul de la Mateiaş a fost
construit în mai multe etape. Între 1928 şi 1935, s-a
construit Capela ; între 1945 şi 1976, capela a suferit
mai multe reparaţii ; între 1980 şi 1984, mausoleul s-a
extins prin construirea unei terase de paradă, a
impozantelor scări de acces, a basoreliefului de la
capătul scărilor şi a camerelor muzeale, laterale ; tot
atunci s-a montat o cupă pentru flacăra veşnică, s-a
amenajat osuarul, iar pe plăci de marmoră montate în
capelă s-au dăltuit numele participanţilor la lupte ;
după 1990, s-a finalizat diorama.

Muzeul

În autocar, după
vizitarea mausoCapela
leului
de
la
Mateiaş, „băieţii”
au început discuţiile,ceva comentarii în contradictoriu, unul ba aşa,
celălalt
ba
pe
dincolo, cu tonuri
din ce în ce mai
înalte
;
Anda
Ştefănescu
s-a
întors spre Luci
Popa şi i-a spus :
„care
mai
de
care”,
la
care,
mucalit Calypso a
replicat : Acum
două zile eram
generaţia de aur şi
azi am devenit
„care mai de care”. A fost o explozie de râs generală !
Complexul Paul Everac
Îl ştiam pe Paul Everac ca dramaturg şi că a fost
preşedinte al Societăţii Române de Televiziune. Am aflat
mai multe despre el, după această vizită. Am aflat că a
scris 140 de piese de teatru (!), că mai este autorul unor
volume de versuri şi eseuri, al unui roman, al unui
volum de memorii.
La Podul Dâmboviţei, pe proprietatea sa şi pe o
porţiune a şoselei Bran-Rucăr, Paul Everac a realizat
un adevărat complex muzeal de sculptură în aer liber.
Lângă şosea sunt expuse sculpturi ce reprezintă scene
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din poezii româneşti celebre („Nunta Zamfirei” de
George Coşbuc ; „Meşterul Manole” - legendă populară;
„Mistreţul cu colţi de argint” de Ştefan Augustin Doinaş
; „Moartea căprioarei” de Nicolae Labiş etc.).
Pe drumeagul îngust, ce se abate din şosea, la
prima intrare, un banner uriaş te avertizează, ba chiar
te somează :
Sunt bineveniţi
doar cei în stare de
CONTEMPLARE ARTISTICĂ,
SETE DE CULTURĂ,
DORINŢĂ DE RECONFORT
Pe proprietatea sa sunt expuse busturi ale unor
mari scriitori români (Sadoveanu, Călinescu, Coşbuc,
Goga, Iorga), a celor mai mari dramaturgi români
(Alecsandri, Caragiale, Blaga, Muşatescu) şi sculpturi în
manieră clasică sau modernă a unor cunoscuţi
sculptori români (Baraschi, Oscar Han, Ion Jalea,
Manuela Grigore Adoc, Pavel Mercea, Cristian Breazu
etc.). Nu lipsesc nici locuri special amenajate pentru
popas, taifas, meditaţie sau reculegere (Băncile,
Rotonda Himerelor, Sanctuarul) şi pentru spectacole
sau simpozioane (Teatrul Robinson,
Amfiteatrul,
Ateneul de pe Grui).
La Amfiteatru, Paul Everac şi soţia sa s-au întâlnit
cu noi. Scriitorul ne-a povestit diverse (inclusiv despre
motivaţia istorică a alegerii aşezării reşedinţei sale de
suflet la podul Dâmboviţei, localitate amplasată între
cele două ipotetice localizări ale Posadei, după Iorga –
una şi Giurăscu – alta, localitate unde se află crucea
monument ridicată de Constantin Brâncoveanu în
cinstea bătăliei victorioase împotriva austriecilor, chiar
la intrarea în sat, după trecerea podului peste
Dâmboviţa şi încă altele) şi ne-a citit două fabule, abia

terminate,
inspirate
din
realitatea
românească
contemporană. Impresia pe care ne-a făcut-o a fost
copleşitoare. La cei 87 de ani ai săi, scriitorul este o
inteligenţă sclipitoare, un autor de talent, un povestitor
plin de farmec.
După întâlnirea de la Amfiteatru, am luat o masă
rece (din pachetele pregătite la „Hanul Sasului”), în
interiorul Ateneului, ciocnind câte un pahar de vin
(adus de noi de la Bucureşti) şi cu soţii Everac. Am
vizitat apoi o expoziţie de carte cu cărţi ale gazdei, am
cumpărat cărţi şi am primit autografe pe ele.

Participând la Nunta Zamfirei
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Legenda Meşterului Manole

Inorog (păzit de Corina), o recentă achiziţie a
maestrului

Nud, tolănit în Rotonda Himerelor

37

Foaie de suflet lunarå a Asociaţiei „Promoţia ’61 MECANICĂ“

Sanctuarul
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Paul Everac şi Adrian Popa pe scena Atheneului

Reşedinţa de vară a familiei Everac

Mirel Vanca luâdu-şi rămas bun de la Doamna
Smaranda Everac
În final, o remarcă : pe întreg teritoriul
complexului, n-am văzut nici un simbol creştin !
Impresionaţi încă de vizita la Complexul Paul
Everac şi de discuţiile cu acesta – pentru mulţi dintre
noi o adevărată surpriză – ne-am întors acasă, adică la
hanul Sasului, respectiv Complex Flora pentru o
binemeritată odihnă până la masa de seară.
Cina s-a desfăşurat tot la Hanul Sasului, dar de
data acesta afară în curte. Aşezaţi la o masă lungă de
lemn, am fost serviţi cu zacuscă proaspăt preparată
chiar de soţia patronului, bulz şi tocană preparată la
ceaun, totul stropit cu ţuica de la Lucică Georgescu,
vinul de Recas preparat după reţeta casei şi bineînţeles,
pentru doritori, cafea.
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Dar, antrenul n-a mai fost acelaşi ca în prima seară, de
vină fiind poate oboseala care începuse să-şi spună
cuvântul sau vântul rece care se pornise să bată. (Poate
şi lipsa antrenului muzical !). Cert este că pe la ora 900
cei de la „Flora” au spus PA ! PA! şi au plecat, dar nici
cei rămaşi nu au mai întârziat mult.

Ziua a treia a excursiei
A început cu o cafeluţă oferită de gazda noastră,
familia Sasu. Soare, lumină, bucurie sub umbrarul din
curtea hotelului.Ne-am urnit mai cu lene, dar când
autocarul a pornit, n-a mai fost loc decât pentru voia
bună. Á propos, Adrian îşi număra „puişorii” înainte de
fiecare plecare; de obicei îi tot lipsea câte unul, dar de
data asta, era disperat că are unul în plus ! „Ce mă fac
?!”, a exclamat el.Drumul a fost splendid, serpentine în
munte, margini de drum abrupte care ne provocau
palpitaţii la curbe, din cauza lăţimii autobuzului.

Micul dejun l-am luat la o cabană de protocol
(aranjamentul lui Stelică Sasu), cu câteva sute de metri
mai înainte de a se ajunge la Voina, cu bucate cărate
de la Lereşti : ciorbă de văcuţă cu ardei iute şi friptură
stropită cu vinul lui Ilie Vâlceanu (nu intră în
competiţie cu pelinul lui Bone, totuşi un vin de
buturugă nu e niciodată de neglijat) şi îndulcit apoi de
vinul „casei” (mai corect „autocarului”) - adică cel
aprovizionat de Adrian.
În fine, pornim mai departe spre cabana Voina. O
terasă minunată, însorită, sub umbreluţe, degustând
cafeluţa de dupa amiză oferită de tăcutul, dar
sentimentalul nostru Suru, care i-a molipsit pe toţi. De
ce „sentimentalul”? Pentru că a ţinut el, neapărat să ne
ofere ceva din partea lui. Şi cum ne-a molipsit pe noi,
ceilalţi ? Ia să vedeţi, mai jos, cum au răspuns la
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„extemporal” dragii de colegi! Printr-o inspiraţie de
moment, Corina a rupt nişte file de bloc-notes şi i-a
pus pe toţi să-şi exprime impresiile din clipele acelea.
Şi iată ce a ieşit:
Impresii „la minut” de la agapă :
Ce minunat ar fi dacă, printre frumuseţile care ne
înconjoară acum, la Voina, s-ar materializa de-odată, toţi
colegii absolvenţi ai promoţiei noastre de mecanici, 1961
!
Dan Ştefănescu
Pentru mine s-a dovedit că emoţia sentimentelor
generate de prietenie nu ucide !
Drept să spun, mi-a fost teamă de prima întâlnire,
de la Politehnică. Amintirea acesteia mă impresionează
şi acum.
Cu prietenie, Emil Hitzig
Dintre toate participările la AGAPELE noastre,
aceasta (din 2011) ni s-a părut (cu certitudine) cea mai
plăcută din toate punctele de vedere, iar pentru
organizatori, nu avem decât cuvinte de mulţumire !
Cu drag, fam. Vâlceanu
Finis coronat opus !
Această cea de a 50-a aniversare a absolvirii
Facultăţii a fost emoţionantă, de neuitat: mănăstirile
Negru Vodă şi Nămăieşti, muzeul Topârceanu şi mai ales
întâlnirea cu maestrul Everac ne-au îmbogăţit spirirtiual.
Pentru noi, voi colegii sunteţi cea de a doua familie,
datorită căreia ne simţim încă tineri.
Familia Miron
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După 50 de ani de la absolvirea facultăţii,
împreună cu colegii mei, în mijlocul naturii, depănând
amintiri, evocând întâmplări din trecutul nostru şi
simţind ceea ce nu am simţit de mulţi ani...
Zău că merită să trăieşti !
Virgil Clapon
Acum 45 de ani am fost pe aici şi am admirat
aceiaşi brazi tineri şi verzi. Dar în geamul cabanei, în
locul tânărului care eram, văd un boşorog. Mambo
(şorogit) !
Încă prieteni, cu legături sufleteşti de peste
50 de ani vechime, mi-au rămas câţiva şi sunt fericit că
sunt şi azi împreună cu ei.
Vita nostra brevis est ! Păcat !
Dan Mihălcescu
Prietenia este una dintre cele mai frumoase trăiri
ale oamenilor.
Acest sentiment l-am trăit acum, din plin !
Sergiu Lipcan
Întâlnire reuşită, mulţumiri organizatorilor !
Ne-am bucurat AZI căci TIMPUL, hoţ grăbit, s-ar
putea să ne facă surprize !
Păcat, mare păcat că au lipsit unii dintre colegi !
Vă îmbrăţişez pe toţi !
Ozy Ioil
Sunt foarte bucuros că am participat la agapa de ½ de
secol unde, cu mare plăcere m-am întâlnit cu mulţi

colegi de facultate, pentru o amintire de neuitat.
Stan Bone
Ne-om aminti cândva, târziu,
De-această întâmplare simplă,
De-această întâlnire-a noastră,
De-un secol pe jumate-n glastră !
Florin Drăgănescu
Momente dragi
spre amintiri târzii !
Nelu Stănescu
Am revăzut cu mare bucurie locuri pitoreşti din zona
Rucăr, peisaje pe care le-am admirat şi în tinereţe.
N-o s-o uit pe ghida de la Casa Topârceanu, care
ne-a recitat versuri pe care le ştiam în şcoală, pe
dramaturgul Paul Everac citindu-ne, în primă audiţie,
fabule scrise despre criză, în complexul creat de dânsul
la Podul Dâmboviţei, nici pe doamna Smărăndiţa în
prejma busturilor dramaturgilor români...
Ani Vanca
Trăiască prietenia!
Mirel Vanca
ATENŢIE! Calipso şi Adrian – doi trădători ! Au promis o
colaborare cu maestrul Paul Everac, şi-au luat nevestele
şi au plecat...
Marin Constantin
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reuşită şi asta înseamnă un motiv în plus ca sa fiu –
vorba colegului Marin Moise –FERICIT !
Adrian Popa
Supraveghindu-i de la distanţă pe ceilalţi, Corina
nu a scris nimic pe moment, dar a aşternut totuşi pe
hârtie câteva impresii cărora le-a zis :
GÂNDURI DE DUPĂ AGAPĂ

Minunat peisaj pentru frumoasa
grupului de colegi...
Nicu Suruceanu

prietenie

a

Tur bine organizat, iar sufletul depus înseamnă
devoţiune, prietenie şi tenacitate ; să continue să vă ţină
legaţi !
Felicitări şi mulţumiri lui Adrian şi din partea mea,
tuturor colegilor, SĂNĂTATE !
Michaela Argireanu
Dacă nu suntem o promoţie de farisei, după
declaraţiile participanţilor, Agapa Semicentenară a fost o

Am fost foarte plăcut surprinsă să constat că după
50 de ani de la terminarea facultăţii, încă îi mai recunosc
pe TOŢI colegii ! Asta se datorează, desigur, faptului că
ne-am întalnit des, pentru care, da, mulţumesc
„conducerii” Asociaţiei, adică lui Adrian, lui Calipso, lui
Bone ; noi am răspuns chemării lor, dar ei au fost cei
care au luat greul organizării, de fiecare dată !
Şi, „by the way”, diplomele date copiilor şi
nepoţilor noştri probabil că i-au tuşat, dar mă îndoiesc
că acestea îi vor convinge să se adune între ei, ca să
ducă mai departe Asociaţia. Mă gândesc că poate, dacă
am căuta o promoţie de prin ’81 sau chiar ’91, pe care so cunoaştem şi să ne-o apropiem, am avea poate vreo
şansă !
*
Singura figură nouă, pentru mine, a fost cea a lui
Drăgulin Ichim. M-am bucurat mult să aflu că mizeria
pecare a suferit-o din cauza regimului trecut, nu l-a
doborât, că a terminat studiile la Braşov şi a ajuns
profesor universitar.
Eu şi Ichim eram în echipa de scrimă, de aceea el
era printre băieţii pe care îi ştiam mai bine. In ziua
exmatriculării lui, s-a înscenat o şedinţă în care ni s-a
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spus că are atitudine duşmănoasă faţă de colegii
studenţi - muncitori. Înţelesesem că nu le-a dat să
copieze proiectul lui, la care lucra în perioada aceea. În
naivitatea mea, m-am ridicat şi am spus că e păcat că
avem printre noi astfel de colegi care nu iau studiile în
serios şi nu-şi fac singuri proiectele. (Dar eram destul de
timorată şi n-am avut o atitudine hotărâtă). După aceea,
seara, am stat de vorbă şi am dansat cu Ichim la o
reuniune în Buzeşti (era o zi de sâmbătă ? - căci pe
atunci, sâmbăta era zi lucrătoare) şi câteva zile mai
târziu m-au chemat la decanat şi m-au întrebat ce am
vorbit cu el în timpul reuniunii. Le-am spus că se
hotărâse să plece în producţie şi că nu avea nicio
atitudine „duşmănoasă” (reţin că am folosit acest
cuvânt). Fleaţă cum sunt, mi-au dat lacrimile vorbind şi
abia mai târziu am înţeles că nu el fusese subiectul în
acea discuţie, la decanat, ci chiar eu ! Noroc că nu
aveam probleme cu originea, tatăl meu îmi adusese o
adeverinţă de muncitor pentru că, după ce s-a întors din
Odesa (care fusese până în 1945 teritoriu românesc),
unde era şef de gară, s-a angajat o vreme ca muncitor,
apoi a revenit în CFR. (Dar dacă acest lucru s-ar fi
ştiut...?)
*
Cea mai şocantă impresie mi-a făcut-o însă,
Matache ! Salutându-l, l-am „apostrofat” că nu vine la
întâlnirile noastre lunare. Şi ce credeţi că mi-a răspus ?
Că el este încă „activ”, cu nevastă tânără, şi că o să
vină printre pensionari când se va retrage din activitate !
M-a lăsat fără grai, aşa că nu mai comentez !
*

Mi-a părut rău că nu am avut timp să vorbim mai
mult despre noi, dar nici la slujba de la biserică nu
puteam renunţa. A fost, ca şi altă dată în astfel de
momente, impresionant să ne gândim şi la noi, dar şi la
aceia dintre noi care nu mai sunt, ca entităţi de suflet,
entităţi care nu îmbătrânesc şi nici nu dispar, atâta
vreme cât le mai purtăm în amintire.

Drumul de întoarcere spre Lereşti a fost la fel de
fascinant, traversând păduri pe serpentine abrupte eram pe jumatate atenţi la peisaj şi pe jumătate la
replicile care zburau în toate direcţiile.
Ajunşi din nou la hotelul din Lereşti, am făcut
poza de grup (care au fost mai multe şi a durat mai bine
de jumătate de oră), apoi iată-ne pe drumul de
întoarcere acasă.
Cât era ora ? Dar cine s-a mai uitat la ceas ? Ziua
a treia s-a derulat fără vreo limită !
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ZENO PIRCEA & REUVEN (VASILE) STEIN
( micro- CV-uri nepublicate în volumul III al MONOGRAFIEI )
Sursa; MECANICII’61, Anul 7, # 10/62, octombrie 2011
pN:
Pă:
LN:
OP:
So:
Co:
PP:

AE:
LS:
TV:

Zeno PIRCEA
Roman şi Ermina.
Ciacova – Obad, judeţul Timiş.
Tata: maistru mecanic, mama: casnică.
Rozalia Doina.
Alina Cristina.
1961 – 1977: Uzina Mecanică Timişoara –
şef secţie, adjunct şef Producţie, şef
serviciu Organizare;
1977 – 1981: Centrul de Cercetare şi
Inginerie Tehnologică Utilaje de Ridicat
Minier, de Ridicat şi Transport Uzinal –
director tehnic;
1982 – 1989: Institutul de sudură şi
Încercări materiale - inginer principal gr.I;
1990 – 1997: Uzina Mecanică Timişoara;
1997 – 1998: CLAGI S.R.L. – şef serviciu
Organizare;
1997 – 1999: inginer proiectant;
August 1999: pensionar.
În anul 1982 am devenit doctor inginer.
Limba rusă, engleză.
Ungaria, Austria, Iugoslavia, Cehoslovacia,
Franţa, Suedia, Finlanda, Rusia, SUA, China,
Polonia, Bulgaria, Spania.

Scrise de: EI ÎNSĂŞI
pN:
Pă:
LN:
OP:
SP:
So:
Co:

PP:

LP:
AE:
LS:
Ho:
TV:

Reuven (Vasile) STEIN
Alexandru şi Esther.
Bucureşti.
Tata: litograf, mama: casnică.
Bacalaureatul obţinut după terminarea
liceului.
Sylvia.
Trei fii: Marc E. Stein - 42 ani, Orren M. Stein
- 40 ani, Richard M. Gambino - 37 ani
Nepoţi: Gia Almanza Stein - 12 ani,
Alexander P. Stein - 8 ani, Aaron J. Stein - 5
ani, Dhalis Alana Gambino - 5 ani.
Inginer Şef la Societatea GOODRICH
AEROSPACE - Divizia de aparate de ridicat
şi vincii pentru elicoptere şi avioane
militare de transport.
Doua patente pentru avioane de transport
civil.
Am predat diferite seminare în materie de
proiecte mecanice, resistenţa materialelor şi
compresoare centrifugale.
Engleza, rusa, ebraica, franceza.
Cânt la pian muzica clasica, joc tenis şi golf,
mă ocup cu grădinarit de legume, fotograf
amator.
Israel, Australia, Olanda, Elveţia, Germania,
Franţa, Italia, Spania, Bulgaria, Turcia.

Anii petrecuţi la Politehnică au fost cu adevarat foarte speciali şi ne-au dat o
"temelie" solidă şi unică: tehnica, care m-a ajutat dealungul întregii cariere.
Trebuie să mulţumim profesorilor pentru talentul lor şi pentru dedicaţia la
învătământ, pentru standardul intelectual cel mai ridicat.
Deasemeni, personal am avut norocul să mă împrietenesc şi să menţin o
prietenie deosebit de apropriată cu colegi din promția 1961.
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IN MEMORIAM

DAN RADU DINESCU
Sursa: MECANICII’61, Anul 7, # 10/62, octombrie 2011
Marţi 6 septembrie 2011,
cu
exact
zece
zile
înaintea Agapei noastre
semicentenare şi exact în
ziua când ar fi împlinit
73 ani, colegul nostru
Dan Radu Dinescu (Dudi
pentru cei apropiaţi) şi-a
convocat pe ai săi,
prietenii, colegi şi foşti
colegi,
colaboratorii
recenţi şi pe cei de pe
parcursul activităţii sale,
în
curtea
respectiv
Capela bisericii de la
Răzoare (din Drumul
Taberei), pentru a-şi lua
totdeauna, pentru o ultimă

la revedere pentru
despărţire.
În mulţimea de oameni prezenţi, printre care
majoritatea erau colegi de serviciu (Dan era încă activ ;
năpraznicul atac cerebral l-a lovit), dar am aflat şi
colegii de facultate cu care colaborase de-a lungul
activităţii sale sau cu care fusese sau şi-i făcuse (când
aceştia se pensionaseră) colegi de serviciu : Nae
Enescu, Florin Kessler, Mirel Vanca, Bela Gyorffi şi
Adrian Popa.

Scris de COLEGI
Capela s-a dovedit neîncăpătoare pentru cei care vroiau
să intre, să fie alături de familia îndoliată (doamna
Maria Dinescu şi fiul ei Dănuţ), înmărmurită de durere
lângă catafalc.
După tradiţionala slujbă de pomenire, a rostit un
scurt discurs de preţuire şi de rămas bun, colegul
nostru, prof. univ. dr. ing. Nicolae Enescu, în numele
colegilor Promoţiei ’61 Mecanică.
Un deosebit de emoţionant moment a fost când
fiul celui plecat dintre noi, adică Dan Dinescu jr.
(Dănuţ) şi-a asumat curajul de a spune câteva cuvinte
în numele său personal şi al mamei sale.
Dus cu greu până la sfârşit, cu numeroase
întreruperi provocate de izbucniri în plâns, „Cuvântul”
lui Dănuţ îşi propusese să răspundă la două întrebări :
„Cine a fos tata ?” şi „Cum a fost tata ?”.
La prima întrebare, răspunsul lui Dănuţ se poate
rezuma prin : „Tata a fost un luptător”. (Spicuim din
discurs :
....Tata a luptat şi în ciuda privaţiunilor, a reuşit să
termine studiile.
....Tata a muncit... foarte mult, mai ales ca mie să
nu îmi lipsească cele necesare.
....După 1989, tata a urmărit atent schimbările
politice din ţară, fiind, din păcate, mai devreme sau mai
târziu, de fiecare dată, dezamăgit.
....În tot acest timp, a avut grijă de familie şi mai
ales de mine să merg pe drumul meu. Ceea ce sunt
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acum, poartă semnătura familiei în care am crescut şi pe
care el a îndrumat-o.)
La a doua întrebare redăm răspunsul integral :
Cum a fost tata ?
Şi-a iubit familia mai presus de orice.
Ca soţ, a fost devotat, cinstit, grijuliu ca mamei să
nu îi lipsească ceva.
Ca tată, a fost corect, a avut mereu un sfat bun;
am trăit împreună succesele şi necazurile.
Îi plăcea să meşterească, era foarte priceput şi el
singur repara în casă sau făcea instalaţii noi.
După ce familia, cei apropiaţi, prietenii şi colegii
au spus adio celui care a fost Dan Radu Dinescu,
cortegiul funerar a pornit spre cimitirul Ghencea 2 (pe
şoseaua Domneşti).
În mulţimea de coroane care a însoţit coşciugul
până la mormânt, s-a numărat şi cea din partea
colegilor Promoţiei ’61 Mecanică.
Oficierea celor ce mai erau de făcut a urmat
ritualul obişnuit, într-o atmosferă de profundă durere şi
întristare. Prietenii şi-au luat rămas bun de la familia
îndoliată, exprimându-şi întreaga compasiune şi
îmbărbătându-i pe cei doi (mamă şi fiu)
Pe Dan, Dumnezeu să-l odihnească în Pace !
Dan Dinescu a văzut lumina zilei la Sinaia, în 6
septembrie 1938, având parte de o copilărie fericită,
împreună cu sora sa, în casa dlui avocat Gheorghe
Dinescu,
ginerele
directorului
Uzinelor
Emil
ul
Constantinescu – Sinaia, d Dumitru Ion.
După absolvirea şcolii elementare în oraşul natal,
începe calvarul prigoanei politice (dul avocat Dinescu
fusese un membru marcant al Partidului Naţional:
Liberal), asfel încât îşi fragmentează studiile medii la
liceul din Sinaia, Şcoala medie de Poligrafie, Şcoala

medie Tehnică de metrologie şi liceul nr.1 „Sf. Sava”,
ultimile trei din Bucureşti).
Intră în 1956 la Politehnică în Bucureşti şi
absolvă Facultatea de Mecanică – Promoţia 1961.
Primii 6 ani de inginerie îi petrece în Cazangeria
Uzinelor „Vulcan” din Bucureşti, de unde este cooptat
în ianuarie 1967 ca inginer proiectant, „meserie” în care
se perfecţionează continuu ajungând şef de proiect şi
inginer proiectant principal gr.I.
În 1990, este promovat „şef secţie de proiectare”
la IICPET. În perioada 2001 – 2005, a fost director al
Departamentului Cazane cu Abur la acelaşi institut.
Între 2005 şi 2008 a fost director general şi preşedinte
al Consiliului de Administraţie la ICPET – Generatoare
de abur.
Din 2008 până în august 2011 (când într-o
sâmbătă nefastă, a survenit acel groaznic atac cerebral)
a fost preşedinte al Consiliului de Administraţie la
ICPET – Generatoare de Abur. Încercările de recuperare
păreau încurajatoare, existând progrese vizibile care
dădeau speranţe familiei. Dar starea lui s-a înrăutăţit
brusc şi sever, dându-şi ultima suflare pe 4 septembrie
a.c.
Omul Dan Dinescu, aparent un solitar, era dotat
cu un fin simţ al humorului, un bun coleg, un formator
de echipă. Când am mers recent – pentru a căpăta o
fotografie de a sa – la fostul lui loc de muncă, am fost
surprinşi să aflăm că nu fusese deranjat nimic aici, iar
toată lumea vorbea despre „biroul domnului
Preşedinte”, ca şi cum ar fi fost aşteptat să sosească din
clipă în clipă.
Mai e ceva de spus ? (Deşi s-ar putea scrie o carte
despre calităţile inginerului şi managerului Dan Radu
Dinescu).
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Maestrul PAUL EVERAC
Spectatori-martori la ultima sa reprezentație

Sursa: MECANICII’61, Anul 7, # 10/62, octombrie 2011
Aşa dar, era duminică 18 septembrie 2011, când
un autocar plin cu „mecanicii ’61” şi soţiile lor, căutau
un loc de parcare lângă reşedinţa maestrului Paul
Everac de la Podul Dâmboviţei, unde eram aşteptaţi
chiar de amfitrion.
Era o zi însorită de toamnă, un fundal potrivit
pentru festivalul spiritual ce s-a petrecut acolo.
După ce am admirat pe rând grupurile statuare,
adevărate compoziţii sculpturale pe teme inspirate din
perle ale poeziei româneşti, de la „Nunta Zamfirei” la
vale spre Rucăr, am intrat pe străduţa îngustă şi am
devenit oaspeţii soţilor Everac (doamna Diţi şi domnul
Paul). După un tur al proprietăţii zonată pe curţi („a
scaunelor şi a simbolurilor”, „a himerelor”, „a
sanctuarului”, a teatrelor în aer liber), ne-am oprit la
„Amfiteatrul de pe Grui”, luând loc în
bănci în
aşteptarea maestrului.
Fără a ne pune prea mult răbdarea la încercare,
au apărut domnul şi doamna Everac, luând loc în
confortabile fotolii de răchită (reuşite împletituri ale
meşterilor locali), după ce şi-au ales pe avant-scenă un
loc mai ferit de soare.
După tradiţionalele saluturi de „bun venit”, a urmat
recitalul Paul Everac, fiindcă a avut loc cu adevărat o
reprezentaţie, al cărui actor principal a fost gazda (cu

Scris de Adrian POPA

mici intervenţii ale participanţilor care puneau întrebări
sau întăreau spusele maestrului, fiindcă aşa s-a dorit
să fie : un fel de spectacol interactiv).
După ce a făcut un mic istoric al „aşezământului
cultural de la Podul Dâmboviţei” (denumirea ne
aparţine), începând cu motivaţia alegerii zonei,
amintind cu mândrie ce minunaţi oameni de artă l-au
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susţinut şi sprijinit în îndrăzneţul său proiect, ce
scriitori, ce actori i-au deschis poarta bucurându-se de
ospitalitatea doamnei Diţi – şi nu în ultimul rând – de
numeroasele spectacole susţinute pe scenele de aici
(începând cu Robinson – piesa de debut, pe scena
teatrului în aer liber, cu acelaţi nume), bineînţeles –
cele mai multe – pe scena Amfiteatrului de pe Grui.
Era evident că pe această scenă, chiar în acele
momente, maestrul Paul Everac se simţea excelent, aşi
îndrăzni să spun – cu riscul că nu mai are cine să mă
confirme – chiar fericit. Deşi piesele sale s-au jucat pe
zeci de scene, pe cele mai importante scene din
România, mai mult ca sigur că scena ”Amfiteatrului de
pe Grui” îi era
cea mai dragă.
Şi aşa a fost să
fie
:
ultima
reprezentaţie a
maestrului Paul
Everac să aibă
loc aici. Şi ca
spectacolul să fie
chiar un regal,
maestrul
ne-a
citit în premieră
absolută,
două
fabule („atât de
proaspete
încât
aceasta, cea de a
doua,
nu
am

apucat să i-o citesc lui Diţi”, spunea domnul Paul
Everac) destinate unui volum în pregătire, la cererea şi
sugestia unui editor.
Şi ca după orice spectacol care se respectă (aş
zice chiar ca după o premieră), a urmat un mic dineu
cu gustări, vin alb, vin roşu, prăjituri şi cafele, invitaţi
fiind chiar de amfitrioni în Amfiteatrul de pe Grui.
Întâlnirea de neuitat cu ilustrul om de spirit,
dramaturgul român cel mai prolific, cu marele maestru
al pamfletului, s-a încheiat în „Curtea mare”, unde
maestrul Paul Everac – la o masă de lemn, sub un
umbrar – a dat autografe pe cărţi de-ale domniei sale
procurate de la un stand din apropiere şi şi-a luat la
revedere cu o caldă strângere de mână, de la fiecare
membru al grupului nostru.Aşa dar, asta a fost
duminică 18 septembrie 2011 .........
Marţi 20 septembrie a.c., maestrul Paul Everac era
internat de urgenţă la spital. O puternică hemoragie
internă a fost semnal serios de alarmă. Într-una din
primele zile de
după internare,
am vorbit cu
maestrul
la
telefon,
exprimând-mi
temerea că poate
suntem vinovaţi
de starea sa de
sănătate
prin
vizita care i-o
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făcuserăm duminica trecută, vizită care l-o fi solicitat
prea mult.
„Nici vorbă” – mi-a spus maestrul. „Vizita voastră
nu m-a solicitat ; din contră, m-a bucurat, m-a făcut
fericit”.
După o externare de o zi, domnul Paul Everac a
fost internat la Spitalul de Urgenţă Floreasca în aceeaşi
săptămână, unde şi-a dat ultima suflare marţi 18
octombrie 2011.
Miercuri 19 octombrie a.c., trupul neînsufleţit al
lui Paul Everac a fost depus la sediul Uniunii
Scriitorilor, unde – de la amiază – au început să se
perinde zeci de persoane, oameni de litere, actori, rude,
prieteni, cunoştinţe şi nu numai, care veneau să-şi ia
rămas bun de la maestru şi să transmită condoleanţe
familiei îndurerate.Ceremonialul depunerilor de coroane, ultimului rămas-bun la marele dispărut,
exprimării compasiunii pentru durerea neţărmurită a
familiei (doamna Diţi, copiii : Eugen şi Mădălin şi cei
trei nepoţi : Petruţ, Andrei şi Sabin), a continuat şi joi
dimineaţă. Slujba religioasă – programată pentru ora
1200 – a fost oficiată de un sobor de trei preoţi şi un
mini-cor
parohial.Înainte
de
cântarea
„veşnică
pomenire”, s-a dat cuvântul doritorilor de a-şi exprima
vorbirea de adio faţă de maestrul Paul Everac.
Au spus cuvinte de înaltă preţuire şi profundă simţire :
- Domnul Ion Iliescu, fostul preşedinte al
României, s-a adresat familiei îndoliate, întregului
auditoriu, aducând un omagiu celui care a fost „cel mai
profilactic dramaturg român”, gazetarul nelipsit cu
tabletele sale din numeroase publicaţii, periodice sau

cotidiene – cât a fost preşedintele Televiziunii Române.
Prin tot ce a făcut şi a scris, a fost o voce competentă a
cetăţii, care s-a pus în slujba societăţii în care trăia,
punându-i în evidenţă tarele, acidulând tot ce spurca şi
strica ceeace era hărăzit să fie spre binele românilor.
- De o mare încărcătură emoţională a fost
adresarea poetei Carolina Ilica, direct către sufletul
scriitorului Paul Everac, căruia vroia să-i demonstreze
că-i cunoaşte tot parcursul împlinirii profesionale
(debutul în proză, punerea în scenă la Iaşi a primei
piese pe când avea 35 ani etc. etc.), dar a ţinut să-şi
exprime mândria că este o moaţă de-a domnei Diţi, pe
care o consideră muza de o viaţă a maestrului, aşa cum
o altă fată din Apuseni – se referea la Veronica Micle – a
fost izvorul inspiraţiei lui Mihai Eminescu.
- Nimeni din cei prezenţi nu se îndoia – după ce-l
văzuseră prezent în sală –că marele actor Florin Piersic
va lua cuvântul. După ce şi-a strigat stupoarea, durerea
ca pentru un afront personal, că nici o televiziune nu
este prezentă, a ţinut să rememoreze – în stilu-i
inegalabil şi inimitabil – câteva momente trăite
împreună cu maestrul Everac : alegerea sa pentru rolul
lui Ioviţă (din piesa „Cartea lui Ioviţă”), când acesta l-a
convins – după câteva lecturi – să accepte, prin
tălmăcirea mesajului (replica de final) : şi totuşi ne
rămâne speranţa. „ Târziu – spune Florin Piersic – am
înţeles că Ioviţă era însuşi Paul Everac”. Marele artist a
ţinut să mulţumească pentru prezenţă – ca şi cum
aceştia ar fi venit la moartea propriului tată – domnului
preşedinte Ion Iliescu, marelui argeşean Ion Focşa (venit
la eveniment, de pe un pat de spital), artistului cântăreţ
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Gheorghe Turda. Nu se putea să nu amintească şi de
întâlnirile de la Podul Dâmboviţei, adresându-se, cu
referiri concrete, domnei Diţi şi lui Eugen.
- O pioasă reamintire a lecturilor de versuri sau
chiar piese de teatru organizate de domnul Everac, a
reuşit să prezinte actriţa Crina Semciuc, care a dorit să
şi recite o poezie a acestuia.
- Actorul Marian Lepădatu a evocat deasemeni
trăirile artistice în apropierea maestrului, care era
neîntrecut în organizarea lecturilor de autor sau/şi cu
participarea unor artişti ai teatrelor bucureştene (la
Centrul de Activităţi Recreative şi Inovare Ocupaţională
al Primăriei sectorului 2 din str. J. L. Calderon sau la
Palatul Brătianu din str. Visarion). Simţindu-se dator,
printr-o promisiune de a participa la o audiţie pe care o
plănuiau, a recitat două poezii zguduitoare : „Urgenţa”
şi „Roşu”.
- În încheiere a vorbit unul dintre cei trei preoţi
(părintele de la parohia Sf. Gheorghe Vechi), care a
subliniat că în conformitate cu tradiţia creştină,
neexistând – în lumea spiritual-sacrală – moarte sau
sfârşit, asistăm în fapt la un nou început : acela al
reconsiderării la adevărata valoare a celui care a fost,
este şi va fi pentru posteritate Paul Everac.
Cortegiul funerar a urmat traseul Calea Victoriei,
b-dul 1848, b-dul Dimitrie Cantemir, Calea Şerban
Vodă spre cimitirul Belu, unde într-o nouă zonă
rezervată oamenilor de artă (pictori, sculptori, actori,
scriitori), mai aproape de Biserica şi Cimitirul „Eroii
Revoluţiei”, era pregătit locul de înhumare al maestrului
Paul Everac.După slujba de la mormânt, înainte de

coborârea sicriului, a vorbit generalul Chelaru, care a
ţinut să evoce dragostea de ţară a maestrului Everac,
preocuparea sa pentru punerea în valoare a istoriei
neamului, a operelor de preţ ale acestuia. Spre
exemplificare, aminteşte o convorbire purtată cu
maestrul la Podul Dâmboviţei, când acesta visa cu voce
tare şi cu ochii deschişi – arătându-i o stâncă ţâşnită
spre cer – „stânca aceea trebuie cioplită şi transformată
într-o superbă statuie a lui Zalmoxes, spre nemurirea
ideii zalmoxiene şi a străvechimii neamului nostru”.
După un scurt cuvânt al preotului, a urmat
despărţirea de cel care a fost Paul Everac, dar care va
rămâne în inimile noastre ca un mare prieten. L-am
văzut aici şi pe bunul său prieten Radu Theodoru, venit
de la Grădiştea de Argeş, marcat de durere.
Nu putem omite o remarcă (dacă vreţi, o uimire) :
Toţi sau aproape toţi cei prezenţi, mai ales la
toate momentele tristului eveniment, nu musai din
breasla maestrului, au fost oaspeţi – la diferite date – ai
familiei Everac la Podul Dâmboviţei (De exemplu, am
fost meseni la tradiţionala pomană cu : prof. univ.
Constantin Vlad, fost ambasador în Finlanda, Japonia
şi Australia, poeta Carolina Ilica, doamna Corina
Diaconescu - soţia marelui romancier Mihail
Diaconescu, domnul economist Emil Niculescu - un
excelent artist fotograf, care tocmai pregătise un album
cu ultimile apariţii publice ale marelui dispărut. Toţi
aveam şi avem ceva in comun : înalta preţuire a
valorilor româneşti – în general şi a maestrului Paul
Everac – în special.
Dumnezeu să-l odihnească în pace !

