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Sursa : MECANICII’61, Anul 17, # 172, februarie 2021 EE         Radu GRUIA  

Ca de obicei, a mai trecut o lună. De data aceasta numai una, de fapt a doua din acest an. 
Dar la viteza cu care se scurge timpul, cel puțin pentru noi, acesta pare că se dilată! Parcă 
mai ieri pandemia ocupa autoritar spațiul public! 
Apoi, potrivit legiii imuabile a presei Pag1 a fost ocupată rând-pe-rând de alte știri ca de 
exemplu lansarea și desfășurarea campaniilor de vaccinare anti - covid sau transferul de 
putere dintre președinții americani, care au monopo-lizat - pe bună dreptate – atenția opiniei 
publice mondiale. Desigur fiecare dintre noi a urmărit asemenea evenimente cu un interes 
deosebit, deoarece vechimea noastră ar putea acredita o cu totul altă impresie ! 
Iată dece  cred că subiectele merită puțină atenție și din partea noastră, chiar dacă unii 
dintre noi au altă părere. 
În ordinea cronologică mă voi referi la campania de vaccinare. Din nefericire și acest subiect 
a  avut parte de nenumărate controverse la toate nivelurile; la nivel mondial campania s-a 
desfășurat cu întîrzieri și evenimente cel puțin surprinzătoare . Astfel, cu toate eforturile 
propagandistice , atît la nivel de țară cât și  individual,  Franța și Belgia au anunțat oficial că 
vor aștepta  vaccinurile proprii pentru lansarea campaniei naționale. Norvegia a anunțat 
decesul după vaccinare a 23 persoane cu vârste cuprinse între (75 – 94) ani.  
Primul ministru al Australiei a declarat, repetat, că aceasta,împreună cu Noua 
Zeelandă,Corea de Sud, și Japonia refuză experimentarea vaccinului, așteptînd rezultatele 
obținute în Europa ! 
În RO, planul vaccinărilor a fost dat peste cap de realitatea aplicării sale ! Nimic nu a mers 
conform prevederilor, inclusiv asigurarea  numărului de doze necesare. Dacă, spre exemplu, 
oameni programați pentru vaccinare, nu au reușit s-o facă,  în schimb  procentul de 
vaccinare raportat a fost inferior celui programat.* Să   amintesc că demnitari deținători de 
funcții importante în sistem , au anunțat public că nu se vaccinează ? Au făcut-o totuși mai 
târziu.  Evident că aceasta a fost de natură să producă consecințe asupra evoluției la nivel 
național a situației, deoarece a generat neîncredere în eficiența propriu zisă a vaccinului. 
După părerea mea însă, asemenea reacții trebuie să fie interpretate ca un răspuns 
democratic la acțiunile – evident profund controversate – cu care omenirea se confruntă în 
prezent. 
În ceace privește generația noastră, rămânem spectatorii  unei scene  de pe care ne-am 
retras de peste 10 ani ! Avem însă un angajament pe care trebuie să-l respectăm întocmai: 
să fim prezenți în septembrie 2021 la aniversarea celor 60 de ani de carieră ! 

Click pentru Cuprins 

*La 29 ian 21 erau administrate 647000 doze  vaccin.Potrivit INS populația după
domiciliu  în RO, era la 1 iulie 2020  de    22142000 pers. ( în creștere cu 3 milioane
față de1 ianuarie datorită pandemiei) Rezultă un pocent de 2,92% ! No comment.
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 4.0.2021 

Situaţia la zi, în România,  la trei zile de la începutul noului an: 
• Total infectaţi 643.551 
• Cazuri noi      3.130 
• Total decedaţi   16.057 
• Noi decedaţi          78 
• Total vindecaţi 577.148 
• Cazuri active     50.304 
• La ATI     1.100 

 
5.01.2021 

Sfârşitul de an 2020 şi începutul de an 2021 s-au desfăşurat sub semnul vaccinării anti-Covid19. 
Continuă vaccinarea corpului medical. Numărul celor vaccinaţi a ajuns la 40.000. Azi, am aflat că 
Astrid, fiica de 12 ani a medicului român Laura Ghibu, din Suedia, a realizat un videoclip, în stilul 
benzilor desenate, prezentând modul în care vaccinul luptă împotriva noului coronavirus. Medicii 
italieni au cerut permisiunea să îl folosească în campania de vaccinare a populaţiei. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 
 
Şi alţi români s-au evidenţiat în această perioadă. Arhimandritul Tomisului, IPS Teodosie, şi-a 

propus să nu respecte restricţiile impuse de autorităţile române în perioada de alertă şi îi îndeamnă şi 
pe constănţeni să n-o facă: a ţinut slujbe religioase cu un mare număr de credincioşi în aer liber sau 
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în biserică, de Sf. Andrei, Crăciun şi Bobotează, unele în intervale interzise de timp, fără să poarte 
mască şi fără să respecte distanţarea fizică, imitat de  mulţi credincioşi.  Nu e de mirare că în oraşul 
Constanţa s-a înregistrat un mare număr de infectări şi a fost în carantină, timp de 42 de zile. Carantina 
a fost ridicată p1 1.01.2021. 

Avocata sa, Diana Şoşoacă, senator AUR, care neagă existenţa virusului şi a pandemiei, a apărut 
în Parlament fără mască şi instigă la ne purtarea ei şi la nevaccinare. De, cine se aseamănă se adună! 
Sper că cele două persoane recalcitrante, inconştiente, dornice de mediatizare,  exemple proaste 
pentru populaţie,  să poată fi aduse la ordine.  

 
            
 
 
 
 
 
 
 

                      IPS Theodosie                                                          Diana Şoşoacă 
 
Pe situl „Republica”, am citit un articol cu titlul: „De ce nu poate BOR să respecte legea? Ultima 

sfidare a lui Teodosie mă jignește direct” de Tudor Costin. Citez din articol: „Evenimentele de 
Bobotează arată ceea ce mulţi intuiam, adică faptul că atitudinea ÎPS Teodosie de la Constanţa nu 
este o aberaţie singulară tolerată de BOR. Înghesuiala, refuzul măştii, îndemnul de nerespectare a 
regulilor şi sabotarea constantă a eforturilor autorităţilor sunt elemente prezente în multe din parohiile 
din ţară. ”  

 
7.01.2021 

La mulţi ani, tuturor Ionilor şi Ioanelor! Ieri seară m-am culcat după miezul nopţii, curios să 
văd cum se termină „insurecţia” americană. S-a terminat azi, cu înăbuşirea ei şi omologarea 
rezultatului alegerilor. Am răsuflat uşurat.  

Am mai aflat azi că  împotriva lui IPS Teodosie s-a făcut o plângere penală, pentru zădărnicirea 
combaterii bolilor, un prim pas pentru aducerea sa la ordine. 

 
8.01.2021 

S-a depistat şi pe teritoriul ţării noastre prezenţa virusului modificat, mai contagios decât  cel 
din care a derivat. S-ar putea ca rata infectărilor să crească în perioada următoare. 

Numărul de teste a depăşit azi cifra de 40.000. Au început să se facă şi teste rapide. 
Din cele şapte cunoştinţe infectate cu noul coronavirus în luna trecută, două au ajuns în spital, 

pentru începuseră să se simtă foarte rău. Cu nepotul meu, internat la Spitalul Victor Babeş, aflat nu 
departe de adresa la care locuiesc, am vorbit de mai multe ori la telefon şi, la cererea lui, i-am dus 
câte ceva la spital (tot ce se duce bolnavilor se predă la poarta spitalului, de unde, preluat de 
brancardieri, ajunge în saloane). Este cu încă cu o persoană în salon şi sunt foarte bine trataţi. A fost 
imediat conectat la oxigen - pentru că îi scăzuse concentraţia acestuia în sânge - a făcut RMN 
pulmonar şi o serie de alte analize. I s-a pus în evidenţă o uşoară afectare a plămânilor. Urmează un 
tratament medicamentos şi  după o săptămână de la internare se simte mult mai bine. Am remarcat 
asta şi din vocea lui, dar este, în continuare, dependent de oxigen.  
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9.01.2021 

Şi azi, ca aproape în toate zilele, mi-am făcut plimbarea de o oră prin parcul din apropiere. Atât 
pe stradă cât şi în parc, 99,9% din cetăţeni poartă măşti. Fac excepţie paznicii din parc, care ori nu o 
poartă deloc, ori o poartă sub bărbie. 

S-a depăşit cifra de 100.000 vaccinări. Reacţiile adverse sunt puţine şi neînsemnate.  
În weekend-uri staţiunile turistice montane se aglomerează foarte mult. Pe pârtii, multă lume 

nu poartă măşti şi nu respectă distanţarea fizică. Într-un fel se repetă situaţia de pe plajele de pe litoral, 
din vară. 

Feriţi-vă de infectare şi vaccinaţi-vă, altfel nu scăpăm de pandemie! 
 

10.01.2021 
Papa a anunţat că se vaccinează. Capii BOR se mai gândesc. 
 

11.01.2021 
Am terminat de citit cartea „Linia de contur”, de Daniel 

Cristea-Enache, o culegere de 121 de cronici literare, scrise de autor 
în ultimii zece ani şi publicate în diverse reviste literare. Le-o 
recomand celor care doresc să-şi facă o idee despre proza apărută în 
acest interval de timp şi despre autorii ei. Autorul, un talentat şi 
reputat critic literar, o analizează competent şi dă sentinţe nemiloase. 
Concluzia mea: s-a scris neaşteptat de mult, memorii sau ficţiune, 
despre epoca comunistă şi cea care i-a urmat, iar pe lângă numărul 
mare de scriitoraşi, printre care mă număr şi eu (nu apar în carte), 
avem şi scriitori adevăraţi, care scriu bine şi interesant. 

I-am dus ceva nepotului meu la spital şi am vorbit cu el la 
telefon. Se simte „amestecat”. E de zece zile în spital. Face din nou 

o serie nouă de analize medicale şi RMN pulmonar. Doamne dă să fie bine! 
 

12.01.2020 
Printre părţile bune ale pandemiei se numără şi numărul mare  de bancuri apărute pe seama ei. 

Se zice că în această perioadă s-a murit mai mult de râs decât de Covid. 
A murit, din cauza Covid 19, actorul Bogdan Stanoievici, fost ministru şi  fost candidat la 

preşedinţia României. A fost printre cei care au contestat existenţa noului coronavirus şi a pandemiei 
şi s-a împotrivit portului măştii de protecţie. Am mai spus-o: virusul se răzbună pe cei care-l contestă 
sau subapreciază. 

Azi se prelungeşte Starea de Alertă cu încă 30 de zile. 
În ţară au intrat 15.000 vaccinuri Moderna. În perioada următoare vor veni mai multe. Acest 

vaccin se adaugă celui Pfizer, în campania de vaccinare în curs. Cele două vaccinuri sunt fabricate pe 
aceleaşi principiu (ARN mesager), dar necesită temperaturi diferite de păstrare. 

 
15.01.2021 

Azi e Ziua Culturii,  ziua în care aniversăm 171 de ani de naşterea lui Mihai Eminescu şi ziua 
în care s-a vaccinat anti-Covid, Klaus Iohannis, preşedintele ţării. Scena vaccinării am văzut-o la 
televizor. Odată cu asta a început etapa a doua de vaccinare, etapă în care mă voi vaccina şi eu. Până 
acuma au fost vaccinate, la noi în ţară, aproximativ 170.000 persoane. Mai puţine decât se anticipa. 

A ieşit din spital nepotul meu. Doamne fii lăudat! 
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16.01.2022 
E ziua lui Ani. Împlineşte 80 de ani. O sărbătorim în condiţii de pandemie: online. A primit 

deja o mulţime de felicitări pe Facebook şi mai multe telefoane. La mulţi ani, Ana! (Poza este din 
2017). 

S-a vaccinat primul-ministru, Florin Cîţu. Eu nu reuşesc să mă programez online. Am apelat şi
la doctorul de familie. Poate reuşeşte el.  Se pare că s-au programat deja  un număr de persoane egal 
cu numărul de doze de vaccin disponibile şi trebuie aşteptate alte doze, iar Pfizer a anunţat că face o 
pauză tehnică în livrare (?????).  

18.01.2021 
A venit un nou transport de vaccinuri şi am reuşit să ne programăm, online, la Romexpo, pe 

datele de 21.01, vaccinarea principală (tranşa I) şi pe 11.02, rapelul (tranşa II).  

20.11.2021 
De la conducerea SUA, a plecat Trump şi a venit Biden. Să fie într-un ceas bun! 

21.01,2020 
M-am vaccinat la Romexpo, împreună cu Ana. Pentru cei care nu mă cred pe cuvânt, iată şi

dovada: 

În prima etapă de vaccinare, medicii s-au vaccinat în proporţie de 75%. Numărul total al 
vaccinaţilor după începerea cele de a doua etape a ajuns la 320.000, iar cel al amatorilor de vaccinare 
continuă să fie mai mare decât cel al dozelor disponibile. În ţară, cazurile de infectare, deces şi la ATI 
sunt în scădere. În Bucureşti, numărul înfectărilor cu SARS-CoV-2 ajuns sub trei la mia de locuitori, 
iar oraşul a părăsit zona roşie. Urmează câteva măsuri de relaxare. 
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25.01.2021 
În Bucureşti s-au luat măsuri de relaxare începând de azi: se deschid la capacitatea de 30%, 

restaurantele şi terasele, cinematografele şi teatrele, spaţiile de jocuri de noroc. În situţia în care 
virusul mutant SARS-CoV-2, mult mai contagios, s-a pus în evidenţă la câteva persoane dintr-o 
şcoală bucureşteană, măsura pare hazardată. S-au semnalat şi alte mutaţii ale virusului în Africa de 
Sud şi Brazilia. Există temerea că unele dintre ele ar putea fi rezistente la vaccinurile anti-Covid 
actuale.  În ţările în care s-a semnalat prezenţa viruşilor mutanţi, numărul infectărilor creşte accelerat. 
Al treilea val al pandemiei e pe drum, iar el ar putea să le depăşească în intensitate pe primele două. 
Vai de noi! 

27.01.2021 
În jur de ora prânzului, am primit un telefon de la nepotul meu din Brad, judeţul Hunedoara 

care m-a şocat: tatăl lui şi în acelaşi timp fratele meu, Vanca Tiberiu, jurist de 87 de ani, a murit, 
infectat cu SARS-CoV-2, iar mama lui e şi ea infectată. Iată cum acest virus „escroc”, cum a fost 
numit de cineva, loveşte şi în cei foarte apropiaţi nouă, iar unii idioţi continuă să susţinuă că nu există. 
Tocmai am citit în „Adevărul” declaraţia unui „medic”, care susţinea asta. Deci, atenţie, printre 
medici există şi specimene ciudate, ca să nu zic trăznite! 

29.01.2021 
Azi a avut loc un incendiu la secţia Covid a Spitalului Matei Balş din Bucureşti. Au murit cinci 

oameni. Iese tot mai mult în evidenţă situaţia precară a sistemului de sănătate şi a spitalelor din 
România. 

Au fost reprogramaţi pentru vaccinare persoanele din categoria „esenţiale”, din cauza 
insuficienţei dozelor. Cei de la Pfizer şi Modena nu-şi respectă graficele de livrare. Numărul celor 
vaccinaţi a depăşit o jumătate de milion. 

31.01.2021 
În luna ianuarie, care se încheie azi, nu s-au înregistrat recorduri negative zilnice privind 

numărul infectărilor, a deceselor şi a bolnavilor de la ATI. Numărul infectărilor zilnice se situează 
acum pe un plafon în jurul cifrei de 2000, numărul deceselor au coborât sub 100, iar a celor internaţi 
la ATI sub 1000. 

Iată tabloul pandemiei în lume şi în ţară la noi, în ultima zi din această lună: 

În lume 
• Numărul total de infectări 103.513.168 
• Numărul total de decese     2.237.247 
• Numărul total de vindecaţi   75.123.066 
• Numărul de cazuri active   26.152.855 

În România 
• Numărul total de infectări        728.743 
• Numărul total de decese          18.335 
• Numărul total de vindecaţi        674.594 
• Numărul de cazuri active          35.814 
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Din punct de vedere al numărului total de infectări, ţara noastră se situează pe locul 23 în lume 
şi 11 în Europa. Din punct de vedere al numărului de infectări la un milion de locuitori, suntem pe 
locul 57 în lume (din 221 ţări) şi pe locul 33 în Europa (din 48 ţări), iar din punct de vedere al 
numărului morţilor la un milion de locuitori, pe locul 29 în lume şi 21 în Europa. Stăm mult mai bine 
decât multe ţări mari din lume şi mult mai bine decât majoritatea ţărilor europene. 
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Sursa : MECANICII’61, Anul 17, # 172, februarie 2021 EE        Corina Firuță  

 Oameni frumoși. Colegii mei. 

Ileana și Radu Gruia - cei cu care, de-alungul anilor și mai ales acum, ne descărcăm ”amarul” zilelor 
pe care le trăim. Să amintesc și revista promoției noastre pe care o face Radu cu atâta abnegație, 
lună de lună, de mulți ani de zile, întreținând vie legătura dintre colegi. 

 Nu-l uit pe regretatul Victor Pachiu, care mi-a oferit cheia apartamentului său din Viena, unde am 
petrecut o săptămână de neuitat, cu nepotul meu Dragoș. Oameni frumoși. Colegii mei. 

Dintre oamenii frumoși pe care i-am cunoscut, adesea îmi amintesc de colegii mei. Sunt mulți și mă 
gândesc cu mare plăcere la ei, începând cu anii facultății, până astăzi. 

În anul I eram șefa grupei 573 - țineam jurnalul de prezență și câțiva dintre colegi mă curtau ca să 
nu-i trec absenți când nu veneau la cursuri. Dintre băieți, mi-l mai amintesc doar pe Gheorghe 
Vasile, însă el era dintre cei cuminți. Dar nu era pe atunci hâtrul cu spirit care a devenit mai târziu. 
Eram doar două fete în grupă, eu și Vlăsceanu, care nu a promovat anul, așa că în anul II m-au 
mutat în grupa 572.  

În cursul anului I – în decembrie 1956, am împlinit 17 ani. Am fost foarte mândră să servesc tot 
amfiteatrul APA cu câte o bomboană, ca să se afle ce mare eram! Nici nu-i cunoșteam pe toți, nu 
știam cum îi cheamă decât pe cei din grupa mea - eram 15 grupe, peste 150 de studenți. Dar în 
1960, când începusem anul V, am ținut cutia cu bomboane în bancă și i-am servit doar pe cei din 
jurul meu, pentru că toți deveniseră niște tineri emancipați, cu care n-am mai avut curajul să 
vorbesc.  

În anul II șeful grupei era Gigi Grosu. Îmi amintesc de seminariile de descriptivă, mă duceam la 
seminarii la două grupe – pentru că erau ore una după alta, în aceeași sală. La examen, nu știam să 
rezolv problema, m-a ajutat asistentul (Galcenco?) Am ieșit plângând, colegii credeau că am pierdut 
examenul, dar profesorul Botez m-a mustrat și mi-a scăzut doar un punct. În anul II am fost colegă 
cu Gina Cuvin. Ne împrietenisem, am făcut în vacanța de iarnă, o excursie frumoasă la o cabană de 
munte, urcând din Sinaia, împreună cu Gigi Grosu, cu care ea s-a căsătorit mai târziu. La 
întoarcere, am coborât în Bușteni și până la Sinaia ne-a luat un șofer în spatele unui camion deschis 
– am tremurat puțin, dar nu am răcit. Ce tineri eram atunci!!!

Din primăvara anului II îmi amintesc duminicile din DPA cu renumitul profesor Ionescu Bujor, care 
ne ținea ore suplimentare de Analiză matematică – umplând tablă după tablă cu determinanți. 
Pentru examen, pregătea bilețele cu câte 6 subiecte – ne chema la tablă și ne cerea să rezolvăm 

   Rubrica Corinei 
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prin sondaj, trei-patru dintre ele. Eram una dintre cei care nu lipseau la ore, mă știa, așa că după ce 
am rezolvat primele patru puncte, mi-a spus că dacă vreau o notă mare să mai fac un exercitiu. 
Pentru că l-am scris imediat pe tablă, m-a întrebat (a zis că de curiozitate) dacă îl mai pot rezolva și 
pe ultimul. Și am primit nota maximă. E una dintre notele cu care mă mândresc, deși la materia de 
bază, Organe de mașini (în anul III) abia de am luat nota minimă – dar am luat examenul din prima 
și asta era un lucru mare, căci jumătate dintre noi au promovat abia în toamnă sau au pierdut anul. 

În anul III am fost mutată la grupa 576 (cred) pentru că nici Gina nu a promovat anul. Ea s-a retras 
din Politehnică și a terminat mai târziu la Universitate, Matematicile. Eram colegă cu Lidia 
Niculescu, cu care am fost bună prietenă. Învățam împreună, când la mine acasă, când la ea. Ne 
bucuram fiecare mai mult de notele celeilalte decât de propriile noastre note, preocupate 
amândouă să nu ne pierdem bursa. Ceea ce nu știau colegii noștri este că într-o vreme, eram 
amândouă într-o orchestră; cântam ea la mandolină, eu la chitară (făcusem ore de vioară în timpul 
liceului). Și ce să vezi? Băiatul ei chiar a urmat conservatorul! La facultate, ne împrietenisem într-un 
grup – noi două cu Nae Enescu, Puiu Pârvănescu, Dudi Dinescu și Sandu Valeriu.  (În primăvară 
Sandu a avut o desprindere de retină și a terminat facultatea după noi, dar în final tot a orbit. Și 
mai târziu a fost profesor la o școală de nevăzători.) Ieșeam uneori de la ore spre șosea. Am mers 
de câteva ori împreună la operă, la balcon, pe bilete de 2 lei, pe care le luam de la Asociația 
Studenților din Politehnică. Uneori venea cu noi și fratele meu Mircea, care termina liceul. Nae ne 
conducea acasă trecând de miezul nopții – cântam pe drum toți trei, cât puteam noi de tare, arii 
din opere. Aproape toți studenții eram membri UTC, însă nu activam politic, dar eu eram în 
Comitetul Cultural al Asociației și mă ocupam uneori de programul cultural al reuniunilor de la 
cantina studențească din Buzești. Îmi amintesc că aveam ceva tupeu de l-am invitat pe celebrul 
actor George Vraca să ne citească versuri – și el a venit, a fost o seară de neuitat. 

În anul IV ne-au împărțit pe specialități. Și eu și Lidia aveam note destul de mari ca să ne alegem 
Termotehnica. Dar eu voiam neapărat Utilaje chimice, iar Lidia - Tehnologia metalelor. Am rămas 
prietene, dar eram în grupe diferite și ore comune în amfiteatru nu prea am mai avut. Șeful grupei 
era acum Calipso (Dumitru Constantin). Pe colegii de grupă, îi țin bine minte. Rodica Pop repeta 
anul și venea mai rar la facultate.  Argireanu era cel mai ”mare” – ne dădea sfaturi. Stăteam uneori 
în bancă cu Emil Olaru sau cu Mircea Caragea. Papa Gheorfi îl necăja pe Dan Filipescu și el o lua 
atât de în serios încât, după ce am terminat facultatea, nu a vrut să ne mai vadă. (Papa era înalt, 
Dan – mărunțel și Papa l-a agățat o dată în cuier. Dan nu și-a dat seama că noi nu agream aceste 
ieșiri, nici Papa n-o făcea cu răutate, o lua în glumă neînțelegând că niciun bărbat nu ar suporta așa 
ceva!) Și pe mine m-au necăjit uneori dar nu atât cât să nu-i mai văd. Făceam seminarii la Pompe-
Compresoare cu un tip foarte ”domn”. Îmi ținea haina la plecare, pentru că aveam cu el, ultima 
oră. Colegii mi-au cusut mâneca la palton – împingeam mâna pe mânecă dar nu reușeam să mă 
îmbrac! Altă dată Calipso m-a chemat într-o sală alăturată de cea în care aveam seminar, chipurile 
să-mi spună ceva și m-a încuiat acolo! Eram furioasă că va veni asistentul și voi pierde ora! Dar 
sechestrul a fost doar pentru câteva minute și când mi-a dat drumul, toți mi-au spus ”la mulți ani”. 
Era ziua mea. Mi-au făcut cadou un album de poze cu coperți verzui pe care îl mai am și acum (cu 
poze, evident, dar am puține din facultate, față de sute de poze pe care le am cu ei din anii ce au 
urmat.) 
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Câteva zile înainte de a începe anul V a murit bunica mea. Ani de zile mi-a împletit codițele 
dimineața. Se scula prima și făcea focul în sobe, ne pregătea, înainte de a pleca la școală, ceaiul de 
tei și pâinea cu unt și magiun ale copilăriei mele. Viața noastră a fost alta de atunci. Dar nu-mi fac 
acum autobiografia.  

Vorbeam despre colegii mei. Mulți dintre noi au devenit oameni frumoși. Frumoși prin realizările 
lor profesionale și mai ales prin ce au dorit să împartă cu noi. Să vi-i spun. 

Calipso și Adriam Popa cărora le datorăm înființarea Asociației ”Promoția Mecanică 61” și multele 
noastre întâlniri.  

Bone Stan care ne-a oferit minunate excursii cu vaporul și acea memorabilă călătorie pe Dunăre 
până la Viena. N-am uitat nici că ”domnul director al Navrom Giurgiu” a finanțat tipărirea cărții lui 
Nae ”Probleme de Mecanică”, la editura mea. 

Rodica Nicolescu și Nina Olaru care ”îngrijesc” asociația de atâția ani și pe care le simt aproape – 
mă bucur mult de câte ori ne întâlnim și îmi reproșez că neglijez  să le sun la telefon, acum când 
suntem împiedicate să ne vedem. 

Îmi amintesc de Dodi Sotir care a renunțat să participe la întâlnirea de la Soveja, ca să ne poată 
oferi nouă autobuzul care ne-a însoțit acolo – (Păcat de acea scrisoare nefericită pe care ne-a 
trimis-o Dodi după ce a rămas în Germania, la a 53-a deplasare pe care a făcut-o acolo. În 
scrisoare ne-a numit ”călăriți”, adică ne-am lăsat călăriți de regimul comunist rămânând în țară – nu 
am uitat asta, dar l-am iertat, spunându-i că fiecare avem dreptul la opțiunea vieții, să fugim sau să 
rămânem pe pământul țării noastre, căci libertatea este o opțiune a spiritului, nu a corpului. Și 
numai viitorul ne va spune în clipa din urmă, cine a avut mai multă dreptate.) 

Dacă  am zis Soveja, trebuie să-l amintesc pe Puiu Ianculescu, cel care a organizat acea excursie la 
Soveja, din calitatea lui de director în Cooperație, și care era un izvor nesecat de veselie. El și 
prietenul lui, Șoșo Simescu.  

Firește că Florin Kesler a fost unul dintre cei mai apropiați colegi, pentru că timp de cinci ani am 
lucrat împreună la Anina. De mirare, deși el era un șef autoritar, nu ne-am contrat niciodată. Am 
multe amintiri frumoase – onomastici făcute cu tot colectivul TESA (eram trei săgetători care-i 
adunam pe colegi și dansam până dimineața), revelioanele când colonia rămânea complet izolată în 
nămeți, o băută în pădurea luminată de licurici și multe altele de neuitat. Din păcate, Florin s-a 
izolat de colectivul de colegi din București și după ce eu am ieșit la pensie, ne-am văzut foarte rar. 

De neuitat rămân întâlnirile la care ne-au adunat Riri și Valy Pop , în locuința lor din strada 
Primăverii. Apoi, după ce s-a retras din misiunea sa diplomatică, îmi amintesc de masa pescărească 
pentru care a pregătit el însuși peștele imens, înfofolit în ierburi, în folie, pe grătar. Era o zi însorită, 
ne-am plimbat pe malul lacului din fața vilei sale și părea că nimic nu mai conta pe lume în clipele 
acelea, decât prietenia noastră. 

Ne-au invitat în grădinile lor pline de liliac înflorit, Nelu Stănescu, Costel și Coca Dumitru, ca să 
gustăm (Să gustăm am spus? Ba să mâncăm pe săturate!) iepurii vânați de ”domnul profesor” Florin 
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Drăgănescu. Era o primăvară superbă, la o masă cu ouă roșii, brânză și ceapă verde, grătare și 
pahare pline cu vin, care opriseră timpul în loc. 

Din nou Adelina și Stan Bone, care la aniversarea lor pentru împlinirea vârstei de 80 de ani au făcut 
slujba religioasă  și petrecerea la o grădină ascunsă între copaci, comandând gustoase feluri de 
antreuri, fripturi și dulciuri, așa ca la Giurgiu. Dorința lor de a împărtăși între colegi bucuria unei 
vieți împlinite, ne-a readus pentru o zi, tinerețea anilor de început.   

Ani și Mirel Vanca, pentru care păstrez frumoase amintiri ale spectacolelor de operă la care am 
fost împreună – e chiar de mirare cum ne-a așezat politica de-o parte și alta a unei bariere 
artificiale, despărțind prietenii, barieră pe care sper să o ștergem într-o zi.  

Îmi sunt apropiați Ozi și Erica Ioil, Mihai Ene, Adrian Popa, care nu uită niciodată să mă felicite de 
anul nou și de ziua mea.  

Mi-e dor și de Gigica Sorescu. Sper să ne mai așezăm alături la o întâlnie și să ne amintim 
revelionul petrecut la Eforie, când ea, grijulie, împărțea unor câini vagabonzi, resturi de bucate de 
la mesele noastre bogate, organizate de colegul ”patron”. 

Și firește, bunii mei prieteni, care mi-au prilejuit ”călătoria vieții” în State: Rodica Bărănescu și Radu 
Mihalcea,   acești americani care ne-au adunat în jurul lor, ori de câte ori au venit in 
țară,împărtășind cu noi bucuria revederii, Emil și Alexandra Olaru. Iar satisfacția mea mea a fost 
nu atât pentru ce am trăit eu, cât pentru că le-am oferit această bucurie nepoților mei, Simona și 
Dragoș. Am povestit călătoria, cu amănunte, în revista noastră. Nu voi putea, dragilor, să vă 
mulțumesc vreodată îndeajuns pentru asta. 

Și mulțumesc vieții pentru că mi-a fost dat să-i cunosc pe toți acești oameni frumoși și, desigur, și 
pe alți colegi, pe care nu i-am numit acum. 
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Sursa : MECANICII’61, Anul 17, # 172, februarie 2021 EE        Internet  

> - Ai ceva de băut?
> - Apă.
> - Dar, ceva mai tare?
> - Gheaţă!
> Razbunarea e dulce si nu are calorii...
> Soţia cântă la vioară.
> Soţul:
> - Termină!! O să-ţi cumpăr rochia aia!
> Foarte puţini dintre cei care tuşesc merg la doctor. Majoritatea  merg la
teatru!
> Cerbii carpatini cu cât au coarnele mai mari, cu atât se consideră mai
frumoşi.
> La bărbaţi e invers. Cu cât au coarnele mai mari, cu atât sunt mai frumoase
femeile lor.

> Bărbaţii şi femeile sunt absolut de acord într-o privinţă: n-au încredere în
femei.
> Se intalnesc doi prieteni.
> - Ce mai face papagalul tau?
> - Din pacate, a murit.
> - Era bolnav?
> - Nu, a murit de ciuda. De cand m-am insurat, el n-a mai reusit sa scoata o
vorba in casa.
> Am intrat pentru prima oară în Palatul Parlamentului şi am exclamat:
> - Vai, dar ce frumos miroase aici!
> La care un deputat, auzindu-mă, îmi spune:
> - Normal, tu nu vezi câţi sunt care freacă menta?
> Un politician vorbea la o întrunire electorală:
> - Adversarul meu v-a furat pe rupte timp de 4 ani. Daţi-mi şi mie o şansă!
> Băsescu intră într-un bar şi se aşează la o masă.
> Văzându-l, barmanul   se duse repede la masă şi, cu un zâmbet larg, îl
abordează:
> - Bună ziua, domnule Preşedinte, cu ce să vă servim? Un vin alb, un vin
roşu, o ţuiculiţă, un cinzano, un whisky, o tequila?.
> La care Băsescu, aşteptând finalul întrebării replică:
> - Şi o bere.

Să mai și râdem... 
 că am plâns destul 

 Curtoazia Paul Moren 
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> Studenţii europeni strâng bani pentru studii.

> Studenţii români strâng pentru examene!
> La puţin timp după nuntă:
> - Iubitule, te-ai schimbat atît de mult..., nu te mai recunosc!
> - Dragă, ţi-am spus de o mie de ori cînd eram
> prieteni: femeile măritate nu mă interesează!!!
>
>  In sfarsit am scapat de 90 de kg in plus. Am divortat! 

> Un betivan vine la doctor si ii spune ca este bolnav. Doctorul il consulta,
dupa care ii spune:
> - Nu pot sa pun diagnosticul maladiei dvs. Cred ca de vina este alcoolul.
> - Nici o problema, d-le doctor, am sa vin cand sunteti treaz.
>
> Un tânăr merge la preot: 
> - Părinte, am venit să mă spovedesc.
> - Nu este nevoie, ţi-am citit blogul!
>
> Erau doi reni. Unul era numai coaste şi celălalt era numai coarne. 
> De aceea, pe unul îl chema Costel şi pe celălalt Cornel.

> Afirmatii care, in general, sunt adevarate:
> Dumnezeu a creat cerul si pamantul. Restul a fost fabricat in China ..> :
>Daca femeile ar conduce lumea, n-ar mai exista razboaie. Doar... niste tari
invidioase, care nu-si vorbesc.
> Prietenii exista pentru ca, in cazul in care ai o zi proasta, sa ii poti vizita si
sa le strici si lor ziua.
> Soacra e ca un amestec de condimente – se amesteca in orice.
> Unele femei sustin ca toti barbatii sunt la fel

Nu au cam multa experienta?
> - Ei, ce-ţi mai fac puştanii?
> - Ehe, să fii tu sănătos de când nu mai sunt puştani! Unul e deja însurat.
> - Şi celălalt?
> - Celălalt o duce bine.



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

Sursa : MECANICII’61, Anul 17, # 172, februarie 2021 EE        Internet 

Glume....la zi 
Curtoazia Anda Ștefănescu 
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Sursa : MECANICII’61, Anul 17, # 172, februarie 2021 EE       Internet  

Bancuri pe care nu le știam 

  Curtoazia Dan Georgescu 
M-am cazat la hotelul ăsta de cinci stele, lux ce mai..... 
Vă spun, prosoapele erau atât de groase că abia am reușit să închid valiza!! 
__________________________________________________ 

 Am un respect deosebit pentru pisici. Mi-am dus pisica in alt oras, am lăsat-o la 
groapa de gunoi, printre boschetari, fără nici o posibilitate de supraviețuire. Dar s-a 
întors acasă. Fără urlete, fără amenințări, fără reclamații la poliție. 
Nu ca soacră-mea! 
___________________________________________________________ 

Pentru unii umorul este ca și o limbă străină: fără subtitrare nu înțeleg nimic! 
__________________________________________________________ 

Soția i-a mărturisit soțului că l-a înșelat când el a fost la pescuit. Și el a dispărut. Nu 
l-a vazut o săptămână. Apoi a început abia-abia să-l vadă cu ochiul drept!
__________________________________________________________

Cea mai distrugătoare explozie este explozia de entuziasm la un prost. 
__________________________________________________________ 

- Care este diferența dintre o femeie și o greșeală?
- Când găsești greșeala, problemele dispar. Când găsești o femeie, problemele
încep să apară!
_________________________________________________________

Dacă toți barbații sunt la fel, de ce femeile aleg? 
______________________________________________________ 

Oamenii au fost creați ca să fie iubiți, iar obiectele ca să fie folosite. 
Motivul pentru care este acum haos în toată lumea este pentru că obiectele sunt 
iubite, iar oamenii sunt folosiți. 

_______________________________________________________ 

La cât de mult ne place școala, vom ajunge în situația în care un bărbat va cuceri o 
femeie doar cu un singur mesaj pe Facebook scris CORECT! 
________________________________________________________ 

    Diverse..... 
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Ascultă, esti băiat mare deja, ai 25 de ani. E timpul ca toate decizilile importante să 
le ia prietena ta, nu mama! 

_________________________________________________________ 

Telefoanele sunt tot mai subțiri și mai deștepte pe când oamenii invers. 
_________________________________________________ 

Psihologul este un tip care-ți ia o grămadă de bani ca să-ți pună toate întrebările pe 
care soția ți le pune gratis. 
________________________________________________ 

Dinții către limbă : - Dacă te presăm puțin te putem tăia !  
Limba : - O singură înjurătură dacă rostesc unei persoane zburați toți 32! 
______________________________________________ 

 Eu nu înțeleg de ce în parc scrie: ''Interzis animalelor!''. Ce, animalele pot citi?! 
_____________________________________________  
După cină, tatăl le povestea fiilor săi istoria familiei: 
- Străbunicul meu a luptat împotriva Rozelor, bunicul meu în războiul împotriva
republicanilor, tatăl meu împotriva nemţilor în cel de-al doilea război mondial.
La auzul acestor cuvinte, fiul cel mic spuse:
- Dar ce are familia asta de nu se poate înțelege cu nimeni?
_________________________________________________

 Oftalmologul către pacient: 
- Citește aceste litere!
- Nu pot.
- Dragul meu, esti miop!
- Să-mi bag piciorul! N-a fost destul că-s analfabet, acuma  mai sunt și miop!
_________________________________________________

Maxima zilei : Dă-i unui bărbat mână liberă şi te vei trezi cu ea prin toate locurile. 
__________________________________________________ 
 Ora de religie în școală. Profesoara: 
- Și copii amintiți-vă permanent: cei care vor învăța pentru note de 9 si 10 vor nimeri
în rai, cei care vor învăța pentru 4 si 5 vor nimeri în iad, ...înțelegeți ?
Bulă:
-Doamna profesoară, să înțeleg că nimeni nu va termina școala asta  viu?!

_______________________________________ 

 Psihologul: Asta e prima ședință, săptămîna viitoare vom lucra și cu 
inconștientul. 
 Domnule: Nu cred că soțul meu o să accepte să vină..... 
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 Epopeea vinului 

 Curtoazia Valeriu Pop 

O definitie simpla este: suc obtinut  din fermentare completa sau partiala a strugurilor proaspeti sau a mustului; o formula 
complexa care contine apa, compusi aromatici, acizi si alcool. 

Vinul este o băutură cu o vechime considerabilă, astfel că, dacă ai vrea să ii afli istoria, ţi-ar trebui mai mult de câteva luni de 
studiu. 

Cea mai veche licoare inrudita cu vinul dateaza din China, de acum 9 000 de ani (orez fermentat cu miere). Insa traditia prepararii 
vinului asa cum il stim noi a inceput abia 2 000 de ani mai tarziu, in vestul Asiei. Astazi, vinul este unul dintre cele mai populare si 
consumate produse. 

Vinul este una dintre cele mai elegante bauturi, impresionand prin textura, aroma, miros, gust, autenticitate si prin valorile 
nutritionale (un litru de vin poate oferi  circa 600-700 calorii pentru energie). Vinul este de mai multe feluri, clasificat in functie de 
conditiile naturale, de sortimente si soiurile de vita de vie sau a 
tehnologiei prin care se prepara: vinul natural (nu se folosesc adaosuri), vinul special (se adauga esente aromante, zahar etc.), 
vinul de consum curent (comercializat fara specificatia  podgoriei), vinul de calitate superioara (oferita de soiurile superioare), 
vinul sec (fara zahar fermentabil), demisec (zahar in proportie de pana la 40 grame/ litru), dulce (mai mult de 40 grame de zahar), 
aromatizat (vermut, vin pelin, vinuri medicinale sau aperitive) sau vinul spumos, cunoscut ca sampanie. 

20 de curiozitati despre vin 

1. Cele mai populare regiuni viticole sunt zonele din Italia, Franta si Spania... si Romania.
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2. Mirosurile vinurilor tinere se numesc arome, iar ale celor mature, care ofera un iz mai intepator, se numesc buchete.

3. Multe cercetari au demonstrat ca vinul, consumat moderat, dar regulat, poate reduce riscul bolilor de inima.

4. Cea mai veche sticla de vin din lume este intr-un muzeu - dateaza din anul 325 si a fost gasita in Germania.

5. Nu toate vinurile devin mai bune o data cu trecerea timpului. De altfel, majoritatea nu are potential sa se imbunatateasca. In
mod normal, vinul ar trebui consumat in maximum doi ani.

6. In 2003, Richard Juhlin castiga o competitie de recunoastere a vinurilor, reusind sa identifice 43 din 50 de tipuri. In comparatie,
persoana de pe locul doi a recunoscut doar 4.

7. China ocupa primul loc la consumul de vin (1,9 litri pentru fiecare locuitor), castiga insa datorita numarului populatiei, pentru că,
in Vatican, consumul de vin rosu pe cap de locuitor este de 74 de litri anual.

8. Stabilirea procedurilor de utilizare a vinului apartin calugarilor din Evul Mediu. Acestia il foloseau cand apa nu mai era
potabila, licoarea fiind buna la distrugerea bacteriilor.

9. Exista oameni carora le este frica de vin. Aceasta temere se numeste oenofobie.

10. In Roma antica, musafirii ciocneau paharele cu vin cu gazdele lor, astfel ca stropii continutului ajungeau in paharul celuilalt. Se
asigurau astfel ca bautura nu a fost otravita. De aici traditia de a ciocni paharele.

11. Consumul a doua pahare de vin echivaleaza cu privarea organismului de somn timp de 17 ore.

12. Un vin racit este mai putin dulce.

13. Cea mai mare colectie din lume de vin de calitate se afla intr-o pivinita din Milestii Mici, Republica Moldova, unde sunt
depozitate peste 1,5 milioane de sticle de vin.
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14. In lume exista aproximativ 10 000 de soiuri diferite de struguri de vin, dar cel mai cultivat este soiul Chardonnay.

15. Sticlele de vin cu dop din pluta nu se depoziteaza niciodata vertical, ci orizontal, pentru a mentine dopul umed, astfel
incat sa nu se usuce si sa ramana aer in sticla.

16. Femeilor din antichitate le era interzis sa bea vin. Daca erau prinse, sotilor le era permis sa divorteze sau sa le
pedepseasca.   ( Ce bine daca ar fi legea in vigoare si astazi ! )

17. Expresia  “in vino veritas” ii este atribuita lui Alceu, un poet grec;  in vremurile sale, cei care erau suspecti de diverse
ilegalitati erau fortati sa bea cantitati mari de vin puternic pentru a se obtine adevarul de la ei.

18. Portugalia produce aproape 50% din dopurile de pluta folosite pentru sigilarea sticlelor de vin.

19. Cu cat este mai vechi, vinul alb se inchide la culoare, iar vinul rosu capata o culoare mai deschisa.

20. Cuvantul "vin" este mentionat in biblie de 521 de ori.
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Posibil cea mai inteligenta fotografie din lume 

  Curtoazia   Valeriu Pop 

http://projesus.ro/wp-content/uploads/2016/05/The-Solvay-Conference-probably-the-most-intelligent-picture-ever-taken-1927-1-1.jpg
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În această fotografie realizată în anul 1927, 17 dintre cele 29 de persoane 
fotografiate au fost ori urmau să devină laureate ale Premiului Nobel. 
Fotografia a fost realizată cu ocazia celei a cincea Conferințe Internaționale Solvay, organizată în Belgia, prezentările 
și dezbaterile din cadrul acestui eveniment reprezentând un punct de cotitură în domeniul fizicii și chimiei. 

Printre cele mai importante subiecte dezbătute au fost cele legate de electroni, fotoni ori de noua formulare a teoriei 
cuantice, cele mai îndârjite discuții fiind purtate de Albert Einstein și Niels Bohr. Einstein a atins cu această ocazie un 
punct culminant în lupta cu realiștii științifici  –  adepți ai unor reguli stricte ale metodelor de cercetare  -, acesta 
expunându-și și cunoscuta sa viziune: „Dumnezeu nu joacă zaruri cu Universul”. 

Singura femeie invitată la Conferința Solvay din octombrie 1927 a fost Marie Curie care de altfel este și singura 
persoană care a câștigat Premiul Nobel în două discipline științifice separate (în fizică și în chimie). 

În rândul din spate, de la stânga la dreapta, îi putem vedea pe: 

• Augustine Piccard, creator de echipamente speciale de explorare a stratosferei superioare și a apelor de
adâncime.

• Émile Henriot, cel care a detectat radioactivitatea naturală a potasiului și rubidiului, fiind totodată și pionier al
electronicii microscopice.

• Paul Ehrenfest, pionier al teoriei cuantice și remarcabil profesor.
• Édouard Herzen, cel care a jucat un rol deosebit în dezvoltarea fizicii și chimiei în secolul al XX-lea.
• Théophile de Donder, fondator al termodinamicii proceselor ireversibile, ceea ce l-a condus pe studentul lui, Ilya

Prigogne, să câștige Premiul Nobel în 1977.
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• Erwin Schrödinger, cercetător care a interrelaționat comportamentul cuantic observabil cu proprietățile undei
continue nonrelativiste; a fost laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în 1933.

• Jules Emile Verschaffelt, doctor în fizică din anul 1899.
• Wolfgang Pauli, cel care a formulat unul dintre cele mai importante principii ale fizicii teoretice contemporane

(principiul de excluziune), explicând proprietățile sistemelor atomice și distribuția elementelor în sistemul
periodic al lui Mendeleev. A fost laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în 1945.

• Werner Heisenberg, adept al noii logici cuantice și unul dintre fondatorii fizicii cuantice; în 1932 a fost laureat la
Premiului Nobel pentru Fizică.

• Sir Ralph Howard Fowler, mentor al trei laureați ai Premiului Nobel (printre care și Paul Dirac) pe care i-a
introdus în teoria cuantică.

• Léon Nicolas Brillouin, inventator al zonelor Brillouin (fizica stării solide), cercetările sale contribuind la
dezvoltarea computerelor de mai târziu.

În rândul din mijloc, de la stânga la dreapta, îi vedem pe: 

• Peter Debye, cel care a extins teoria lui Einstein privind căldura specifică la temperaturi scăzute, fiind laureat al
Premiului Nobel pentru Chimie în 1936.

• Martin Knudsen, cel care a readus în atenția cercetătorilor teoria cinetică a gazelor, în special a celor aflate la
presiune scăzută.

• William Lawrence Bragg, om de știință care în 1915 a fost laureat al Premiului Nobel pentru Fizică împreună cu
tatăl său, Sir William Henry Bragg, datorită cercetării comune a structurii cristalelor supuse unei difracții cu raze
X.

• Hendrik Anthony Kramers, asistentul lui Niels Bohr, cel care a ajutat la dezvoltarea Institutului Bohr unde a
lucrat la teroria dispersiei.

• Paul Dirac, cercetător remarcabil în mecanica cuantică și descoperitor al funcției undei relativiste pentru
electroni, ceea ce a prezis existența antimateriei înainte de a putea fi observată faptic. A fost premiat cu
Premiul Nobel pentru Fizică în 1933.

• Arthur Compton, descoperitor al ciocnirii razelor X cu electronii și decoperitor al efectului (împrăștierii) Compton
pentru care a fost premiat cu Premiului Nobel pentru Fizică în 1927.
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• Louis de Broglie, cercetător care a descoperit că orice particulă prezintă o lungime de undă invers proporțională
cu impulsul său, primind și Premiul Nobel pentru Fizică în 1929.

• Max Born, cel care a încheiat determinismul în fizică, oferind un teren solid pentru dezvoltarea teoriei cuantice.
A fost laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în 1954.

• Niels Bohr, revoluționar al teoriei cuantice, având și preocupări în cercetarea fizicii nucleare. Pentru contribuțiile
sale fundamentale, Bohr a fost laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în 1922. Fiul său, Aage Niels Bohr, a
primit de asemenea Premiul Nobel în 1975 pentru cercetările sale.

În rândul din față, de la stânga la dreapta, îi vedem pe: 

• Irving Langmuir, remarcabil chimist și fizician. Specializat în studiul atomilor, moleculelor și electronilor, a
fost laureat al Premiului Nobel pentru Chimie în 1932.

• Max Planck, fondator al teoriei cuantice pentru care a primit Premiul Nobel pentru Fizică în 1918; el este cel
care a descoperit cuantele.

• Marie Curie, prima femeie care a câștigat Premiul Nobel (pentru Fizică, în 1903) și singura persoană laureată
cu două premii Nobel (al doilea Premiu fiind pentru Chimie, în 1911); în 1898, ea a izolat două noi elemente
chimice (poloniul și radiul), folosind electrometrul lui Jacques și Pierre Curie.

• Hendrik Lorentz, cel care a descoperit și a oferit explicații teoretice efectului Zeeman, ecuațiile sale fiind folosite
ulterior de Einstein pentru a descrie spațiul și timpul. A fost laureat al Premiul Nobel pentru Fizică în 1902.

• Albert Einstein, dezvoltator al teoriei generale a relativității care a devenit pilon al fizicii moderne. A primit
Premiul Nobel pentru Fizică în 1921 pentru descoperirea efectului fotoelectric.

• Paul Langevin, dezvoltator al dinamicii și ecuației Langevin.
• Charles-Eugène Guye, profesor de fizică la Universitatea din Geneva, studentul său fiind și Albert Einstein.
• Charles Thomson Rees Wilson, cel care a reprodus pentru prima oară formarea norilor în laborator, studiind

fenomenul condensului și particulele ionizate. A fost laureat al Premiul Nobel pentru Fizică în 1927.
• Sir Owen Williams Richardson, cel care a câștigat Premiul Nobel pentru Fizică în 1928 pentru activitatea sa din

domeniul emisiilor termoionilor.
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Conferința Internațională Solvay a fost organizată și sprijinită de industriașul belgian Ernest Solvay în vederea 
dezvoltării fizicii și chimiei moderne. Fotografiile din timpul Conferinței din 1927 au fost realizate de Benjamin Couprie 
de la Institutul Internațional de Fizică Solvay. O parte dintre participanții la Conferința Solvay din 1927, printre care 
Albert Einstein și Marie Curie, au participat și la prima Conferință din 1911, din timpul căreia s-a păstrat fotografia de 
mai jos. 

Albert Einstein 

Marie Curie 

http://projesus.ro/wp-content/uploads/2016/05/1911_Solvay_conference.jpg
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