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Foaie de suflet lunară a Asociaţiei „Promoţia ’61 MECANICĂ

Anul , 10 # 95 , aprilie
2014 EE ♦ Serie nouă

MARȚI...
Sursa: MECANICII’61, #100, septembrie 2014,Radu GRUIA

….26 august 2014, la InterMacedonia. Sfârşit de
vară. Cel puţin calendaristic sau..tradiţional. Dar
Măria Sa Rutina nu prea se sinchiseşte ; cutuma se
respectă „gresată”, mă rog, cu tot ce trebuie !
La fel ca întotdeauna prezenţa participanţilor a
reprezentat cca. 30% din, daţi-mi voie să-l numesc
„activul de serviciu”, al asociaţiei noastre. Aşa cum
am remarcat deja, sunt sigur ca şi Dvs. dragi colegi,
cei cu care ne „vedem” ultima marţi a lunii, nu sunt
în totalitate aceiaşi; cum ziceam, suntem martorii
unei „rotaţii” spontane a unui fragment din prezenţă,astfel încât numărul persoanelor să fie 20 ±5%!
Sâc! Dacă cineva încerca să obţină prin metode
specifice resortului organizatoric asemenea rezultat,
sunt convins că n-ar prea reuşi !
Dar să trecem la un alt aspect, de data aceasta
de tip eveniment: timpul trece, iar acest fapt generează un număr – aş spune – infinit de evenimente
suficient de precis conturate pentru a nu rămâne
neobservate ! De la istorie la accidente sau fenomene meteorogice şi până la cele interesând societatea umană în general, fiecare dintre noi este
martor - cu sau fără voia sa – la o mulţime de
evenimente!De data aceasta toţi care ne-am întâlnit

acum vreo 57 de ani şi continuăm să o facem (nu în
totalitate) şi acum, n-avem cum să lăsăm să treacă
neobservat faptul că Foaia de suflet a ajuns la 100
de apariţii şi culmea, dă dovadă de consecvenţă, în
continuare !!! Şi ştiţi ceva, este cu certitudine
stabilit că nu este nici New-York Times sau măcar
numai Times ! Este MECANICII’61 ! Sâc!
Ce-ar fi de spus ? Că, aşa cum puteţi constata
privind coperta prezentei apariţii, avem câţiva colegi
care au luat foarte în serios
iniţiativa (visul)
Moşului DC şi au participat, în calitate de autori ai
materialelor, la aproape fiecare apariţie ? Adrian
Popa, Mirel Vanca şi Nicu Suruceanu au scris chiar
în cuprinsul # 1....şi scriu şi acum ! Că numărul
însumat de pagini, al acestor 100 de apariţii, este
de 2747 ? Trebuie să adaug şi subiectele predilecte
ale titlurilor apărute în acest impre-sionant volum,
şi anume: despre noi şi preocupările noastre,
relatări din călătorii, jurnalul întâlnirilor lunare sau
ale evenimentelor petrecute împreună, recenzii
literare şi cronici de spectacole, prezentări de artă,
inginerie, omagiul dascălilor şi al celor dispăruţi,
etc. Cred că nu pot încheia aceste rânduri fără să
adresez, din tot sufletul, Foii urarea :

La Multi -Multi Ani cu Cititorii Tai cu Tot !”
Au participat :
Adelina şi Stănel BONE, Florian DRĂGĂNESCU, Coca
şi Nelu DUMITRU, Nae ENESCU,Corina FIRUŢĂ, Gabi
şi Vali GHEORGHE, Marian GRĂDIŞTEANU, Ileana şi
Radu GRUIA, Rodica NICOLESCU, Nina OLARU, Luci şi
Adrian POPA, Familia Ionel STĂNESCU, Ana şi Mirel
VANCA, Mircea ZAINEA (21)
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Imagini surprinse de Nae ENESCU si Radu GRUIA
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Două personaje.... „din aur curat ” !
1964-2014 ! Să le urăm toate cele
cuvenite şi mulţi-mulţi ani !
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Sursa: MECANUCII’61, An 10, # 100, septembrie 2014 EE,

pps, internet
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Parmigianino
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Cranach the Elder
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Tiţian
Tiţian a fost cel mai important
pictor al şcolii veneţiene a sec.
16.Este unul dintre cei mai
cunoscuţi pictori care au trăit
vreodată. A pictat pe unii
dintre cei mai puternici oameni
contemporani cu el.
Papa Paul III a fost membru la
Casei Farnese, o familie foarte
puternică din Italia, din timpul
Renaşterii. Principala colecţie a
muzeului, a aparţinut acestei
familii.
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Tiţian
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El Greco
O pictură destul de neobişnuită
a pictorului spaniol El Greco
(1541 – 1614)
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Carracci
Carracci
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Lanfranco
Pictura originală este prereluată de
pe tavanul uneia dintre camerele
palatului Farnese. Este o mărturie
impresionantă a dezvoltării tehnicii
peisajului în pictura. sec. 17
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iPPictura
Caravaggio

Pictura a fost realizată de
Caravaggio (1571-!610),unul dintre
cei mai mari pictori ai perioadei
baroce. A fost completată în 16091610, cu un an înainte de moartea
lui Caravaggio, la vârsta de 39 de
ani. Caravagio a murit in drum spre
Neapole.
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Pannini
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Gigante
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Topraisar, 1961 (2)
- Un fel de jurnal Sursa: MECANICII’61, An 10, # 100, septembrie 2014

Mirel VANCA

Tanchiştii
16.08 – De ieri am rămas în cazarmă singurii elevi. Cei din Galaţi au plecat
sub privirile noastre invidioase. Programul nostru continuă să fie acelaşi: foarte
încărcat, rigid şi pe alocuri absurd. Rigid din cauza neînduplecării maiorului şi
absurd atunci când rămâne la latitudinea sergenţilor. Aceştia sunt în stare să ne
ducă la spălător şi atunci când nu este apă, nu-ţi dau voie să-ţi faci nici o nevoie,
oricât de presantă ar fi ea, o jumătate de oră după stingere, şi sunt în stare să
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facă instrucţie cu noi şi în biserică. Ne fac multe zile fripte, mai ales atunci când
sunt de serviciu pe companie.
Duminică, înainte de a pleca în învoire, a trebuit să ne punem la punct
ţinuta, în cele mai mici amănunte. În curte au luat naştere patru ateliere: unul de
tuns, unul de ajustat mustaţa, unul de manichiură şu unul de lustragerie. Mai
ales în jurul celor de tuns şi de ajustat mustaţa s-a făcut mare haz. Atelierul de
ajustat mustaţa avea un tehnician principal, un ajutor de tehnician, un port
oglindă şi un estet. La atelierul de frizerie se experimentează trei tunsori: cu
bordură groasă la spate, nailon (plastică) şi cazonă (zero). Prin sat, am circulat în
şir indian, intonând un marş funebru. Dinu mergea în frunte şi avea în braţe un
buchet de flori pe care-l purta într-un mod foarte caraghios. Ne-am întors din sat
puţin ameţiţi şi foarte, foarte veseli.
Lângă sălile în care facem studiul de după amiază, există un coteţ de porci.
De regulă, iau pauză (sunt scoşi din coteţ) odată cu noi, ceea ce ne dă prilejul să-i
studiem şi să filosofăm pe marginea înfăţişării şi obiceiurilor lor. De o
săptămână, a fătat o scroafă. Purceii sunt mici şi dolofani. Într-una din zile am
dus unul în sala de studiu. Într-alta, ne-am jucat cu unul rugbi. La un moment
dat, ca să nu-l scap, m-am văzut obligat să plonjez cu el în braţe şi mi-am julit
coatele. Unul dintre purcei este chior şi umblă prin tot regimentul.
De trei zile ni se serveşte la masa de seară mâncare gătită cu slănină
râncedă. N-am putut-o mânca nici unul dintre noi şi ar fi trebuit să ne mulţumim
doar cu feliile de pâine cu marmeladă. Nu ne-am mulţumit. Am făcut scandal, al
cărui ecou a ajuns la urechile comandantului de regiment. Drept urmare, am fost
transferaţi cu masa la popota ofiţerilor, unde mâncarea este mai bună şi este
servită în condiţii civilizate. Închipuie-ţi, mesele au feţe de masă, iar pe ele, pe
lângă farfurii şi tacâmuri, există apă şi sare! Lux în toată regula!
Înainte de masa din seara aceasta, grupa noastră a fost de serviciu la
bucătărie. Am curăţat cartofi, morcovi şi ceapă. Ceapa a fost atât de usturoie,
încât m-a făcut să plâng. Mai lăcrimez încă.
Ni s-a suspendat oara de somn de după amiază. Dormim când şi pe unde
apucăm. Chiar şi în tanc.
Ne pregătim serios pentru serbarea de 23 August. Participăm cu un cor, o
echipă de teatru, recitatori şi solişti vocali. N-am fost dat până acum afară din
cor! Dirijorul o fi afon şi el!
22.08 – În seara aceasta, am dat un spectacol artistic pentru ofiţerii
regimentului, soţiile şi copiii lor, cu ceea ce am pregătit pentru sărbătoarea de
mâine. N-am văzut, până acum, atâtea femei frumoase strânse la un loc! În timp
ce noi dădeam un spectacol pe scenă, copiii dădeau altul în sală. Poate al lor a
fost ceva mai reuşit.
Mâine şi poimâine vom fi învoiţi în sat. Restaurantul din sat se va dovedi
neîncăpător. Am primit, pentru perioada de timp petrecută aici, o soldă de 12 lei
şi 90 de bani, suficientă pentru câteva sticle de bere. Mi-am spălat, cu apă rece,
cu săpun, cu o perie de rădăcină şi cu unghiile, întreaga ţinută: capela, vesta şi
pantalonii. S-au decolorat. Sunt mai mult albe decât kaki! Am făcut şi baie, tot
cu apă rece.
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27.08 – Dacă o fi să ne căsătorim, te rog să nu mă pui să curăţ ceapă şi să
nu-mi faci niciodată mâncare sau ciorbă de varză, deoarece am mâncat aici cât
să-mi ajungă pentru tot restul vieţii.
Azi, aproape toată compania am jucat la pronosport. Un colectiv de 45 de
inşi am jucat împreună, contribuind fiecare cu câte trei lei. Am făcut nişte scheme
foarte savante. E imposibil să nu câştigăm!
În zilele de 23 şi 24 august, am fost în sat. În 23, aproape toţi, în 24, foarte
mulţi au preferat să rămână în cazarmă şi să doarmă. Pe ei i-au plictisit ieşirile
în sat, pe care le consideră prea uniforme şi monotone.
31.08 – Luni, imediat după masa de prânz, am plecat într-o aplicaţie şi neam întors azi dimineaţă. Au fost trei zile de concediu, de odihnă activă, de
recreare. O variaţie de program foarte bine venită. Satul lângă care a avut loc
aplicaţia este la 30 kilometri de Topraisar. Am ajuns acolo cu trei camioane.
Satul este frumos, este aşezat pe câteva coline, între care este o vale largă. Neam aranjat tabăra la 3 kilometri de sat, într-o pădurice de salcâmi, învecinată cu
o păşune şi terenuri agricole, nu departe de viile satului. Am dormit câte nouă
într-un cort, pe paie, dându-ni-se fiecăruia câte un cearşaf, o pernă şi o pătură.
Răcoarea din timpul nopţilor ne-a obligat să dormim îmbrăcaţi şi încălţaţi.
Mâncarea, care ni s-a pregătit la o bucătărie de campanie, a fost mai bună decât
cea de la cazarmă. Asta pentru că la prepararea ei s-au folosit legume multe şi
de calitate, şutite de noi din grădina GAC-ului din localitate. În afară de legume,
am mai şterpelit porumb pentru fiert, fructe din vii şi pepeni galbeni şi verzi de pe
câmp. Le-am făcut colectiviştilor o pagubă serioasă!
Azi, abia sosiţi din aplicaţie, am fost, cu maşinile, într-o misiune de
cercetare, până într-o localitate situată tot la 30 kilometri de Topraiasr, în spre
Negru Vodă. Am mers cu maşinile peste câmp, pe drumuri proaste de ţară, şi am
înghiţit o mulţime de praf.
3.09 – Facem tot posibilul să ne îndulcim zilele de cătănie care ne-au mai
rămas. Azi dimineaţă, a avut loc un meci de fotbal între echipa „Panterele
Negre”, din care fac parte şi eu, şi echipa „Cioclii Parfumaţi”. Trofeul pus în joc a
fost o pereche de obiele. Meciul s-a terminat 2-2, aşa că râvnitul trofeu a rămas
neadjudecat. Fiecare jucător a purtat fie numele unui jucător celebru, fie unul,
americanizat, provenit din propriu-i nume. Eu m-am numit Merlley.
Anostul joc de „rişcă la linie”, sau „liniuţă”, s-a transformat, graţie
imaginaţiei şi fanteziei colegilor, într-un veritabil spectacol de circ. Un astfel de
spectacol a avut loc duminica trecută. Au asistat la el două companii: compania
noastră şi una vecină cu noi. Şi-au disputat întâietatea reprezentanţii „Casei de
Filme Titanus”, a „Concernului de Sicrie Düllap” şi a „Întreprinderii de Lustruit
Cadavre şi Împletit Muci Silozul”. Au fost de faţă managerii celor trei instituţii,
concursul a avut un director, a fost supravegheat de o comisie de arbitri şi a fost
comentat de un spicher. A început printr-un discurs în limba chineză al
directorului concursului. Discursul a fost tradus de spicher, un ilustru poliglot,
care şi-a cucerit o mare faimă mai ales prin traducerile din română în română. A
urmat prezentarea concurenţilor. Iată o mostră de prezentare: „Celebrul LaboLabo, reprezentant al „Casei de Filme Titanus”, omul cu o mână de lemn şi un
ochi de sticlă, mare campion şi imbecil, se spală pe picioare odată la trei
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săptămâni, se hrăneşte cu cadâne în foi de viţă şi bea numai apă în care s-au
spălat rufe, este favoritul numărul unu al concursului şi ultimul favorit al
comandantului de companie.” A urmat concursul, amuzant prin el însuşi, dar şi
prin delicioasele intervenţii ale spicherului, care s-a încheiat cu un emoţionant
discurs al directorului său, tradus şi transmis, simultan, în 24 de limbi.
Câştigătorului i s-a înmânat o gogoaşă şi un buchet de frunze veştede. După
toate astea, cei care nu au crăpat de râs s-au întors la „casele lor”.
Să nu crezi că acesta este singurul nostru amuzament. Am făcut să reînvie
toate jocurile copilăriei, pe care le jucăm fără pic de jenă. Zilele trecute ne-am
jucat leapşa pe ouate sau pe cîţărate.. Cunoşti jocul? Unul aleargă după ceilalţi,
iar aceştia se pun în gardă aşezându-se „pe ouă” sau căţărându-se pe primul
obiect sau fiinţă care le iese în cale: copac, burlan, bancă, coleg etc. Jocul începe
prin alegerea celui care va alerga primul cu formula: „Am o călimară, / Plină cu
cerneală. / Ce culoare are / Călimara mea?” sau „Ala, bala, portocala, / Ieşi
Gheorghiţă la portiţă, / Că te-aşteaptă Talion, / Talion fecior de domn, / Cu
căruţa Radului, / Cu caii împăratului. / Clanţ, zbanţ, dorobanţ, / Cioc, boc, ieşi
la joc.”
Fiecare joc se termină într-o dispoziţie generală excelentă. Nu mi-am
închipuit niciodată că ajunşi ingineri, vom practica astfel de jocuri copilăreşti!
Totuşi, ferice de cei care se pot copilări.
8.09 – Tot nu suntem lăsaţi să dormim după amiaza. De multe ori îmi e
foarte somn şi adorm („trag cu blegul”) pe unde apuc. Mă trezesc legat de
picioare şi priponit ca un purceluş.
Apropo, prietenii noştri, purcelaşii, au crescut şi s-au mai îngrăşat. În una
din zile, unul dintre ei parcă a înnebunit: a alergat un batalion întreg ca să-l
prindă. A făcut ravagii pe unde a trecut. A intrat şi în corturile soldaţilor, care neau cedat nouă dormitorul lor, şi le-au întors pe dos. Ceilalţi sunt firi paşnice,
pasc toată ziua, iar ciorile se aşează pe spatele lor şi-i curăţă de paraziţi. Pe
purcelaşul chior nu l-am văzut demult.
A fost ultima scrisoare pe care i-am trimis-o Anei de la Topraisar. Cum au
trecut ultimele zile acolo, cum ne-am despărţit de cazarmă, cum am serbat
„liberarea”, i le-am povestit cu viu grai, la sosirea în Bucureşti.
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În poligon

Poza de mai sus i-am trimis-o Anei la puţin timp după eliberare. Pe spatele
ei am scris următoarea poezioară în stil popular:
Frunză verde iarbă amară,
Când eram şi eu cătană,
Multe zile am oftat,
Multă varză am mâncat;
Mândra îmi era departe,
Dorul a prins a mă bate;
În zilele în care-mi scria,
Soarele mai fain lucea;
În scrisori de mă certa,
Inima îmi lăcrima.
Foaie verde de cicoare,
Când a fost la liberare,
Luat-am iute gheizeşu’,
Mers-am cu el ca gându’
Pân-la mândra-n Bucureşti,
Căci aşa e când iubeşti!
NR Ce vremuri !
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Adenda lui..... Gulie !

Tancul T-9o
http://ro.wikipedia.org/wiki/T-90

Ţara: Rusia, India, Algeria, Arabia
Saudita, Turkmenistan
Specificatii generale:
– greutate: 46,5 t
– echipaj: 3
Armament:
– principal: tun 9M119 Svir 125
mm, teava lisa, capacitate ATGM,
cadenta 10 lovituri/minut, 22 de
proiectile la bord, sistem de ochire
CATHERINE-FC-Thales
Optronique.
– auxialiar: mitraliere 1x 1 x 7,62
mm PKT jumelata, 1 AA x 12,7 mm
NSV, 1 x 12,7 mm Kord
Blindaj: compozit Kontact 5 ERA,
sistem protectie Shtora sau Arena
Motorizare: V-96 12-cilindri,
diesel, 1,250 CP, raport 23,7 cp/t
viteza maxima 65 km/h
Stadiu: in utilizare, 1226 de
unitati
NN. Este un model de tanc cu o vechime de 8 ani, considerat drept o îmbunătăţire a mai vechiului model T72.
În prezent, T90 este « coloana vertebrală » a trupelor ruseşti de tancuri. Pentru a relansa competiţia cu modelele
occidentale ( Leopard2, MiA2 Abrams,Challenger2, etc.) ruşii anunţă pt. 2015, noul model Armada.
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Cuprins
CELOR NĂSCUŢI ÎN OCTOMBRIE
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