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Foaie de suflet lunară a Asociaţiei „Promoţia ’61 MECANICĂ”
Anul 7, # 8 /61 august 2011 ♦ Serie nouă ♦ Apare ultima Joi a lunii pe www.mecanicii61.ro

Prima JOI......
ÎNTÂLNIREA

DE LA

„COCOŞUL ROŞU”

21 iulie 2011....Absolut inedit: în iulie 2011 am avut două întâlniri! Respectând ordinea cronologică vedeţi
relatări de la ambele, la care am fost desigur prezenţi.

Am fost anunţaţi, toţi colegii obişnuiţi ai „Selectului”, ba prin telefon, ba prin e-mail ba prin strigare de
la poartă, că a sosit în ţară Sorin Dinescu şi ne invită la restaurantul „Cocoşul Roşu” din cartierul Militari.
„Măi, să nu fie o păcăleală!” mi-am zis. Ne-a mai invitat un coleg la un restaurant în Băneasa şi a trebuit să
ne plătim singuri consumaţia (nemţeşte). Nu ne aşteptam la asta! Din fericire am avut bani la noi şi ne-am
descurcat. A fost ca şi când te-ar invita cineva la el şi ţi-ar pretinde să vii cu mâncarea de acasă! „O fi tot
aşa?”, mi-am zis, din nou. Mi-am luat inima în dinţi şi m-am dus. N-a fost aşa. Sorin ne-a plătit consumaţia
la toţi. Boieru-i boier!
Vedeţi localul? E mişto! deşi e tocmai la dracu în
praznic şi a trebuit să fim ghidaţi, întâmpinaţi şi
conduşi ca să ajungem acolo. Grădina de vară e şi mai
mişto, dar fotograful de serviciu, Ermil Văleanu, n-a
avut inspiraţia să-i facă o poză panoramică.
Întâlnirea a început cu „La mulţi ani trăiască” în
cinstea lui Sorin, urmat de cioc-nirea a câte unui pahar
de whisky sau vin.

Asta-i poza, dar, din păcate,
sărbătoritul este eclipsat de chelia unuia dintre
colegi. În schimb, se vede bine Adrian Popa,
cel care dă tonul şi ţine hangul în astfel de
ocazii. Pe sărbătorit îl vedeţi mai bine în poza
de mai jos, în care îşi rosteşte discursul, iar în
stânga lui o puteţi vedea pe Rodica Dinescu,
care-l soarbe din ochi. În dreapta, un ins cu
gura deschisă, căzut în admiraţia oratorului.
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Redau, ad literam, discursul lui Sorin. Merită, pentru că ne-a spus o poveste interesantă (palpitantă pe
alocuri) şi plină de învăţăminte.

Dragi colegi,
Încep prin a vă mulţumi că participaţi la această întâlnire, pe care o consider ca un preludiu la agapa
de 50 de ani de la terminarea facultăţii. Împrejurările create de anumite evenimente de familie nu îmi
permit să particip la celebrarea celor 50 de ani.
După cum ştiţi, sosesc din Canada-Calgary, oraş numit „ the heart of new west” (inima Noului Vest),
foarte departe de ţara noastră. M-am stabilit în acel oraş în 1997, după emigrarea copiilor mei: fiul în
Canada, iar fiica în Statele Unite.
De ce am ales Calgary ca reşedinţă? În România am lucrat 36 de ani la Institutul de Proiectări
Rafinării din Ploieşti, deci toată această perioadă mi-am desfăşurat activitatea în domeniul engineeringului de petrol, în principal proiectare de rafinării, începând de la inginer stagiar până la şef departament de
proiectare. Am participat la proiectarea celor mai importante rafinării din România: Teleajen-Lukoil,
Brazi, Borzeşti, Midia, Surplacul de Barcău, Dărmăneşti.
În acelaşi timp am lucrat la proiectarea de rafinării pentru străinătate, participând şi la fazele de
asistenţă tehnică, în timpul construcţiei şi la punerea în funcţiune, în următoarele ţări: Siria, Iordania,
Pakistan, Irak.
Marea majoritate a rafinăriilor de care m-am ocupat sunt rafinării complexe, incluzând procese
moderne la timpul respectiv. Instalaţiile de bază, producătoare de benzine superioare, petrol jet reactoare,
s-au realizat pe bază de licenţe americane de la firma UOP, care era lider mondial în domeniu.
Când vă spun că am realizat instalaţii complexe, vă spun cu mult spirit de răspundere, având ca reper
de comparaţie instalaţiile similare din canada şi USA.
Emigrând în Canada, nu am avut altă soluţie decât să caut un domeniu în care eram ultra-specializat şi
aveam o bogată experienţă. Astfel am ajuns la Calgary Alberta- Canada. Am început ca senior mechanical
specialist, apoi am devenit inginer principal, iar în prezent sunt consultant.
Sosit in Canada cu un important bagaj de cunoştinţe si experienţă in domeniul instalaţiilor de
prelucrare a ţiţeiului (rafinării de petrol) acumulate in România in cei 35 ani de activitate, mi-a fost relativ
uşor să fac faţă noilor proiecte de aici, chiar cu dificultăţile inerente referitoare la utilizarea limbii engleze
sau a cunoştinţelor limitate in privinţa computerului. Nu am avut nevoie sa ştiu programe sofisticate, dar cel
puţin Word si Excel trebuia sa le cunosc acceptabil. Firma la care m-am angajat prima dată, mi-a oferit
nişte cursuri in acest sens, pe o perioada de circa o lună si chiar mi-a recomandat să particip la nişte
cursuri de limba engleză, seara după serviciu.
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Oricum, aş dori să vă povestesc ceva despre prima mea angajare. Sper să nu vă plictisesc. La sosirea
mea in Canada, în iunie 1997, am locuit undeva lângă Toronto, la fiul meu, care avea serviciu în zonă. Am
început activitatea aici prin a-mi căuta job. Aşa că am început să trimit „resume-uri” (Curriculm Vitae) la
diverse firme cu profil de petrol şi gaze, pe care le găsisem în diverse anunţuri. La început, cumpăram ziare,
dar apoi m-am abonat la gazetele mai importante, care aveau o pagină cu anunţuri de joburi. De regulă,
acestea apăreau odată pe săptămână.
Timp de circa trei luni, am trimis aproape o sută de resume-uri, dar fără răspuns. În această perioadă,
am fost chemat doar la doua interviuri, de către două firme de recrutare, aşa zişii „head hunters” (vânători
de capete). Ei nu au cunoştinţe tehnice şi te întreabă mai mult chestiuni generale, gen resurse umane.
Trebuie să povesteşti tu, despre tine si sa te lauzi, dar fără detalii tehnice. În final, nu am reuşit să obţin
niciu-un job. Prima angajare este destul de dificilă, deoarece, chiar dacă ai un resume bun, arătând o
experienţă bogată, ei au îndoieli asupra sincerităţii tale, mai ales dacă eşti venit din zona estică, fost
comunistă. Am fost profund dezamăgit de acest insucces, şi chiar revoltat, cunoscând foarte bine nivelul
meu profesional (şi nu numai al meu ci, în general, al şcolii româneşti si in special al celui legat de
domeniul in care am activat), motiv pentru care am început să mă gândesc la întoarcerea în Romania, la
Institutul de Proiectari Rafinarii din Ploiesti. Aici, prin bunăvoinţa domnilor directori de la institut, postul
meu de şef de departament nu s-a ocupat şi mă aşteptau, eu fiind nevoit sa trimit in fiecare lună o cerere de
prelungire a concediului fără plată, în care mă aflam încă.
În timp ce mă interesam, împreuna cu soţia, de variante de întors în ţara (bilete de avion etc), si cu
tristeţea în suflet că nu voi mai avea ocazia să locuiesc în aceiaşi zonă cu copiii mei, am făcut o ultima
încercare. Ştiam încă din România, că oraşul Calgary din Alberta este centrul engineering-ului de petrol şi
gaze, ceva similar cu Ploieştiul în România. Aflasem, de asemenea, că cei de acolo încep să dezvolte zona
nordica a Albertei, unde sunt rezerve enorme de petrol, chiar dacă majoritatea fac parte din „oil sands”
(nisipuri petroliere), dar la preţul de atunci al petrolului exploatarea lor era economică, situaţie în care
construirea de rafinării in zonă, pentru prelucrarea ţiţeiului, devenise o necesitate. Deci, încep să accelerez
trimiterea de resume-uri la Calgary, în loc de Toronto, unde oportunităţile au fost foarte reduse. Distanţa
de la Toronto la Calgary este de circa 3500 km, deci nu se punea problema să mergi la interviu, dacă erai
selectat. De asemenea, dacă găseam job la Calgary, trebuia să mă mut acolo, ceea ce însemna să nu fiu
aproape de copii, dar, oricum, mult mai aproape decât dacă aş fi locuit în România. Încep activitatea de
trimitere a resume-urilor, la cat mai multe companii pe care le-am găsit şi care aveau profilul meu.
Întâmplarea face, ca după ce trimit mai multe resume-uri, la diverse companii, să fiu sunat de
managerul companiei SNC Lavalin din Calgary, divizia: Chemical and Petroleum Business Unit. Compania
SNC Lavalin este una din cela mai mari companii din Canada, profilata pe: industrie aeronautică,
nucleară, transporturi şi autostrăzi, mine, metalurgie, telecomunicaţii, industrie farmaceutică şi, în final, oil
and gas, chemical si petroleum engineering. Sediul firmei este in Montreal, iar divizia de petrol, menţionată
mai sus, este în Calgary.
În urma discuţiei telefonice cu managerul mecanic al firmei SNC Lavalin din Calgary, a rezultat că
firma caută ingineri mecanici de profil cu experienţă, având mult de lucru. În consecinţă, m-a rugat sa-i
trimit „updated resume” ( mai detaliat). Bine înţeles, eu nu aveam ce sa scriu nou în resume, decât că, în
ultimele luni, activitatea mea a constat în căutarea de job. Aşa că, am trimis tot resume-ul vechi, dar cu
data schimbată. După primirea resume-ului, managerul mi-a telefonat din nou ca sa stabilim data
interviului, bine înţeles, prin telefon, distanţa fiind prea mare pentru a ne întâlni. Interviul prin telefon a fost
stabilit a doua zi dimineaţa. Managerul, de data acesta fiind promovat dintr-o funcţie tehnică, avea
cunoştinţe din domeniul mecanic al rafinăriilor. Poziţia pentru care candidam era legată de „rotating
equipment” (compresoare, turbine, pompe etc.). După o serie de întrebări uşoare pentru mine, mi-a pus
întrebarea cheie, legată de o problemă cu care ei se confruntau la proiectele începute în zona nordică,
numită Fort McMurray. De regulă, în orice rafinărie care prelucrează ţiţei cu sulf (majoritatea, la vremea
actuala), după instalaţiile de distilare şi fracţionare, sulful rămâne în gazele separate şi va trebui eliminat
în instalaţiile de desulfurare pentru recuperarea lui. În cadrul acestor instalaţii de desulfurare, există un
compresor care ridică presiunea gazului rezultat din procesele anterioare la cea cerută de instalaţiile de
desulfurare. Acest compresor trebuie sa comprime gaze cu conţinut ridicat de sulf, in prezenta vaporilor de
apă. Acest amestec este extrem de coroziv si creează mari dificultăţi in selecţionarea tipului de compresor.
Întrebarea pusă a fost: Ce experienţă am eu în legătură cu compresoarele care vehiculează gaze cu o
asemenea compoziţie? Ce părere am, dacă s-ar prevedea un compresor rotativ cu lamele, construit din
oţeluri rezistente la coroziune (nu prea există aşa ceva) si care se preteze foarte bine la parametrii din
instalaţie (debit, presiune aspiraţie/refulare) precum şi la partea de control. Şansa mea a fost să lucrez la
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un caz similar. la o rafinărie proiectată şi construită de români în India, în anii 1964-1970. Iniţial, la
rafinăria din India, a fost ales un compresor cu lamele care, după trei luni, s-a distrus, din cauza coroziunii
avansate (scandal mare, la vremea respectivă!). Deci, soluţia compresor rotativ cu lamele (slide valve
rotary compressor) nu era viabilă şi a trebuit sa-l înlocuim cu un compresor cu şurub cu injecţie de ulei in
gaz (Oil injected rotary screw compressor). Uleiul injectat in gaz creeză o peliculă protectoare pe rotoare,
care împiedică contactul direct cu gazul agresiv şi evită coroziunea. Soluţia se aplică, acum, în toate
instalaţiile similare.
În consecinţă, am răspuns la întrebarea managerului conform explicaţiei de mai sus. După răspuns,
interviul a fost considerat închis, iar răspunsul urma sa-l primesc a doua zi. Într-adevăr, a doua zi am fost
sunat la telefon şi am fost informat că am fost acceptat şi că îmi va trimite prin fax oferta de lucru. Dacă
accept oferta, va trebui să o semnez şi să o trimit înapoi. Asta se întâmpla pe 6 noiembrie 1997. Mi s-a spus
că, daca accept oferta, pe data de 10 noiembrie 1997 va trebui să încep lucru la SNC Lavalin în Calgary.
Deci, iată că după cinci luni de căutare, am reuşit să am serviciu.
M-am îmbarcat cu Rodica într-un mini-van (microbus), de şapte locuri, pe care îl cumpărasem de
ocazie, foarte ieftin. Era destul de vechi, cu 270000 km la bord, dar eram încrezători că ne va duce peste
3500 km. Ne-am luat cele patru valize cu care venisem din România, plus multe alte lucruri cumpărate cât
timp am stat la fiul nostru, şi hai, la drum. Aveam trei zile la dispoziţie să ajungem de la Toronto la
Calgary. Aşa că, am condus pe rând, eu şi Rodica. Dormeam la moteluri, seara când nu mai rezistam de
oboseală, si plecam dimineaţa la ora cinci. La un motel, m-a impresionat faptul ca spunându-i recepţionerei
că plec la cinci dimineaţa, mi-a spus să închid uşa când plec şi să pun cheia într-o cutie, fără să-mi
întocmească aşa zisul „checkout”, ea nefiind acolo la asemenea oră, venind la motel abia la opt. După trei
zile intense de condus,cu o maşină nu prea confortabilă, din cauza vechimii, iată-ne ajunşi în oraşul
petrolului Calgary, oraş cochet, situat la 1100 m altitudine. Am închiriat o cameră la hotel, iar a doua zi eu
m-am dus la serviciu, iar Rodica a rămas să caute s un apartament de închiriat, în care să locuim. Aşa am
început sa lucrez în Calgary, Canada, la firma SNC Lavalin. Activitatea în domeniul proiectării de aici, nu
diferă mult de cea pe care am desfăşurat-o in România, numai că dotarea este alta. Cu ocazia începerii
lucrului, am aflat câte ceva despre unele cerinţe specifice, la angajare. Îmi amintesc, din perioada când
aveam interviuri, că m-i se reproşa că nu am aşa zisa ”experienţa canadiană”, chiar dacă resume-ul meu
era impresionant. Am întrebat, cum se obţine aceasta experienţă canadiană? Răspunsul a fost: ”lucrând”.
Cum pot sa lucrez, dacă nu am job?, am întrebat eu. Întrebarea mea a rămas fără răspuns. Era ca si când te
învârţi după coadă. Drept să vă spun, nici acum nu pot defini ”experienţa canadiană”! Se pare că are
legătură mai mult cu problemele de etică. Exemplu: dacă un coleg sau subaltern de al tău face o greşeală,
nici odată sa nu-i spui direct ”ai greşit”; va trebui sa-i spui, pe ocolite, cam aşa: ”poţi să încerci să
foloseşti o alta metodă de calcul, ca sa vezi dacă obţii acelaşi rezultat”. Un alt exemplu este sfatul pe care
l-am primit de la managerul meu: „Sorin, în Canada si în general in North America, se vorbeşte numai pe
numele mic, nu se spune ”domnule” niciodată, indiferent de funcţia pe care o are cel din companie cu care
discuţi, poate fi el si president sau vice-president. Cam atât despre experienţa canadiană.
Am continuat activitatea mea de engineering la SNC Lavalin culminând cu un proiect gigant in
valoare de 8 miliarde de dolari. Beneficiar un consorţiu de firme mai importante Sycrude Canada, Exxon
USA. S-au folosit echipamente unicat din care amintesc de cea mai mare coloană din lume (în atenţia
colegilor de la utilaj chimic). Complexul de instalaţii a s-a realizat in localitatea Fort McMurray cca 900
km nord de Calgary. După terminarea proiectării am fost solicitat sa fac asistentă tehnică la montaj si
punere in funcţiune. Zburam in fiecare luni cu avionul de la Calgary la Fort McMurray şi mă întorceam
vinerea. Activitatea s-a desfăşurat în bune condiţii cu multe decizii importante, schimbări de proiect la faţa
locului, toate impunând un mare grad de responsabilitate.
Cu acesta ocazie vreau sa va informez ca in luna Ianuarie 2003 înainte să plec din oraşul Fort
McMurray unde locuiam de luni pana vineri, spre complexul în construcţie, am aflat de la emisiunea locală
TV că afară sunt -45 grade Celsius, fără a lua in considerare efectul vântului. Am decis sa ne îmbrăcăm
corespunzător cu cinci rânduri de haine („layere” cum spun ei) şi cu mască pe faţă. Noroc că am aşteptat
numai cinci minute autobuzul care ne transporta. Autobuzele sunt de construcţie specială cu geamuri duble
şi cu suflare de aer cald printre ele. Temperatura în autobuz se menţine la +20 grade Celsius, iar noaptea
autobuzele sunt parcate afară, in loc izolat, cu motoarele mergând, ca să le menţină calde. Deci aceasta
este experienţa mea privind temperatura minimă pe care am suportat-o. Cea maximă am întâlnit-o in Irak,
unde m-am întâlnit cu Calipso: au fost +50 g.C.
In final, complexul gigant a pornit cu bune rezultate. După terminarea acestui job,
m-am mutat la o
companie americană, pe nume Jacobs, cu sediul în Pasadena şi cu un puternic nucleu în Calgary, profilată
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tot pe Oil and Gas. Am lucrat aici din 2005 până în 2009, când am schimbat din nou compania.
Actualmente lucrez la MEG Energy, in calitate de consultant.
A urmat un cuvânt al preşedintelui Asociaţiei noastre, Constantin Dumitru în care .i-a exprimat bucuria
de-al avea pe Sorin în mijlocul nostru şi regretul că nu va participa la agapa de 50 de ani.
Ne-a mai onorat cu prezenţa la această întâlnire, atât pe Sorin cât şi pe noi, Nicu Suruceanu împreună
cu soţia lui. Iată-l pe Nicu Suruceanu discutând probleme importante cu Adrian Popa:

Şi pe Ruxandra Suruceanu, la masă, alături de figuri cunoscute.

N-am avut şi fotografiile celorlalţi doi stranieri, Ermil şi Lena Văleanu, prezenţi la întâlnire, din vina
fotografului.
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Întâlniri colegiale

A doua JOI......
Sursa: MECANICII’61, Anul 7, # 8 / 61, August 2011

Scris de Radu GRUIA

Adică 28 iulie.....Evident, de data aceasta, conform cutumei asociate de-acum
numelui acestui tip de activitate, la.....Select ! Ați ghicit ! De ce ? Păi pentru că întreagă
„suflare”a trupei se pregăteşte – ce spun eu – a trecut deja pe un fel de „ventilaţie
artificială” a plămânilor, inspirând oxigenul mult aşteptatului şi comentatului eveniment din septembrie/2 ! Mă rog, poate nu chiar toţi, dar aproape. Ce semnificaţie mai
poate avea un asemenea aspect cantitativ/ minor ? De câte ori poate onora o promoţie
împlinirea a 50 de ani dela „naşterea” ei ?
Desigur, ca în orice trupă aflată sub baghetă regizorală în vederea realizării unui nou
spectacol, mai ales destinat unui număr limitat de reprezentaţii (adică una !), activitatea
este intensă. Regizorul principal – alias Moşu’ – asistat de fani şi admiratori, intră în
regim alert – să sperăm că va evita elegant frecvenţa de rezonanţă a sistemului – reuşind
să pună în operă concepţia sa regizorală şi să obţină astfel eficienţa maximă ! Să-i urăm
succes ! În ce priveşte trupa, actorii primesc rolurile pe care trebuie să le realizeze,
participă la „construcţia” spectacolului şi mai ales, respectă cu stricteţe indicaţiile
regizorului privin contribuţia personală la reuşita colectivă. Pe scurt, fiecare face ce
trebuie, cât poate de bine şi la timp. (Inclusiv subsemnatul!). Frumos ! Şi mai ales
reconfortant !
În ceace mă priveşte, trebuie să anunţ cu tot regretul, că nu voi putea să particip la
marele eveniment : pe 15 septembrie, la o primărie din Madrid, este programată încă din
toamna trecută căsătoria fiicei noastre Arina ! Ca urmare, familia şi prietenii noştrii
apropiaţi ne vom afla între 13-18 septembrie la oarece distanţă de evenimentul din
Bucureşti ! Nu-mi rămâne decât să fiu convins că acesta se va instala definitiv în
memoria „permanentă” a tuturor, inclusiv a celor care, din diferite motive, nu vor putea
participa.
Dar să ne întoarcem la Select. De data aceasta, avîndu-se probabil în vedere
anotimpul şi vremea deosebit de plăcută, spectacolul a avut loc pe una dintre terasele
aflate în exteriorul clădirii principale, la parter.
Ca deobicei, distribuţia a apărut la timp, în vervă, afişând ca întotdeauna acelaşi „chef”
de joc, inconfundabil şi inseparabil de succesul prezumptiv al respectivului spectacol.
Exact aşa s-au desfăşurat lucrurile: interpreţii s-au prezentat, luâdu-şi în primire
rolurile cu dezinvoltură şi abilitate interpretativă. Ba mai mult, au participat şi noi
personaje, în premieră absolută (de imagine) ! Este vorba despre Titus BORLAN şi Virgil
CLAPON, care nu au mai fost niciodată prezenţi la spectacolul nostru. Pe mine, care mam preocupat de ceva timp de disponibilitatea participării colegilor la activitatea
Asociaţiei, m-a bucurat evenimentul, deşi l-am întrebat pe Virgil Clapon cine
este...Întrebarea i-am adresat-o din pură curiozitate, iar după răspuns, memoria mea a
funcţionat instantaneu, prezentîndu-mi-l pe acel Virgil, ştiut din facultate. Dacă vă
aduceţi aminte, concluzia mea a fost că la întâlniri participă preponderent aceia dintre
noi care se simt bine împreună cu prietenii lor din tinereţe ! Se pare că e pe-aproape !
Pentru ce-a mai fost, vedeţi şi...citiţi pozele din afişul spectacolului !
Distribuţia a fost următoarea:
 Adelina Bone, Adriana Dumitrescu, Coca Dumitru, Corina Firuţă, Gabi Gheorghe,
Rodica Nicolescu, Nina Olaru.
 Stănel Bone, Titus Borlan, George Caragea, Virgil Clapon, Florian Drăgănescu,
Constantin Dumitru, Emil Dumitrescu, Vasile Gheorghe, Marian Grădişteanu, Radu
Gruia, Costel Marin, Dorel Miron, Adrian Popa, Ionel Stănescu, Radu Stoian, Mirel
Vanca
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AFIŞUL SPECTACOLULUI
Foto şi texte, Radu GRUIA
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Turism

PE DRUMUL PIONIERILOR
ITINERARII
Sursa: MECANICII’61, Anul 7, # 8 / 61, august 2011

CANADIENE

Adaptări şi traducere , Radu GRUIA

Canada ! A doua cea
mai mare ţară din lume !
Ştiaţi ? Eu recunosc că
nu ! Nu numai asta nu
ştiam. Mi-am dat seama
că aveam o idee cam
vagă despre o mulţime
alte
aspecte
care
determină
şi
descriu
realitatea canadiană de
astăzi. Începând, nici
mai mult nici mai puţin,
cu teritoriul şi limitele
sale, istoria, demografia,
evoluţia socio-economică,
ş.a.m.d. De fapt îmi este
mult mai uşor să citez ce
ştiam ! De fapt ce ştiam?
Că denumirea Canada
vine de
la cuvâtul
kanata , însemnând „sat”
sau „aşezare” în limba
unei
populaţii
locale
dispărută prin sec. 16-17, că primul exporator european care a ajuns pe cursul
râului/fluviului Saint Laurent prin 1535 , a fost un „Jaques”, că ulterior au avut loc
îndelungate conflicte franco-britanice pentru obţinerea dominaţiei teritoriale şi.....în
sfârşit, faimosul „ Vive le Quebec libre !” din iulie 1967, care n-a „eliberat” pe nimeni dar
în schimb l-a îmbarcat în 48 de ore pe De Gaulle în avionul său de Paris ! E musai
totuşi să mai adaug ceva: de vreo 30-40 de ani românii au „populat” Canada în stilul lor
caracteristic, astfel încât astăzi mulţi avem copii, frați, veri, prieteni, foşti colegi sau
cunoştiinţe stabilite acolo. ( A se vedea....promoţia MECANICII’61!)
Iată de ce, când co-promoţionarul (Atenţie, nu căutaţi în dicţionar! Este o licenţă!)
fondator de asociaţie, îl numesc pe Marian (GUL) Grădiştenu, mi-a înmânat un material
turistic cu imagini şi descrieri din Ontario şi Quebec, de fapt o iniţiativă propagandistică
a autorităţilor locale din aceste diviziuni administrative canadiene, ( vezi pag. 17), am avut - pot
să spun - o revelaţie apropo de idea că acolo se află o bucăţică din sufletul nostru....Este
o chestiune de ordin exclusiv emoţional, nu pretind nimic, nu revendic nimic şi nu vreau
să conving pe nimeni. Sper doar să vi să pară interesant şi să vă bucuraţi de lectură.
Dacă nu, îmi va pare rău, dar ...fără bai ! Şi fără celebrul motto „Honi soit qui mal y
pence” ( King Edward III) care figurează pe vreo duzină de blazoane şi steme printre care
şi cele ale Regimentului Regal Canadian şi Regimentului Regal din Montreal.
Drept urmare am trecut la treabă : am căutat ceva material documentar, am făcut rost de
o hartă (administrativă) a Canadei, am adăugat câteva date sintetice (istorie, indicatori,
etc.) , apoi am tradus o primă parte din materialul lui Marian şi vă invit să vedeţi şi să vă
placă ! (Sper !). Zic că aş putea să prezint totul în cca 4-5 părţi. Hai să vedem !
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PE DRUMUL PIONIERILOR
Itinerarii canadiene
Partea 1-a

Să ne „descoperim” istoria
Limitele teritoriale ale provinciilor (diviziunile administrative ale Canadei) nu prezintă
importanţă pentru turistul dornic de vacanţe de neuitat.
Din acest motiv, guvernele din Quebec şi Ontario au elaborat împreună proiectul
original al publicării descrierii unui itinerar interprovincial axat pe valorile intrinseci
ale potenţialului său turistic.
Şi iată rezultatul : Sur la Route des Pionniers – Heritage Highways.(pag. 3) Este descrisă
aici ruta cea mai cunoscută şi preferată a turiştilor din America de Nord; este un itinerar
care începe de la cascadele Niagara, celebre în întreaga lume, trece prin Ville-Reine,
Toronto, ”atinge” capitala ţării, Otawa, continuă către metropola Canadei, Montréal şi
către Québec, cel mai „european” oraş al Americii de Nord, pentru a se sfârşi pe faimoasa
stâncă Percé, la extremitatea peninsulei Gaspé-siene.
Pe parcurs, călătorul va avea posibilitatea să facă mai multe excursii : la sanctuarul şi
satul Saints-Martyrs canadieni din Sainte-Marie-aux-Hurons, din apropierea Midlandului, la Sainte-Anne—de-Beauprés şi în insula d’Orléans de la periferia Montreal, către
bancurile de nisip din Quinté sau către Laurentides.
Este, de asemenea, un traseu între două culturi ce se reflectă în existenţa celor două
limbi oficiale ale Canadei. Tradiţiile culturale ale celor două mari provincii sunt strâns
legate încă din vremea în care eploratorii urcau pe cursul majestuosului Saint-Laurent,
de la Gaspé către Marile Lacuri.
La mijlocul sec. 18, Noua Franţă era un vast imperiu care se întindea de la Atlantic
până la versantul oriental al Munţilor Stâncoşi şi la sud, până la Golful Mexic. Totuşi, cu
excepţia Nouvelle-Orléans (New Orleans), singurele aşezări permanente importante se
găseau pe valea Saint-Laurent. Confederaţia a fost martora unirii a două Canade, de Vest
şi de Est (Ontario şi Quebec), cu alte provincii, pentru a da naştere unei ţări care va
deveni Canada de astăzi.
Cele două culturi, care leagă 300 de ani de istorie, rezumă Canada şi spiritul
de colaborare competitivă care au stat la baza elaborării acestui material.
Niagara Falls
Primii exploratori europeni reuşeau cu greu să-şi găsească cuvintele pentru a descrie
majestuasele căderi de ape ale Niagarei. La bordul fragilelor lor bărcuţe, se fereau de
cascadă ca de ciumă. În schimb, mai multe generaţii de tineri căsătoriţi, i-au păstrat
amintiri de suflet emoţionante. Apele râului Niagara se precipită de la o înălţime de 176
de picioare (cca 53 m) într-un defileu abrupt care traversează regiunea, recunoscut drept
unul dintre locurile de naştere ale istoriei canadiene.
Urmare a revoluţiei americane, trupele loialiste şi familiile lor au colonizat regiunea
Niagara. În timpul războiului din 1812-1814, de la Fort George până la Fort Érié, ambele
pe lacul Ontario, se auzeau sgomotele muschetelor şi canonadei de artilerie.
Pe înălţimile Qeenston Heights, amplasat pe coloană impresionantă, se află monumentul
dedicat generalului sir Isaac Brock, mort în asaltul unei fortificaţii americane, în timpul
ultimilor lupte crâncene dintre Canada şi Statele Unite, de-acum 150 de ani.
Oraşul Niagara Falls oferă o adevărată „miriadă” de locaţii posibile pentru
divertisment şi cazare. Cascada proprizisă, una dintre minunile lumii, poate fi admirată
de la înălţimea a numai puţin de trei turnuri, (dintre care unul cu sală de restaurant)
turnantă) sau de pe platforme prelungite până chiar sub cascadă. Aceasta poate fi , de
asemenea văzută dintr-un teleferic, sau de pe punţile curajoasei ambarcaţiuni Maid of
the Mist ( Fata Ceţii) care ajunge până la „piciorul” cascadei.
În Niagara falls se află trei muzee: Table Rock, Tunnel House şi Indian Village şi în plus, o
mulţime de alte atracţii.
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Întreaga periferie a Niagarei
este un veritabil paradis
pentru vizitatori. Magnificul
Niagara Parkway abundând
de verdeaţă şi aranjamente
decorative dedicate , permite
automobiliştilor să plece din
Fort
George
(reconstituit)
pentru a ajunge pe plajele
aurite ale lacului Érié. Drumul
trece pe străduţele istorice din
Niagara-on-the-lake (fondat în
1781), unde Festival Show
prezintă în stagiuni estivale
spectacole de teatru unanim
apreciate, continuând apoi
către atracţiile „tari” ale pistei
de curse de la Fort Érié.
Între Niagara Falls şi Toronto,
Qeen Elisabeth Way este o super-autostradă care trece prin inima acestei regiuni din
Ontario supranumită „ coşul cu fructe”. Este ţara viilor şi livezilor unde multe mii de
vizitatori sosesc an de an pentru spectacolul ebluisant al bulevardelor de arbori înfloriţi.
Alte mai multe mii revin în fiecare toamnă pentru a asista la sărbătoarea culesului viilor
care are loc la St. Catharines, unde regatele Henley se desfăşoară de asemenea în fiecare
an. Qeen Elisabeth Way îşi ia apoi „zborul” pe aripile unui pod care survolează o
porţiune a canalului Welland. Cele 8 ecluze ale canalului ridică şi urcă navele
aproximativ 326 picioare (cca.100m) între lacurile Ontario şi Érié. Cu o lungime de 27
mile (cca 43 Km), canalul Welland face parte dintre căile navigabile ale sistemului SaitLaurent.
În apropiere de Hamilton, automobilistul reia drumul pe Burlington Skyway,
autostradă suspendată de pe care se derulează, noaptea, în faţa ochilor săi, spectacolul
focurilor oţelăriilor
Hamilton
reflectate în apele portului.
Ziua , o panoramă impresionantă se descoperă de pe
cumea
muntelui
care
surplombează oraşul: Grădina
Botanică Regală ai cărei 1800
de acri (728 ha) se oferă
bucuriei de a fi descoperită şi
explorată.
Marţea, joia şi sâmbăta, zilele
de târg la Hamilton – cea mai
importantă piaţă în aer liber a
Canadei –
devin surse de
agrement atât pentru vizitatori
cât şi pentru cumpărători.
Primul reactor nuclear al
Canadei se află la Universitatea
Mac Master din Hamilton al
cărei campus modern este în
imediata apropiere a Galeriilor de Arte.
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La Hamilton, castelul Dundurn este unul dintre cele mai captivante locuri. A fost ridicat
de mai bine de un secol de către sir Alan Mc Nab, unul dintre primii miniştri ai provinciei
Canada. Castelul şi parcul, admirabil restaurate, sunt animate astăzi de un spectacol
sunet-lumină care reînvie sărbătorirea căsătoriei fiicei lui sir Alan cu vicontele Bury,
punct culminant al sezonului monden.
Câteva mile spre vest se află Brantford de unde a fost dat primul telefon din lume. În
cursul experienţei din oraşul său natal, Alexader Graham Bell a folosit gardul din fier al
unei ferme pentru a transmite primul apel telefonic. În ziua care a urmat acestui prim
experiment (găzduit de casa unui vecin), el a transmis la o distanţă de 7 mile (11 Km)
primul apel „interurban”.
Brantford găzduieşte între zidurile sale rezervaţia indiană a celor Şase Naţiuni, expresia
recunoştinţei regală pentru şeful indian Joseh Brant (Thayendenegea) şi oamenii lui,
rămaşi fideli coroanei britanice în timpul revoluţiei americane. Se află aici, de asemenea,
capela Mohawks (1785) a majestăţii sale, precum şi Chiefswood, rezidenţa poetei indiene
E. Pauline Johnson, de renume internaţional, purtător de cuvânt al poporului său.
Între Hamilton şi Toronto, automobiliştii au la dispoziţie mai multe variante. Cei grăbiţi
pot alege rapida autostradă Queen Elisabeth Way, în timp ce drumul 2 conduce la
aceaşi detinaţie pe marginile lacului Ontario. La jumătatea drumului se află micul orăşel
rezidenţial Oakville, care va fi pe placul amatorilor de arhitectură şi istorie.
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Spectacol

GAIȚELE
Sursa: MECANICII’61, Anul 7, # 8/61, august 2011

Scris de Mirel VANCA

Piesa „Gaiţele” de Alexandru Kiriţescu este, fără îndoială, una din comediile
strălucite ale dramaturgiei româneşti, comedie acidă care muşcă dureros din moravurile
societăţii româneşti interbelice.
Alexandru Kitiţescu (1888-1961) s-a născut la Piteşti, are studii juridice şi a scris
numeroase piese de teatru, „Gaiţele” fiind cea mai vestită dintre ele.
A scrie o cronică al unui spectacol cu această piesă, acum, după ce condeie mult
mai calificate au făcut-o deja, este la fel de riscant ca şi a pune-o în scenă, în zilele
noastre, după ce a cunoscut, în decursul anilor, montări memorabile sau un film nu mai
prejos decât ele. Ei bine, eu îmi asum riscul unei cronici,fără să-mi fac iluzii că o să rup
gura târgului cu ea, iar Teatrul Odeon şi-a asumat riscul unei montări recente, sperând
într-un succes.
După cum bănuiesc că ştiţi, acţiunea se petrece, în anul 1930, într-un conac
boieresc din Oltenia, în familia văduvei Aneta Duduleanu. Din familia ei fac parte băieţii
Georges şi Ianache (căsătorit cu Colette) fiica Margareta, ginerele Mircea, la care se
adaugă surorile Lena şi Zoia. La această menajerie, căci cam de aşa ceva e vorba, se
adaugă nemţoaica Fräulein (guvernantă, menajeră, jandarm) şi Wanda, o vampă care
ronţăie bărbaţi şi care, abia întoarsă de la Paris, a pus ochii pe Mircea. Aneta, Lena şi
Zoia, alias gaiţele, sunt femei în vârstă, sunt nedespărţite şi în lipsă de ocupaţii mai
serioase, joacă cărţi, se tachinează una pe alta, bârfesc, se uită după cortegii mortuare
etc. Georges şi Ianach ( ultimul cu studii la Paris, unde s-a dus bou şi s-a întors măgar)
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îşi administrează moşiile, aspiră fiecare la şefia familiei Duduleanu, îşi dau cu
presupusul în diferite chestiuni şi mor de grija surorii lor, care suportă cu greu sarcina
şi pe care o imploră să o lepede ca să nu moară. Ea moare în cele din urmă, dar nu
datorită sarcinii, ci a unei supra doze de laudanum, când află că soţul ei o înşeală cu
Wanda. Parastasul la 40 de zile de la moartea Margaretei, este prilejul în care , mai mult
decât în alte ocazii, fiecare din personaje îşi dau arama pe faţă, apărându-ne în toată
goliciunea lor interioară, ceea ce provocă râsul-plânsul spectatorilor.
Şi acum, câteva cuvinte despre montarea de la Odeon, cu Dorina Lazăr în rolul
Anetei Duduleanu, Ionel Mihăilescu în rolul Lenei (!!), Constantin Cojocaru în rolul Zoiei
(!), Petre Nicolae în rolul lui Georges, Pavel Bartoş în rolul lui Ianache, Carmen Tănase în
rolul Colettei, Elvira Deatcu în rolul Margaretei, Ana Maria Moldovan în rolul Wandei,
Virginia Rogin în rolul Fräulein şi Marius Stănescu în rolul lui Mircea. Ea nu rezistă la o
comparaţie cu cele de la Teatrul Naţional din Bucureşti din anii 1961 şi 1977 ( cu
Silvia Dumitrecu Timică, Nineta Gusti, Stela Popescu, Colea Răutu, Alexandru Giugaru,
Dem Rădulescu, prima şi Draga Olteanu Matei, Gheorghe Dinică, Marin Moraru, Ileana
Stana Ionescu, Adela Mărculescu, Coca Andronescu, Florin Piersic, a doua) sau cu cea
de la teatrul TV din 1993 (cu Draga Olteanu Matei, Leopoldina Bălănuţă, Margareta
Pogonat, Olga Tudorache, Mitică Popescu, Dem. Rădulescu), Ce distribuţii! Ce
interpretări! Nu rezistă în primul rând pentru că regizorul spectacolului, Alexandru
Dabija, a avut proasta inspiraţie să distribuie în rolurile Lenei şi Zoei, pe cei doi actori.
De ce era nevoie de travesti, când teatrul Odeon are o mulţime de actriţe talentate?
Pentru a crea nişte personaje neverosimile, de un comic burlesc? Ionel Mihăilescu este
tot atât de potrivit în acest rol pe cât de potrivit aş fi eu în rolul Ofeliei, iar Constantin
Cojocaru, ar fi putut fi acceptabil în rol dacă ar fi fost puţin mai sobru şi dacă nu s-ar fi
maimuţărit tot timpul. Virginia Rogin şi Ana Maria Moldovan sunt o Fräulein, respectiv
o Wanda, neconvingătoare. La fel de neconvingător a fost şi Marius Stănescu, în rolul
său. Elvira Deatcu a fost, uneori, pe lângă rol. Dorina Lazăr, Carmen Tănase şi Petre
Nicolae au fost foarte buni, iar Pavel Bartoş bun.
Decorul spectacolului, semnat de Vittorio Holtier, este neinspirat, ca să nu spun de
prost gust: un mobilier sumar şi nişte covoare olteneşti atârnate de tavanul scenei.
O curiozitate a spectacolului, că face parte din el, este caietul program. Cel mai
original pe care l-am văzut până acum! Dacă vă închipuiţi că o să citiţi reflecţii ale
regizorului şi ale actorilor pe marginea spectacolului şi a personajelor sale, vă înşelaţi.
Iată ce conţine el: pe o jumătate de pagină, un pasaj scurt din „Istoria teatrului
românesc” referitor la epoca în care se petrece acţiunea piesei; pe două pagini, o fişă
biografică a autorului; pe o treime de pagină, o caracterizare, în patru fraze a piesei,
aparţinând lui Ion Vartic; două pagini de dicţionar medical cu termeni de psihiatrie;
două pagini cu „Mijloace de protecţie magică şi psihică în medicina populară
românească”; o pagină cu „Vise prevestitoare de moarte”; trei pagini cu „Tălmăcirea
viselor”; două pagini despre „gaiţă”; o pagina jumătate cu „Semne prevestitoare de
moarte”; cinci pagini cu bocete din diferite zone ale ţării. Realizatoarele acestui instructiv
program sunt Diana Doni şi Alina Moldovan. Ce părere aveţi? Pare mai degrabă un
manual de vrăjitorie..
Per ansamblu, spectacolul este mediocru. Cu toate astea, el rezistă în repertoriul
Odeonului de zece ani şi, la sfârşitul fiecărei reprezentaţii, publicul aplaudă în picioare,
iar cronicile pe care le-am citit sunt laudative. La noi ca la nimeni!
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Carte
MIHAI NICOLAE DUCEA

FIORDURILR DIN NORD-ESTUL PACIFICULUI
Sursa:MECANICII’61, Anul 7, # 8/61, august 2011

Scris de Corina FIRUŢĂ

Acum vreo două săptămâni am primit un mail foarte ciudat, adresat mie, Corina
Firuţă. Autorul mailului îmi spunea că m-a găsit neschimbată la ultima înâlnire între
colegi şi-mi trimite cartea despre care mi-a vorbit.
Mailul era, de fapt, adresat Simonei şi mai târziu, nu-şi putea explica de ce a scris
Corina Firuţă (şi i s-a părut fantastic că a şi nimerit la o Corina Firuţă) în loc de Simona
Firuţă (numele de elevă al Simonei), decât poate, că atunci când compunea mailul, fiind
în Sibiu, mama lui îl bătea la cap despre o vecină, Corina.
Până să clarificăm încurcătura, eu i-am răspuns că nu-mi amintesc de vreun
coleg Mihai Ducea, însă cartea lui îmi place foarte mult şi dacă aş avea bani, aş tipări-o
imediat. După ce lucrurile s-au lămurit, d-l geolog (Simona a terminat Geologia) şi
fotograf pasionat, profesor universitar în Tucson, Arizona, SUA, ne-a făcut o vizită la
editură şi am semnat un contract prin care, noi tipărim cartea scrisă şi finanţată de
autor, urmând să-i înapoiem banii şi dreptul de autor pe măsura vânzării cărţii. Aceasta
este un album cu fotografii minunate făcute de el în timp ce lucra ca geolog la nişte
proiecte deosebite, în locuri cu totul neobişnuite.
Noi sperăm că albumul se va vinde, ca să putem să mai tipărim şi celelalte cărţi
pregătite, din care am văzut nişte fotografii uluitoare făcute în timpul erupţiei unui
vulcan în Hawaii, de care autorul era foarte aproape.
Actualul album, în discuţie, se referă la fiordurile de pe ţărmurile Alascăi şi
Columbiei Britanice. Cartea este împărţită pe capitole şi prezintă fotografii minunate,
însoţite de puţine cuvinte. (Textul este scris în engleză şi-mi revine sarcina să-l traduc în
română, dar va fi foarte uşor de tradus pentru că este destul de poetic şi fără detalii de
specialitate.)
Peisaje generale ale fiordurilor, roci în secţiune, cascade „care se găsesc
pretutindeni”, artă nativă – a unor triburi de indieni care nu se lasă fotografiaţi, ocean
liniştit cu ţărmuri nesfârşite sau valuri în furtună, nori care învăluie totul sau se jocă
nestingheriţi pe cer, gheţari care stălucesc albăstrui şi care „se lasă surmontaţi”, vulturi
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supraveghind de sus, leii de mare „în concert”, balene bătând apa cu cozile lor imense,
flori „zâmbind pentru tine, în iulie”, vapoare şi vaporaşe fără de care nu poate fi
concepută viaţa, acolo. Toate imaginile sunt impresionante, vii şi pline de emoţie, de
culoare. Am deschis deja comanda în tipografie, aşa că o să ne putem bucura în curând
de carte; până atunci, vă prezint şi vouă, câteva imagini, anexate.

