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Marţi...
Sursa: MECANICII’61, anul 14, # 141, aprilie 2018 EE

Radu GRUIA

……27 martie 2018, în continuare, deocamdată, la Macedonia…. Ce-i drept,
am avut de suportat evenimentul anotimpului : VREMEA vremurilor din
totdeauna, capricioasă, imprevizibilă şi… neplăcută : o săptămână de frig şi
zăpadă, pe drumuri şi pe maşini (!!?), în oraş, la sfârşitul lui martie !
Dar martie..este martie ; 3 marţieni - 3 aniversări : Rodica, Nae şi Gulie ! Aşa că
nu era de glumă cu prezenţa ! Însă, după cum sunt sigur că ştiţi, există,
tradiţional, cel puţin 2 feluri de socoteli (gîndiri) : una “de-acasă” (adică anterior
acţiunii) şi alta “din târg” ( adică posterior aceleiaşi ) Ei bine, înteligenţa populară
exclude net probabilitatea existenţei vreunei congruenţe între cele două! Exact
aşa s-a petrecut şi în marţea noastră : în locul unui flux , am asistat la…un
reflux al prezenţei, astfel încât am consemnt un record negativ – poate chiar
absolut : în loc de 20-22 de participanţi, (nr. mediu-obişnuit) ne-am strâns
abia….13 !) Să sperăm că acest record nu va fi doborât în anul curent !
Exceptând fenomenul descris mai sus, întâlnirea s-a desfăşurat destins, cu
veselie şi dans, atmosferă care s-a instalat firesc datorită orchestrei şi
solvabilităţii în stare lichidă a celor trei sărbătoriţi !

La data apariţiei nu se semnalează evenimete deosebite ;apele sunt calme!
Iniţiativa părăsirii „bârlogului”macedonean în favoarea locaţiei giurgiuvene pare
că s-a bucurat de asentimentul unei majorităţi oportune : 24 de persoane!
Personal, mi-am luat măsurile necesare: am aflat (de la Moşu’) locaţia
aproximativă, am căutat-o şi identificat pe Google Mappy, iar apoi am confirmat,
numele localului – Restaurantul Stejarul - la Adelina Bone ! (evident că treaba
asta am făcut-o ca să pot „nimeri” , cu maşina, locaţia respectivă!) Unde va avea
loc întâlnirea noastră din ultima marţi a lunii...aprilie ! Sâc !
O rumoare, care ar putea fi de sorginte oarecum meteo : în perioada
următoare prognoza consemnează apariţia unor rafale de faliment financiar al
asociaţiei noastre. Dar totul este confuz şi....mai ales neconfirmat !
În ceace mă priveşte, dacă se confirmă, voi continua – ce-i drept – nu în ritmul de
până acum, să fac revista cu publicarea exclusiv on-line (datorită costurilor),
astfel încît, măcar o parte din colegi să poată continua să o vadă şi s-o citească.
Bineînţeles că, dacă falimentul se va instala, voi anunţa în timp util faptul
respectiv. Am însă rugămintea, adresată colegilor autori ai materialelor, să
continue, dacă sunt de acord, astfel încât eu să pot , la rândul meu, să realizez
apariţiile periodice cu frecvenţă mai mică sau curentă.
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Au fost prezenţi (vezi cronica foto) :

Sile ALEŞINCU, Gigi DUMITRESCU, Mihaela TIHAN şi (Nae ENESCU,Gabi şi
Vali GHEORGHE , Ileana şi Radu GRUIA, Nina OLARU, Rodica NICOLESCU,
Dan ŞTEFĂNESCU , Ani şi Mirel VANCA

Click pt. Cuprins
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Sile ALEŞINCU

Gigi DUMITRESCU

)
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Mihaela TIHAN şi Nae ENESCU

Gabi şi Vali GHEORGHE

6

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

Ileana GRUIA

Dan ŞTEFĂNESCU

Radu GRUIA
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Nina OLARU şi Rodica NICOLESCU
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Ani şi Mirel VANCA
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André Derain - la décennie
radicale et Peintures
des lointains
Sursa : MECANICII’61, Anul 14, # 141, aprilie 2018 EE

Nicu SURUCEANU

Centre Pompidou prezintă
din creaţia lui André Derain doar
rezultatele
activităţii
sale
în
deceniul 1904 - 14, după ce a
jucat un rol important în apariţia
şi dezvoltarea a două curente
importante în artă, fauvismul şi
cubismul.
Angajat
în
discuţii
şi
competiţii cu Vlaminck, Braque,
Matisse şi Picasso, trece de la
ceramică la xilografie, apoi la
pictură, lăsând o importantă
operă. Din aceasta, expoziţia a selectat 70 de picturi, sculpturi, gravuri, desene,
carnete cu schiţe şi ceramică.
M-am limitat doar la pictură.

Mme Derain

Vedere din Cagnes

Sâmbătă

Cele două surori

Cadaquès
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După masă de vară, podul de la Chatou

Podul Westminster

Peisaj în apropiere de Cassis

Mme Lucie Kahnweiler

Sena la Le Pecq

Bal la Suresnes

Henri Matisse
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Derain a pictat tabloul Bal la Suresnes în 1903, când îşi satisfăcea încă
serviciul militar, pentru care îi împărtăşea amicului său Vlaminck toată sila.

Baigneuses

Trei personaje aşezate în iarbă

Pod peste Riou

Peisaj la Estaque

Peisaj din Collioure

Peisaj din Cassis
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Uscarea velelor

Portul din Collioure

Bărci în portul din Collioure

Dansul

Musée du quai Branly –
Jacques Chirac, este creaţia
unui preşedinte care a ţinut
morţiş să rămână ceva şi de pe
urma lui, ceea ce a dus însă la
dezorganizarea unor muzee
existente. Nu intru în detalii,
pe Wikipedia sunt suficiente
date care să-i satisfacă pe toţi
curioşii.
Expoziţia, organizată de un departament rămas din
fostul muzeu al artelor din Oceania şi Africa, fost muzeu al
coloniilor, prezintă operele artiştilor din fostele colonii sau ale celor din metropolă
în căutare de noi subiecte, de o altă lumină, de alte manière sau materiale de
lucru, de altă viaţă şi din care, unii au rămas perioade mai lungi sau mai scurte,
iar alţii, definitiv.
Traducerea cea mai exactă ar fi "reprezentarea în tablouri a celor din locurile
îndepărtate", traducerea mot-à-mot putând avea două sensuri.
Cum majoritatea lor au fost pictate în perioada 1830 – 1930 si expuse la
Expoziţia colonială din 1931, ele redau scara socială existentă în colonii.
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André Suréda
Sărbătoare arabă în Tlemcen

Etienne Dinet

Marie Claire Tonoir

Lucien Levy-Dhurmer

Omul cu pălăria mare

Femeie din Biskra

Marocanul sau Fanaticul

Jean Baptiste Ange Tissier
Odalisca şi sclava ei

Emile Bernard
Portret de negresă

Fernand Lantoine
Duco Sangharé Peule
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Willy Worms
Colina regală Ambohimanga

Louis Raoelina
Portret de burghez malgaş

Henry Thaddeus
Savorgnan de Brazza
în ţinută de brusă

Lucien Lièvre
Baia din Along
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Sebastien Charles Giraud
Pacificarea insulei Tahiti în 1846

Jean Baldoui
Flamboyant în Martinica

Charles Théodore Frère

Prosper Marilhat

Popasul caravanei

Moschee în Egiptul de Jos

Jeanne Thil
Africa Ecuatorială Franceză

Jean Dunand
Tigru la pândă
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Charles Dominique Fouqueray
Pelerini la Djeddah
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Premiul Rodica Bărănescu
a fost acordat pentru a șasea oară
Sursa : MECANICII’61, Anul 14, # 141, aprilie 2018 EE

Radu MIHALCEA

Ca în toți anii, în aprilie are loc congresul anual al Societății Inginerilor de
Automobile (SAE) – prof. dr. ing. Rodica Bărănescu a fost președinta acestei
societăți mondiale în anul 2000 - și ca în toți anii noi participăm cu bucurie și
plăcere iar Rodica își îndeplinește datoria: aceea de a înmâna premiul care-i
poartă numele unor femei inginere propuse de un comitet special organizat.
Laureatele premiului au performat în mod deosebit in industria de automobile, în
industria de camioane și în industria aviatică. Premiatele de anul acesta au fost
(de la stânga la dreapta) Rhoda Walthall (UTC Aerospace Systems Inc. , Michele
Kaiser (John Deere Inc.) și Leslie Kilgore (Thomas Buses Inc.).
Premiul consta dintro diploma și dintro – foarte frumoasă - statuetă de porțelan
care reprezintă vulturul cu cap alb, întâlnit pe toate documentele oficiale
americane. Fiind sigurul premiu SAE acordat exclusiv femeilor inginer premiul a
devenit între timp foarte prețuit. Rodica a trait un moment emoționant când una
dintre laureate a recunoscut-o în mulțimea prezentă la congress, a venit la ea și ia declarat plină de emoție: “Țelul meu în viață este să ajung ca dvs., președintă a
SAE!” Dacă va reuși să-și atingă țelul…asta este o altă problemă, dar țelul
instituirii premiului – acela de a stimula și evidenția contribuția femeilor la
devoltarea a trei sectoare industriale de mare importanță economică - a fost atins.
O altă laureată a premiului Rodica Bărănescu – prof. dr. ing. Corina Sandu de la
Universitatea Virginia Tech - a primit titlul de fellow al SAE. În urma activității ei
de ani de zile ca profesor în specialitatea vehicole rutiere și în comitetele de
redacție ale publicațiilor SAE, prof. Sandu - și încă alți 16 membrii SAE - au
primit distincția care se acordă pentru creativitate inginerească de vârf în
conducere (leadership), în dezvoltarea produselor sau în realizări științifice care
au contribuit la avansuri substanțiale în ingineria mobilității. Titlul este
considerat drept o distincție profesională excepțională. Prof. Corina Sandu este –
ca și prof. Rodica Bărănescu – absolventă a Facultății de Mecanică a Universității
Politehnica din București.
Un alt absolvent al acesteia – dr. ing. Mircea Dragu – a fost ales Președinte 2018
al SAE și a prezidat întreaga activitate a Congresului. Mircea Dragu este în
prezent Chief Quality Officer al întreprinderii Velodyne Lidar Inc., cea care
dezvoltă sisteme de conducere automată a automobilelor. Împreună cu prof. dr.
ing. Dinu Taraza – de la universitatea Wayne din Detroit, fost profesor la catedra
de Motoare a Universității Politehnica - și cu autorul articolului, și el un absolvent
al Universității Politehnica, absolvenții Facultății de Mecanică a UIP București au
constituit o puternică reprezentanță la Congresul SAE 2018.
Caracterul deosebit a Congresului SAE este dat de concentrarea acesteia pe
evidențierea performanțelor inginerești actuale. Acestea au fost prezentate in
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cadrul a 5 sesiuni tehnice care au însumat 134 de teme și 4500 de participanți.
La expoziția care are loc odată cu congresul au participat 193 de întreprinderi.
Personalități de seama din industria de automobile – cum este celebrul Bob Lutz,
fost director tehnic la General Motors, la Ford și la alte întreprinderi de prim rang,
Larry T. Nitz, actualul director executiv la General Motors, sau Gregory Saunders,
director pentru standardizarea mijloacelor autopropulsate în cadrul Department
of Defense (Ministerul Apărării al USA) – marchează nivelul excepțional al acestui
congres. Standardele Department of Defense (denumite MIL) se aplică în lumea
întreagă, atât în industria militară cât și în cea civilă.
În seara de miercuri din săptămâna congresului se organizează tradițional o cină
comemorativă la care sunt invitați foștii președinți ai SAE. Anul acesta au
participat numai 9 președinți dar și alți 10 președinți – din totalul de 113 care au
condus SAE începând cu 1905 - au trimis câte un material scris care au fost
toate publicate in 2018 Past Presidents’ News Letter. Cu totul remarcabile au fost
mesajele trimise de Franklin Walter, președintele SAE din 1986 - acum în vârstă
de 96 de ani – care și-a propus să mai skieze până la 100 de ani (!!), Richard
Greaves, (66 de ani) care și-a găsit aleasa inimii sale și s-a căsătorit anul trecut
sau Donald Hillebrand (60 de ani), director general al Argonne National
Laboratory din Chicago, tată a cinci copii, bunic a doi nepoți și…câștigătorul unui
“pariu” cu Președintele USA, Donald Trump: cu toate că acesta din urma a decis
să reducă fondurile destinate
cercetării
cu
17%,
Argonne
National Laboratory a primit o
finanțare sporită cu 10% pentru
2018/19
datorită
rezultatelor
excepționale realizate în anii
precedenți și datorită programului
excepțional de cercetări propus
pentru anii ce vin. Emoțiile legate
de
această
întâlnire
sunt
accentuate
de
conștiința
realizărilor trecute: de exemplu,
formidabilul
inginer
Donald
Ableson – acum în vârstă de 76 de
ani, președinte al SAE în 1999 – a
creeat în anii ‘80 automobilul
Corvette (General Motors), pe
atunci cel mai bun automobil de
Laureatele premiului Rodica Bărănescu 2018: Rhoda curse din lume!
Walthall (UTC Aerospace Systems Inc., Michele
Kaiser (John Deere Inc.) și Leslie Kilgore (Thomas
Buses Inc.).

Această accentuare a excepționalului creează o atmosferă
deosebit de creativă – pe de o parte
- și de prietenoasă, pe de altă
parte. Recunoașterea tacită și reciprocă a meritelor fiecăruia întro atmosferă plină
de respect reciproc contribuie la adâncirea relațiilor de prietenie a acestor
personalități ale industriei americane și mondiale.
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Prof. dr. dr.h.c. Rodica Bărănescu şi soţul
dânsei, prof. dr. dr. dr.h.c. Radu Mihalcea

Dr. Mircea Gradu, Preşedinte în exerciţiu al
SAE, felicitând-o pe Profesor Dr. Ing. Corina
Sandu de la Virginia Tech University,pentru
primirea titlului ”fellow” al SAE..
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Prof.Dr.Ing. Dinu Taraza's biography : his primary
skills and interest are in the field of Internal
Combustion Engines, especially in engine dynamics
& tribology, engine simulation and turbocharging.
Research experience includes dynamic simulation of
friction in engine bearings and valve trains, engine
diagnosis based on analysis of the measured
crankshaft speed and simulation of transient
operation of turbocharged diesel engines.
Education
Ph.D. Mechanical Engineering, Polytechnic
Institute of Bucharest, Romania

Statueta acordată odată cu Premiul
Rodica Bărărănescu

Nr. Autorul este de părere că decernarea acestui premiu reprezintă o recunoaşere
implicită a valorii şi calităţii procesului de învăţământ din Institutul Politehnic din
Bucureşti, România, în deceniul 1970 – 1980.
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Roman foileton

Nu te lăsa !
Episodul 2
Sursa : MECANICII’61, Anul 14, # 141, aprilie 2018 EE

Nu te lăsa!

Mirel VANCA

VANCA
De două săptămâni, Cornel Straja Mirel
respira
aerul Capitalei şi se familiariza cu
statutul de angajat al marii uzine bucureştene, deşi i-ar fi convenit mai mult să
se amestece, în parcuri, cu pensionarii care stăteau pe bănci şi se încălzeau la
soare, cu liceenii guralivi care chiuleau de la cursuri şi cu studenţii care erau
încă în vacanţă sau, cu alte cuvinte, să se bucure de căldura plăcută a zilelor de
toamnă şi de culorile ei.
Nu şi-a închipuit că uzina este atât de mare! Nici că lucrează atât de mulţi
oameni acolo! Câteva mii! Era impresionant să-i vezi în fiecare dimineaţă, în
număr foarte mare, bărbaţi şi femei, tineri şi bătrâni, venind pe jos din
apropierea uzinei sau revărsându-se din tramvaie, grăbiţi să ajungă la lucru,
apoi, la sfârşitul schimburilor năvălind spre poartă şi mai grăbiţi, ca să ajungă
cât mai repede acasă. Uzina era a doua casă pentru toţi cei antrenaţi de fluxul şi
refluxul uman, provocate nu de lună, ci de nevoia oamenilor de a-şi câştiga
existenţa. Îşi petreceau în halele ei aproape jumătate din zi şi trei sferturi din
viaţă! Era foarte important ca toţi salariaţii să se simtă bine acolo, adică să facă
lucruri plăcute şi interesante, care să le dea satisfacţie. Dar, după figurile pe care
le afişau, atât la venire cât şi la plecare, era clar că pentru foarte mulţi dintre ei
nu putea fi vorba de aşa ceva. „Cum va fi pentru mine?” s-a întrebat Cornel,
înainte de a şti unde va lucra şi ce va trebui să facă.
Prima săptămână de la sosirea sa în uzină a fost pentru toţi cei ce s-au angajat
odată cu el – absolvenţi de şcoli profesionale, şcoli medii şi institute de
învăţământ superoir - una menită să-i agaseze şi descurajeze. Au început cu
vizita medicală la o policlinică din cartier şi au sfârşit cu instructajul de protecţia
muncii. Au alergat de le-a ieşit sufletul! Au defilat prin o mulţime de birouri, au
venit în contact cu câţiva oameni încuiaţi, au completat şi re-completat mai multe
formulare. Cei de la cadre, mai ales, nu erau mulţumiţi cu detaliile pe care le
dădeau privitoare la origina lor socială. Cornel a avut serioase probleme cu ei şi
s-a străduit din răsputeri să nu divulge ceea ce i-ar fi putut crea probleme.
Noaptea avea coşmaruri. Ultima dată a visat că se chinuia să răspundă la
întrebări şi că nu reuşea s-o facă pe placul funcţionarilor, care erau, de fapt,
nişte căpcăuni urâţi şi proşti. S-a certat atât de tare cu unul, încât acesta i-a
spus că nu-l mai angajează şi a chemat nişte gorile care l-au luat pe sus ca să-l
dea afară. S-a trezit pe când se zbătea în mâinile lor.
În final, când ajunsese la capătul răbdării, a semnat un contract, care s-ar putea
numi „de vânzare-cumpărare”, şi a primit un număr de marcă şi o legitimaţie.
Bietul Cornel! Şi-a vândut priceperea şi timpul pentru un salariu de nimica toată:
doar 615 lei pe lună! A fost repartizat la Serviciul Tehnolog Şef. Nu i-a convenit.
Ar fi dorit să lucreze într-o secţie de producţie, să se mişte nestingherit, să facă
ceva concret, variat şi plăcut, astfel încât timpul să treacă repede. Perspectiva să
devină un birocrat, înţepenit timp de opt ore pe un scaun, i se părea una de
rahat. Se şi vedea învârtind şi mâzgălind toată ziua hârtii, căscând foarte des de
plictiseală şi cu ochii pe ceas, enervat că timpul trece prea încet. A protestat, dar
degeaba.
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- Avem dispoziţie ca pe absolvenţii cu medii mari să-i repartizăm la serviciile
tehnice, i-a spus funcţionarul de la Serviciul Personal.
- Normal ar fi ca cei cu medii mari să avem dreptul să alegem, i-a replicat el.
- Normal e să respectăm ordinile primite, a încheiat discuţia funcţionarul.
Cornel a tras o înjurătură, fără să-l audă nimeni, la adresa celor care dau astfel
de ordine, şi s-a dus să caute serviciul la care a fost repartizat. Acesta era
situat în pavilionul administrativ al uzinei, un paralelipiped cu două etaje, cu
pereţii placaţi cu cărămidă roşie, situat în curtea de la intrare, într-un părculeţ,
separat de halele de producţie şi departe de zgomotul acestora.
Serviciul avea în componenţă două birouri: tehnologic şi normare. Primul ocupa
partea din spre stradă a parterului clădirii, iar cel de al doilea, în partea dinspre
curte a lui. Ca să ajungă să dea ochii cu şeful serviciului, Cornel a străbătut o
încăpere lungă, împărţită în mai multe spaţii mici prin glasvanduri, încât
semăna cu un vagon de cale ferată pentru pasageri, cu mai multe compartimente.
Lipsea doar controlorul şi etichetele de la ferestre cu atenţionarea „Periculosso
sporgessi!”, ca imaginea să poată fi validată ca atare.
Şeful serviciului, un neamţ în vârstă, chel şi încovoiat, protocolar şi rece, care
vorbea stricat româneşte, după ce l-a măsurat cu privirea din cap până-n
picioare, privindu-l peste ochelari, s-a uitat pe repartiţia primită de la cadre,
după care i-a spus, „brusc şi dintr-o dată”, că este repartizat la biroul normare.
Asta l-a indispus teribil pe Cornel! Era mai rău decât se aştepta. Realiza că nu se
va ocupa nici cel puţin cu proiectarea de tehnologii, ci va fi obligat, toată ziua,
să facă tot felul de calcule aritmetice anoste. Ar fi vrut să protesteze şi de data
aceasta, dar figura de inchizitor a şefului serviciului l-a descurajat. Bănuia că ar
fi făcut-o degeaba, aşa că s-a lăsat păgubaş, dar îi venea să plângă de ciudă.
Neamţul, aşa a aflat mai târziu că era poreclit şeful serviciului, l-a chemat în
biroul lui pe şeful normatorilor şi i l-a dat în primire pe Cornel. Cel chemat era
un bărbat între două vârste, român get beget, înalt, bine făcut, fără ochelari şi
mai prietenos decât cel care-l chemase.
Teodorescu, acesta era numele
bărbatului, l-a luat cu el şi l-a dus în biroul său, lipit de cel al Neamţului. După
ce l-a invitat să ia loc şi s-a aşezat şi el şi i-a prezentat în câteva cuvinte uzina, ia spus ce învârt ei acolo şi cum sunt organizaţi şi ce ar urma el să facă. La
sfârşit, văzând figura plouată a noului său subaltern, l-a întrebat:
- Ce ai? Ce nu-ţi convine?
Cornel şi-a luat inima în dinţi şi i-a spus-o de-a dreptul:
- Nu-mi place normarea. Dacă tot am fost repartizat la acest serviciu, aş prefera
să lucrez la celalalt birou, să întocmesc tehnologii şi să mă ocup de motoare.
- Acolo se elaborează tehnologii pentru produsele de serie. Se întocmesc aşa zisele
„Planuri de operaţii”, ceea ce înseamnă să elaborezi tehnologia de fabricaţie a
unei piese şi s-o desenezi în toate fazele de producţie. Ca să ajungi acolo trebuie
să-ţi faci ucenicia aici. Elaborăm şi noi procese tehnologice, pentru produsele
unicat. Avem şi un compartiment de motoare. O să te repartizez acolo. O să ai
destul de des prilejul să te freci de ele, dacă îţi plac atât de mult.
Decizia aceasta l-a făcut pe Cornel să-şi mai revină. Încă din şcoală, dorea să
ajungă cândva să monteze şi să probeze motoare. Pentru el, a monta şi apoi a
porni pentru prima dată un motor, era ca şi cum ai face şi i-ai da apoi viaţă
unui obiect neînsufleţit. „Ori asta era un lucru extraordinar!. Doar Dumnezeu a
mai fost în stare de aşa ceva, când l-a creat pe om” era de părere el. Chiar dacă
n-o să facă, deocamdată, ceea ce visa el , o să ajungă, oricum, în preajma lor şi
asta l-a consolat cât de cât. A fost de acord cu propunerea care i s-a făcut,
convins că ceva mai bun nu putea obţine.
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Compartimentul de motoare era instalat la intrarea în „vagon”. Era compus din
şase bărbaţi, cinci dintre ei fiind în vârstă, fiecare putându-i fi tată sau chiar
bunic. „Vai de capul meu! Am nimerit în secţia de geriatrie a serviciului!”, s-a
speriat Cornel. Al şaselea era ceva mai tânăr şi mai apropiat de vârsta lui. „Ăsta o
fi cel care are grijă de ei şi-i duce de mână la WC”, şi-a mai zis el.
Sperietura i-a trecut în câteva zile. S-a convins că moşnegii erau vioi, se ţineau
bine pe picioarele lor, mergeau singuri la toaletă, erau tehnologi-normatori, ştiau
meserie şi, mai ales, aveau nişte minţi brici.
Şeful lor era unul la care toată lumea i se adresa cu apelativul Papa. I-a plăcut de
el! Transpira bonomie prin toţi porii. Era micuţ, grăsuţ, cărunt şi se purta cu
mustaţă. L-a primit cordial, l-a întrebat o mulţime de lucruri, vroind să afle cât
mai multe despre el şi familia lui, după care l-a supus unei probe practice, ca să
vadă şi ce ştie. Lui Cornel nu i-a fost greu să ducă la bun sfârşit proba şi nici nu
i-a luat foarte mult timp s-o facă.
După ce i-a examinat atent lucrarea, mai corectând-o pe ici colo, Papa a
exclamat:
- Bravo! Nu mă aşteptam s-o faci atât de repede şi bine. Înseamnă că aţi făcut
şcoală serioasă acolo, la Cluj. Dacă o să te ţii de treabă, o să scoatem din tine un
tehnolog „a-ntâia”, ca să mă exprim în limbajul nepoţilor mei.
În aceiaşi zi, lui Cornel i s-a repartizat un birou şi a făcut cunoştinţă cu ceilalţi
patru „moşnegi” şi cu „supraveghetorul” lor. A aflat cum îi cheamă şi şi-a făcut o
primă imagine despre ei. Numele lor de familie era: Lazăr, Constantin, Ilie, Fulga,
Caragea. Cu excepţia lui Fulga, care l-a primit destul de rece – nu şi-a explicat,
de ce?! - toţi ceilalţi au avut faţă de el o atitudine prietenoasă.
Iată cum arătau ei: Lazăr nu era nici gras nici slab, avea o statură impunătoare,
părul des şi cărunt, pieptănat peste cap, şi o voce baritonală. Constantin avea
părul rar, dinţi galbeni, ten cenuşiu şi era slab. Ilie era rotofei, tuns scurt şi avea
o privire jucăuşe. Fulga nu era chiar moş, cum i-a părut l-a început, avea cel
mult 45 de ani, era slab, avea chelie, un nas ascuţit şi vorbea piţigăiat. Caragea,
„supravehetorul”, era un tip de statură potrivită, subţirel, brunet, cu părul creţ
şi ochi albaştri.
L-a indispus faptul că cel lângă care s-a nimerit să fie biroul lui, Constantin,
fuma, şi cu toate că o fereastră era deschisă, fumul de ţigară era prezent şi-l
deranja. A tuşit chiar, ostentativ, de câtva ori. Sesizând asta, Caragea, care,
după cum v-aţi dat seama, purta numele unui fost domnitor valah de origine
greacă, a ţinut să-l „încurajeze”:
- Te supără fumul de ţigară? Fii liniştit! La iarnă va fi mult mai rău, dacă nea
Costică nu va renunţa până atunci la fumat sau dacă cancerul acela care le dă
târcoale la toţi fumătorii va întârzia să-l răpună.
Pe Cornel l-a uimit atât cinismul tânărului, dar şi lipsa de reacţie a lui „nea
Costică”. „Probabil nu-i prima oară când îl tachinează pe tema asta, iar, drept
urmare, colegul lui nici nu-l mai bagă în seamă” şi-a zis el.
Caragea a fost şi cel însărcinat de Papa să se ocupe, într-o primă fază, de Cornel,
asta, probabil, pentru că era mai apropiat ca vârstă de el sau poate mai nimerit
s-o facă, din alte considerente. Caragea era un flăcău tomnatic, bucureştean din
Obor, tehnician ca şi el, absolvent al unei şcoli de arte şi meserii. Nici vorbă să fie
os domnesc! Lucra în uzină din 1946, de la terminarea şcolii, la început ca
strungar, apoi ca normator şi, în cele din urmă, ca tehnolog-normator. Era
simpatic, mucalit, gata oricând s-o treacă pe glumă. A remarcat, încă de la
început, că nu era în raporturi bune cu Fulga. El a fost cel care l-a plimbat, timp
de o săptămână, prin toate secţiile uzinei, explicându-i ce se face în fiecare, cu ce
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este utilată şi prezentându-i câţiva ingineri, maiştri şi muncitori. I-a lăsat
impresia că cunoaşte pe toată lumea! I-a vorbit şi despre istoria uzinei, despre
Neamţul, despre Teodorescu, Papa şi despre alţii.
Uzina a început a fi construită în anul 1921, de un inginer român de origine
macedoneană, care, în 1948, a fugit din ţară şi drept urmare a fost declarat
criminal de război, deoarece colaborase cu nemţii, şi condamnat la moarte în
contumacie. De atunci era periculos să-i mai spui pe nume. Cine îndrăznea s-o
facă era imediat „pus pe făraş”, l-a asigurat Caragea pe Cornel. I se zicea, mai
mult în şoaptă decât cu voce tare, Patronul. Uzina a fost construită pentru a
fabrica locomotive cu abur. Prima a ieşit pe porţile uzinei în 1928. Până în 1949,
când a încetat fabricaţia lor, au mai ieşit 519 bucăţi. În afară de locomotive cu
abur, de-a lungul anilor s-au mai fabricat motoare Diesel, locomotive Diesel,
automotoare, vagoane cisternă, echipamente de frână, muniţie şi altele.
Patronul a fost inginer chimist, cu Politehnica făcută în Germania, un tip
inteligent, foarte bun industriaş şi om de afaceri abil. Neamţul şi Papa au făcut
parte din echipa lui de început, amândoi au fost consideraţi utili şi nepericuloşi,
motiv pentru care au fost păstraţi de conducerea comunistă a uzinei, deşi
depăşiseră vârsta pensionării.
Uzina, aşa cum am mai spus, l-a impresionant pe Cornel. Halele, deşi construite
cu treizeci de ani în urmă, arătau foarte bine. Arhitectura lor cubistă a fost, la
începutul anilor douăzeci, o noutate pe plan mondial şi o premieră în România.
Faţadele erau placate cu cărămidă aparentă, roşie, la fel ca pavilionul
administrativ, ceea ce le dădea un aer aproape vesel. Arhitectul uzinei a fost
Horea Creangă, un nepot al scriitorului Ion Creangă, care, dacă ar fi apucat să-i
vadă isprava, ar fi fost mândru de nepotul său şi i-ar fi dedicat, cu siguranţă, una
dintre poveştile lui minunate.
(va urma)
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Nu te lăsa!

Mirel
VANCA se duce la închisoare să-l viziteze
În ajunul morţii înţeleptului Socrate, un
prieten
şi dădu acolo peste un profesor de muzică, care îl învăţa pe filozof un cântec la
liră.
- Păi cum – exclamă prietenul – mâine vei muri şi astăzi mai înveţi un cântec
nou?!
Iar Socrate i-a răspuns:
- Dar când să-l mai învăţ, dragul meu?
Intr-o zi, ducele Jacques-Henri de Duras, vazandu-l pe filozoful Descartes cum se
delecta cu niste specialitati culinare, ii zise in batjocura:
- Cum, si filozofii mananca lucruri atat de bune?
- De ce nu? – ii raspunse Rene Descartes - iti inchipui poate ca natura a creat
lucruri delicioase numai pentru prosti?
In carnetele sale, Leonardo da Vinci si-a notat, alaturi de numeroase schite,
studii, informatii, si unele anecdote spuse prietenilor. Iata una din ele:
Un pictor care avea niste copii foarte urati, fiind intrebat cum e cu putinta ca el,
care a pictat tablouri atat de frumoase, are astfel de copii, a raspus ca:
“Tablourile le-am pictat ziua, in timp ce pe copii i-am facut noaptea!”
Cea mai importanta descoperire atribuita lui Pitagora este celebra teorema care-i
poarta numele: patratul lungimii ipotenuzei unui triunghi dreptunghic este egal
cu suma patratelor lungimilor catetelor.
Legenda spune ca, dandu-si seama de importanta extraordinara a descoperirii
sale, de bucurie, el a dat un mare ospat in cinstea zeilor, pentru care a sacrificat
o suta de boi, la care au fost invitati atat bogatii, cat si saracii.
Despre aceasta imprejurare Hegel a facut o observatie ironica:
“A fost o veselie si o sarbatoare a spiritului… pe socoteala boilor!”
Sotia filozofului si matematicianului grec Pitagora era o femeie instruita si
inteligenta.
Fiind intrebata dupa cat timp se purifica o femeie care s-a impreunat cu un
barbat, a raspuns: “Cu propriul sot, imediat, cu altul, niciodata”.
Talleyrand stătea într-o zi între doamna de Stael şi doamna Récamier, galant cu
amîndouă, totuşi cu o nuanţă destul de pronunţată pentru cea de-a doua.
- În sfîrşit – spuse d-na de Stael, oarecum dezamăgită – dacă am cădea amîndouă
în apă, pe care ai salva-o mai întîi?
- O, doamnă baroană – răspunse Talleyrand – sunt sigur că înotaţi ca un înger.
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Filosoful francez Fontenelle (1657-1757), nepotul lui Corneille, se duce intr-o zi
dis-de-dimineata in vizita la o doamna cu care era prieten. Doamna il primeste in
capot si se scuza:
– Vedeti, domnule Fontenelle, ma scol pentru dvs.!
– Da, doamna, dar va culcati pentru altul! - mormai suparat filosoful.
Obiceiul marelui dramaturg francez Jean Racine era să-şi declame versurile
plimbându-se. Nu de puţine ori uita unde se află şi le recita cu glas tare.
Patetismul cu care le spunea mişca de multe ori pe muncitorii care lucrau la
palatul Tuilleries. Aceştia credeau despre dânsul că e un om deznădăjduit, care
avea de gând să se sinucidă!
Henric VIII, regele Angliei, hotârî să trimită un episcop la Francisc I, regele
Franţei, într-o vreme când relaţiile dintre cei doi monarhi erau foarte încordate.
Episcopul îi obiectă că misiunea încredinţată îi punea viaţa în primejdie.
- Să nu-ţi fie teamă! ripostă Henric. Dacă Francisc te va ucide, voi pune să fie
decapitaţi francezii aflaţi în puterea mea.
- V?? cred, spuse episcopul. Mi-e teamă însă că nici unul din capetele lor nu se
va potrivi pe umerii mei!
Napoleon avea o formulă favorită pentru a-şi exprima dispreţul pentru cineva:
- E penultimul dintre oameni!
Întrebat de ce penultimul, împăratul a răspuns:
- Ca să nu descurajez pe nimeni.

Îmi tot spui că ar trebui să mă ocup mai mult de copii /nepoţi /!
Aşa că le-am transformat feţele în icoane !!!!

27

Revista MECANICII’61, Anul 14, # 141, aprilie 2018 EE

Cuprins
Marţi…..
Radu Gruia……………………………….pag. 2

André Derain - la décennie radicale
et Peintures des lointains
Nicu Suruceanu

pag. 8

Premiul Rodica Bărănescu
a fost acordat a şasea oară
Radu Mihalcea……………..……………pag. 17

Nu te lăsa
Roman foileton, episodul 2
Mirel Vanca……………………………….pag. 21
Mici întâmplări din viaţa unor

MARI OAMENI
Internet, curtoazia Corina Firuţă….pag. 25
Click pe titluri pt. lectură

