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LA MULŢI ANI !

RADU GRUIA
Ei bine, toată lumea ştie cine a fost Moise: Moise
(în ebraică
, Moshe, citit Moşe cu accentul pe
"e") este potrivit tradiţiei iudaice un profet şi
etnarh, conducătorul triburilor israelite ieşind din
Egipt în jurul anului 1250 î.Hr. El este cunoscut
în tradiţia evreiască ca Moşé Rabenu („Moise
Învăţătorul nostru”) sau mai rar Moşé ben Amram
,Moise, fiul lui Amram. În tradiţia ebraică, Moise
este autorul Torei sau Pentateucului (primele 5
cărţi ale Bibliei).Dacă evenimentele relatate în
Biblie conţin multe adaosuri mitologice şi
inadvertenţe istorice, fireşte că şi istoricitatea
personajului este disputată. Dar treaba asta nu
ne interesează pentru că discutăm despre un
personaj virtual, căruia nu trebuie să-i
documentăm tocmai noi, existenţa. De fapt, pe
mine mă interesează o posibilă asemănare între
profet şi un personaj real, pe care l-am botezat
Mini-Moise pentru că, la fel ca şi marele său
antemergător, ne propune un codex , nu sub
formă de „table” sau hârtie cerată, dar în formă
olografă. Mă rog, fără semnătură. Probabil
datorită modestiei. Profetul a urcat Muntele Sinai
şi a primit de la Dumnezeu două lespezi din
piatră cuprinzând cele 10 porunci. Nu ştim pe ce
munte a urcat Mini sau sub ce formă a primit, la
rândul său, cele 10 porunci ale sale. Nu ştim nici
cum i s-a înfăţişat Dumnezeu. Dar aici avem o
ipoteză : Domnul s-ar fi hotărât să apară sub
forma unui Personaj Colectiv, de multe ori
denumit în zilele noastre Consiliu Director.
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Dumnezeu l-a şcolit pe Moise timp de 40 de ani, pentru a-i transmite Duhul Său
Sfânt. Şcoala lui Mini şi străduinţa sa în ale binelui „tribului său”, ne sunt mai
cunoscute. Oare zămislirea abruptă a poruncilor sale să-şi aibă sorgintea în
suferinţele tribului obidit de niscai forţe oculte? Asta nu ştim. Ştim că lucrătura nu
este a Consiliului : numele Preşedintelui asociaţiei este pus la „intimidare” ! Oricum ,
n-are mare importanţă. Important este să cunoaştem motivaţia lui Mini întru
desăvârşirea lucrării lui. Poate ne-o va spune el ! Şi acum , Deuteronomul lui Mini ,
adnotat şi comentat :
1. Politica strică prietenia!
Complet neadevărat! Politica este una dintre cele mai vechi indeletniciri ale
omenirii. Daca preceptul lui Mini ar fi adevărat, pînă în prezent planeta ar fi
trebuit să fie vidă. În particular, membrii asociaţiei noastre au extrem de mici
şanse (ca să nu spun niciuna) să înceteze să se respecte reciproc din motive
politice. Ştim noi bine de ce ! O fi oare Mini o excepţie ? Nu cred. Dealtfel, în
materialul „Discuţie şi reguli” apărut în nr. 6/2008, problema este pusă clar,
tranşant şi fără echivoc .
2. Iubiţi adevărul , dacă vreţi o istorie a Promoţiei !
Ideea cu istoria , recunosc că m-a lăsat cu gura căscată ! La asta nu m-am gândit. Totuşi, nu-i prea mare căciula ? Angajează Cei de Sus un istoric ?
Cât despre adevăr, responsabilitatea aparţine în exclusivitate autorilor. Redacţia
nu trebuie şi nici nu poate intreprinde investigaţii în acest sens. Povestea cu
martorii este de-adreptul hilară. Am o idee :dece n-am profita de Codul de
Procedură Civilă ? Le are pe toate !
3. Eroi am fost, eroi mai suntem!
Da,da. Chestia cu prioritatea este foarte importantă. Nu-i de loc uşor să
stabileşti ordinea apariţiei unui teanc de materiale care te asaltează cu
nerăbdare , implorând un spaţiu în revistă ! (Dacă trendul persistă, o să
ajungem să publicăm macheta vidă ) Este deci absolut necesar un criteriu de
selecţie a priorităţii.Asta este: avem eroii noştrii. Să ne scrieţi fraţilor! Aşa vom
face !Vivat !
Ceeace nu scrie Mini, fără – Doamne fereşte să-i fac un proces de intenţie – este
că, în replică la dreptul autorului de a aborda orice subiect doreşte,
funcţionează dreptul redacţiei de a accepta sau nu materialul propus, fără
obligaţia să-şi motiveze decizia. (Recent am fost acuzat de „cenzură”, pentru că
am exercitat acest drept inalienabil al redacţiei)
4. „Presă virtuală” vs „revista scrisă”
Aici performanţa lui Mini se apropie de culme: aruncă în ring cele două ediţii
ale revistei – electronică şi scrisă . În marea lui înţelepciune, statuează că
amândouă sunt necesare ! Bingo ! Numai că treaba asta se întâmplă de vreo 2
ani şi nu înţeleg de ce mai era nevoie de o „poruncă” dedicată. Nu s-a supărat
nimeni pe ediţia scrisă !
5. Corectura
Cu asta suntem toţi de acord. Dar ne mai trebuie şi omul care să îndeplinească
cumulativ nişte condiţii : să fie calificat, să comunice pe net şi să fie de acord
să lucreze pe gratis.
6. Datele de apariţie
Păi de când lumea, revista apare în ultima joi a lunii. (Ediţia scrisă) Se
distribuie gratuit colegilor care participă la întâlniri şi celor care, din diferite
motive, nu pot primi ediţia electronică. Aceasta o condiţionează pe cea scrisă
deoarece este cea dintâi elaborată şi finisată. Povestea cu intârzierea distribuirii
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ediţiei electronice este apă de ploaie pentru că este foarte neplăcut să te apuci
să modifici un material terminat, deja difuzat !
Se pare că la asta NU s-a
gândit Mini când a lansat „porunca”. Dragă Mini, redacţia asta, câtă este,
lucrează pe considerente exclusiv afective, cu eforturi şi timp „rupte” altor
activităţi personale. Uneori se mai produc în familii şi fenomene meteo însoţite
de descărcări electrice. Mai gândeşte-te un pic !
7. Formatul de prezentare al materialelor
Din considerentele expuse , rezultă că prezentarea materialelor pe suport
magnetic este de mare ajutor pentru redacţie. Ar fi bine. Altfel, trebuie să
apeleze la servicii plătite pentru redactarea materialelor prezentate în formă
olografă.
8. Termenele de depunere la redacţie a materialelor
Ediţiile curente (lunare) se închid cu 7 zile înaintea termenului de apariţie.
Publicarea unui material este la latitudinea şi de competenţa exclusivă a
redacţiei, astfel încât prezentarea unui material înaintea datei de închidere a
ediţiei, nu instituie obligativitatea apariţiei sale în numărul următor al revistei.
9. Materialele publicate.....
Text nerelevant pentru redactarea revistei.
10.Cenzura
Nu este cazul. (Vezi definiţia termenului în DEX).
NB , adică NOTA BENE ! Sau Băgaţi-vă bine’n cap ! „Până la apariţia viitorului
număr se aşteaptă comentarii la prezentul cod deontologic al redacţiei”
Continuă apoi : pe baza lor, Cei de Sus (alias Consiliul) o să-l aprobe, CU GIR
de „REGULAMENT” ! Uliuuuu !!??!! Mamă....
Iată nişte lucruri absolut noi şi fantastice : Dumnezeu se democratizează !
Analizează şi acceptă (eventual) comentariile muritorilor ! Păi ce ne facem dragă
Mini ? Dacă , Consiliu’ fereşte şi ne păzeşte, revista o dă’n bară, pe cine crezi
Mantale’ că o să „blagoslovească” cititorii ? Pe Cei de Sus ? Aş ! Pe redactori !
Nici pe tine, care te-ai ascuns în ultima vreme. O să zică (probabil) : Săracu’
Mini ! Ia uite ce-au făcut ăştia cu moştenirea lui !
Aşa că fii băiat de „adunătură” şi lasă-ne să ne vedem de treabă cum ne taie
capul, pentru că dacă nu ne-o tăia, o să facă băieţii o „garagaţă” de nu ne mai
trebuie nici apă rece ! Mai bine mai pune mâna şi mai scrie şi tu ceva că nu
mai avem loc în „redacţie” de-atâtea materiale ! De reguli, vrând-nevrând, o să
ne ocupăm noi ! A bon entendeur, salue !
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Idei...inginereşti

CASCADA MARMORE ( ITALIA )
MARIAN GRĂDIŞTEANU
În luna iunie a.c. am fost invitat în Italia la cununia religioasă a fiicei mele
RALUCA in orasul RIETI . Dupa slujba de la catredrala catolică din acelaşi oras şi
petrecerea de după, într--una din zilele în care am mai zăbovit acolo am facut
împreuna cu ginerele meu şi câţiva prieteni o plimbare de aproximativ 30 Km, până la
cascada Marmore din localitatea cu acelaşşi nume de lângă Terni,un oraş industrial şi
comercial destul de important. Drumul duce prin oraşul Greccio unde am făcut un
popas
pentru
a
vizita
sanctuarul
Sfântului
FRANCISC DE ASSISI ,a cărei
personalitate a ramas puternic
imprimată
în
memoria
oamenilor din întreaga regiune.
FRANCISC DE ASSISI a făcut
parte din grupul cavalerilor
Templieri care au luptat în
timpul
cruciadelor
din
Palestina în secolul XIII .După
o
încercare
nereuşită
de
împăcare a musulmanilor lui
SALADIN cu creştinii, s-a retras
ca un pustnic la Assisi
(Italia).În sanctuar se pot vedea mai multe '' presepii '' aşezate in câteva nişe dealungul
unui culoar care face legatura între chiliile călugarilor.Presepiul, este un montaj din
diferite figurine şi păpuşele, care încearca
să reproducă scena naşterii mântuitorului
nostru ISUS CRISTOS .Dupa o vizită de
aproximativ o oră, ne-am continuat
drumul prin serpentine de o frumuseţe
reconfortantă. Ajunşi la Marmore, a
trebuit să găsim un loc de parcare.
Vizitarea cascarei se poate face prin doua
porţi : una care duce la zona inferioară
(ultima treaptă) şi alta care duce la zona
superioară în dreptul primei trepte a
cascadei. Intrarea se face pe baza de bilet
care e valabil la ambele porţi. O potecă
amenajată te duce prin pădure pe langă
apa care coboară de la prima treapta la
ultima treaptă a cascadei. Drumul e de un
pitoresc care depăşeste posibilităţile mele
de descriere. Vuietul apei acoperă orice
încercare de conversaţie.Eu am putut
parcurge
această
potecă
bineinţeles
sprijinindu-mă de braţul ginerelui meu.
Vizitarea se poate face între orele 10 dim. şi 10 seara, dar apa curge prin cascadă la
debitul maxim intre orele 11 si 13 si dupa ora 15. In restul timpului apa este utilizată
înainte de a ajunge la cascadă, la hidrocentrala GALLETA şi se pare şi la o uzină
chimică mai veche la Papigno. Aceste faze de mărire şi de micşorare a debitului se
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anunţă cu semnale sonore care să-i avertizeze pe cei ce se aventurează să traverseze
cursul apei.. Cascada se formează de fapt prin deversarea surplusului de apă din
fluviul Nera in fluviul Velino, intre cursurile lor fiind o diferenta de nivel de aprox. 170
m. Am reuşit să fotografiem cascada în ambele situaţii de debit maxim şi debit minim
Dintr-un pliant ce se vindea la poarta de sus, am reţinut că timpul în care cascada e
la debit maxim e de 720 ore pe an, după un program stabilit încă din anul 1954. De
fapt fluviul Velino (care mai degrabă este pârâu) începe chiar de la cascadă. Când
debitul este maxim pe cursul lui se poate practica ( fig.6 )Caiac si Rafting. Reglarea
debitului se face printr-o poartă mobilă montată într-un baraj care separă Velino de
lacul de acumulare Piediluco.
Energia potentială a apei
care cade în cascadă de la 170 m.
nu este folosită în niciun fel în
prezent. Admirând această forţă a
naturii care se pierde, m-am gândit
că s-ar putea amplasa câteva
turbine hidroenergetice de mică
putere care pot prelucra căderi de
apă de debite reduse. Am avut
ocazia, graţie unui fost coleg de
serviciu care in prezent lucreaza la
I.S.P.E.H., să studiez un prospect
al unor turbine hidraulice suedeze
de la firma I.T.T.( care în prezent au fost preluate de japonezi) în care am găsit o
familie de turbine hidraulice pentru puteri între 10 si 700 Kw, pentru căderi H de la 4
la 20 m şi debite de la 1 la 10 mc/s. Cotele de gabarit ale acestora şi variantele lor de
amplasare pe cursul apei, conform prospectului, mă fac să cred că pot fi utilizate la
cascada Marmore. Comform schitei de amplasare pe care mi-am imaginat-o, s-ar
putea obţine o putere de aproximativ 4500 Kw/h folosind 4 turbine de tip 7650 după
prima treaptă a cascadei şi 4 de tip 7600 după a doua treaptă. Ideea mi-a fost
stimulată de faptul ca la Rieti, unde am
stat aproape 3 luni, am văzut restricţii
severe la utilizarea casnică a energiei
electrice din lipsă de surse energetice.
Localitatea este alimentată de la o termocentrală echipată cu motoare Diesel şi
turbină cu gaze. Bineinţeles că pentru
materializarea ideii de mai sus, trebuie
să existe o cerinţă din partea edililor
oraşului dar mai ales sursa de finanţare.
Îmi imaginez următoarele etape în caz că
ar fi depăşite dificultăţile de mai sus:
studiu de fezabilitate, însuşirea studiului
de către primăria oraşului Terni şi de
catre edilii oraşului Rieti, proiect de execuţie în care să fie cuprinsă si extinderea
retelei de distribuţie până la Rieti, etc...Am să încerc sa-i conving pe prietenii copiilor
mei din Rieti de pertinenţa ideii mele urmând ca ei să sondeze terenul. Realizarea
acestei amenajări hidrotehnice în bazinul Nera--Velino, ar putea interesa şi alţi
investitori ca de exemplu pe japonezii care au preluat fabricaţia turbinelor. Energia
electrică ce s-ar obţine poate fi utilizată local la extinderea iluminatului public, la
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construirea unei telecabine peste cascadă, la o fabrică de mobilă pentru ambarcaţiuni
sportive (pentru râul Velino si lacul Piediluco), etc Cred că promovarea în revista
noastră a unor impresii de călătorie care să aducă în atenţie şi o serie de propuneri şi
soluţii, ar extinde dome-niul de preocu-pări şi gânduri ale noastre.
Seara am plecat spre casă cu bateriile încărcate şi cu dorinţa să mai revenim
NR. Cascada de la Marmore nu este o
cădere naturală de ape ! Are o istorie
de peste... 2300 de ani! Dacă sunteţi
curioşi, hai să
vedem un pic de
istorie!
Râul Velino curge pe înălţimile care
înconjoară vechiul oraş Rieti. În
antichitate,
datorită
reliefului
şi
Gama dimensională, debitele şi puterile seriei de turbine EL
debitelor fluctuante, reprezenta cauza
(sus).Schema constructuvă a hydroturbinelor de tip semi
principală a formării şi alimentării cu
Kaplan,realizate de către ITT (jos)
apă a unor mlaştini urât mirositoare şi
aducătoare de molime. (probabil malarie).
Pentru a pune capăt acestui risc, în anul
271 BC consulul roman Marius Curius
Dentatus a ordonat construcţia unui canal
de deversare (canalul Curiano) a apelor
stagnante, pe faleza naturală de la
Marmore. De aici, apele curgeau în râul
Nera, al cărui curs se află mai jos, la o
diferenţă de nivel de 170 m.
Totuşi soluţia a creeat mai multe probleme
datorită debitelor de inundaţie ale râului
Velino care se scurgeau spre Nera
ameninţând oraşul Terni şi îngrozind
populaţia. Conflictul astfel apărut între
cele două oraşe a obligat Senatul Roman
să dezbată problema în anul 54 AC ,
Cicero reprezentând Terni şi Aulus
Pompeius, Rieti. Dezbaterea a rămas fără
nici-un rezultat concret. După sute de ani
de exploatare şi în lipsa lucrărilor de
întreţinere, debitul deversat pe canalul Curiano a început să scadă, provocând
reapariţia mlaştinilor.
În anul 1422, Papa Grigore XII a ordonat construirea altui canal (canalul Gregorian sau
Rieti) pentru restaurarea funcţională a celui vechi.
În 1545, Papa Paul III a dispus şi el săparea unui canal, de data aceasta prevăzut cu un
sistem de reglare a debitului apei. 50 de ani mai târziu, în 1598, Papa Clement VIII a
inaugurat noua lucrare dându-i numele său : canalul Clementin.
Probleme au însă definitiv rezolvate din ordinul Papei Pius VI, când au fost executate
lucrări de amenajare în avalul cascadei, care asigură funcţionarea dorită şi astăzi.
Din 1896, apele canalului Curiano au început să producă energie pentru industriile din
Terni.
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Life Stories and...more

OMAGIU LUI BONELU’ ŞI …FIZICII ATOMICE !
RADU MIHALCEA
Este o seara linistita de vara si aerul inmiresmat de florile gradinii ne mingiie
linistitor. O veverita alerga pe gardul vecinului, oprindu-se din cind in cind si facind o
reverenta catre noi, singurii care se incumeta afara din casele climatizate. Seara
coboara incet, incet iar noi am aprins deja felinarele cu lumini galbene, destinate sa
alunge tintarii care vor veni in curind sa-si ia portia de singe din pielea nostra usor
transpirata de caldura zilei. Linistea ne cuprinde si pe noi si parca pentru prima oara
in viata am ajuns la un liman de care putem sa ne bucuram in liniste.
Stam pe terasa si rasfoim paginile ultimului numar al revistei Mecanicii ’61…Rodica
se opreste la una dintre fotografii care il reprezinta si pe Bonelu’: el insista sa nu ne
priveasca in ochi ci se uita pe linga noi, undeva departe, la lumea pe care o vede
numai el si despre care, din cind in cind, ne povestea cu mult aplomb. Rodica ma
intreaba “De ce?” si atunci eu incep sa depan amintirile incepind din anul doi de
facultate…

*

Locuiam la caminul 303, in cladirea I, etajul 2, camera 14…Eram zece colegi de la
“Mecanica” in camera, prima oara impreuna, dupa ce in anul 1 locuisem impreuna cu
studenti de la alte facultati…Incepusem sa ne coasem pe rufele personale emblema
I.2.14, care ne-ar fi permis sa primim hainele inapoi dela spalatorie…Imparteam
confortul redus al camerei de camin cu Hans Farsch, care acum se bucura de
fericirea familiei lui pe undeva pe linga Munchen; cu Petre Neagoe, care ne-a parasit
in urma cu cinci ani; cu Misu Paraschivescu, pe care nu l-am mai vazut de la
absolvire si numai intr-un tirziu am aflat ca murise de timpuriu; cu Borlan Titus, pe
care am avut bucuria sa-l revad numai o data la aniversarea a 40 de ani de la
terminarea facultatii si care acum – tata si poate si bunic fericit – nu mai da nici-un
semn de viata; si cu alti citiva, de care nu-mi mai amintesc. Era o societate vesela,
placuta, animate de micile dispute colegiale si de preocuparile zilnice ale celor care
trecusera prin purgatoriul examenelor din anul 1 si se pregateau sa ajunga in anul 3
ca sa poata implini prezicerea lui Buzdugan: “Dormi, studente, dormi in pace / tara
inginer te face!”
Dar noua acum nu ne era de dormit: aveam multe de facut si aici excela Bonelu’. Cind
ajungeam in camera era intodeauna liniste: Bonelu si cu Misu Paraschivescu, cu
Borlan Titus sau cu Petre Neagoe jucau o partida de sah “aveugle”: fara tabla, numai
pastrind in memorie pozitia pieselor pe o tabla de sah imaginara. In camera era cald si
liniste numai din cind in cind il auzeam pe unul dintre ei spunind: “calul de la c3 la
d5, sah” sau o alta comanda misterioasa de acest gen.
Dupa ce intram in camera pastram o liniste religioasa asteptind ca cei patru corifei ai
memoriei sa-si termine disputa. De obicei Bonelu’ spunea primul “…sah si mat” si
atunci camera se reanima si incepeam discutiile cu comentariile despre evenimentele
zilei. Dupa o scurta pauza in care isi tragea sufletul, dinamica personala a lui Bonelu’
razbatea printre vocile noastre si discutia devia inevitabil catre fizica atomica…Tocmai
ni se predase la curs despre miscarea electronilor in jurul nucleelor si despre faptul ca
particulele considerate pe atunci elementare de invirtesc in jurul axei proprii – aveau
un “spin”. Aproape in fiecare seara Bonelu ne repeta cu entuziasmul si convingerea lui
caracteristica despre aceasta ultima componenta a cunostintelor noastre de fizica:
“Bai, si electronul are un spin…!” Il priveam cu incintare si respect pe cel vorbea atit
de convins de parca el insusi ar fi participat la descoperirile despre care discutam
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acum… Asa mi-a ramas in amintire Bonelu” : colegul dinamic, cu o personalitate
puternica, entuziast de tot ce face si dedicat muncii si pasiunilor sale…Il revedeam
acum in fotografii, parca neschimbat, cu aceias expresie inteligenta pe fruntea
inalta…prea inalta acum dupa ce parul l-a parasit …si pe el si pe multi dintre noi…

*

Despre asta discutam cu Rodica in seara aceea, avind un pahar de apa minerala rece
pe masa si rechemind o realitate care ne-a umplut sufletul in tinerete…Am lasat
gindul sa ne alunece in trecut, sa ne vedem din nou tinerii – gata sa cucereasca lumea
– de acum atitia…Ah, sa nu mai vorbim de ani!
Am dat revista de o parte si privirea ne-a alunecat pe o stire din ziar…”La Cern, In
Elvetia, se fac ultimele pregatiri pentru luarea in functie a celui mai mare accelerator
de particule: Large Hadron Collider (LHC)." Trebuie sa va spun ca dimensiunile LHC
sunt uriase, nu numai “large” (mari): instalatia circulara are un diametru de 9 km, si
lungimea cercului pe care particulele se invirtesc - pina ating o energie de 7 terraelectron-volti (nu ma intrebati cit de mare este aceasta ca nu pot sa va explic) inainte
de a fi trimise unele impotriva celorlalte - este de 27 km! Torul circular are sectiunea
de 4 x 6 m si in el se gasesc sute de km de cabluri electrice si magneti mentinuti la o
temeratura foarte aproape de zero absolut (-273,4o C) pentru a limita pierderile de
energie prin caldura. Instalatia intreaga este pusa sub vid, pentru a evita ciocnirile
nedorite dintre particulele elementare si moleculele care constituie aerul. A construi
asa ceva este o performanta inginereasca de o clasa formidabila!
Din ciocnirea dintre particulele accelerate ar trebui sa se regaseasca dovada existentei
bosonului lui Higgs, ultima caramida care lipseste in constructia imaginata de fizicieni
ca fiind structura considerata acum "elementara" a materiei. Ceea ce se cauta este
supranumita si “particula lui Dumnezeu” fiindca ultimele teorii ii atribuie propietatea
de a acorda masa tuturor celorlalte 12 particule: neutrino tau, neutrino mu, neutrino
electronic, quark down, quark beaute, quark etrange, quark top, quark charme, quark
up, tau, muon si…celui pe care il stim noi inca din facultate, electronului.
Stai asa…! In ce lume suntem noi acum? Ce sunt astea?
Ah, unde este Bonelu’ care sa se adinceasca cu pasiunea lui caracterstica in aceasta
lume necunoscuta si pe urma sa ne-o explice cu entuziasmul si priceperea lui tipica?!

*

Existenta bosonului lui Higgs a fost postulata din 1964, la numai trei ani de la
terminarea facultatii…Acum ma intreb daca profesorii nostri de atunci erau la curent
cu ultimele teorii din fizica si ne-au predat noua numai ceea ce puteam sa folosim ca
ingineri sau…pur si simplu nu aflasera inca nimic despre astea? Nu ne-au spus nici
un cuvint! De fapt sunt doua domenii microscopice in care fizica si tehnica au facut
pasi uriasi de cind noi am terminat facultatea…Acestea se orinduiesc in fizica pe care
am invatat-o noi dupa cum urmeaza: Mai intii este materia asa cum o percepem noi
cu simturile noastre: cu dimeniuni care se masoara in metri. Mese scaune, automobile
si tot ce exista constituie realitatea palpabila a vietii noastre.
Cu totii am invatat ca orice material este format din molecule, ale caror dimensiuni
sunt de ordinul nanometrilor (10-9 m) iar acestea din atomi cu dimensiuni de ordinul
ångstromilor (10exp-10 m). Nucleul unui atom are dimensiuni de ordinul 10exp-14 m iar
un proton care intra in componenta nucleului are dimeniuni de ordinul 10exp-15 m.
Aici se termina cunostintele noastre…
Fizicienii au lucrat mai departe si au descoperit doua noi domenii deschise acum
aplicarii tehnice:
Nanomateria, cu dimeniuni de ordinul a 10exp-8 m
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Quarks, cu dimensiuni de ordinul 10exp-18 m, cu mult sub ceea ce s-a
considerat ca fiind particulele elementare pe vremea cind noi am terminat facultatea.

*

Nanomateria este o descoperire facuta in urma cu aprox. 10 ani. Intre timp au fost
construite primele nanomotoare, s-a dezvoltat nanofizica si multe alte tehnici
adiacente. Dar…in ce constau propietatile speciale ale nanomateriei?
Faramitate la dimeniunile grupurilor de molecule componente, materialele cunoscute
noua din practica inginereasca isi schimba radical propietatile: cuprul, un conductor
electric foarte bun, devine izolant; in schimb ceramica, un izolant perfect…devine
conductor electric. Fenomenul de supraconductibilitate electrica nu mai apare la
temperature extreme de joase ci deja la numai – 40°C, deschizind cimpuri de utilizare
de neimaginat pina in urma cu citva ani. Folosind fenomenul “tunel” din fizica
atomica s-au construit roboti care permit manipularea individuala a unei singure
molecule(!). Ansamblind mai multe molecule la un loc au fost realizate elemente de
mecanica asa cum le cunoastem noi – ca de exemplu pompe si motoare – de
dimeniunim infime. Deja au fost contruite primele nanomotoare care permit – de
exemplu - transportul unor doze de miimi de miligram de medicament direct la un
tesut canceros, eliminind in acest fel distrugerera tesuturilor sanatoase, legata de
modul actual de a lua medicamente in cantitati (relativ) mari. Dezvoltarea acestei
tehnici urmeaza intr-un ritm alert dar informatiile puse la dispozitia publicului larg
sunt foarte putine deoarece firmele doresc sa-si mentina secretul descoperirilor lor.
Este pur si simplu fascinant ce se realizeaza in acest domeniu!

*

Quarks? Trebuie s-o iau mai de demult…
Inca din 1920 Einstein a inceput sa lucreze la o teorie care sa unifice si sa explice
toate cele – pe vremea aceea – cinci forte fundamentale: fortele de natura electrica, cele
de origine magnetica – pentru acestea doua Maxwell a formulat ecuatiile pe care le-am
invatat si noi si care au dus la o explicatie comuna, electromagnetismul. Celelalte trei
forte fundamentale sunt: forta nucleara forte, care asigura coeziunea in cadrul
nucleelor atomice; forta nucleara slaba, care se manifesta prin radioactivitatea si forta
de gravitate, care ne face sa pasim din ce in ce mai greu pe masura ce avansam in
virsta…Teoria actuala pleaca de la premiza ca toate aceste forte se manifesta prin
particule mediatoare, care au fost denumite “bosoni vectori”: bosonii W+, W- si Zo au
fost identificati in urma cercetarilor efectuate pina in prezent si se parea ca teoria este
complect verificata experimental. Dar…incercind sa se explice toate fenomenele fizice
care au loc la dimensiunile de 10exp-15 m s-a constatat o neconcordanta in ecuatiile
care le exprima matematic. Dilema s-ar putea clarifica daca se presupune ca ar mai
exista un boson cu propietati speciale. In toamna lui 1964 fizicienii F. Englert, R.
Brout si ulterior si Peter Higgs au postulat existenta acestuia si i-au dat numele de
“bosonul lui Higgs”. De atunci – de 44 de ani - cercetarile au fost concentrate pe
descoperirea lui, in ultimul deceniu la Fermi National Laboratories, linga Chicago,
unde locuieste Rodica si cu mine. Sincrociclotronul de la laboratoarele Fermi insa nu
poate accelera particulele decit pina la o energie de 2 TeV, asa ca in urma cu 10 ani sa luat hotarirea sa se construiasca un accelerator si mai puternic pentru a putea pune
capat vinatorii dupa particula a carei existenta ar confirma teoria nucleara actuala.
Pentru alimentarea cu imensa cantitate de energie necesara s-a construit o centrala
electrica propie… Bosonii se manifesta prin interactiunea dintre cele 12 particulele
elementare, denumite si “fermioni”: dintre acestea din urma electronul, neutrino,
quark up si quark down sunt particule stabile, celelalte 8 enumerate mai sus sunt
instabile. Toate cele 12 particule interactioneaza schimbind particule de forta (bosonii)
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si provocind cele 4 forte independente despre care se incearca acum sa fie reunite intro teorie unica. In afara de acestea dictionarul fizicii atomice mai mentioneaza leptoni,
hadroni, baryoni, antimuoni, antineutrino si antitauoni, gravitoni si prevede existent a
inca alte particule, determinate din ecuatiile matematice dar inca nedovedite
experimental: photino, gluino, gravitino, nutralino, sleptoni, squarks, graviscalar,
axion si multe altele. Ar fi prea mult sa le insir acum pe toate…ca de lamurit care si ce
sunt…pentru asta ar fi necesar un manual intreg!
Asaltul asupra acestora va incepe in citeva zile, la Cern…si noi vom fi martorii (de
departe) a acestor eforturi de a intelege structura lumii in care traim…Ce fascinant!
Ce timpuri! Ce pacat ca nu mai suntem la virsta la care am putea sa ne angajam in
cercetari de acest gen!

*
Unde este Bonelu’, care sa ne informeze in detaliu despre toate acestea la un pahar de
vin produs in podgoria proprie si sa ne prezinte cu entuziasm: “Bai, daca se dovedeste
ca bosonul lui Higgs exista, atunci toate fortele cunoscute au o origine si o teorie
unica! Bosonul ar fi intra-adevar “particula lui Dumnezeu” cum l-a poreclit fizicianul
Leonid Ledermann, laureat al premiului Nobel!”
Hai sa traiesti, Bonelu’!
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Note de călătorie

SĂRBĂTORI DE PAŞTE ÎN CORFU
VASILE GHEORGHE
Încurajat de succesul petrecerii revelionului 2008 în Bulgaria, alături de colegi –
deşi la înapoiere am stat înzăpeziţi două zile într-un sat de lângă Ruse – am acceptat
cu o anumită temere propunerea colegului Riri Pop de a petrece împreună sărbătorile
de Paşti în Grecia, mai precis în insula Corfu.
Nu am mers cu celălalt grup de colegi în Creta – cu toate că deplasarea se făcea
cu avionul şi era mult mai comod pentru mine – deoarece mai fusesem în această
insulă cu câţiva ani în urmă, iar perspectiva unei călătorii cu autocarul prin Grecia,
de la câmpiile Tessaliei la piscurile Olimpului şi ale Pindului şi apoi cu feribotul pe
marea Ionică de la Egoumenitsa la Kerkyra îmi făcea o mare plăcere, cu toate
îngrijorările pe care le simţeam.
Despre Corfu ştiam doar că este o insulă în Marea Ionică, în partea de NordVest a Greciei foarte aproape de Albania şi Italia, fiind pomenită de Homer în Odisea
ca ultimă oprire a lui Ulise în drumul său înapoi spre Itaca, ajutat de Nausika fiica
regelui Alcinoos.
Aventura noastră a început în ziua de 24 aprilie la orele 6 dimineaţa, când
îmbarcaţi într-un autocar cu etaj, în Piaţa Palatului (grupul de 67 persoane), am
plecat din Bucureşti prin Giurgiu, am traversat Bulgaria, am intrat în Grecia, în
provincia Macedonia (cea mai nordică şi mai mare din cele nouă provincii ale Greciei),
am trecut pe lângă Salonic şi ne-am cazat în Paralia Katerini la hotelul Corali. A fost o
zi puţin interesantă, obositoare şi doar povestirile ghidei despre Grecia şi unele din
obiectivele pe care urmează să le vizităm, precum şi o oprire la un magazin specializat
pe comercializarea bomboanelor în Bulgaria ne-au mai animat.
Deşi obosiţi, invitaţi de Riri la o felie de cozonac şi un pahar de vin, am avut
totuşi chef de o plimbare prin staţiunea de la poalele Olimpului şi chiar să participăm
câteva momente la slujba de la biserica din centrul oraşului. Mulţi turişti români în
oraş, printre care şi colegii noştri Carol Maniţiu şi Stoian Petrescu, care mergeau în
aceeaşi excursie în Corfu, dar cu alt grup. Am dormit neîntorşi după oboseala primei
zile.
A doua zi după micul dejun, dimineaţa devreme, am plecat spre Kalambaka,
unde am vizitat complexul de mânăstiri de la Meteora, considerat al doilea complex
monahal al Greciei. Meteora este o zonă de stânci gigantice în formă de turnuri având
o înălţime de 100-150 m, pe care în secolul XIV-lea s-au construit lăcaşuri monahale
de către călugării ce căutau izolarea şi mântuirea spirituală. Din 24 de mânăstiri, doar
cinci mai sunt locuite în prezent. Am vizitat mânăstirea „Schimbarea la Faţă” sau
„Marele Meteor”, veritabil muzeu, etalând în numeroase săli icoane, manuscrise,
stampe şi picturi, mozaicuri, precum şi numeroase obiecte de uz religios şi
gospodăresc. Impresionează în mod deosebit biserica de o rară frumuseţe. De
asemenea am vizitat atelierul de icoane, unde un călugăr originar din Sibiu ne-a
prezentat modul de realizare a icoanelor şi cum se deosebesc icoanele pictate manual
de cele făcute cu ajutorul calculatorului sau prin fotografiere, precum şi unele tehnici
de acoperire cu foiţă de aur sau de patinare pentru „învechire”. De aici şi preţul unei
icoane: de la 2-3 euro la 6000 de euro.
De la Meteora drumul trece pe lângă Olimpul celor 12 zei ai mitologiei elene, cu
piscuri înzăpezite. Intrăm în provincia Epir cu capitala la Ioanina, regiune muntoasă
în care am mers câteva sute de km pe serpentine ce urcau până la 1700m şi coborau
periculos pe lângă văi adânci şi abrupte de ţi se înfundau urechile şi ţi se ridica
stomacul. Chiar am oprit de câteva ori pentru că unei persoane i s-a făcut rău. Am
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constatat că în zonă se lucrează intens la multe tuneluri şi cred că sistemul de
autostrăzi ce se vor realiza vor fi o încântare pentru orice turist care va traversa zona.
Am ajuns la Egoumenitsa, portul în care ne-am îmbarcat pe feribot şi, în cca. o
oră şi jumătate, am ajuns în capitala insulei, oraşul Corfu sau Kerkyra cum îi spun
grecii.
De aici am plecat cu autocarul în nordul insulei, la staţiunea Acharavi la cca. 30
km de capitală, reşedinţa noastră pentru 4 zile fiind complexul Acharavi o locaţie
cochetă la malul mării, cu mai multe clădiri de două niveluri cu multă vegetaţie, în
special palmieri, chiparoşi, portocali, lămâi şi multe, multe flori (trandafiri, muşcate,
cale etc.).
Dimineaţa,
după
micul dejun, am plecat în
capitala Corfu pentru a
participa la procesiunea Sf.
Spiridon, patronul spiritual
al insulei şi pentru a asista
la „aruncarea ulcioarelor”,
obicei vechi tradiţional,
gălăgios şi atrăgător la
veneţieni şi adaptat şi de
corfiroţi. La procesiune, o
raclă de argint cu moaştele
sfântului este plimbată
prin oraş iar numeroase
formaţii de muzică de
fanfară
şi
instrumente
tradiţionale mărşăluiesc pe
străzi
cântând
diverse
melodii.
La ora 11 fix, la semnalul clopotelor bisericii Sf. Spiridon, din toate balcoanele
caselor îngrămădite pe străzi înguste asemănătoare celor din Veneţia, se aruncă
ulcioare de diverse mărimi şi culori pline cu apă, care se sparg cu mare zgomot de
caldarâmul străzii. Mulţimea adăpostită pe sub balcoane sau refugii adună cioburile
purtătoare de noroc, pe care le îngroapă, întorşi acasă, în grădină sau în jardiniere cu
flori.
Am ieşit cu greu din înghesuiala şi hărmălaia produsă şi ne-am întors la hotelul
din Achavari.
Seara am participat la slujba de înviere, la biserica din localitate, care s-a
desfăşurat după un ritual deosebit faţă de cel practicat la noi.
În jurul orei 2330, preotul a ieşit din altar şi a dat lumină tuturor participanţilor.
De la biserică, cu preotul în frunte, s-a pornit într-o procesiune către centrul oraşului,
unde era amenajată o scenă. Procesiunea cuprindea şi un cor bisericesc foarte
numeros şi solemn care cânta diverse cântece religioase. În centrul oraşului a
continuat slujba până la ora 24, când preotul a strigat în microfon „Cristos anesti”
(Cristos a înviat!). Atunci s-au pornit sirene, claxoane, pocnete şi artificii care au durat
15-20 minute, iar grecii au început să ciocnească ouă roşii să mănânce cozonac şi să
se îmbrăţişeze cunoscuţii între ei. Spectacolul era feeric, strada era intens luminată de
lumânările aprinse şi de artificii, bucuria se revărsa peste tot şi se crease o atmosferă
de mare prietenie şi bunătate. Se făceau poze şi se filma.
Preotul a spus câteva cuvinte şi i-a invitat pe credincioşi să se întoarcă la
biserică pentru liturghia de înviere.
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Procesiunea a început din nou din centru către biserică cu acelaşi cor în frunte
şi cu credincioşii cu lumânările aprinse. Noi nu ne-am mai întors în biserică, ci am
plecat direct la hotel unde am ciocnit un ou şi am băut un pahar de vin.
Masa festivă de Paşti s-a servit la ora 14. Nu am fost prea mulţumiţi deoarece
nu am fost serviţi la masă, ci ne-am servit singuri. De asemenea băutura se servea
contra cost.
Cu toate acestea, timpul era foarte frumos şi din restaurant am trecut la plajă,
unde cei mai curajoşi am făcut baie în mare sau la piscină. Am stat pe şezlonguri
până s-a înserat, am ascultat muzica pe care un cântăreţ grec o cânta şi am băut
bere, vin, cafele. Unii – mai tineri – s-au dănţuit fără succes.
Următoarea zi a fost dedicată cunoaşterii insulei Corfu printr-o excursie
(opţională) cu autocarul. Cele şapte insule ioniene (Eptanissa) alcătuiesc o provincie a
Eladei cu un aspect cu totul diferit de peisajul grecesc, prin vegetaţia luxuriantă,
permanent verde. În antichitate insulele ioniene manifestau dorinţa de posesiune a
cetăţilor Spartei, Atenei, Corintului, apoi au căzut sub dominaţia Romei, Bizanţului,
turcilor, veneţienilor. Au fost cedate Franţei, Rusiei, englezilor şi în 1963 au fost
reataşate Greciei.
Corfu nu este o insulă prea mare, măsurând cca. 70km lungime şi 35 km lăţime
la vest. Cei peste 4 milioane de măslini, chiparoşi, portocali, lămâi inundă insula de
verdeaţă şi-i oferă prospeţime şi frumuseţe.
Ea a trăit o mare emancipare în timpul ocupaţiilor veneţiene, franceze şi
engleze.
Oraşul Corfu (Kerkyra), capitala insulei, dar şi a întregii provincii, a conservat
caracterul veneţian şi nenumărate monumente din sec. XV-XVIII. Palatul regal,
Esplanada, biserica Sf. Spiridon, casele înalte cu arcade în stil franţuzesc, cele în stil
veneţian, străduţele înguste cu furnicarul de vizitatori ai numeroaselor magazine de
suveniruri, produse alimentare (ulei de măsline, dulciuri), băuturi (uzo, Metaxa, vinuri
şi lichioruri) dau un farmec deosebit oraşului.
În împrejurimile oraşului sunt numeroase locuri interesante dintre care am
vizitat palatul Achillon
construit de regina
Elisabeta de Austria,
cu cele două statui ale
lui Achille, insuliţa
Vlacherna
cu
mânăstirea bizantină,
Kanoni
un
promontoriu de unde
ai o panoramă asupra
golfului, Ponti Konissi
unde a fost aruncat
Ulise de furtună.
Următoarele
două zile au fost
consacrate întoarcerii.
În
prima
zi
am
parcurs drumul până
la Paralia Katerini, iar
a doua zi, KateriniBucureşti cu o oprire
de câteva ore în Salonic – capitala de nord şi al doilea oraş al Greciei după Atena.
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În Salonic (Thessaloniki – cum îi spun grecii) am vizitat biserica Sf Dumitru
(patronul oraşului), biserică cu 5 naosuri ridicată pe mormântul sfântului în sec. V,
Rotonda monument circular construit în 306 şi transformat în biserică creştină unde
se află şi singurul minaret din Salonic, Arcul de Triumf ( pe strada Egnatia) construit
în 303 şi Turnul Alb veneţian – simbolul Salonicului, construit în secolul XV. Deşi mai
văzusem Salonicul, mi-a părut rău că nu am petrecut măcar o zi în acest minunat
oraş grecesc pentru a-i admira frumuseţile şi oamenii săi.
Dincolo de oboseala drumului cu autocarul, de micile întâmplări neplăcute, de
timpul capricios în anumite momente şi zone, pot afirma cu mâna pe inimă că a fost

frumos, a fost bine, grupul a fost simpatic, iar familia Pop completată de cei şase
prieteni printre care şi sora lui Vali Pop au asigurat un cadru de intimitate, veselie şi
siguranţă pentru mine şi soţia mea. M-aş fi bucurat şi mai mult dacă familiile Carol
Maniţiu şi Stoian Petrescu ar fi fost în grupul nostru.
Vă recomand să mergeţi în Corfu căci „nici nu ştiţi ce pierdeţi” dacă nu o faceţi !
NR.Dacă vreţi, citiţi „Ne întâlnim în fiecare lună. Unii participă,alţii nu. De ce ?”, din
nr.6/2007, rbr. ADUNĂTURA DE MECANICI.
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Cronică

DON JUAN
MIREL VANCA
J.Ortega y Gasset în “Studii despre dragoste” spune: Bărbaţii sunt de trei feluri:
cei care se cred Don Juan,, cei care cred că au fost Don Juan şi cei care cred că ar fi
putut să fie Don Juan dacă ar fi dorit. Bineînţeles, noi, mecanicii ’61, cel puţin cei
însuraţi,facem parte din ultima categorie.. Toţi ştim cine a fost Don Juan.. Fiecare din
noi a citit cel puţin o carte, am audiat cel puţin o piesă muzicală şi am vizionat cel
puţin un film despre el. Nu se putea altfel, pentru că, despre el s-au scris mai mult de
100 de astfel de opere, şi nu de către oricine, ci de către nume mari ale culturii
europene, cum ar fi: Molière, Carlo Goldoni, Mozart, Byron, Puşchin,, Alexandru
Dumas, George Bernard Shaw, Apolinaire şi, nu în ultimul rând, Leonid Juhoviţki,
autorul piesei de teatru „Ultima femeie a seniorului Juan”, piesă care s-a jucat, în
stagiunea trecută, la teatrul Odeon din Bucureşti.
Leonid Juhoviţki declară: Am meditat asupra istoriei lui Don Juan mulţi ani. Era
interesant şi important pentru mine să înţeleg cine a fost adevăratul Don Juan: un
criminal sau un umanist al Evului Mediu. Şi am ajuns la concluzia că a fost un om bun
în vremuri crude. Povestea sa m-a interesat şi la nivel personal: toată viaţa mea am iubit
femeile, iar încercarea de a-l înţelege pe Don Juan a fost o încercare de-a mă înţelege pe
mine însumi.
Fiţi siguri că toţi cei care au scris despre Don Juan au făcut-o din aceleaşi motive
.Există ,însă, şi alte păreri. Iată ce spune despre Don Juan Cristina Modreanu într-un
articol din “Gândul”: Don Juan este un tip banal. Îl defineşte un comportament lipsit de
morală, este un ticălos,este lipsit de scrupule. Donjuanismul este o filozofie a ticăloşiei.”
Biata Cristina Modreanu! Probabil că pe ea n-a băgat-o în seamă nici unul din
donjuanii de care-i plină lumea. Cum îşi permite să-l facă ticălos şi lipsit de scrupule
pe Moliere, Goldoni, Mozart sau pe bătrânul Bernard Shaw.?! Nici chiar marele actor
Jack Nicholson, laureat al premiului Oscar, care se laudă că a făcut sex cu peste 2000
de femei , nu este un ticălos. Şi el a declarat că iubeşte femeile, iar femeile se dau în
vânt după el. Femeile, cu excepţia, bineînţeles, a soţiilor şi rudelor noastre, aleargă
după toţi bărbaţii cărora li s-a dus faima că sunt donjuani şi, în loc să-i pună la
stâlpul infamiei, îşi fac un titlu de merit din a se culca cu ei.
Acelaşi lucru se întâmplă şi în piesa lui Juhoviţki. Don Juan este bătrân, obosit
si plictisit .Încearcă să se pună la adăpost de asaltul femeilor şi de justiţia care îl
urmăreşte, într-un han de la ţară. Nici aici, însă, nu are linişte. Este recunoscut şi o
fetişcană virgină, servitoare la han, îl imploră să o iniţieze şi pe ea în tainele amorului.
Lucrul acesta ar fi putut s-o facă o mulţime de alţi bărbaţi, dar ea îl preferă pe
bătrânul Don Juan, deşi acesta nu mai era capabil să exercite nici cea mai mică
atracţie fizică, pentru nici o femeie. De ce? Din motivele arătate mai sus. Şi, bietul
Don Juan, suflet mare şi generos, un om bun, cum spune despre el Juhoviţki, a
acceptat. Dar, lui Don Juan nu i-a fost dat să-şi găsească liniştea nici aici: un bărbat
încornorat, o fostă soţie şi un reprezentant al justiţiei, bolnav de gelozie, îl dibuie şi
aici. Don Juan sfârşeşte pe eşafod, spre regretul tuturor femeilor care l-au cunoscut
sau ar fi dorit să-l cunoască.
În piesa de la Notara îl puteţi vedea în rolul lui Don Juan pe actorul Florin
Zamfirescu, iar în alte roluri pe Irina Mazanitis, Mugur Arvunescu, Katia Pascariu,
Mircea Constantinescu, Angela Ioan, Gabriel Pintilei, Ionel Mihăilescu. Regia este
semnată de Vladimir Granov.
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In memoriam

DUMITRU POMPILIU ALBU
RADU STOIAN , RADU GRUIA
Marţi 29 iulie, ne-am luat rămas bun de la cel care a fost colegul şi prietenul
nostru Pompilică Albu. La Ceremonia funerară care a avut loc la cimitirul Ghencea din
Bucureşti, promoţia ’61 a mecanicilor a fost reprezentată de către următorii :

28 februarie 2008.Pompilică Albu, aşa cum va rămâne în memoria noastră de
imagine, alături şi împreună cu noi, până când boala necruţătoare ne-a despărţit
cu brutalitate destinele. Fie ca Dumnezeu să te odihnească în pace şi lumină ! Noi
te vom ţine întotdeauna minte aşa cum ai fost : bun, frumos şi îndrăgostit de viaţă
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Titus BORLAN, fost coleg de grupă.
Florin DRĂGĂNESCU
Constantin DUMITRU, fost coleg de grupă.
Marian GRĂDIŞTEANU
Radu GRUIA
Constantin MARIN
Dan MIHĂLCESCU
Rodica NICOLESCU
Adrian POPA
Ionel STĂNESCU
Radu STOIAN, fost coleg de grupă.
Dan ŞTEFĂNESCU
Artemiu VANCA
Mircea Zainea
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A fost de asemenea prezentă şi Nina OLARU, trezorierul asociaţiei, soţia regeretatului
coleg Petrică OLARU.
Rodica NICOLESCU a depus la capela cimitirului coroana de trandafiri purtând
banda cu textul comemorativ „ Din partea Asociaţiei Mecanicii ’ 61. Nu te vom uita !”.
De asemenea, tot prin grija Dânsei, a fost publicat în ziarul România Liberă ferparul
pentru împărtăşirea tristei veşti.
Alături de ceilalţi participanţi la ceremonia funerară, familie şi cunoştiinţele
apropiate, l-am condus pe ultimul său drum pe cel care ne-a fost coleg şi prieten până
în ultima clipă, cănd Dumnezeu l-a chemat la El.
După încheierea ceremoniei funerare , Cristina şi Cătălin , fiica şi fiul lui Pompilică,
ne-au adresat invitaţia să participăm la parastasul de pomenire; 9 dintre noi au
onorat invitaţia primită şi au participat la eveniment, alături de familie şi prieteni,
Cu Pompiliu Albu am fost coleg de grupă la specialitatea „Calculul şi
construcţia utilajului chimic”, începând din anul III de studii şi până la absolvire. A
fost un student sobru şi conştiincios. În facultate a fost mai apropiat de colegii de
grupă Emil Olaru, cu care a fost şi coleg de liceu şi vecini de cartier bucureştean
(Mânăstirea Antim), precum şi cu Mircea Caragea. După susţinerea examenului de
Stat (Diplomă), a fost repartizat la intreprinderea UZUC Ploieşti. După terminarea
stagiului obligatoriu de 1 an, a revenit întoamna anului 1962 la Bucureşti, unde s-a
angajat la intreprinderea Griviţa Roşie. Pentru mine a fost o surpriză foarte plăcută să
devin coleg de serviciu cu Dânsul. Pe atunci, la Griviţa Roşie, mai eram colegi de
serviciu şi cu Puiu Văleanu, care lucra la Secţia Mecano-Energetic a uzinei.
În anul 1962 Sectorul de reparaţii locomotive (cu aburi) al intreprideri a fost reprofilat
pentru producţia de echipamente destinate industriei chimice.
La angajare a fost repartizat la Secţia nr. 2 montaj utilaj chimic. Prima poziţie care i
s-a încredinţat a fost aceea de şef al unei brigăzi de 30 muncitori, în majoritate sudori
calificaţi. În perioada respectivă uzina primise un contract pentru coloane care urmau
a fi livrate în URSS. Montarea talerelor şi toleranţele stricte ale proiectului au pus
mari probleme personalului secţiei. Pompiliu Albu a reuşit să rezolve problemele astfel
încât comanda sî poată fi livrată la termen , cu respectarea integrală a prevederilor
documentaţiei tehnice a beneficiarului. După numai un an, calităţile profesionale ale
lui au fost recunoscute prin promovarea pe o funcţie importantă la nivelul secţiei şi
anume aceea de Şef Atelier de montaj. Conştiiciozitatea şi eficienţa lui Pompiliu nu au
trecut neobservate : în 1972, a fost din nou promovat, de data aceasta în poziţia de
Şef serviciu adjunct la CTC. A urmat apoi poziţia de Tehnolog Şef al uzinei, iar în
1976, aceea de Inginer Şef al sectorului de utilaj chimic. Datorită rezultatelor foarte
bune obţinute de-alungul întregii perioade de activitate în uzină, în 1978 a fost
numit pe poziţia de Director al centrului de calcul. În 1981, prin extinderea
competenţelor respectivei formaţii, Centrul de calcul din Griviţa Roşie a primit
competenţa de coordonare a tuturor celorlalte centre de calcul din intrepriderile
Centralei industriale.
Între timp Pompiliu s-a căsătorit , soţia lui Ioana, de profesie medic, dăruindu-i
doi copii , Cătălin şi Cristina. De la Cătălin are un nepot de care era foarte mândru.
Bunicul Pompi s-a ocupat cu multă dragoste de nepoţelul său, reuşind să-i devină
acestuia mentor şi prieten apropiat.
Pompiliu şi-a încetat perioada de viaţă activă în 1996, când a devenit „tânăr”
pensionar. Soţii Albu au achiziţionat, prin OCLPP, un apartament cu trei camere
situat pe Bvd. Nicolae Titulescu. Pompiliu deţinea şi o mică proprietate la ţară,
Comuna Oiştea, jud. Argeş, la care se bucura odihna şi relaxarea atât de necesare
unui bucureştean suprasolicitat.
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În 2002, s-a petrecut în familia Albu o tragedie zguduitoare, prin dispariţia prematură
(61 ani) a soţiei lui Pompiliu, Ioana. (datorită aceleaşi boli necruţătoare). Toate aceste
tragice evenimente l-au ţinut departe de noi, colegii şi prietenii lui. Începând din anul
2005 Pompiliu , cu surâsul lui încântător, a revenit în mijlocul colegilor.În anul 2006
la aniversarea celor 45 de ani de la terminarea facultăţii, Pompiliu a fost prezent. Neam deplasat împreună la Eforie Nord unde colegul şi prietenul Calypso a organizat
partea de entertainment a evenimentului. Pompiliu şi cu mine am stat în aceeaşi
cameră, ocazie cu care am depănat amintiri din perioadele petrecute împreună.
Pompiliu era nelipsit de la întâlnirile colegiale din ultima joi a lunii. Ultima la care a
participat a fost cea din luna martie, când boala se făcuse deja simţită. Pompi era trist
şi preocupat; plecase de la Elias, unde era internat, pentru a fi împreună cu colegii.
Ca amintire, seara aceea va rămâne de neuitat pentru tot restul vieţii mele.Ultima
petrecută cu pompi, la Select. La masă cu mine şi cu Pompi a stat şi dan Ştefănescu,
cunoscător al problemelor medicale de genul celor pe care le avea Pompi. Dan , având
parcă o premoniţie, i-a spus lui Pompi că, dacă se va pune problema unei intervenţii
chirurgicale, să nu o facă. După analize a rezultat că Pompi avea o formaţie tumorală
pe colon. Medicul curant i-a explicat lui Pompi alternativele pe care le avea : evitarea
intervenţiei şi aplicarea unui tratament de durată, cu riscul de a se produce ocluzia
colonului, cu toate consecinţele grave ale acesteia, sau efectuarea intervenţiei pentru
rezecţia tumorii. Pompi a optat pentru intervenţie.
L-am vizitat acasă după ce ieşise din spital. Slăbise vreo 25 de Kg. Fiica sa cristina s-a
mutat la tatăl ei pentru a-l îngriji şi a reuşit să-l facă să arate mai bine. A fost efemer
pentru că tumoarea s-a dovedit a fi malignă iar generalizarea bolii, rapidă. Cu o lună
înainte de deces i-am făcut o vizită şi am jucat două partide de table. La sfîrşit mi-a
spus că se simte obosit, iar de atunci n-am reuşit săâl mai văd. A fost din nou
internat, pentru câteva zile, iar apoi trimis acasă. În utima sătămână de viaţă n-a mai
putut să părăsescă patul de suferinţă şi i s-au administrat halucinogene, pentru
calmarea durerilor. Duminică 27 iulie, puţin după miezul nopţii, Pompilică Albu a
trecut în nefiinţă.În seara aceleaşi zile am primit telefonul lui Cătălin Albu, care mi-a
adus la cunoştiinţă groaznica veste. La rândul meu am anunţat pe toţi cei pe care am
reuşit să-i găsesc şi să vorbesc. Pe Şoşo Simescu n-am reuşit să-l găsesc pentru că
era plecat la Timişoara, la fiul său. Am vorbit şi la Râmnicu Vâlcea cu Moli Caragea,
soţia lui Mircea Caragea, plecat dintre noi acum 1 an şi 5 luni. Duminică noaptea nam reuşit să adorm decât cu mare greutate. Marţi 29 iulie, la ora 9.30, eram la capela
cimitirului Ghencea, la căpătâiul lui Pompi pentru a-l mângâia pe frunte de rămas
bun şi a-i pune în coşciug buchetul de crizanteme pe care i le aduseem. A trebuit să
ies din capelă şi să stau la aer, în cimitir. M-am întors în capelă , familia,prietenii şi
noi, colegii lui Pompi, începuseră să vină pentru a fi prezenţi la slujba creştinească
de înmormântare şi a-i aduce un ultim omagiu. Corina Firuţă, colega noastră de
grupă nu a putut să vină la cimitir. Păcat !
După terminarea slujbei, asistenţa a prezentat condoleanţe familiei iar noi , colegii,
am luat cţte o coroană de flori şi am format cortegiul funerar pentru a-l cobduce pe
Pompi la locul său de veci. Dintre colegii de grupă, Pompiliu Albu este cel de-al şaselea
care ne părăseşte. În ordinea plecării lor, aceştia sunt :
●Dan Valentin POPESCU
●Mihai PARASCHIVESCU
●Dumitru GHEORGHIU
●Mihai BERCIU
●Mircea CARAGEA
●Dumitru Pompiliu ALBU
Pentru toţi, un pios omagiu şi Dumnezeu să-i odihnească în pace !
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La mulţi ani !
Celor născuţi în septembrie!
Constantin MARIN
01, (1934)
Emilian HITZIG
02, (1938)
Albert HOVNANIAN
03, (1939)
Vladimir HOVNANIAN 03, (1939)
Dan Radu DINESCU 06, (1938)
Florica ALBU
06, (1938)
Nicolae SURUCEANU 12, (1939)
Gheorghe CARAGEA 14, (1932)
Ilie IANCU
22, (1937)

Tipar ISSN 1842-4732
Caseta redacţională
Redactor fondator: Adrian Popa
Redactor şef: Radu Gruia
Redactor şef adjunct : Mirel Vanca
Tehnoredactare: Radu Gruia

