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Editorial
MECANICII-ANALIŞTI ECONOMICI
Constantin DUMITRU
Economia mondială trece prin momente grele, iar România şi mai şi.
Lumea se schimbă, marile puteri economice deŃinătoare de resurse şi tehnologii fac cu greu faŃă
propriilor probleme dar mai ales noilor pretendenŃi ce doresc să se aşeze la masa puterii: Uniunea
Europeană, China, India şi să nu negljăm lumea arabă, care investeşte masiv.
În aceste condiŃii, mecanicii nu pot fi nici ei indiferenŃi, toŃi citim, facem prognoze, gândim soluŃii,
comentăm decizii, în fapt ne implicăm activ şi aceasta dovedeşte ce bine pregătită este generaŃia
noastră.
In paralel cu disputele care au loc în Romania între guvern, patronate, sindicate şi cetăŃeni am
asistat, în a doua decadă a lunii mai, la evenimente importante care dovedesc interesul oamenilor şi
mai ales ai celor mai informaŃi, mai instruiŃi, de a comenta evenimentele pe bază de analize.
Un astfel de eveniment a fost şi cel de al 34-lea Congres al Academiei Romano-Americane pentru
StiinŃă şi Artă care s-a Ńinut la Bucureşti, unde Radu Mihalcea a prezentat o analiză a economiei
mondiale la începutul deceniului al II-lea. Au fost prezenŃi şi o parte dintre membrii asociaŃiei
Mecanicii’61. Trebuie să mărturisesc că am fost plăcut surprins, în primul rând pentru că unul
dintre colegii noştri are astfel de preocupări, care măresc paleta talentelor cunoscute ale celor din
asociaŃia noastră - de ziarişti, fotografi, editori, scriitori, poeŃi - dovedind interes pentru ce se
întamplă în jurul nostru şi mai ales, dovedind multă sensibilitate.
Am audiat conferinŃa lui Radu Mihalcea cu mult interes şi mărturisesc că am fost
impresionat. Nu credeam că un om care a fost la catedră şi a vorbit în faŃa oamenilor poate avea
trac - am simŃit emoŃia lui. Am apreciat seriozitatea cu care şi-a pregătit conferinŃa, prezentând date
interesante culese, comentate dar şi păreri pertinente despre criza mondială prezentă şi în
perspectivă.
I-am reproşat lui Radu că materialul a fost prea bun!
Au fost prezentate idei de strictă actualitate, cum ar fi: importanŃa producŃiei de servicii in PIB-ul
unei economii, globalizarea, monopolul mascat, implicarea concernelor financiare în investiŃii
imobiliare şi de producŃie cu scop speculativ şi mai ales că viitorul ne oferă un alt model de
capitalism, de economie de glob.Am vrut să aştern aceste cuvinte care se buluciseră în varful
pixului, pentru voi, colegii mei, cărora vreau să vă transmit: SunteŃi buni, băieŃi, inteligenŃi şi
deştepŃi!
………………………………………………………………………………
P.S. Rodica Bărănescu a dat o bere de ziua ei, LA MULłI ANI, RODICA!
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Întâlniri colegiale

JOI 29.......
Radu GRUIA
Aprilie! A doua lună a primăverii. Care ne-a cam dezamăgit cu regimul
termic. Foarte probabil datorită „erupŃiei” islandeze în cotidian şi nu numai.
Oricum vulcanul de sub gheŃar, responsabil de eveniment, nu poate fi citat!
Pentru simplul şi bunul motiv că numele lui este imposibil de citit, dar mite de
pronunŃat! Am văzut undeva o încercare amuzantă de abordare a problemei:
numele respectiv era fracŃionat în câteva părŃi cu „semnături” fonetice de largă
circulaŃie. De exemplu, una dintre acestea era ...Angela Merkel! Asamblate,
fragmentele ofereau posibilitatea obŃinerii unei pronunŃii cât de cât aproapiate.
De, treabă de jurnalist! Asta mi-aduce aminte de bătrânul Kostakovsky, cu
metoda lui „mnemotehnică”: Φ, Ы,E,У,E,O - M,Α,У,OМ,E ! Atunci am spus că
moşul (în treacăt fie zis acum suntem mai moşi decât el, pe atunci) s-a ramolit.
Dar uite că am Ńinut minte „formula” lui după....54 de ani. Şi sunt convins că nu
sunt singurul! Voi ce ziceŃi?
Select, ca de obicei. O după amiază însorită de aprilie, dar.....numai pe
terasă, unde câŃiva actori sosiŃi mai devreme, stau la un „taifas” colegial.... Se
face ora de începere a spectacolului (05 PM), distribuŃia „de serviciu” apare încetîncet şi actorii îşi ocupă locurile pe scenă. Numai că aici este sensibil mai
întuneric şi mai rece decât pe terasă! Mă rog, spectacolul cere şi sacrificii!
În ceace mă priveşte, după ce-mi ocup locul, arunc o privire să văd cine şi cum a
venit.Pentru a înmâna exemplarele ediŃiei pe hârtie de care, în mod excepŃional,
m-am ocupat de această dată.(De obicei, se ocupă Adrian Popa, alias Moş sau
Viconte de ...Călugăreni. El preferă ultima variantă!).
Apoi apreciez gradul de „întuneric” (de, nema reflectoare, nici „maşinişti”) şi reglez
expunerea pe jucăria mea: +0,6. Apare şi ultimul actor: Marian Grădişteanu, care
se deplasează cu dificultate, fapt care însă nu l-a împiedicat să vină!
Gata. Spectacolul poate să înceapă! DeclamaŃia de start: actorul Calypso în
rolul Preşedintelui, cu Raportul asupra execuŃiei bugetare din 2009 . Actorului îi
reuşeşte un personaj firesc, de o naturaleŃe convingătoare. Cred că pur şi simplu
îi place! Unii ar zice că are abilităŃi înăscute dar şi dobândite!
Trecem apoi la momentul aniversar. Participă doi dintre colegii pe care îi
aniversăm în aprilie: Stănel Bone şi Florin Drăgănescu. Corul interpretează cuvenitul „MulŃi Ani Trăiască!”, cu paharele către plafon, iar sărbătoriŃii distribuie cu
emoŃie şi recunoştiinŃă mulŃumiri şi....lichide de circumstanŃă.
Actorul Florin Drăgănescu, parcă pentru a-şi onora prenumele, reuşeşte un
moment liric atractiv recitând trei din cele patru părŃi ale poeziei La vânătoare a
lui George Topârceanu. AsistenŃa apreciază şi aplaudă.
Urmează la rampă actorul Adrian Popa, Vicontele, cu speech-ul de
prezentare a autorului unei „tetralogii” cu parfum de lectură din copilărie! Vă
aduceŃi aminte de Robert Louis Stevenson şi Insula Comorii? Ei bine, pentru noi
acum, se numeşte Artemiu Vanca, iar subiectul tetralogiei pe care o scrie este
comoara din sufletul şi spiritul Domniei Sale. Pe care, cu generozitate si
altruism, o dedică cititorilor.
Subiectul „vine” din copilăria autorului fiind inspirat de rumoarea existenŃei unei
comori îngropate pe unul dintre dealurile meleagurilor natale. Primele două cărŃi
din tetralogiei, Comoara din dealul Magiarului şi Secretul Comorii au fost deja
lansate, autorul desăvârşind în prezent cea de-a patra şi ultimă parte.
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Speech-ul Vicontelui este urmat de lansarea de către autorul însuşi a părŃii a
doua. De data aceasta, actorul-autor impresionează spectatorii – adică pe noi –
cu aspecte inedite ale parcursului elaborării creaŃiei sale, cum ar fi conturarea
profilului personajelor, eforturile depuse pentru asigurarea autenticităŃii
informaŃiei, investigarea arhivelor locale sau regionale din teritoriu, etc.
Mişcarea scenică, consistenŃa rolurilor, calităŃile interpretative, ambianŃa
creată, induc reacŃii emoŃionale pe măsură: Mihaela Tihan „comută” spontan
cele 2 stări (spectator>actor) şi ne mărturiseşte, în premieră absolută, impresiile
perso-nale generate de eveniment. Foarte convingător. AsistenŃa aplaudă!
Fiecare actor „scrie” şi interpretează propriul rol cu plăcere şi dezinvoltură,
stocul lichidelor aduse de sărbătoriŃi se epuizează, ”recuziterii” (din culisele
Select) acŃionează discret şi eficient, iar Măria Sa Timpul se strecoară neobservat
către momentul final. Iar eu, pentru încheiere, împrumut o „chestie” celebră un
pic adaptată!
DistribuŃia fost următoarea, (în ordine alfabetică):
Adelina BONE, Coca DUMITRU, Corina FIRUłĂ, Gabi GHEORGHE, Rodica
NICOLESCU, Nina OLARU, Luci POPA, Mihaela TIHAN.
Stănel BONE, George CARAGEA, Florin DRĂGĂNESCU, Constantin Calypso
DUMI-TRU, Nae ENESCU, Vali GHEORGHE, Marian GRĂDIŞTEANU, Radu
GRUIA, Costel MARIN, Adrian POPA, Ionel STĂNESCU, Radu STOIAN, Dan
ŞTEFĂNESCU, Mirel VANCA, Mircea ZAINEA.

SHOW MUST GO ON! SEE YOU NEXT OUR THURSDAY!
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AFIŞUL SPECTACOLULUI DIN 29 APRILIE....
Nae ENESCU şi Radu GRUIA

5

Foaie de suflet lunarå a AsociaŃiei „PromoŃia ’61 MECANICÅ“

6

MECANICII ’61 POLIBUC  Nr. 5 • Mai 2010

7

Foaie de suflet lunarå a AsociaŃiei „PromoŃia ’61 MECANICÅ“

8

MECANICII ’61 POLIBUC  Nr. 5 • Mai 2010

9

Foaie de suflet lunarå a AsociaŃiei „PromoŃia ’61 MECANICÅ“

10

MECANICII ’61 POLIBUC  Nr. 5 • Mai 2010

11

Foaie de suflet lunarå a AsociaŃiei „PromoŃia ’61 MECANICÅ“

12 MECANICII ’61 POLIBUC  Nr. 5 • Mai 2010

13

Foaie de suflet lunarå a AsociaŃiei „PromoŃia ’61 MECANICÅ“

Turism

INDIA – 2010
Nicolae SURUCEANU
Excursia a avut loc în perioada 26.02 – 11.03 ac. în Rajasthan (nu Rajahstan,
cum avem toŃi tendinŃa să scriem). De la Paris am luat un Airbus 320 până la
Londra, iar de acolo, un Boeing 747 până la Delhi. Nu cunoşteam agenŃia de voiaj
organizatoare – Salaun – cu sediul în Bretania, însă aflasem de la ghidul cu care
făcusem celelalte excursii că este serioasă. Până la Delhi, am ajuns ca turist
individual, nu am avut însoŃitor şi nici nu cunoşteam pe altcineva din grup.
La aeroport suntem aşteptaŃi de ghidul local, un tânăr de vreo 30 de ani, care
vorbea franceza mulŃumitor. După o masă bună şi o noapte într-un hotel ale
carui trei stele erau echivalente celor europene, nu cum ne era frică nouă, plecăm
pe traseu. Suntem 30 de persoane, cel mai tânăr cam de 40 de ani, decana – 72.
Am avut şansa să nu fie mofturoşi, cârcotaşi sau din cei care să întârzie în
permanenŃă sau să se rătăcească de grup.
Avem de parcurs în autocar climatizat (nu în prima tinereŃe) cam 3000 km în
12 zile, pe ruta Delhi, Mandawa, Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur, Ranakpur,
Udaipur, Eklingjee, Pushkar, Ajmer, Jaipur, Fatehpur Sikri, Agra, Delhi.
Primul contact cu Ńara nu este deloc favorabil, peste tot vedem doar
dărâmături, sărăcie, murdărie, drumuri proaste, clădiri neterminate şi
abandonate, circulaŃie haotică. La asta contribuie şi faptul că se lucrează pentru
instalarea metroului aerian. Când izbutim cu greu să ieşim din Delhi, oraş de 14
milioane de locuitori, lucrurile se mai limpezesc, circulaŃia devine mai fluidă,
şoselele mai bune, rămânând doar sărăcia şi murdăria. Peisajul este însă
neinteresant, zona fiind un semi-deşert aproape complet plat.
Pe drum, ghidul începe să ne pună în temă cu specificul şi realităŃile Ńării.
Aflăm că, deşi desfiinŃate, castele există încă în subconştientul oamenilor,
probabil încă pentru mult timp. Acest lucru, împreună cu puterea bisericii face
ca democraŃia, cu care se mândreşte India, să fie probabil o noŃiune specifică
fiecărei caste, iar indienii să fie ca nişte muşte prinse într-o pânză de păianjen,
fără posibilitate de evoluŃie. Poate că ghidul nu reuşea să explice bine, poate că
avea mândria castei, el însuşi fiind războinic, explicaŃiile erau confuze. Nu văd
cum o astfel de Ńară poate pretinde să ajungă la nivelul Chinei, aşa cum doreşte.
Castele sunt în total cinci : brahmani, războinici, negustori, muncitori sau
servitori şi paria, care sunt mai degrabă o categorie umană decât o castă. De la
independenŃa câstigată în 1947, toŃi oamenii sunt egali, iar paria, conform
ConstituŃiei din 1950, pot intra în orice templu, bea apă de la orice fântână, urma
orice şcoală şi ocupa posturi. De altfel, între 1997-2002, preşedintele Indiei a fost
un paria. In realitate, sistemul castelor nu a fost interzis sau declarat ilegal, el a
fost doar considerat inexistent. Nici iezuiŃii n-ar fi găsit o formulă mai ipocrită !
Majoritatea indienilor sunt foarte legaŃi de cultura lor, adică de hinduism şi de
caste, pe care le consideră indisociabile. Să distrugi sistemul castelor ar însemna
pentru mulŃi să distrugi India, pentru că religia hinduistă este singura legătură
care Ńine Ńara unită !
Aflăm cât de complicat este pentru doi tineri să se căsătorească dacă nu fac
parte din aceeaşi castă, sau dacă părinŃii nu ajung la înŃelegere cu privire la
valoarea zestrei miresei. In caz că tinerii vor să treacă peste împotrivirea
părinŃilor, brahmanul refuză să oficieze ceremonia şi sunt nevoiŃi să se adreseze
statului ca să îi declare căsătoriŃi, deşi nu există ca la noi căsătorie civilă. Totuşi,
acest punct nu este clar, franceza lui nu era prea desluşită. Iar în final, cei doi
trebuie să părăsească domiciliul familial şi se pare că pierd orice contact cu
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familia. In mod normal, fata se mută în casa familiei soŃului, unde soacra
domneşte cu puteri depline.
Zestrea fetelor este uneori considerabilă; s-a întâmplat ca atunci când aceasta
nu a putut fi plătită, soacra, profitând de faptul că în bucătărie se găteşte nu pe
plită, ci direct pe flacără, a dat foc sariului norei, care a murit carbonizată,
pretextând apoi un accident domestic. Se mai întâmplă şi în zilele noastre; am
citit asta într-un ghid turistic !
Actualmente India are o populaŃie de 1.2 miliarde locuitori, cu un şomaj
estimat la 10%, probabil mult mai mare, neavând un sistem precis de evidenŃă.
In plus, există oameni care nu au muncit niciodată, deci care nu sunt luaŃi în
calcul, dar care nu au nici un venit. Iar în India, 1 şomer = 1 cerşetor, pentru că
nu au nici ajutor de şomaj, nici măcar asistenŃă socială sau medicală. Probabil
celula familială este foarte puternică, nu ca în occident, altfel nu se poate. Ei
bine, în situaŃia asta, ei vor ca până în 2015 să întreacă populaŃia Chinei ! De
ce ? Ca să mai aducă pe lume încă 100-200 de milioane de cerşetori ? Ca şi când
forŃa unei Ńări stă în numărul de locuitori ! Iar situaŃia salariaŃilor nu este nici ea
prea roză.
Am încercat să compar India cu România. Nu am pretenŃia că din câte am
văzut să pot trage o concluzie care să stea în picioare, însă am făcut totuşi 3000
km printr-o Ńară de 12 ori mai mare, ceea ce ar însemna 250 km în România. Or,
tot ce am văzut în India au fost dughene unde se vindeau produsele unor mici
meseriaşi locali, de regulă tinichigerie şi fierărie, câteva făbricuŃe, iar în apropiere
de Delhi, reprezenŃantele unor societăŃi străine, care se pare că doar
comercializau şi poate asigurau întreŃinerea produselor lor. Ştiu că există marea
societate Tata, cu ramificaŃii în toate domeniile economiei, însă nu i-am văzut
decât produsele. Stiu că au o informatică de vârf, stiu că au lansat sateliŃi, ştiu
că producŃia de filme este prima din lume, însă mă tem că toate astea nu sunt
decât nişte vârfuri şi că la bază, jos de tot, imensa masă se sbate într-o mocirlă
din care foarte cu greu va ieşi, şi foarte în urma altora.
Am fost cu toŃii înmărmuriŃi de înfiorătoarea stare de murdărie, intrată în firea
lor. łara toată parcă a fost clădită pe un morman de gunoi. Nu îi deranjează că
stau lângă nişte resturi intrate în descompunere, care degajă un miros, pentru
noi îngrozitor. Am început să-i înŃeleg pe englezi, maniaci ai higienii, care aveau
un dispreŃ profund faŃă de indieni.
Am ajuns în India cu dorinŃa de a face cât mai multe fotografii, ceea ce am şi
făcut, însă pregătit să întâmpin aceleaşi reacŃii din partea populaŃiei ca în tările
musulmane. Nici vorbă de aşa ceva ! Oamenii sunt foarte amabili, câte odată mă
îndemnau ei să îi fotografiez. Bine înteles, trebuia să schitez că le cer aprobarea.
Portarilor hotelurilor, toti purtători ai unor monumentale mustăŃi stil ghidon de
bicicletă, unii şi cu o suliŃă în mână, şi care te întâmpină cu « Good morning,
Sir », deschizându-Ńi uşa, sau cerşetorilor, trebuia să le dai ceva pentru poză. Cu
excepŃia oraşelor mari, nu întâlneşti ca în Maghreb, liota de copii şi adolescenŃi
care se Ńin de tine ca lipitorile ca să cerşească.
CirculaŃia este complet haotică, indiferent unde, în oraş sau pe autostradă,
unde de câteva ori autocarul a luat-o pe contra-sens pentru că era mai comod. In
oraş, vehicolul de bază este « tuc-tuc », un triciclu pe o bază de motocicletă, cu
schelet de Ńeavă şi acoperit cu pânză. Cu el se circulă cu furie, roată-n-roată,
clanŃă-n-clanŃă şi claxonând de zor. Are două sau patru locuri, deşi într-unul de
patru am vazut odată vreo zece inşi ! Pe şosele, în afară de maşini, majoritatea
Tata, utilizează motocicletele, pe care urcă trei sau patru, sau nişte maşini
ciudate, pe care le fabrică singuri, adaptând un motocultor la o remorcă, după
câte am priceput. A fost cel mai original mijloc de transport pe care l-am văzut.
Ce m-a mirat este că nu i-am văzut certându-se, scuipându-se sau bătându-se.
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Vacile se plimbă peste tot, nestingherite de nimeni şi mănâncă din gunoaie. Le
place gustul cartoanelor ! Doar din oraşele mari au fost îndepărtate, însă cu
menajamente, fiind sacre. Dacă un şofer omoară o vacă, poate să facă
închisoare ! Am văzut şi tauri pe stradă. Ghidul mi-a spus că nu sunt periculoşi,
se pare că ar fi obişnuiŃi cu lumea şi circulaŃia. Cum, câteva zile mai târziu am
văzut doi care se pregăteau să se bată, n-aş fi chiar aşa de sigur; în îmbulzeala de
pe stradă mai pot fi şi victime colaterale. Carnea de vită nu se manâncă, doar
pielea se recuperează, cu restul nu ştiu ce se face, probabil se ocupă păsările de
pradă; am văzut din fuga autocarului, două hoituri de animal mare pe marginea
drumului. Nici carne de porc nu manâncă, porcii umblă liberi pe străzi şi arată ca
mistreŃii, însă mai mici. Nu se manâncă decât carne de pasăre şi oaie. Cam multe
fripturi se plimbă, vii, sub nasul muritorilor de foame !
Credeam că văzusem adevărata sărăcie în Peru şi Bolivia ; totusi, acolo nu am
văzut asa de mulŃi cerşetori, nu erau îndobitociŃi de atâtea interdicŃii religioase şi
puteau mânca orice. Când se lasă seara îi vezi că se adună pe spaŃii verzi, pe
trotuar la baza unui zid, se acoperă cu o cârpă, care este singura lor avere şi se
culcă. Singurul lor avantaj este că nu e frig. DimineaŃa pleacă iar după cerşit,
mai ales când vin autocare cu turişti. Am văzut şi schilozi, adevăraŃi sau nu, unii
prea de tot ca să simuleze. Copii cu membre răsucite şi paralizate, care nu mai
puteau sta în picioare, erau culcaŃi şi se deplasau pe burtă, pe două mâini şi un
picior ca nişte păienjeni. Mă îndreptam către autocar când unul din ei s-a luat
după mine. Mi s-a făcut părul măciucă de groază, scârbă, s-a încreŃit pielea pe
mine şi în acelaşi timp îmi era ruşine că groaza şi repulsia au fost mai tari decât
mila şi că nu m-am întors să-i arunc nişte bani.
Cu foarte mici excepŃii, am mâncat foarte bine în restaurantele hotelurilor, sau
acolo unde ne opream pe drum la prânz. Multe legume ne erau necunoscute, ca
şi unele mirodenii.
Maharajahii, conducătorii de altădată ai regiunilor Indiei, nu mai au nici o
funcŃie politică sau administrativă. Şi-au păstrat proprietăŃile, pe care le-au
transformat în muzee sau hoteluri, unii chiar le-au vândut. Au rămas totuşi o
autoritate morală în regiunile pe care le-au condus. Unii din ei s-au lansat în
afaceri sau în politică.
Aproape toate hotelurile unde am stat erau ori la periferia oraşelor, ori în afara
lor. Citisem în forumuri impresiile turiştilor, care spuneau că în centru toată ziua
şi noaptea este un vacarm de nedescris, iar în hotelurile mici şi neechipate cu
rezervoare mari de apă şi instalaŃii de filtrare, apa curentă nu este potabilă. Eram
însă izolati, teoretic doar, pentru că practic, timpul pentru transport, vizitarea
obiectivelor, mesele de prânz şi seară ocupau toată ziua, nelăsându-ne timp liber.
Atunci când programul a permis-o, autocarul ne-a depus în centrul oraşului şi
ne-a aşteptat la ora convenită. Aşa că am avut parte de condiŃii confortabile,
minimum 3 stele, cel mai adesea 4 sau 5, unele în foste reşedinŃe sau conace de
vânătoare ale maharajahilor, transformate cu foarte mult gust în hoteluri.
Ziua 2. In drum spre Mandawa vizităm haveli - case somptuoase cu pereŃii
pictaŃi ale negustorilor bogaŃi, din păcate multe în stare de ruină, însă şi multe în
renovare. Noaptea o petrecem într-un conac, păziti la poartă cu două tunuri din
sec. XIX, cu pavilioane pierdute în verdeaŃă şi cu păuni care se plimbau pe iarbă.
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Haveli părăsit

Haveli în renovare

Conac de vânătoare

Ziua 3. Plecăm către Bikaner. Dupa ce ne instalăm la hotel, plecăm să vizităm
imensa fortăreaŃă dela Junagarh, construită în 1488, şi care adăposteşte o
colecŃie de arme într-un splendid palat, ornat cu picturi din sec. XVII.

Junagarh - faŃada

FaŃada interioară

Una din curŃile interioare
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Junagarh – elemente de arhitectură interioară şi leagăn pentru copii

Zilele
4-5.
Plecăm
către
Jaisalmer. In drum ne oprim să
vizităm
Templul
Şobolanilor !
DesculŃi, intrăm în templu, unde
o sută de şobolani, poate mai
mulŃi, se plimbă agale printre noi,
se urcă pe pereŃi, pe coloane, îşi
văd de treburile lor, pe noi nici nu
ne bagă în seamă. Nu ei, noi nu
prea suntem în largul nostru, tot timpul m-am gândit : daca-mi intră vreunul pe
cracul pantalonului ? Li se toarnă lapte în niste tipsii mari, se urcă toŃi cu labele
pe margine şi beau, civilizaŃi, unul nu intră cu labele înăuntru ! UşuraŃi,
continuăm drumul, până la fortul de la Pokhran. Acolo luăm masa în palatul
maharajahului. Maharajahul era ori pârlit, ori zgârcit, ori xenofob, felul principal
a fost pe bază de cartilaje de oaie ! La sfârsit, a venit împreună cu maharani,
nevastă-sa, să ne spună două vorbe. Imbrăcat în alb şi burtos cum era, dacă îi
puneai în mână un satâr, era leit măcelarul de la noi din orăşel. In schimb,
nevastă-sa şi fiu-său arătau bine.
Ne oprim la Jaisalmer la un alt maharajah mai procopsit, care-şi renovase
luxuos palatul. Aici dormim două nopŃi. Vizităm o serie de mausolee ale prinŃilor
din Jaisalmer.

Bucătăria noului maharajah este perfectă, personalul, văzându-mă amator de
mâncări picante, are amabilitatea să-mi servească doar mie mâncăruri de-ale lor,
delicioase pentru mine, otravă curată pentru colegii de excursie care au
curiozitatea să guste.
Oraşul are o impozantă citadelă, care se înalŃă la 85 m deasupra nivelului
câmpiei – începutul deşertului, în imediata apropiere a graniŃei pakistaneze. Din
cauza asta, trebuie să ne lăsăm paşapoartele la hotel, pentru a fi înregistraŃi la
poliŃie. Situată pe calea caravanelor care transportau mirodenii, opiu si indigo,
citadela a fost ridicată în sec. XII. In interiorul zidurilor vizităm un templu jain,
foarte frumos ornamentat. Seara facem o excursie cu niste maşini de teren până
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la marginea deşertului, apoi o plimbare pe cămile, după care nişte nomazi ne
prezintă dansurile lor tradiŃionale.

Citadela din Jaisalmer

Interiorul citadelei este acum un mare bazar unde găseşti toate meseriile,
curiozităŃile şi mărunŃişurile Orientului.

E greu să alegi o bijuterie !

Ca pe vremea lui Nastratin Hogea

In afara localităŃii se găseşte lacul Gadi Sagar, cu o frumoasă poartă de
intrare, cu o boltă sculptată fin, comandată de o celebră curtezană. Lacul, al
cărui nivel scăzuse destul de mult, era plin de somni, cărora tocmai li se
aruncase ceva de mâncare. Se înghesuiseră atât de mulŃi, încât unii erau afară,
pe spinările celor din apă !

Un cerşetor

Portarul hotelului

La intrarea templului
jain
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Ziua 6. Plecăm către Jodhpur, care are o fortăreaŃă din gresie roşie, ridicată în
1459. Inăuntrul ei sunt mai multe palate, transformate într-un vast muzeu. Am
stat prea puŃin timp aici.

+
Cetatea din Jodhpur, una din curŃile interioare şi una din sălile de

Zilele 7-8 In drum către Udaipur, vizităm la Adinath cel mai mare templu jain
din India, construit în sec. XV. Jainismul este o religie asemănătoare
hinduismului sau budismului, însă mai împinsă către ascetism. Codul moral
este non-violenŃa, sinceritatea, cinstea, castitatea şi detaşarea faŃă de bunurile
materiale.
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Templul jain din Adinath, vedere exterioară, credincioşi, detalii şi vedere

Ajungem la Udaipur, unul dintre cele mai agreabile oraşe ale circuitului.
Primul contact cu maimuŃele, de care fusesem preveniŃi să ne ferim. Vizităm
enormul palat al lui maharana local. Crezusem că este vorba de soŃia
maharajahului, ca să aflăm după asta că în această regiune aşa este numit
maharajahul. Arhitectura exterioară a palatului este splendidă, însă după ce
vizităm partea accesibilă publicului, sunt profund decepŃionat. Foarte puŃine săli
de primire , în rest doar săliŃe, culoare, scări, într-un cuvânt o risipă nepermisă
de spaŃiu. Iar ca exponate, decepŃia este şi mai mare. Acest maharana, om putred
de bogat, şcolit în toate universităŃile Angliei, primit în toate marile familii, sau
doar într-unele, lucrurile nefiind poate aşa de simple, nu s-a gândit să aducă
nişte pictori englezi cu el la întoarcere, care să-i facă palatul prezentabil. Aşa că
în tot palatul nu vezi decât tablouri ale unor mâzgălitori locali, care-l arată pe
maharana ba îmbrăcat într-un fel de jupon, ba fară jupon, ba cu favoriŃi până
sub fălci, ba fară favoriŃi, ba jucând cricket, ba nejucând, ba stând lângă un
automobil de curse, că înăuntru nu încăpea de burtos ce ajunsese, ba …. etc.
Până la urmă Ńi se face lehamite şi de palat, şi de toate, şi dai să fugi şi să iesi,
dar trebuie să stai cuminte şi să te faci că asculŃi explicaŃiile ghidului, pentru că
rişti să-i treacă acestuia prin minte să-şi schimbe planul şi să iasă printr-altă
parte, şi atunci ce te faci ? Odată scăpaŃi, am făcut o plimbare cu un vaporaş pe
lacul pe malul căruia era palatul. In mijlocul lacului era o insulă cu un hotel.

Cele două faŃade ale palatului din Udaipur
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Hotel pe lac

Debarcader

Ziua 9. Plecăm către Pushkar. In drum, vizităm
templul istoric de la Saas Bahou. Ajungem la
Pushkar, unde suntem găzduiŃi în cel mai frumos
hotel în care am stat, tot palat al unui maharajah.
Merită cu prisosintă cele cinci stele. Renovarea
fusese facută de niste adevăraŃi artişti, pereŃii si
tavanele erau lucrate în stucatură pictată aşa cum mai văzusem într-alte palate
vizitate. Deşi eram într-o perioadă în care nu mâncau carne, bucătăria era cât se
poate de savuroasă.

Hotelul din Pushkar, cu paznicul său decorativ
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Ca atracŃii, orăşelul nu are decât un templu hinduist şi un bazar destul de întins.
Ziua 10. Din nu ştim ce considerente, la Jaipur vom merge cu trenul, pe care
îl vom lua de la Ajmer. Până acolo vom merge cu autocarul nostru, care va merge
după asta, gol, până la Jaipur, unde ne va aştepta. Să priceapă cine poate ! In
fine, vedem şi noi cum se merge cu trenul în India. Până la tren, încercăm să
intrăm într-o moschee din sec. XIII, vestită prin dimensiunile gigantice ale sălii de
rugăciune. Nu suntem primiŃi ! Ajungem la gară cu nişte « tuc-tuc ». Teferi. Sala
de aşteptare – miros de WC public. Trenul – nu prea aspectuos - era din cele
bune, după spusele ghidului. Este spălat cu nădejde odată pe an de muson.
Interiorul cam hodorogit, însă cu personal amabil, ca majoritatea indienilor cu
care am avut contact, în afara personalului de la aeroport. WC-ul – de evitat. Spre
mirarea noastră, a plecat la oră şi ne-au mai servit şi masa în preŃul biletului.
Aşa ceva doar în Peru, către Machu-Picchu am mai văzut. Ajungem la Jaipur,
orasul roz, într-un hotel patru stele.
Ziua 11. Plecăm de dimineaŃă să urcăm călare pe elefanŃi până la fortul
Amber, înălŃat pe un vârf stâncos. ElefanŃii fac doar patru urcuşuri pe zi,
dimineaŃa pe racoare. ZgâlŃâie zdravan !

Fortul Amber

Prima capitală a prinŃilor din Jaipur, începând cu sec. XII, actualul oraşfortăreaŃă a fost construit abia în sec. XVI. Unele ornamente au fost adăugate un
secol mai târziu.
Fortul se prezintă ca o înşiruire de curŃi şi săli monumentale, bogat decorate.
Tavanul sălii audienŃelor publice este susŃinut de 40 de coloane de marmură,
care au fost acoperite cu gips, pentru a nu stârni invidia unuia dintre împăraŃii
mogholi !
După amiază, vizităm în Jaipur, Palatul Vânturilor – Hawa Mahal, cu 953 de
ferestre, destinat femeilor din harem, şi observatorul astronomic din sec. XVIII.
Era vremea când oamenii, având la îndemână doar inteligenŃa şi inventivitatea
lor, reuşeau cu ajutorul unor scule şi materiale rudimentare să ajungă la
rezultate nu prea îndepărtate de cele de astăzi.
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Ziua 12. In drum către Agra, vizităm Fatehpur Sikri, Versailles-ul lui Akbar,
oraş mort, de 3.5x1.5 km, construit integral din gresie roşie şi capitală între 1571
şi 1585, când a fost mutată la Lahore, mai aproape de triburile afghane agitate.
Nu poŃi să nu rămâi admirativ la vederea fineŃei sculptării gresiei. In 1588, oraşul
era aproape în întregime părăsit, se pare din cauza secătuirii pânzei de ape
freatice !

Continuăm drumul către Agra, ne instalăm într-un hotel două stele, apoi
autocarul ne transportă până în apropiere de Taj Mahal, unde ajungem cu nişte
şarete de patru locuri trase de câte o mârŃoagă costelivă, vehicolele cu motor
termic nefiind admise în apropiere.
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De la Taj Mahal înapoi la autocar suntem transportaŃi cu niste microbuze
electrice, apoi vizităm Fortul Roşu din Agra, adevărat oraş, construit sub Akbar,
între 1564 şi 1574. Insă majoritatea construcŃiilor datează de pe vremea lui Shah
Jahan, cel care a construit Taj Mahal şi care a fost întemniŃat în acest fort până
la moartea sa, de fiul său Awrangzeb.

Ziua 13. Plecăm către Delhi, vizităm India Gate – Arcul de Triumf, Raj Gha
unde a fost incinerat Mahatma Ghandi şi Qutub Minar, vestigiul cel mai bine
prezervat al primei aşezări musulmane, edificată la sfârşitul sec. XII. Minaretul
era destinat unei moschei care nu a mai fost construită. Este făcut din gresie
roşie, are cinci etaje, o formă canelată, 15 m diametru la bază şi 72 m înălŃime.

India Gate

Qutub Minar
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La 500 m de Fortul Roşu, pe care nam putut să-l vizităm, se găseşte Jama
Masjid, cea mai mare moschee din India,
cu trei enorme cupole din gresie roşie şi
marmură albă. De-o parte şi de alta se
află câte un minaret înalt de 40 m. A fost
construită între 1650 şi 1656 sub domnia
împăratului moghol Shah Jahan şi poate
primi 25000 de persoane. Femeile din
familia regală puteau veni de la Fortul
Roşu la moschee, fără să fie văzute,
printr-o galerie subterană.
A fost ultimul obiectiv turistic vizitat.
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Noi despre noi

EVENIMENT ŞTIINłIFIC
Radu STOIAN
Colegul şi prietenul nostru Radu Mihalcea, într-o convorbire telefonică
avută în ianuarie , m-a informat cu intenŃia sa de a fi prezent la Bucureşti în mai
crt., cu ocazia congresului anual al Academiei Româno-Americane – ARA –, unde
va prezenta un material tematic referitor la starea actuală a economiei mondiale.
Ulterior, m-a solicitat pentru rezolvarea unor mici probleme aferente, cum ar fi
procurarea şi distribuirea programului manifestării, înformarea colegilor cu
privire la desfăşurarea evenimentului, întocmirea şi transmiterea listei celor care
eventual, vor dori să participe la lucrările congresului, etc.
Cel de al 34-lea congres ARA a avut loc între 19-22 mai crt. , la sediul
UniversităŃii NaŃionale de Apărare CAROL I, din Bucureşti.
Din partea Mecanicilor ’61, au fost prezenŃi: Titus Borlan, Constantin Dumitru,
Corina FiruŃă, Radu Gruia, Constantin Marin, Rodica Nicolescu, Radu Stoian şi
Mircea Zainea.
ConferinŃa lui Radu Mihalcea este prezentată succint, de către autor, chiar în
cuprinsul prezentului număr. Lucrările congresului s-au bucurat de o participare
prestigioasă, cu lucrări, luări de poziŃie şi opinii interesante, pe tematici
diversificate.
Corina FIRUłĂ
Ştim cu toŃii că Radu Mihalcea are puterea de a se concentra pe probleme
de management la nivelul unui întreg sistem, că a Ńinut cursuri în care lucra
interactiv cu sala de studenŃi.
De aceea invitaŃia lui de a participa la Congresul ARA m-a bucurat, mi-am
dorit să-l văd eu însămi vorbind de la pupitrul unui amfiteatru.
A fost aşa cum m-am aşteptat, Radu a dominat sala, punând şi
răspunzând la întrebări, din aproape în aproape, până a ajuns să generalizeze
tema, să privească problemele la nivel global. Speech-ul său a fost foarte bine
pregătit – îşi proiecta rând pe rând punctele pe care voia să le atingă, astfel încât
era uşor să-l urmărim. A finalizat vorbind despre un alt fel de capitalism pe care
îl vom cunoaşte în viitor, din cauza monopolizării bogăŃiilor lumii în puŃine
seifuri.
Timpul a trecut prea repede, poate o oră, poate mai mult... Organizatorii lau grăbit, în final, când tocmai ajunsese la reflectarea crizei mondiale în
economia României. De aceea, îl rog pe Radu să ne trimită pe mail conferinŃa sa,
ca să preluăm măcar ultimul capitol în revista noastră.
Am petrecut o zi interesantă din mai multe puncte de vedere – nu oricine
are ocazia să participe la un Congres ARA – şi am fost onorată că Radu este
colegul şi prietenul nostru.
Te felicit, Radule, şi-Ńi doresc mult succes şi de acum înainte. TinereŃea şi
puterea ta de muncă sunt exemplare!
Radu GRUIA
Mărturisesc că am avut intenŃia fermă să relatez eu însumi desfăşurarea
evenimentului. Credeam, dar evident greşit, că nu vor prea fi amatori să o facă,
iar evenimentul nu putea trece neobservat de către noi. Nu m-am înşelat însă cu
privire la presa profesionistă. Nu i-am văzut.
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Desigur şi pentru mine, momentul de maximum interes a fost conferinŃa lui
Radu. Întrucâtva motivaŃia mea seamănă cu acea a Corinei: doream să-i cunosc
ipostaza publică. Cunoşteam pe acea de autor de „scrieri” de volum mai
important sau mai redus, pe subiecte diverse, începând de la cele cu caracter
autobiografic sau de cultură generală şi terminând cu cele de mare interes politic
şi economic. Am la îndemână, foarte convenabil, o confirmare excelentă care se
găseşte.....chiar la pagina 23 ! Dar, chiar înainte de a audia conferinŃa, la
întâlnirea din foierul Aulei Magna care a găzduit evenimentul, am întâlnit un
Radu Mihalcea inedit, „arborând” culorile heraldice prusace : alb-negru ! Cu
atitudinea dar şi afabilitatea de rigoare. Am glumit şi am invocat galeria de
personaje istorice purtând numele „Radu”şi complectând-o cu un „Radu cel Alb”.
De ce nu?
Buun! Cerându-i scuze lui Radu, dar şi mulŃumindu-i pentru oportunitate,
trebuie să remarc atmosfera deosebită a aulei: spaŃiu saturat de emanaŃiile de
spirit cultivat aparŃinând, deopotrivă, conferenŃiarilor cât şi auditoriului. Parcă
am fi fost pe o insulă, protejată de ignoranŃa şi mitocănia cotidiene. De asemenea,
nu mă lasă inima să nu menŃionez cuvântul Profesorului dr.Marius Enăchescu,
american de origină română, vice-preşedinte al ARA, care m-a impresionat pur şi
simplu cu Ńinuta sa universitară şi mai ales, cu menŃionarea proiectului
(românesc) al celui mai puternic laser din istoria ştiinŃei, cu o putere de (1001000)Tw, durată de impuls 0,19 ns, dimensiune de ...o,85m, investiŃie de 10
Miliarde €, care urmează a fi construit şi instalat în România !

*
Cu ocazia evenimentului prezentat mai sus, Radu a lansat şi invitaŃia la o
mică agapă colegială, pentru joi (tot joi!) 20 mai, la un mic restaurant din parcul
bucurestean Carol.
Conform cutumei, voi trata aparte micul eveniment, considerându-l un
„spectacol extraordinar”, dar în timpul stagiunii !
Presupun că spectacolul are ceva motivaŃii, sau mai bine zis, motivaŃii multiple:
evenimentul ştiiŃific, aniversările Rodicăi şi a lui Radu din februarie şi respectiv
iunie, prezenŃa lui Radu la Bucureşti..... Dar toate astea le aparŃin exclusiv lor.
Noi le adresăm cuvenitul şi meritatul „ LA MULłI ANI !”, ne bucurăm şi păstrăm
amintirea momentelor petrecute împreună.
Odată ajunşi la întâlnire, am avut plăcuta surpriză să constatăm prezenŃa
în „premieră absolută” a unor noi personaje, pe care le putem cu uşurinŃă şi
plăcere încadra în categoria „Noi şi ai noştrii”! Primul personaj este ,fără
îndoială, domnul Nicolae Mănescu, o adevărată legendă a profesiunii pe care o
iubim şi respectăm toŃi. Personajul şi viaŃa profesională a Domniei Sale vă sunt
cunoscute din materialul apărut într-unul din nr. trecute ale revistei noastre.
Apoi....colegul nostru, autentic şi „omologat” cu acte în regulă încă de acum +50
de ani: Titus Borlan. Mă rog, până acum n-a participat la Mecanicii ’61. Poate o
va face de acum încolo ! Doar a fost „Ńucălar” ca şi domnul Preşedinte Calypso !
Cel de-al treilea personaj a fost domnul Sergiu Iorgulescu, absolvent al mecanicii
promoŃia....1962 ! Ca să vezi ! „Curat” de-al nostru ! Evident că îi cunoaşte pe
toŃi care „au alunecat” dintre noi în anul următor. (Aleşincu, Lipcan, Boneanu...).
Cum vă puteŃi imagina, cei trei au fost, cu insistenŃă, invitaŃi la întâlnirile de Joi.
Vom vedea. Mie mi-ar pare bine să-i văd !
Urmează „Afişul” spectacolului !
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AFIŞUL SPECTACOLULUI EXTRAORDINAR
DIN 20 MAI, PARCUL CAROL
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Carte

VARUJAN VOSGANIAN
Cartea şoaptelor
Album
Corina FIRUłĂ
De curând am vizitat Muzeul ComunităŃii Armene, ca să fotografiem, prin
amabilitatea gazdelor, pentru albumul nostru de costume ale etniilor din
România, câteva costume armeneşti. Dar, fiind în Muzeu, am găsit cartea lui
Vosganian şi răsfoind-o, mi-am dorit s-o
cumpăr. În primul rând este o carte
frumosă ca obiect, cu pagini ca “foiŃa de
Ńigară” - o deschizi cu respect şi-Ńi crează
imediat un sentiment de nostalgie. De
cum am început s-o citesc am înŃeles că
trebuie, mai întâi să parcurg volumul
ataşat, albumul de fotografii, pentru că
autorul povesteşte în carte despre
personajele din album - bunici, unchi şi
mătuşi, părinŃi, fraŃi, prieteni şi un şir
lung de
cunoscuŃi cu nume ciudate
pentru mine, dar care dau pafumul de
epocă. Albumul te pregăteşte pentru
povestea din carte, tristă şi în acelaşi timp
mângâietoare, pentru că viaŃa este privită
prin ochii copilului, care o vede ca pe ceva
firesc, cu bunele şi relele ei. Şi multe
dintre gîndurile lui sunt pline de
înŃelepciune tocmai prin simplitatea lor.
Am aflat de aici că sufixul “ian”
înseamna “al lui”, adică Arachelian
înseamnă “al lui Arachel”. Am aflat cum
au ajuns armenii în Romînia, cei din urmă
fugiŃi ca urmare a genocidului din anul
1915, când turcii au căsăpit jumătate din
circa trei milioane de armeni, adică un milion şi jumătate de oameni, bărbaŃi,
femei, copii – de-a valma.
Comentând una dintre fotografiile din album, autorul notează “Toată luna
iulie a anului 1915, Eufratul a fost acoperit de cadavre umflate de apă… Apele
fluviului erau roşiatice, totul arăta de parcă atunci se născuse moartea.”
Vă mai transcriu un fragment dintr-alt comentariu la fotografii, ca să vă
pregătesc pentru a doua parte a cronicii mele, pe care o să o scriu după ce termin
de citit şi cartea propriu-zisă.
“Din satul bunicului meu Setrac nu s-a mai auzit să fi scăpat careva cu
viaŃă. Afară de sora lui cea mică, Satenig, pe care a căutat-o ani de zile, după ce
ajunsese negustor la Craiova şi putea plăti pentru căutările prin orfelinatele
congregaŃiilor străine. A primit după mulŃi ani un răspuns de la un orfelinat de
fete tocmai din Alep. A trimis bani pentru ea şi pentru cineva s-o însoŃească. În
port la ConstanŃa, ca să se convingă că bunicul meu e fratele ei şi să i-o
încredinŃeze, însoŃitorul i-a pus, separat, să înşire numele bunicilor, părinŃilor şi
fraŃilor lor. Era ca un pomelnic. MorŃi cu toŃii, într-o localitate de munte, lângă
Erzerum. Dovedind că plângeau aceiaşi morŃi, însoŃitorul i-a încredinŃat-o....”
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