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Întâlniri colegiale

JOI ............
Sursa: MECANICII61, Anul 7, #4/57, aprilie 2011

Scris de Radu Gruia

31 martie 2011...”ultima joi a fiecărei luni”! Aici poate intra o parafrază: nu se
poate să fi uitat careva dintre voi faimoasa expresie „ momentul maximum –
maximorum” a lui Buzdugan de-acum cincizeci şi ceva de ani ! ( Nu-ţi vine să crezi că
a trecut atâta TIMP !) Deci, dacă renunţăm ad-hoc, la semnificaţia din mecanică a
cuvântului „moment”( Mi = Fa.d, în Nm) ,şi o acceptăm pe aceea de, sâc, TIMP, atunci
joia asta reprezintă, pentru cel puţin o parte dintre noi, momentul maximum maximorum
al lunii martie din acest an ...de graţie ! Doamne Ajută !
OK ! Să vedem ce s-a mai întîmplat. Păi, în apariţia trecută a revistei, am făcut o
mică investigaţie: ce credem, sau dacă vreţi, credeţi despre „îndeletnicirea” asta a
noastră cu ultima joi a lunii. Când, de vreo şase-şapte ani apare o „foaie de suflet”
pregătită şi prezentată de câţiva colegi, întotdeauna simpatici şi de încredere, destinată
exact nouă! Adică celor care au „evadat” din politehnica bucureşteană prin ’61, avînd
însă grijă să ia „obiectul” şi obiceiurile locului cu dânşii! ( Când jucam rugbi, auzeam
uneori „sfatul” colegilor de echipă în plină „şarjă” pe trei-sferturi : Bă Gulie, ia bă şi
„obiectul” cu tine! Adică mingea, pe care de-atâta înflăcărare, o mai scăpam din mână !).
Ei bine, după o lună, ar fi abolut firesc să vedem urmările. Vă reamintesc, foarte pe
scurt, că obiectul investigaţiei cu pricina era conţinutul revistei, văzut atât prin prisma
tematicii abordate cât şi al „creativity force”. Aşa cum apar acum în revistă. Am inclus,
de asemenea şi un tichet de sondaj, un feedback dacă vreţi, destinat cunoaşterii
opiniilor celor interesaţi.
Rezultatul ? None ! Nimic ! Cel puţin până la închiderea ediției. A apărut.....după! (vezi
pag. 3). Desigur, acest rezultat poate fi interpretat, apreciat, evaluat, analizat, etc. în
multiple moduri. Fiecare poate avea opinia lui. Eu unul, nu cred că o pot face în nume
colectiv. Dar atâta vreme cât am responsabilitatea apariţiilor curente, e musai să zic
ceva ! Nu pot să fac „tabula rasa” şi să intru apoi într-un program de protecţie a
martorilor !Ha,ha! (Deşi, poate or fi şi unii care nu s-ar supăra de loc! Parcă poţi să ştii ?
Şi dacă ştii, parcă poţi să fii sigur ? * ). Deci, iată care este părerea mea : deşi a apărut
totuşi un răpuns, se poate afirma că majoritatea este mulţumită de respectiva stare de
fapte ! Ipoteza că nimeni nu este interesat de nimic, se respinge, ca fiind nesustenabilă !
ZBANG !( Traducerea ad-hoc a zgomotului ciocanului judiciar, la pronunţare !)
În continuare, ştiţi Dvs. ! A urmat o după amiază plăcută şi relaxantă. De data
aceasta trupa a fost mai puţin prezentă decât de obicei, din spectacol lipsind „societari”,
nume cu greutate, cum sunt familia De Călugăreni, familia De Jorj, precum şi Nae cu
Mihaela , deplasaţi într-o „regiune colinară” de mare reputaţie. ( Pe unde s-a aciuat un
englezoi mare amator de viticultură). Spectacolul a beneficiat, totuşi, de alţi societari
cum ar fi Von Giurgsburg, De Budeasa sau De Comana. A fost, de asemenea prezent, şi
marele nostru explorator, Dorel Miron, care tocmai s-a înapoiat din Taiwan, pe care „l-a
întors pe dos”, cu meticulozitatea care-l caracterizează ! (Poate o să scrie! Who knows?)
Distribuţia a fost următoarea:
 Adelina Bone, Adriana Dumitrescu, Coca Dumitru, Corina Firuţă, Rodica Nicolescu,
Nina Olaru.

Foaie de suflet lunară a Asociației ”Promoția ’61 MECANICĂ”3
 Stănel Bone, Florin Drăgănescu, Emil Dumitrescu, , Constantin Dumitru, Marian
Grădişteanu, Radu Gruia, Constantin Marin, Dorel Miron, Riri Pop, Ionel Stănescu,
Radu Stoian, Dan Ştefănescu, Mirel Vanca, Mircea Zainea.
* Din înţelepciunea poporului evreu !
Nota redactorului, la închiderea ediţiei. Avînd în vedere circumstanţa
„calendaristică”, ne-am hotărât să devansăm cu câteva zile apariţia acestui număr al
revistei , pentru a-l pune la dispoziţia cititorilor în timpul Sfintelor Sărbători ale Paştelui. În
timpul lucrărilor de tehno-redactare, a sosit răspunsul lui Doru Miron la sondajul de
opinie din numărul anterior al revistei. După opinia mea, textul denotă sensibilitate şi
calităţi spirituale remarcabile, fapt care m-a determinat să-mi modific propriul text , astfel
încât să ajungă la Dvs. dragi colegi, odată cu acest număr. ( în continuare). Iar ţie, Dorule
îţi mulţumesc pentru opinie şi te aştept cu impresii şi imagini ale „exploratorului” nostru
neobosit !
Dragă Radule,
Ţi-am citit cu atenţie articolul publicat în numărul din luna martie al revistei
noastre. Reproşul pe care ni l-ai adresat,celor care nu participăm activ la redactarea
revistei noastre,este pe deplin îndreptăţit dacă nu luăm în consideraţie o serie de factori
ce pot explica această situaţie.
Chiar titlul ne oferă o justificare : perpetuum mobile constituie un ideal al oamenilor ce
nu poate fi realizat.Toate au ,din păcate, un început şi un sfârşit.
Revista noastră ,ce a apărut aproape lună de lună începând cu anul 2005, la care adaug
monografiile, în special cele din anii 2001 şi 2006, reprezintă o comoară de nepreţuit
pentru noi cei aflaţi la vârsta amintirilor adică spre apusul vieţii. Recitindu-le vom retrăi
tinereţea noastră visele şi împlinirile noastre, vom vărsa din nou o lacrimă pentru
profesorii şi colegii noştri care nu mai sunt printre noi .
Cronica întâlnirilor lunare, editorialul dezbătând de cele mai multe ori probleme ale
asociaţiei noastre, amintiri de pe vremea studenţiei sau anilor de muncă, impresii de
călătorie,cronici ale unor spectacole,prezentări de muzee sau expoziţii,interviuri luate
unor colegi cu realizări inginereşti de excepţie,cei ce au copii şi nepoţi ne-au putut
împărtăşi bucuria de a-i avea şi de a se mândri cu realizările lor,glume constituie tot
atâtea rubrici prezente în revista noastră.
Şi să nu uităm că fiecare număr al revistei noastre se termina cu felicitări adresate
tuturor colegilor născuţi în luna respectivă indiferent dacă au participat la întâlnirile
noastre sau nu .Aşa încât din acest punct de vedere al tematicii nemulţumirea ta nu
este justificatăÎn ceace priveşte slaba participare a multora dintre noi : ce explicaţii pot fi
găsite?
-După cele 56 apariţii ale revistei noastre s-au epuizat multe subiecte ale unor
rubrici susmenţionate. Monografiile de sute de pagini cuprind mărturii emoţionante
despre noi. Despre ce să mai scriem?
-A scrie este un talent pe care puţini dintre noi îl au.Lejeritatea cu care scrii
tu,sau Radu Mihalcea este de admirat. Colegi ca Adrian Popa şi Mirel Vanca cu ale lor
cărţi sau monografii despre locuri natale sau anii de copilărie merită toată consideraţia
noastră.
-Vârsta noastră cu problemele specifice nu numai de sănătate dar şi cu puterea de
muncă din ce în ce mai redusă caracteristice multora dintre noi constituie un
impediment major.
-Şi de ce să nu amintesc şi comoditatea de care ne facem vinovaţi ?
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Aşa încât consider că nu trebuie să dramatizăm situaţia. Poate după sărbătorirea
celor 50 de ani de la absolvirea Facultăţii vom hotărî apariţia trimestrială a revistei.Sper
să nu-mi luaţi în nume de rău.
În ceace mă priveşte sper să pot depăşi odată comoditatea şi o anumită dificultate în a
depăna stimaţilor mei colegi impresiile din multele călătorii pe care le-am făcut. Cu
deosebită consideraţie pentru ceace faci pentru Asociaţia noastră,
Doru Miron

AFIȘUL DE SPECTACOL
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Carte

BUCUREȘTI
Sursa: MECANICII 61, Anul 7, #4/57, aprilie 2011

Scris de Corina Firuţă

Acesta este titlul şi prin urmare subiectul albumului pe care îl finalizăm zilele
astea, eu şi Simona. Ca de obicei, eu ma ocup de text şi ea de imagini. Vom edita o
versiune romana-franceza-engleza-germana si alta versiune spaniola-italianaportugheza-greaca. Am facut aceasta precizare pentru ca să înţelegeţi cât de greu
este să lucrezi cu şapte traducători de-odată. Imaginile le obţinem de la diverşi
fotografi cu care colaborăm şi multe fotografii le
mai face Simona - tot ea prelucreaza imaginile.
Urmează punerea în pagină a întregului material
- asta e partea cea mai plăcută a activităţii
noastre. Când cartea e gata pe calculator, o
trimitem on-line la tipografie si aşteptam un
print pe care îl verificăm şi semnăm cu Bun de
Tipar. După care cartea este tipărită şi legată. Şi
începe partea cea mai dureroasă - difuzarea fie
prin diverse firme, fie direct în librării. Spun
dureroasă pentru că depindem de cititori să
cumpăre cartea, dar oricum, difuzorii cer un
rabat (sau comisiol, cum vrei să-i spui) între 3545%, în timp ce editorilor le mai rămîn 10-15%
din preţul cărţilor. Problema este că se cumpără
tot mai puţine cărţi iar noi facem cărţi despre
Romînia pentru protocol şi pentru turişti, care şi
ei sunt din ce în ce mai puţini. Albume
Bucureşti am tot făcut mai în fiecare an - acum
este vorba despre o ediţie nouă. Am folosit
câteva imagini publicate deja, altele din
fototecădar am venit cu multe imagini noi. Această ediţie va fi în curând depăşită
pentru că apar obiective noi - va fi inaugurat podul Basarab, se măreşte Piaţa De
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Gaulle, se renovează total Teatrul Naţional, se va inaugura noul şi marele Stadion
Lia Manoliu
Din această ediţie, am ales pentru voi trei imagini - noua amplasare a statuii
Lupoaicei, în capătul Lipscanului (statuia a stat mai întâi la intrare pe Dealul
Patriarhiei, apoi în Piaţa Romană). Aşa cum ştiţi, statuia a fost dăruită de Italia în
anul 1909. Ei consideră pe Romus şi Remus întemeietorii Romei. Ceea ce adaug eu,
este că în vechea Romă, lupa (lupoaică) insemna femeie de plăceri uşoare, aşa că
Romus şi Remus puteau să fie, de fapt, nu copii unei lupoaice, ci ai unei
întreţinute.
Şi tot pe Lipscani s-a amenajat o pasarelă acoperită cu sticlă, sub care se pot
vedea ruinele unui Bucureşti de prin secolul XV, când domnitorul Mircea Ciobanu
muta capitala Ţării Româneşti, de la Târgovişte la Bucureşti. Toată zona CEC Muzeul de Istorie –Lipscani e aşezată pe ruinele acelui Bucureşti, dar cum nu poate
fi dărâmat centrul oraşului, săpăturile au fost acoperite şi numai o mică trecere a
fost expusă privirii.
Aşa cum ştiţi deja cei mai mulţi dintre voi, statuia regelui Carol I a fost reaşezată
după 60 de ani, la locul ei din faţa Fundaţiei Carol I, azi Biblioteca Centrală
Universitră. Iniţial ea a fost făcută de sculptorul Ivan Mestrovici şi una identică a
fost amplasată în Bulgaria. Pe vremea aceea relaţiile româno-bulgare erau foarte
strânse, se preconiza intemeierea unui stat româno-bulgar, sub conducerea lui
Carol I. Românii şi-au dărâmat statuia, bulgarii, nu! Şi iniţial, după revoluţie a fost
vorba să se toarne o copie pentru România. Dar erau probabil, foarte mulţi bani în
joc, aşa că s-a realizat o statuie nouă a sculptorului Florin Codre, care a fost pusă
pe locul celei vechi.
Cam astea sunt noutăţile, dragi colegi, vom mai vorbi la întâlnirea noastă din
septembrie.
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Spectacol

CLIPE DE VIAŢĂ
Sursa: MECANICII 61, Anul 7, #4/57, aprilie 2011

Scris de Mirel Vanca

E ştiut că băutura dezleagă limbile şi că îi face pe unii
oameni mai buni iar pe alţii mai răi. Prin urmare, într-o
cârciumă, unde oamenii merg ca să bea, ai oricând prilejul
să auzi şi să vezi lucruri interesante.
În piesa sa „Clipe de viaţă” William Saroian ne transportă
într-un astfel de mediu: un bar de pe un chei din San
Francisco. Localul e frecventat, de regulă, de lumea săracă a
periferiilor. Făcând excepţie de la regulă, Saroian plasează
în cârciumă, un personaj interesant şi enigmatic. Îl cheamă
Joe. E îmbrăcat bine, are bani, nu bea bere ci şampanie şi
are chiar un aghiotant, pe care îl trimite tot timpul încolo şi
încoace, cu tot felul de treburi. Întrebat cu ce se ocupă el
declară. „Eu dorm opt ore pe noapte, iar restul zilei mi-l
petrec bând în această cârciumă”. Bănuim, fără ca autorul
să ne sugereze asta, că a fost un om cu stare şi că, probabil,
este ros de o boală cumplită, că zilele îi sunt numărate.
Altfel, eu n-am reuşit să pricep de ce s-a retras în această
cârciumă
şi de ce-şi împarte cu mărinimie banii în stânga şi-n
Emil Hosu în rolul
dreapta.!? S-ar putea ca voi să ajungeţi, dacă veţi vedea piesa, cu
lui Jim
totul altă concluzie. Poate aceasta a fost şi intenţia autorului: să
lase nescrisă o parte din piesă şi să ne lase nouă posibilitatea s-o facem, în locul lui?
Veţi mai avea ocazia să vedeţi pe scenă şi alte exemplare
pitoreşti care fac parte din fauna periferiilor marilor oraşe
americane: un vânător vorbăreţ, un proprietar de bar
simpatic, un aghiotant norocos, o femeie de moravuri
uşoare care ne înduioşează, un comedian şi dansator
care ne cucereşte cu giumbuşlucurile lui, un poliţist de
cartier prietenos, un ofiţer de poliţie scârbos, un marinar
ciudat şi un emigrant dus cu pluta.
Dacă am reuşit să vă trezesc interesul pentru piesă, o
puteţi vedea la „Teatrul Notara” din Bucureşti. Interpreţii
sunt: Emil Hosu, Virgil Ogăşanu, Sorin Cociş, Lucian
Ghimişi, Crenguţa Hariton, Alexandru Mike Gheorghiu,
Ionuţ Anghel, Viorel Comănici, Ion Siminie. Regia
spectacolului este semnată de Cristian Dumitru.
Vă mai pot spune despre piesă, că ea a mai fost pusă în
scenă la „Teatrul Municipal Bucureşti” (actualul L.S.
Bulandra) de către Liviu Ciulei, în 1964, a fost ecranizată
în 1948, avându-l în rolul principal pe James Cagney şi
că pentru ea dramaturgul a primit Premiul Pulitzer .
Wiliam Saroian (1908-1981) este de origine armeană şi a
vizitat România de două ori.
Virgil Ogăşanu în
rolul vânătorului
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CONSTRUCŢIA CENTRALEI , DESFĂŞURARE, EMISII
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RADIOACTIVE ,

Adaptare şi traducere Internet, Radu Gruia
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Desfăşurarea evenimentelor
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